GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. február XXVII. évfolyam, 2. szám
Megjelenik: február 19-én

Programajánló

Fotó: Finta Maya

február 27-én, szombaton 19.00 órától,
X. Farsangi Sportbál a Nádas Csárdában
március 5-6-án, szombaton és vasárnap,
Bibliaolvasó Maraton a Községháza nagytermében
március 8-án, kedden 18.00 órától,
Nőnapi Köszöntő
március 11-én, pénteken 17.00 órakor
tartjuk megemlékezésünket az 1848-49-es
Forradalomról és Szabadságharcról az
iskola aulájában, majd az óvodakertben felállított emlékműnél koszorúzással
március 19-én, szombaton 9-12 óráig,
Húsvéti készülődés (részletek a 3. oldalon)
március 19-én, szombaton LEPKE
teljesítménytúra a Forrásvíz Természetbarát Egyesület szervezésében
március 20-án, vasárnap koradélután térségi Víz Napi programra kerül sor a NABE
szervezésében. A jeles világnapon a Balaton megkoszorúzására is sor kerül a Diási
Játékstrandon.
március 22-én, 18 órakor a keszthelyi
Goldmark Károly Művelődési Központ
Pro Cultura Keszthely díjas Kerámia
Műhelyének kiállításmegnyitója
április 2-án, lomtalanítás
A rendezvényekre, programokra mindenkit szeretettel várunk!

Koszorúzás az emlékműnél
Gál Lajos polgármester és Dr. Hende Csaba volt honvédelmi miniszter
Cikkünk a 2. oldalon.

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, a Kárpáti János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, a József Attila Klubkönyvtár szeretettel vár
minden érdeklődőt
2016. március 11-én, pénteken 17 órakor
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 168. évfordulója
műsoros megemlékezésére, ünnepi beszédre
a gyenesdiási iskola aulájába, majd koszorúzásra az
óvodakertben felállított ’48-as emlékműhöz.

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 9.

Magyar Kultúra Napja 2016

A Gyenesdiáson élő és kiállító képzőművészeinkkel és a Gyenesdiási Antológia szerzőivel ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. A kiállító képzőművészek: Andrész Anett, Balogh Árpád, Dobosi László Gyürk László, dr. Maszi József, Oppel Imre†, Pasqualetti Zsófia, Tiszamarti Mártonné,
Zalavetzky Zita. Az Antológia szerzői: Andor Vendelné, Balogh László, Bognár István, Góth Júlia Réka, Kántor Krisztián, Kenesei Aurélia, Nagy
Antol Róbert, Tánczos Lászlóné Marika, Varga Eszter, Varga Bence, Varga Tamás, Vincze Dezső, a kötet szerkesztője, Góth Imre Árpád
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Gyenesdiási Híradó

Január 24-én emlékezett
meg a település az I. és a II.
világháborúban hősi halált halt
katonáiról, háborús hőseiről
Hogy egy ötletből hatalmas összefogással
miként lett valóság, azt megtapasztalhatta
Pékné Orbán Julianna elbeszélése alapján, a
január 24.-ei Doni Áttörés 102. évfordulójára
rendezett megemlékező ünnepség érdeklődő
résztvevője.
Nem kell hozzá más, csak alázat, elszántság,
és szeretet.
Az ünnepség a Szt. Ilona Kápolnában
szentmisével kezdődött, ahol Deák Ákos
atya szolgáló segítsége volt Ványolós András, a madéfalvi küldöttség vezetője.
Az Istentisztelet után az emlékezők az I. és II.
Világháború Hősi Halottjainak Emlékművénél
rótták le kegyeletüket. Gál Lajos polgármester és Dr. Hende Csaba volt honvédelmi
miniszter ünnepi beszédjeit követően Hársfalvi György verssel, a Gyenesdiási Dalárda
pedig a Madéfalvi Dalkörrel és GY4S-el
közösen énekelt katonadalokkal és nemzeti
imádságokkal emlékezett.
Majd a nagy létszámú érdeklődőt a Községháza nagyterme fogadta be, hogy meg-

hallgassák a „Katonaság nagy uraság…” c.
kiadvány létrejöttének történetét, melyet élvezetes előadásával Pékné Orbán Julianna
tárt a hallgatóság elé. Dr. Lugosi József nyugállományú ezredes, hadtörténész ajánlójában a
háborúk elemzésével, boncolgatásával, a népzenék, népdalok, nóták katonadalokká való átlényegülésével, újraszületésük magyarázatával
vitt közelebb bennünket azok megértéséhez.
A Zalai Harangláb Együttes kíséretével Dalárdánk adta meg az ünnepség alaphangját, a „Nem
soroznak az idén katonát…”c. zalai gyűjtésű

katonadal eléneklésével. Hallható volt még a
Madéfalvi Dalkör, a GY4S, Kovács Péter
karnagyunk felesége Kovács Ágnes hegedűkíséretével. A fellépők szemelvényeket adtak
elő a 100+2 katonadalt tartalmazó kiadványból,
mely három hanghordozóból és egy „mindenre
odafigyelő” szövegkönyvből áll.
A lemezen szintén szereplő Csikszenttamási
Csonkatorony Dalárda sajnos, nem tudott részt
venni az ünnepségen, de képviselőjük útján ők
is részesei voltak a bemutatónak.
folytatás a 4. oldalon

Köszöntő

tortákkal és más finomságokkal - február 16-án,
70. születésnapja alkalmából. A közösség
nagy szeretettel vette körül az ünnepeltet.
Isten éltessen Marika!
Hársfalvi György

Nemcsak a húszéveseké
a világ...
Újra és újra bebizonyítjuk , hogy igaz a
régi sláger. Szinte minden klubnapra jut egy
születésnap vagy névnap. Jó kedvvel és szeretettel ünneplünk. Nemrég ünnepeltük volt
klubvezetőnk Szíjártó Emike születésnapját,
nagy szeretettel és még nagyobb tisztelettel.
Február 16-án, Tánczos Marikát ünnepeltük. Szerény köszöntőmtől, a sok szép
virágtól, jókívánságainktól, énektől meghatódott. Elért a széplelkű szívéig: - kapni is
lehet és nagyon nagyon jó érzés, nemcsak
adni. Fáradhatatlan , önzetlen munkáját
, szeretetét kívántuk megköszönni, s csak
úgy mellékesen azt a pár x ( szor) tíz évét is
ünnepelni. Mondom újra és újra: Isten éltessen Marika!
Kenesei Aurélia

A Gyenesdiási Nyugdíjasklub vezetőjét,
Tánczosné Marikát köszöntöttük - nyugdíjasklubosok és a Klubkönyvtár dolgozói,
Kenesei Aurélia erre az alkalomra írt versével,

Gyenesdiási Híradó

őnapi köszöntő
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Húsvéti készülődés
Gyenesdiás

Szeretettel hívjuk a Gyenesdiási
Hölgyeket,
2016. március 8-án, kedden 18 órára
a Községháza nagytermébe,
verses-zenés
Nőnapi műsorunkra.
Köszöntőt mond Góth Imre Árpád
alpolgármester.
Az ünnepi alkalomra szívesen látjuk
a férfi érdeklődőket is.

II. Újszövetség Maraton
A biblia-felolvasást mindannyiunk lelki
egészségért ajánljuk fel!
Idén is megrendezzük – Deák Ákos plébánosunk támogatásával – az ökumenikus
bibliaolvasó maratont, március 5-6-án a
gyenesdiási Községházán. 5-10 perces szakaszok felolvasására várjuk a jelentkezőket.
Az új fordítású Szentírást használjuk.
A bibliaolvasás helye: Községháza nagyterme, Gyenesdiás Kossuth u. 97.
Kezdés: március 5. szombat, 13 órakor –
rövid bevezető után.
Befejezés: március 6. vasárnap, 9 óra
45-kor. Utána 10 órakor Szentmise a közeli
Szent Ilona Kápolnában.
Érdeklődni, időpontot kérni a József
Attila Klubkönyvtárban lehet (Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97, tel: 83/314-507, 06/30342-39-34,
e-mail: harsfalvi.gyorgyne@gmail.com,
facebook: József Attila Klubkönyvtár
Mindenkit szeretettel várunk!
József Attila Klubkönyvtár
Római Katolikus Egyházközség Gyenesdiás

A Klubkönyvtár és a Varázshangok az
Egészségért Egyesület, szeretettel vár
minden érdeklődő kicsit, nagyot, családokat
2016. március 19-én, szombaton
9 órától 12 óráig
a gyenesdiási Pásztorháznál és a
Községházán az alábbi programokra:
Sütés kemencében, tojásfestés, húsvéti
dekorációk készítése, játszóház,
„Babavarázs-vásár”
- használt baba- és
gyermekholmik vására,
húsvéti dekorációk vására,
veterán játékautók kipróbálása,
állatsimogató (10 órától).
Szívesen fogadunk süteményhez való tojást,
lisztet, cukrot, margarint, díszítőanyagot,
valamint kifújt tojásokat.
A programot rossz idő esetén is megtartjuk.
(További Információk: Klubkönyvtár,
Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel: 314-507)
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M E G H ÍVÓ !
A Gyenesdiási Horgász és Vízisport
Egyesület rendes évi közgyűlését 2016.
március 5-én, szombaton 900 órakor
tartja a gyenesdiási Községház nagytermében (Kossuth L. u. 97.) melyre, mint
egyesületünk tagját tisztelettel meghívom.
A közgyűlés eredményessége érdekében
kérem, szíveskedjen azon részt venni!
Napirendi pontok:
1. A vezetőség beszámolója, 2015. évről
2. 2016. évi költségvetés
3. Alapszabály módosítása
4. Vegyes ügyek
A közgyűlés határozatképtelensége
esetén azt fenti nap 930 órára változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal
ismételten összehívom, ami akkor már a
résztvevők számától függetlenül határozatképes.
Ezúton tisztelettel ismételten felhívom azon tagtársak figyelmét, akiknek
az egyesülettel szemben tagdíj vagy
egyéb tartozása van, azt a közgyűlés
időpontjáig rendezzék, ennek elmulasztása esetén fegyelmi eljárás lefolytatására kerül sor.
Döbröntei Imre egyesület elnöke
Tisztelt Horgásztársak!
Aki e-mailt használ, - a későbbi gyorsabb, olcsóbb levelezés érdekében - kérem
a gyenesdiaskultura@gmail.com címre
küldjön egy levelet arról a címről, ahol
biztonsággal elérhető. A levélben kérem
legalább a nevét és lakcímét legyen kedves közölni, a tárgyban pedig a horgász
szót tüntesse fel. Köszönettel: Hársfalvi
György, az egyesület titkára 20/9769-225

2016. február
folytatás a 2. oldalról
Szentes Csaba Madéfalva polgármestere reményét fejezte ki, hogy a szeptemberi
Hagymafesztivál keretében vendégül láthatja
a kiadvány együtteseit egy ottani CD bemutatóra is.
A közös éneklésre csábító „Szél viszi mes�sze a fellegeket…”c. dal eléneklése után a
Dalárdánk indulója a „Recece…”zárta az ünnepség hivatalos részét.
A kötetlen beszélgetés, ismerkedés, poharazgatás, svédasztalos vendéglátás, a kiadvány dedikálása a 70 percre tervezett ünnepet
180 percre nyújtotta.
Julika mindenre és mindenkire gondolt.
Ajándék, Cd, virág, jó szó, köszönet, minden segítőnek, alkotónak jutott. Az események sodrásában, izgalmában, örömében mi
viszont elfelejtettük az ő áldozatos munkáját,
fáradozását méltatni, megköszönni. Nem
mentségül mondom, csupán tényként, hogy
őt így szoktuk meg, ő ilyen.
Nekünk természetes, hogy az alázat az elszántság és a szeretet munkálkodik benne, ez
életeleme.
Köszönjük Julika, így:
Valami nagyon szépet kéne tenni
Szóvirágokat versbe szedni,
Csokrot kötni, belőlük regényt írni,
Olyat, amely hatalmas és a szavak éke
Amiben ott van a Háború és Béke.

TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
FELHÍVÁS – Gyenesdiás katalógus
Turisztikai Egyesületünk gondozásában
megjelenő új Gyenesdiás katalógus ös�szeállítását irodánk elkezdte. Az invitatív
és szolgáltatói részből álló, 3 nyelvű kiadvány várhatóan 2 évre készül. A kiadványban való megjelenés feltétele az egyesületi
tagság. Jelentkezési határidő március 1.
További információk a Tourinform irodában. (Tel: 83/511-790, Hunyadi u. 2.,
gyenesdias@tourinform.hu)
Nyitott Balaton idén is!
A két éve elindított Nyitott Balaton tavaszi és őszi kampány idén is folytatódik,
hogy megmutassuk, nemcsak nyáron van
élet a Balatonnál! Az egész régiót érintő tavaszi akcióra idén május 1-16. között kerül
sor.
Alapvető cél megmutatni, hogy a Balaton
Régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a
turisták számára, hanem a tavaszi/őszi időszakban is képes olyan kínálatot biztosítani,
amiért érdemes ideutazni. Cél tehát a szezonalitásból fakadó hátrányok enyhítése, és
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A virágok közé az erdő minden fáját
A rét zöldjét, a mező virágját,
Szótárakból szavakat gyűjteni,
Csillogó szépeket, s eléd hinteni.
Benned az állhatatosság és szeretet,
Szívből és lélekből hajt gyökeret.
Hitből, az evangélium csírája,
Józanság és bizalom
Az üdvözülés virágja.
De lehet, hogy mindez is kevés.
S, hogy miért kell mindezt tenni?
Mit értünk tettél megköszönni.
Tizenöt szál „Köszönömöt” csokorba énekelni,
Ünnepi asztalra ékül tenni,
Hogy vagy nekünk, megölelni.
De lehet, hogy mindez is kevés.
Tőlünk, ami telik ennyi,
Tessék minket így szeretni!
Ejtsünk szót a kiadványról, melyet kegyeletből, okulásul, hazafiságból és mert „E népi
dallamok szebbé teszik a magyar földet…”,
ajánlok szeretettel. Hallható rajta a Gyenesdiási Dalárda, a Gyenesdiási Négyes,
a Zalai Harangláb Együttes, a Madéfalvi

hogy a Balaton Régiót közös erővel a Balaton Turizmus Szövetséggel együttműködve, koordinálásukkal elhelyezzük a belföldi
piacokon: tavasszal, mint aktív és kulturális
kikapcsolódásra alkalmas desztinációt, míg
ősszel a gasztronómia kerül a középpontba.
A programok tervezése, egyeztetése, szervezése folyamatban van. Várjuk az ötleteket, új csatlakozókat is!
A tavaszi akció sikeréhez természetesen
szükségünk van szolgáltatóink támogatására, együttműködésére. Amennyiben
úgy érzi, hogy része szeretne lenni a programnak, további információkért keresse a
Tourinform irodát!

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
2016. március 19-én, (szombaton) kerül
egyesületünk által ismét megrendezésre az idei
„LEPKE” teljesítménytúra a Keszthelyihegység területén, 15, 25 és 40 km-es távokon.
Indulás: Vonyarcvashegy, vasútállomás.
7 órától folyamatos indítással! Mint eddig
minden évben bízunk benne, hogy szép tavaszi
időjárási viszonyok között szerveződik a
túraverseny. (Részletek: www.forrasviz.eu)

Gyenesdiási Híradó
Dalkör, a Csikszenttamási Csonkatorony
Dalárda, Kovács Péter karnagyunk szólója felesége kísérésével, vitéz Bognár István
archív felvételei, próza Pék András, és versek Bognár Ystván tolmácsolásában.
A fanyalgóknak és a mindenben hibát keresőknek üzenem, üzenjük: Tudjuk mik a kiadvány gyengéi és mivel tudatában voltunk már
a megszületésükkor, ki tudtuk volna javítani.
Nem állt szándékunkban!
Bizonyára mindenki úgy véli, hogy tiszta,
szép, rendezett lakásban él, és mégis, ha az
ujját végighúzza a könyvespolcon, a TV tetején, port talál. Ha felnéz a falsarkába nem
ritka, hogy pókháló néz vissza rá, hiába törli
az asztalt, valami paca, csak marad ott. Ettől
még a mi lakásunk, szeretjük és örömmel
élünk benne.
Nem patyolat-tiszta, felhangoktól, hamis
megszólalásoktól, melléütésektől mentes
anyagot akartunk, hanem életszerűt, „ahogy
elsőre jön”, örömöt sugárzó, szerethető dalokat megörökíteni. Olyan „dalárdásan”,
„opsitoskatonásan”, megőrizve a katonadalok
szépségét, hűen az ajánlókban ismertetett értékekhez.
Nem kis munka, több mint egy év, sok álmatlan éjszaka, feszült nappal, több ezer kilométer és az összefogás ereje hozta létre. Az
anyagi részét a Dalárda teremtette elő fellépéseivel.
Lehet követni minket, szeretettel ajánljuk
segítségünket.
Bognár Ystván krónikás

2016. március 20-án, koradélután térségi Víz Napi programra kerül sor a NABE
szervezésében. A jeles világnapon a Balaton megkoszorúzására is sor kerül a Diási
Játékstrandon. (Részletek: www.forrasviz.eu)
Programjainkra szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
Vezetőség

Magyar Vándor Klub
HÍREI
Gőzerővel folyik idei kirándulásaink szervezése.
Nem kis feladat, hiszen klubunk vezetőségének át kellett látnia az év folyamán zajló
eseményeket, összevetve a kirándulási napokkal, úticélokkal. Mára ezen túl vagyunk.
Egy klub működéséhez feltétlenül szükség
van tagságra is, klubtagokra.
Őket várjuk és hívjuk február 26-án
(pénteken) a József Attila Klubkönyvtár közösségi szalonjába, 18.oo órára.
De nem csak őket! Mindenkit, aki szívesen
csatlakozna ehhez a politikamentes klubhoz
és örömmel jönne kirándulni velünk, hogy
még jobban megismerhesse Hazánkat, Magyarországot.

Gyenesdiási Híradó
Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország!... – és mi teszünk is róla, hogy még
szebb, még gyönyörűbb arcát, titkait és érdekességeit felfedje előttünk. Ezért kelünk
útra, ezért keressük fel a legeldugottabb települést is, mert mind, megannyi csodát rejt
számunkra!
Március 15-én (kedden) Budapestre megyünk (a Klubnapon lehet még rá jelentkezni), kihasználva Nemzeti Ünnepünk adta
ingyenes látogatási lehetőségeit. Igaz, ez a
Várkert Bazárra nem vonatkozik, de Koszta
József festőművész alkotásai csak ott láthatóak. A Várban aztán felkeressük azt az épületet is, ahonnan Táncsics Mihályt kiszabadították 1848-ban, de több időnk jut majd a
Nemzeti Galériára is. Meglepetés-program?
Természetesen az is lesz, de ez még legyen
meglepetés!
Pünkösdi kirándulásunk egy héttel későbbre tolódik, hiszen sokan nem érnek rá, nem
lesznek itthon. A három napból így kettő lett,
de tartalmas két nap állt össze:
Május 21-22. (szombat-vasárnap) Reggeli indulás után Vác lesz első úticélunk. Innét
Hollókőre megyünk, majd Ipolytarnócra.
Visszautazunk ott néhány millió évet, majd a
délután már Salgótarjánban ér bennünket.
Éjszakai pihenő után utunkat a történelmi
Magyarország területén folytatjuk, Szlovákiában a Betlér-i kastélyt és Krasznahorka
büszke várát keressük fel. Visszatérve Aggtelek csodálatos cseppkőbarlangja kápráztatja el a Magyar Vándor Klub kirándulóit.
Erre is lehet jelentkezni klubnapunkon,
klubtagjainknak.
Bárki csatlakozhat ugyanis hozzánk, aki
nyitott szemmel és szívvel közelít Magyarország épített és természeti örökségeihez, és
szívesen lenne tagja egy igazán jó, politikamentes közösségnek.
Elérhetőségünk honlapunkon, és elég a keresőbe beírni: Gyenesdiási Magyar Vándor
Klub
Így nem csak a honlap nyílik meg, hanem a
lehetőség is: a tartalmas kirándulásokra!
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK

Mackóbál!
Itt a farsang, és a bölcsődében állt is a bál, de
mint a mellékelt kép is illusztrálja, nem akármilyen bál, hanem MACKÓBÁL.
Minden kisgyermek mackójelmezbe bújva
búcsúztatta a telet. A délelőtti jó hangulatról
zenével és tánccal gondoskodtunk.
Egy bál sem múlhat el elemózsia nélkül, ez
nálunk sem történt másként.
Az anyáknak-mamáknak ezúton is köszönjük a sok finomságot.
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Bölcsőde kóstoló!

Értesítjük a kedves érdeklődő családokat,
hogy bölcsődénkben
2016. április 12-én
9.00-11.00 óra között
NYÍLT NAPOT tartunk!
Ezen a napon lehetőség nyílik bölcsődénk
csoportjaival, az ott dolgozó kisgyermeknevelőkkel való ismerkedésre.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tótok Levente Lászlóné
Szakmai Vezető

A Gyenesdiási Bölcsőde, Óvoda,
Iskola Szülőinek közössége
2016. január 30-án tartotta
4. alkalommal farsangi bálját.
Idén a jó hangulatról a Dance zenekar gondoskodott, az ételeket a John’s pub biztosította.
A színvonalas műsort a Gyenes Néptánc
Együttesnek köszönjük. Ebben az évben is
ötletes előadással rukkoltak elő a szülők, az
óvoda, iskola dolgozói. Az intézmények és
a szülők közössége köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták a rendezvényt
tombolafelajánlással és támogatói jegy vásárlásával.
Köszönet a támogatói jegek
megvásárlásáért:
Tóth Péter, Hajas Tibor, Kis Hajnalka, Vas
Balázs, Szalma László, Kulcsár Balázs, Lendvay Miklós, Veress Ferenc, Németh Jenő,
Csönge János, Zsideg-Huszti Enikő, Varga
Miklós, Farkas Szabolcs, Szekeres Róbert,
Zemliczki Zita, Zsigmond Zsuzsanna, Nagy
Lajos, Léránt Róbert, Tóth Krisztina, Salamon Zoltán, Cserép Krisztina, Sebestény Csilla, Bődi Levente, Szita Veronoka, Kiss Virág,
Stribli Csíkos Petra, Gyutai-Szalay Nikolette,
Somorjai Lívia, Paál Csaba, Kenesei Attila,
Karászi-Vizsralek Viktória, Kutasi Henrietta,
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Ángyán Szilveszter, György István, Venekei
Rácz Anita, Czimondor Krisztina, Baracskai
Judit, Dóczi Roland, Hegedűs Rajmund, Elekes Éva, Edve Orsolya, Lakatos Zoltán, Fazekas Miklós, Palaczki Tamás, Kőhalmi Balázs,
Lóránt Veronika
Tombola felajánlások
Világos Csabéné, Szita Gábor, Könye Veronika, Marton Zsolt, Marton-Tamás Renáta,
Vas-Barna Rita, Király Tünde, Mozaik Áruház, Nail Art Design, Paksáné Major Tünde, Bíró Klára, Bukovenszki- Bata Dániel,
Farkas Szabolcs, Visionet Kft., Q1 Fitness
Stúdió, Lendvay Szilveszter, Ángyán Szilveszter, Kun Sándor, Kovács Krisztina, Szommer
Szilvia, Fáró-Szántó Adrienn, Kozub-Nyakas
Krisztina, Dr. Lakics Andrea, Dr. Horváth
Imre, Simon Csaba, Bohus Renáta, Palaczki
Tamásné, Ferenc-Palaczki Katalin, Pillangó
csoport dolgozói, Krasznai Zoltán, Lévai József, Rajkai József, Magyar Mónika, VargaVajki Andrea, Trombitás Zoltán, Purt-Szmolár
Mónika, Kenesei Attila, Bakonyi-Gróf Adél,
Sági András, Horváth Gabriella, Paál Csaba,
Vargáné Nyíri Csilla, Kupovits Norbert, Szabó László, Csöngéné Sulyok Orsolya, Csönge
János, Lakatos-Szakos Judit, Palaczki Tamás,
Borsos Bohár Zsuzsanna, Szeles Péter Gábor

Szakmai nap Gyenesdiáson
az óvodában
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda befogadó
intézménye a Zala Megyei Drámapedagógiai
Munkaközösségnek, mely 2016. január 20-án
tartotta első rendezvényét ebben az esztendőben. A szakmai nap témája a Humanisztikus
Kooperatív Tanulás szervezésű modell bemutatása volt, melynek előadója Katonáné
Rosta Hedvig, Németh László-díjas tanító,
drámapedagógus a keszthelyi Egry József Általános és Művészeti Iskola tanára.

2016. február
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A délelőtt első részében bevezető, ráhangoló játékok keretében ismerkedhettek meg
egymással az érdeklődő óvodapedagógusok
és tanítók, majd az intézmény Szivárvány
Csoportjának foglalkozását tekinthették meg
a résztvevők zenei nevelés témakörben.
A gyermekek egyénileg, frontálisan és kisebb csoportokban is szívesen megnyilatkoztak. Szállt az ének, jókedvűen; nem érezték
feszélyezve magukat a sok vendég előtt.
A foglalkozást követően Katonáné Rosta
Hedvig kisfilmmel, fotókkal gazdagított
előadására került sor, mely által megismerhették a hallgatók a csoportmunkára épülő
pedagógiai módszernek a sajátosságait, s az
óvoda-iskola átmenet folyamatában betöltött
szerepét.
A módszer lényege az önszerveződő kiscsoportokban való tanulás, nevelés, a kooperáció
általi személyiségfejlesztés. Beszélt az előadó
a csoportok alakításának fázisairól, a felvehető szerepekről, valamint a tanulási modell
eredményességéről is.
A bemutatott megyei és országos tanulmányi versenyeredmények igazolták a Humanisztikus Kooperatív Tanulás szervezésű modell megvalósításának kiváló hatásfokát.
A résztvevők közös játékkal, örömüket kifejező összegző gondolatok megfogalmazásával zárták le a színvonalas szakmai napot.
Kun Sándorné
Munkaközösségvezető

ISKOLAI
HÍREK

Volt egy farsang, állt a bál
Február 5-én, pénteken farsangi jelmezek
színes kavalkádjában pompázott iskolánk
aulája. A hangos zeneszó, a rengeteg ötletes,
jól begyakorolt produkció, és a vidám gyermekarcok csak fokozták a hangulatot.
Diákjaink közül sokan szép, saját készítésű jelmezbe bújtak, nehéz feladat elé állítva
ezzel a zsűrit.
Külön öröm, hogy az egyéni beöltözésen kívül többségében csoportos fellépők mutatták
be színvonalas jeleneteiket. Alsósainknak a
mozdulatok begyakorlása, a koreográfia terén
sem volt szégyenkezni valójuk felsőseinkkel
szemben.
A tanulók az ajándékokon, tortákon kívül a
következő helyezéseknek örülhettek:
Csoportos alsós:
I. helyezett: Fiúk, lányok 3. b
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II. helyezett: Mignonok
III. helyezett: Pinokkió
Különdíjak:
Angry Birds
Nagycirkusz

4. b
3. a
1. a
1. b

nagytermében vannak 9.30-tól. Minden hónap harmadik szerdáján pedig a zenebölcsit
Baba-mama klubélet követi 10.15-től, ahol
kicserélhetjük tapasztalatainkat, a gyermekeink pedig felhőtlenül játszhatnak.

Kiscsoport alsós:
1.
Three Monsters 2. b
2.
Gyere táncolj! 4. a
3.
Macskacsajok 2. b
Különdíj: Saxubeat 4. a
Egyéni alsós:
1.
hely: BB8 Robot: Zámolyi Kira -1.a
2.
hely: Mignon: Zámolyi Norbert -1.b
3.
hely: Bádogember: Szommer Dávid
- 2.b
Különdíj:
Csillagfejű csavarhúzó: Czirok Balázs - 3.b
Fej nélküli: Baki Balázs - 2.a
Szabadság szobor: Gyutai Júlia - 4.a
Kakukkos óra: Szente Benedek - 3.a

Húsvéti készülődés
Március 19-én, a József Attila Klubkönyvtárral közösen Húsvéti készülődést tartunk a Községházán és a Pásztorházban. A
program 9.00-12.00-ig tart, lesz játszóház,
kézműveskedés, állatsimogató, pedálos
autópróba, valamint baba-börze is. Várjuk
az eladók jelentkezését is az alábbi elérhetőségeken: Kőhalmi Balázs 30/3476036 vagy
balazs.varazshangokegyesulet@gmail.com
További információ:
Kőhalmi Ági
kohalmi.agnes@gmail.com
+3630 339-1959

Csoportos felsős:
I. helyezett: HAIR 7. a
II. helyezett: Szerelemvonat 5. b
III. helyezett: Oscar gála 5. a
Különdíjas:
A pink 50 árnyalata 8. b, Dóra, a felfedező 7. b, Iskolai élet 8. a

Természet Háza
programjai

Egyéni felsős:
Különdíj: kalóz: Péczeli Dana -5.a
Az alsósok programját játékos vetélkedő is
gazdagította. A tombolahúzáson együtt izgulhattunk, a hab a tortán pedig az esti disco volt.
Köszönet illeti a szülői munkaközösség, a
tantestület tagjait! Köszönjük a kedves szülőknek a felajánlásokat, a büfében, s az iskola
kitakarításában nyújtott önzetlen segítséget!
Nagy Antal Róbert
DÖK
Keszthely Városi és Városkörnyéki II.
korcsoportos sakk egyéni diákolimpia - fiú:
2016. január 13.
Soós Benedek - 4. hely
Czirok Balázs - 9. hely
Farkas Zsombor - 10. hely

Varázshangok
Egyesület Hírei
Kedves Gyenesdiási és környékbeli családok! Szeretettel várunk Benneteket az alábbi
programokra:
Baba-mama klub és zenebölcsi
Az egyesület zenebölcsis foglalkozásai
továbbra is minden szerdán a Községháza

TEMATIKUS ELŐADÁSOK:
•
február 21. Bazalttaposás
13:00 Előadás a Keszthelyi-hegység földtani értékeiről
13:30 Indulás a Bazalttaposó túra helyszínére, Zalaszántóra
14:00 kirándulás a Tátika várához
A programon képviseli magát a Balatoni
Múzeum is! A rendezvény a „Mindenünk a
természet” vetélkedő része, azaz pontgyűjtési
lehetőség!
A rendezvény belépőjeggyel látogatható
(felnőtt: 600 Ft/fő; diák, nyugdíjas: 400 Ft/fő;
gyerek: 200 Ft/fő).
•
március 6. Egy fa élete
13:30 Sali Éva előadása, majd interaktív
foglalkozás
A rendezvény belépőjeggyel látogatható;
a „Mindenünk a természet” vetélkedő újabb
pontgyűjtési lehetősége!
SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK:
•
•
•
•

k edd: hagyományos állattartás
szakkör
szerda: meseszakkör
csütörtök: természetjáró szakkör
péntek: madarász szakkör
INFORMÁCIÓ:
termeszethaza@bakonyerdo.hu
+36 30 239 4279;
+36 30 239 9894;
+36 30 216 5336

Gyenesdiási Híradó

Közmeghallgatás
Február 8-án került sor Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
közmeghallgatására. Gál Lajos polgármester köszöntötte az érdeklődőket, az önkormányzati képviselőket, intézményvezetőket és a polgármesteri hivatal dolgozóit.
A jelenlévők megismerkedhettek a 2015ös év eredményeivel, a 2016-os esztendő
feladataival, valamint a település környezeti állapotával kapcsolatos legfontosabb
paraméterekkel
Településünk 2016. évi fejlesztési koncepció tervezetét a „konszolidációval egybekötött költség és energiahatékonyság”
nevében lehetne jellemezni. A jövő évi tervezet alapoz a már ténylegesen megvalósult 2015. évi fejlesztések és beruházások
körére, amelyek jelentős összeggel zárultak ebben az esztendőben. Sok mindenre
büszkék lehetünk, amelyeket településünk
elért, rendezvényein és más sikeres eredményein keresztül.
A 2016. év fejlesztési folyamatait befolyásolják a pályázatok, vállalkozói együttműködések és szabályozási tervi kötelezettségvállalások.
1.
Konkrét vállalásunk a következő
évre a 2016. évben megvalósulásra kerülő
„Az előző években jól gazdálkodó településként adósságkonszolidációból kimaradtak támogatásaként” elnyert 111,9 millió Ft
felhasználása, amelyből a következő évben
az utak felújítását, csapadékvíz-elvezetést,
valamint a településfejlesztési koncepció,
ill. településrendezési eszközeinek teljes
körű felülvizsgálatát valósítjuk meg.
2.
A második kiemelt fejlesztés a
már szintén elnyert 149 millió Ft „Kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”
című KEOP-2015.-5.7.0 azonosító számú
pályázat, melynek munkálatai 2016. januárban fejeződtek be.

Élet Gyenesdiáson egy
gyermek szemével és fülével
Visszaemlékezések 1945-1961-es évekre

Jelen írásomban emlékeim két helyszínre
koncentrálódnak a mai Madách utcai birtokra az 1946-1957-es évekből, amikor óvodás, később általános iskolás voltam. Innen
vitt nagybátyám a verseny biciklije vázán a
Keszthelyi általános iskola első osztályába
az első nap. Kicsit késtünk és már csak az
első padban volt hely, ahol meg is ragadtam.
Gimnazistaként a Felső-gyenesi (Felgyenes)
helyhez kötnek emlékeim az 1956-1961-es
évekből. A Renczes család története fordított
irányú, mivel a nagyszüleim az 1930-as évek
elején költöztek a Felső-gyenesi birtokról a
mai Madách utcai házba. Nagyapám, a kiegyezés évében született és 67 évesen 1937ben halt meg. Halála után nagyanyám (Krá-
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a környezetünk védelmére, ezért előnyben részesíti
a környezetvédelem szempontjából előnyös
beruházásokat 2016. évben is. A nagyközség területén található mintegy 775 darab
hagyományos lámpatest helyére LED fényforrással üzemelő lámpatestek kerülnek.
4.
2016
márciusában
várhatóan
kiírásra kerülnek a megyei Területi Operatív Programok, melyekből a gyermekorvosi
rendelő és étkezde kialakítása és korszerűsítése valósulna meg. A pályázattól függetlenül 2016. II. félévében a tervezett fejlesztés
első üteme elindul.
5.
A település régi vágya teljesülne a
már Képviselő-testület által elfogadott érvényes kiviteli terveknek megfelelő „Iskolabővítés tornateremmel” – program beindulásával.
6.
Fontos a közintézményeinkre vonatkozó további energiatermelő napelemek
elhelyezése, valamint nem közintézményi
épületek energia korszerűsítése.
7.
Nagyon lényegesek a strandfejlesztések:
Diási Játékstrand fejlesztései
o
Játszóhajó felújítása, illetve új
játszótéri eszközök elhelyezése
o
Strand épületeinek felújítása, bádogozás, tetőfelújítás, korhadt szerkezeti elemek
cseréje
o
Vizesblokk felújítás (folyamatos dugulás miatt)
o
Kárpáti szobor cseréje és környezetének felújítása
o
A strand partvédőmű fejlesztése, környezetének rendbetétele és tervezése (pályázattal)
o
Fürdőház projekt (befektető révén)
Gyenesi Lidóstrand fejlesztései
új strandi beléptető kapuzat kiépítése
Közműrendszer
fejlesztése,
bővítése
nicz Horváth Julianna
(1877-1956) irányította a
falusi gazdaságot. Ebben
az időben segítségére volt
két fia János és József,
míg lányai (Irén, Erzsébet, Margit) férjhez mentek, a legidősebb fiú Imre
megnősült és elköltöztek
a családi birtokról és így
tett egy leány (Margit) is,
aki Angliában dolgozott.
Nagyanyám segítésére
Magdolna unokája költözött hozzá.
1. A nagyszüleim háza
A Renczes birtok a mai
Madách (24) utca bal
oldalán volt található és
Diáshoz tartozott, míg az

8.
2016 tavaszára a Kinizsi SK pályázataként megvalósulhat a 250 férőhelyes lelátó 4 db új cserepaddal. TAO 6
pályázat segítségével homlokzati kerítés,
illetve műfüves pálya lerakása valósulhat
meg, melyhez önkormányzati támogatás
szükséges.
A már ismert befektetési portfolióval
kapcsolatos (öko, lovas, vízi, egészség
és sport) turisztikai elképzeléseinkhez továbbra is koordinációt és segítséget fog
biztosítani önkormányzatunk a vállalkozók
és érdeklődők számára.
A közmeghallgatás további részében
Czibor Zoltánné jegyző rövid tájékoztatást
tartott a 2016. évi építmény és telekadó
változásokról.
A közmeghallgatás befejező részében
közérdekű kérdésekre, javaslatokra volt lehetőség.
Szakály János (Ady utca) a járdák hó eltakarításával, az utcájában lévő gondozatlan telkekkel, a horgászturizmus fejlesztéseinek lehetőségeivel, valamint szociális
ellátás témakörében fogalmazott meg kérdéseket. Dr Jakus Péter (Széchenyi utca)
méltatta a település fejlődését, ugyanakkor
a Széchenyi utcai járda és az úttest közötti
burkolat hiányával kapcsolatban tett észrevételt, valamint a vasút alatti gondozatlan
telkekre és a közlekedési táblák pótlására
hívta fel az egybegyűltek figyelmét.
Dr. Ifi Ferenc (Temető utca) a nyári időszakban tapasztalt fényszennyezés ügyében
kérte az önkormányzat segítségét. Bendéné
Mária (Ady utca) útrendezési problémával fordult az önkormányzathoz és kérte a
jegyző asszony közreműködését.
A kérdések, hozzászólások tisztázását követően a polgármester megköszönte az érdeklődést és bezárta az ülést.

A virágoskert előtt anyám, Renczes Margit

2016. február
út jobb oldala már Gyenes volt. Bár a két települést már korábban egyesítették, a búcsút
továbbra is különböző időben tartották az út
két oldalán lakók.
A Renczes birtok a faluban a respektált, közepes gazdaságok közé tartozott. Erre utal a
következő történet.
Általános iskolai társaimmal egyszer
kirándultunk a vadlán(y) barlanghoz (hivatalosan vadlánlik). Az csigás kúti kereszteződésnél egyszerre közrefogtak bennünket a
gyenesi legények, nem éppen barátságosan.
Ahogyan közeledtek az egyik rám mutatott
és azt mondta „jé ez a Renczes fiú”. Erre barátságosra fordult a kapcsolat
és elmagyarázták, merre érjük
el a barlangot a legrövidebb
úton.
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Az épület keleti oldalát sárga (mészkőporos vakolat) borította, két ablakkal és a zöld,
két részes bejárati ajtóval. A külső ajtó tömör
fa, a belső ablakos és a kettő között talán félméteres küszöb jól mutatta ház falvastagságát. Az előkerten át a házba szilárd borítású
járdán át juthattunk. Az bejárati ajtó a konyhába vezetett, amelyet térhatásúnak tűnő,
fehér-fekete cementlapok és eltérő mintájú
szegély lapok borítottak. A konyha berendezése: fiókos asztal, hokedlikkel, falba épített
polc (liszt, cukor, só), a konyhaszekrény,
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pezte a főbb bútorzatot. Nagy esemény volt,
hogy minden nyáron, cséplés után kivittük
a szalmazsákokat a rétre, az összetöredezett, porló szalmája az állatok alá került
és megtömtük, döngöltük friss szalmával.
A szoba padlója döngölt agyag volt, amit
„sikálni” szoktak. Ehhez az agyagot a birtok végén található partoldal szolgáltatta. A
szoba további bútorai a szekrény, az asztal,
székekkel és később, amikor lakószobaként
funkcionált került be a kályha. Először egy
fűrészporos kályha került a szobába, majd
egy teatűzhely, amelyen főzni is lehetett.

Ehhez a szobához kötődik talán a legmaradandóbb
Mikulás nap. Nagyanyám
dunyhás ágyában aludtam és
reggel, amikor kinyitottam
Anyám
Góth
Jánosné,
szemem a közeli ablakban
leánykori
neve
Renczes
piros Mikulás csomag, piros
Margit, Gyenesdiáson szüfényes papírba csomagolt
letett és itt élt 1941-ig
cukorból készült csizma,
férjhezmeneteléig. Én, mint
valamint egy aranyszínű
a legfiatalabb és Keszthelyen
virgács piros szaloncukorélő Renczes utód (Margit)
ral. Természetesen voltak a
fiaként óvodás koromtól az
későbbiekben ennél „gazdaérettségiig a tanítási szünegabb” Mikulások is, de ez
tekben és hétvégéken nagyon
maradt a legemlékezetesebb.
sok időt töltöttem a nagyszüEgy másik élményem szinlői házban, Gyenesdiáson.
tén ide kötődik. Talán óvóA családi ház az akkori
dás lehettem, és délutáni
kornak megfelelően épült az
álmomból nagyanyám éb1930-as évek elején vastag
resztett és vitt ki az udvarra.
Nagyanyám Renczes Imréné és unokái Samu Erzsébet, Samu János,
főként kőfalakkal, nádtetőA fejünk felett az égen egy
Mama, Fodor Marika, Samu Magda
vel, kis és rácsos ablakokkal.
nagy „valami” röpült, ami
A ház tájolása észak-déli, az úttal párhuza- amelynek nyitott részén ébresztő óra, réz piros színű volt a csúcsos elején keresztnek
mos, a bejárat nem az utcára, hanem a keleti mozsár, gyertyatartók, valamint a kemence tűnő tárggyal. Ennyire emlékszem és utóoldalon a birtokra nézett. Az utca többi ré- ajtók, a tűzhely (asztali), és a mosakodásra lagosan arra következtethetek, hogy ez egy
szén a falusi házak tájolása szintén hasonló, szolgáló lavór fém állvánnyal, vödör ivóvíz- léghajó lehetett.
míg a nyaralók bejárata általában az utcára zel és merőkével.
nézett.
A konyhából három ajtó nyílott. Az elsőn
A ház helyiségei mestergerendás, padlós
A házat az előkerten át lehetett megköze- át a kamrába juthattunk, a stelázsit befőt- mennyezetűek voltak és a világításra cilíteni, amelyre diófák és egy fűzfa adták az tek foglalták el és innen vezetett a létra a linderes petróleum lámpák szolgáltak. A
árnyékot a nyári melegekben. Az előkertet padlásra, ahol kukoricát, füstölt kolbászt, szövet szál (bél) ért bele a petróleumba és
fehérre meszelt oszlopokon lévő drótkerítés szalonnát, oldalast és szőlőt tároltak.
ennek a másik végével lehetett szabályozni
szegélyezte, az gazdasági udvarban szabaA második, üvegnélküli ajtó a „tiszta” a világítást. A tartályon lévő fém gyűrűdon járó baromfik (tyúk kakas, csirke, kacsa, szobába nyílott. Ennek a padlós és szőnye- be kellett az üvegből készült cilinder alsó
liba, pulyka) távoltartására. Az előkert észa- ges szobának a bútorzata a következőkből gyűrűjét belenyomni. A cilindert a megki része volt az egyik virágos kert rózsákkal, állt: két ágy, egy szekrény, nagy asztal, sub- gyújtáskor le kellett venni és meggyújtás
míg a déli rész az ünnepi asztalnak szánt lód és ajtós fali szekrény (pálinka, bor). A után újra felhelyezni, ezek a ténykedések
hely volt. A magasra futatott rózsák szárát szoba két ablaka a virágos kertre, és egy az gyakran a cilinder töréséhez vezetettek. A
fehér rudakhoz rögzítették, amelyekre felül előkertre nyílott. A zöldre festett ablakok lámpák különböző nagyságban készültek,
piros csíkot festettek és a rúd végére színes kétszárnyúak voltak vasráccsal a két szárny attól függően, hogy mekkora részt kellet
üveggömb került. Az előkertet keskeny vi- között. Ezt a szobát nem lakta a család, de megvilágítani. A kocsmában a nagyobb
rágsáv övezte, amelyet fehérre meszelt kö- elbeszélések szerint, a II. világháború előtt fényerőt produkáló gázlámpa biztosította a
vek inkább kavicsok szegélyeztek.
a „falusi turizmus” során budapesti tiszt- világosságot. Az 1954-es villamosítás soA két tűzfalas ház az úttal párhuzamosan, viselő család rendszeresen bérelte a nyári rán a vezetékeket csövekben helyezték el a
attól mintegy 10 méterre feküdt. Az északi hónapokra.
mennyezeten és kapcsolóhoz.
tűzfal ablaktalan, borostyánnal befutatott az
Nem tudom, hogy hallottam-e vagy csak
útra néző nyugati oldal szintén ablak nélküli.
A harmadik ajtó középtől felfelé üvegez- elmondásból volt ismert, a bakter éneke
A déli oldal két ablaka a virágos kertre né- ve volt, amelynek a szoba felőli oldalára „10-et ütött már az óra térjetek nyugovóra,
zett, amelyet szintén fehérre meszelt oszlo- függönyt akasztottak, ez volt a kisszoba. A tűzre, vízre vigyázzatok…”.
pok és drótkerítés határolt. Az 1950-es évek- szobát korábban csak alvásra használták,
ben kuriózumnak számító ibolya üveglapok ennek megfelelően két nagy ágy, toll dunyProf. Dr. Góth László
alatt nyílott és illatozott, korán tavasszal. hákkal, vánkosokkal és szalmazsákkal kény.egyetemi tanár
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Termine und
Veranstaltungen
in Gyenesdiás
Jeder ist herzlich willkommen.
Samstag, 27. Februar um 19 Uhr –
Faschings-Sportball in der Nádas Csárda
Versäumen Sie nicht den besten Ball
des Jahres!
Eine ganze Nacht lang Tanz und
Unterhaltung für alle Sport- und
Ballfreunde, für Jung und Alt, für alle
„Feierbiester”.
Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt:
Aperitif, warme und kalte Speisen vom
Büfett, Beilagen, Salate, große Auswahl an
Getränken, Gebäck.
Nach Mitternacht Tombola mit wertvollen
Gewinnen und Preisen.
Der Eintrittspreis: 5.500 Ft pro Person
Bei Interesse und für Nachfragen melden
Sie sich bitte bei: Mosdósi Attila: 30/5200375 Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns mit
einer Spende für die Tombola unterstützen.
Vielen Dank!
Samstag, 05. März um 9 Uhr
Die
jährliche
Hauptversammlung
des
Gyenesdiáser
Angelund
Wassersportvereins findet im großen
Saal des Gemeindehauses statt. Auf der
Tagesordnung stehen der Bericht des
Vorstandes, Rückblick 2015, Planung und
Ausblick auf 2016, Verschiedenes.
Samstag 05. und Sonntag 06. März
Bibel-Lese-Marathon 2016
An diesen beiden Tagen findet im großen
Saal des Gemeindehauses das große
ökumenische Bibel-Lese-Marathon 2016
statt. Die Teilnehmer lesen nacheinander
je 5 Minuten Bibeltexte. Beginn Samstag
um 14 Uhr. Am Sonntag Messe in der
Gyeneser St.Ilona-Kirche.
Weitere
Informationen
in
der
Klubbücherei, Kossuth L. u. 97, Tel: 316540, mobil: 06/30/342-39-34, email: harsfalvi.gyorgyne@gmail.com)
Wir erwarten gern viele Interessierte,
machen aber darauf aufmerksam, dass die
Lesungen und die Messe in ungarischer
Sprache gehalten werden.
Dienstag, 8. März um 18 Uhr –
Einladung zum Frauentag
Sehr verehrte Gyenesdiáser Damen!
Auch in diesem Jahr wird Ihnen zu
Ehren eine Feier im großen Saal unseres
Gemeindehauses stattfinden. Sie sind

-9dazu herzlich eingeladen. Begrüßung
durch unseren 2. Bürgermeister, Herrn
Imre
Góth.
Anschließend
buntes
Unterhaltungsprogramm.
Freitag, 11. März um 17 Uhr
Im Andenken an den 1848/49-er
Volksaufstand und die Freiheitskämpfe
findet eine Gedenkfeier in der Aula
der
Schule
statt.
Anschließend
Kranzniederlegung am Denkmal vor dem
Kindergarten.
Jeder
Interessierte
ist
herzlich
willkommen.
Dienstag, 15. März – Nationaler
Feiertag
Alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe
sind geschlossen.
Restaurants haben
geöffnet.
Samstag, 19. März von 9 – 12 Uhr
Ostern ist bald da – es wird Zeit für die
Vorbereitungen!
Ob Groß, ob Klein – die Klubbücherei
lädt
Sie
und
Ihre
Familie
zu
Ostervorbereitungen im kleinen Hirtenhaus
und im Gemeindehaus ein.
Spielklub für Kinder, Osterdekorationen
basteln, Ostereier färben, im Hirtenhaus
wird im Ofen gebacken, Second-Hand
Basar: gebrauchte Spielsachen, Baby- und
Kinderkleidung,
ab 11 Uhr Streichelzoo (z.B. Häschen)
Wir bitten freundlich um Backzutaten
wie Eier, Mehl, Zucker, Margarine, Deko,
ausgeblasene Eier und bedanken uns
im voraus für Ihre Unterstützung. Bei
schlechtem Wetter findet das Programm im
Gemeindehaus statt.
Weitere Infos: Tourinform Gyenesdiás,
Tel.:
+36/83/511-790
e-mail: gyenesdias@tourinform.hu
Kőhalmi
Ágnes
(Second-Hand
Basar),
Tel.:
+36/30/339-1959
e-mail kohalmi.agnes@gmail.com
Samstag,
19.
März
–
„Schmetterlingstour”
(„Vasas Groβe Acht“) Leistungstour
im Keszthelyer Gebirge (25-40 km)
Route:
Vonyarcvashegy
Gyenesdiás - Balatongyörök - Vállus
Abmarsch: am Bahnhof in Vonyarcvashegy, zwischen 7-11 Uhr
Organisation und weitere Infos: Verein
der Naturfreunde, Tel. +36 30 / 4516-927
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Mit Volldampf geht es zu unseren

2016. február
diesjährigen Ausflügen. Interessante Plätze
und Sehenswürdigkeiten kennenlernen und
dazu die übliche gute Laune – das ist der
Ungarische Wanderer-Club. Und das ist es,
warum alle gern mit uns reisen.
Was ist als nächstes geplant?
Dienstag, 15. März: Genau wie im
vergangenen Jahr fahren wir wieder nach
Budapest und können uns im Burgviertel
anlässlich des Nationalfeiertages einiges
Interessantes unentgeltlich ansehen: Basar
im Burggarten, die National-Galerie, die
ländlich geprägten Werke des Kunstmalers
Koszta József (1861-1949/Realismus,
Expressionismus) sind dort zu sehen, wir
besuchen auch das Gebäude, wo Táncsics
Mihály (Schriftsteller, Verleger, einer
der ersten sozialistischen Politiker) 1848
befreit wurde.
21. - 22. Mai (Samstag-Sonntag): Vác
am Donauknie, Hollókő im Komitat Nógrád in Nordungarn. Lt. Wikipedia bekam der
Ort seinen Namen nach einer Legende, dass
die Raben in der Nacht alles davontrugen,
was die Menschen tagsüber bauten. Aber es
ist noch etwas dort, was wir uns anschauen
können. Danach weiter nach Ipolytarnóc im Nationalpark Bükk (eine mehrere
millionenjährige Zeitreise, versteinertes
Holz), Komitat Salgótarján nahe der
slowakischen
Grenze,
Übernachtung.
Sonntag:
Slowakisches
Erzgebirge,
Besuch des Betlér-Schlosses und der
Krasznahorka-Burg, zurück nach Ungarn,
Felsenhöhlen Aggtelek, Heimfahrt.
Csányi Zoltán, Club-Vorsitz und AusflugsOrganisation
Haus der Natur Besucherzentrum
Themenbezogene Vorträge und geführte
Touren:
Sonntag, 21. Februar – Basalt-Tour
13.00 Uhr – Vortrag über die geologischen
Werte des Keszthelyer Gebirges
13.30 Uhr – Basalt-Tour, Zalaszántó
14.00 Uhr – Ausflug zur Tátika-Burg
Erwachsene 600 Ft, Schüler und Rentner
400 Ft, Kinder 200 Ft
Diese Veranstaltung ist Teil eines
Programms des Balatoner Museums mit
dem Quiz „Mindenünk a terméset”. Mit
dem Eintritts-Ticket können Sie am Quiz
teilnehmen und Punkte sammeln.
Sonntag, 06. März – Das Leben eines
Baumes
13.30 Uhr – Vortrag von Sali Éva, dann
interaktive Beschäftigung
Auch hierbei können Sie neue Punkte für
das Quiz-Spiel „Mindenünk a terméset”
sammeln.
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SPORT
Február végén folytatódik
a labdarúgó bajnokság!
Február 28-án Zalaszentivánban kezdik a
tavaszi labdarúgó szezont a férfiak. A mérkőzésekre hangolódó beszélgetésekre kértük a
csapatok vezetőit, elsőként Kocsis Norbert,
a tartalék csapat edzője emlékezett az eltelt
időszakra.
- Az elmúlt nyolc évben több csapatnál különböző korosztályokban, dolgoztam vezető
edzőként.
Legutóbb
az NB II-es Hévíz
17-19 éves utánpótlás
csapatait
vezettem.
Szeptember második
felében kerültem a gyenesdiási tartalékhoz.
Nagy elánnal vágtam a munkába. Hamar sikerült átadnom a játékosoknak a labdarúgásról alkotott filozófiámat. Az edzéseken 8 – 10
– 12 fő megjelent, amiről azt gondolom mindenképpen példaértékű. Egy hónap után már
heti három edzést tudtam tartani, ami szintén
jó eredmény. Úgy gondolom több lehetőség
maradt a csapatban, több olyan mérkőzésre
is sor került, ahol kis szerencsével javunkra is eldőlhetett volna a mérkőzés. Jelenleg
a 9. helyen állunk a bajnokságban. A célunk mindenkép a dobogó közelébe kerülés. Szebb tavaszban bízva azt mondhatom, a
4-6. hely megszerzése mellett akár a dobogó
elérése is lehetséges. A téli időszakban sem
álltunk le heti két edzést tartottunk, műfüves
pályán finomhangolás keretében olyan technikai megoldásokat gyakoroltunk, amiben hiányosságot láttam. Január közepén alapozással kezdtük a felkészülést. A fiatalok tanulni
akarnak, próbálják betartani a kéréseimet az
idősebbek segítik őket a fejlődésükben. Több
fiatal is jelentkezett már nálam, Gyenesdiásról és a szomszéd településekről jönnének
hozzánk, ami nagyon fontos a sportág és az
ifi csapat számára. Jól érzem magam, nagycsaládba csöppentem. Itt mindent megtesznek
a foci érdekében. Ilyen jó közösséggel még
nem találkoztam pályafutásomon. – mondta
zárásként Kocsis Norbert az U 19-es csapat
edzője, akitől Fejérvári Ferenc a kilenc és
tizenegy éves fiúk edzője vette át a szót.
- Tavaly ősztől az U
9-es és U 11-es korosztállyal foglalkozom.
Ők vesznek részt az
MLSZ Bozsik Programjában. Munkánkhoz óriási segítséget
nyújt az elkészült műfüves pálya az iskolában. Ennek eredményeként 30-35 százalékkal
megnőtt a labdarúgást választó gyermekek
száma. Az iskolában 16 órától 18 óráig tartom

az edzéseket és most sokkal több gyermeket
tudtunk beintegrálni az egyesületbe. Ezekből
a gyerekekből fog majd kikerülni jó pár év
múlva a felnőtt csapat, akik örömöt szereznek
szüleiknek. Úgy gondolom, ha már gyerekkorban, 9 - 11 évesen megszeretettjük velük
és elfogadják a klubhűséget, tudják mit jelent
egy csapathoz tartozni, akkor már sikert értünk el az utánpótlás nevelésben. Nem mindenkiből lesz labdarúgó, de ha egészséges,
a labdarúgást szerető gyerekeket nevelünk
ebben az egyesületben, akikből a tehetsége,
szorgalma révén olyan futballista lesz, akit
majd a felnőtt csapatnál az edző szívesen fog
fogadni akkor mi utánpótlás nevelő edzők elértük a legfőbb célunkat.
A Bozsik programban a 9 éveseknél félévente öt tornán veszünk részt. A 11 éveseknek félévente hat tornájuk van, és 12 csapattal
mérik össze tudásukat. Eddig mindig dobogón
végeztünk. Mindenki nyerni szeretne és ez jelentős sikerélménnyel gazdagította a gyerekeket és megfogta őket a labdarúgás számára.
Mindig kint edzünk, minden időjárási formában. Erősítjük az immunrendszerüket. Egészségesebbek lesznek korosztályuknál. Mire
felnőttek lesznek, megtanulják és felkészítik
a szervezetüket a sportág számára szükséges
állapotra. Az iskolából jönnek a gyerekek.
Látják a kulturált körülményeket, az egységes
felszerelést. Óriási vonzereje van, hogy a szülőknek sem kell, máshová menni. Teremtorna
meghívásokkal rendelkezünk és megyünk az
Illés Akadémiához, Siófokra, Kaposvárra és a
Keszthelyi Haladással mérkőztünk meg nívós
tornákon. A gyerekek nagyon várják a nyári
focitábort. Hajba Géza és Horváth Zoltán
edzőtársaimmal közösen végeztük az edzéseket közel 40 gyerekkel. Megköszönöm a
Nádas Csárda Zsinkó Lajos segítségét az
ebédeltetésnél a szülök és gyerekek is elégedettek voltak. Élvezetes kiegészítő programokkal tettük teljessé a tábort.
Az edzőtárs Horváth Zoltán az ovisokkal
kezdte a foglalkozást:
- Megkértem a szülőket, hogy csak azokat
a gyerekeket írassák be, akik rendszeresen
tudnak járni edzésekre és a Bozsik programra. Eredményeként több tornán tudtunk részt
venni. A kis teremben 12-en kezdtük el a munkát. Több jelentkezőt nem is tudtunk fogadni.
Jelenleg 9-en járnak rendszeresen és a szüleik
is nagyon segítőkészek, kísérik gyerekeiket.
A tavalyi évhez képest érzem a fejlődést. A
foci, a játék megszerettetése a legfontosabb.
Játékszituációkat gyakorolunk, előkészítjük a
labdakezelést és a passzolást. A műfüves pálya sokat segít a munkánkban rendszeresen
ott játszottunk.
A labdarúgó szakosztály
vezetője
Gombár Csaba a női
csapat edzését is vezeti, mindkét területet
értékelte kérésünkre.
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- Mint szakosztályvezető úgy látom nagyon
sikeres lett az ősz a felnőtteknél, a fiataloknál és a lányoknál. Óriási lépést tett előre a
női csapat, már ez előttünk lévő két együttest
is megvertük és partiban tudunk lenni bárkivel. Nagy sikerünk a tapolcai teremtornán
szenzációs játékkal megszerzett második helyünk. Nagyobb terveket is szőhetnénk már,
sajnos többen készülnek külföldre dolgozni
és nem tudjuk elvégezni a tervezett munkát.
Ami visszaesést is hozhat. A jó szereplés és
a jó hangulat vonzó náluk, a küzdő szellem
háromszorosan is érezhető. Áprilisban
elindítjuk a heti edzéseket, bemutatót is
tartunk, kiválogatjuk az utánpótlást.
A férfiaknál a bajnokság megyerésére készülünk, vezetőségi ülésen eldöntöttük és
kimondtuk, az első hely elérésekor a megyei
I-ben kell indulnunk. Tudjuk nem lesz kön�nyű, fiatalokat kell igazolnunk. Nem lehet
megtenni, amit három éve elkövettünk és a
bajnokság megnyerése után az alacsonyabb
osztályban maradtunk. Akkor nem tudjuk már
tovább motiválni a játékosokat. Az indulással
stabilizálnánk helyzetünk. Vonzó cél lettünk a
feljebbjutás talán még ezt is fokozná. Jelenlegi játékos állományunknak nincs ellenfele,
ezt a bajnokságot meg kell nyernünk. Most
az egyik legjobb tárgyi feltételekkel rendelkezünk a megyében. Öltözőnket, pályánkat
mindenki dicséri. Villanyfényes edzéseket
tarthatunk. Elkészült az iskolai műfüves pálya
és előkészítettünk egyet a sportcentrumban is.
Gyenesdiás megérdemli, az első osztályt.
Meg tudnánk mutatni egy kis település mire
képes. Nagy összefogásra lesz majd szükség.
A női csapat részéről Kuti Veronika tekintett vissza:
- Két éve indultunk és az utóbbi pár mérkőzésen mutatkozott meg az elvégzett munka
eredménye. Olyan csapatokat is sikerült magunk mögé utasítani, akiktől eddig kikaptunk,
megmutatkozott a vállalt nagyobb edzés.
Emlékezetes a Nagykanizsa elleni mérkőzés, tőlük korábban kikaptunk mindig, most
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sikerült az edzőnk utasításait betartani és
nagyon szép játékkal három nullára nyertünk ellenük. A gyönyörű passzokon és a
szép gólokon látszott az edzések meghozták
eredményüket. Szeretünk együtt lenni és ez
megmutatkozik a játékunkban is. Szeretnénk
tavasszal folytatni és a harmadik helyet megszerezni. Lelkes, jó csapat vagyunk, jól összetartunk és szeretettel várjuk a fiatalokat, kell
az utánpótlás.
A felnőtt férfiaknál
11 találatával a leg
gólerősebb játékos
Szőcze Csaba így
emlékezett:
- A 27-es keretből
jó ha folyamatosan
15 - 16-an voltunk.
Sokan Ausztriában dolgoznak és nehezítette
helyzetünket, hogy nem voltunk meg folyamatosan. A teljes védősor hiányzott, mégis
fegyelmezetten hoztuk a mérkőzéseket. Talán

Nyugat – Balatoni Regionális
Sportcentrum Egyesület Röplabdaközpont
Teljes siker az Országos Serdülő Bajnokság
(OSB) múlt hétvégi fordulójában.
A csapatunk elért teljesítménye önmagáért
beszél. A középszakasz fordulóiban összesítésben, 4 mérkőzésből, 4 győzelem (12-1
játszmaarány), amely azt jelenti, hogy a csa-
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- 11 Zalaszentgyörgy ellen tudtunk a legnehezebben kiállni és nyerni ellenük. A bajnokság nehezen indult, fél távnál éreztük egymást, míg
a végén már bárki jöhetett volna az összes
mérkőzésünket hozhattuk volna. Mindig a következő találkozót szeretnénk megnyerni. Az
egész csapat stílusa és egysége példaértékű.
- Góth Imre –
A férfi labdarúgó csapat sorsolása az MLSZ.
hu alapján készült, lapzártakor még nem tartalmazta az időpontokat, csak a napokat.
02.28: ZALASZENTIVÁN SE - KINIZSI
SK GYENESDIÁS
03.06: KINIZSI SK GYENESDIÁS - FC
KESZTHELY MILEFA
03.13: ZALAAPÁTI SE - KINIZSI SK
GYENESDIÁS.
03.20: KINIZSI SK GYENESDIÁS - AF
PÁTERDOMB LSC
03.27: REZI PETŐFI SK - KINIZSI SK
patunk csoportgyőztesként, kiemeltként, a
másik két csoportgyőztessel (Nyíregyháza,
Vasas) együtt ott van az országos elődöntőben. Hamarosan elkészül a Röplabda Szövetségben a sorsolás, amely mérkőzések már a
döntőbe kerülésért fognak zajlani. Az eddigi
kimagasló teljesítményükkel a Lányoknak
minden esélye megvan, hogy tovább jussanak
és döntősök legyenek.
A szombati sportrendezvényen jelenlévő
MRSZ képviselő, a legnagyobb elismeréssel
szólt rendezés színvonaláról, csapatunk teljesítményéről. Nem zárta ki, hogy az elődöntő
egyik fordulóját, vagy a döntőt is mi rendezhetjük meg. Ezek a lehetőségek minden eddigi várakozásunkat felülmúlja.
Egyedül kerültünk be az elődöntőbe, nem
NB I. vagy NB II -es egyesületként és veszünk részt országos jelentőségű versenyso-

GYENESDIÁS.
04.03: KINIZSI SK GYENESDIÁS Z-SERVICE ZALASZENTMIHÁLY SE
04.10: KSE VÁRVÖLGY - KINIZSI SK
GYENESDIÁS
04.17: SÁRMELLÉK FC - KINIZSI SK
GYENESDIÁS
04.24: BÖDEI SE - KINIZSI SK GYENESDIÁS
05.01: KINIZSI SK GYENESDIÁS POLICE - OLA LSK
05.08: LE ALSÓPÁHOK - KINIZSI SK
GYENESDIÁS
05.15: ZALASZENTGYÖRGY SE - KINIZSI SK GYENESDIÁS
05.22: KINIZSI SK GYENESDIÁS CSERSZEGTOMAJI SK.
05.29: TÜRJE SE - KINIZSI SK GYENESDIÁS
06.05: KINIZSI SK GYENESDIÁS NAGYKAPORNAK KSE
rozatban, amely az Egyesület életében egyedülálló teljesítmény. A mérkőzésekre szép
számmal érkeztek szurkolók, akinek köszönjük a biztatást, a támogatás!
Várunk továbbra is Mindenkit a következő
mérkőzésekre is!
Szombati (02.06.) eredményeink:
NYBRSE – DELTA RSE Érd 3 : 0, NYBRSE
– Kecskemét (KESI) 3 : 0.
A „B” csoport végeredménye:
1.
NYBRSE, 2. Kecskemét, 3.
Kaposvár, 4. Érd, 5. Gödöllő
Az Egyesület honlap címe megváltozott!
Az új honlap: www.nyugat-balatonirse.hu.
Megújult formában, folyamatosan frissülő
hírekkel, információval várjuk a honlap látogatóit! Kérjük támogassanak bennünket a
SZJA 1% -kal!

Király András elnök
Állnak
(balról - jobbra)
Sebestyén Flóra
Vasvári Eszter,
Szedresi Eszter,
Takács Panna,
Marton Gabriella,
Penzer Lili
Guggolnak
(balról - jobbra)
Tóth -Lakits Petra,
Hegyi Bianka,
Héri Sára
csapatkapitány
A csapat edzője:
Fehér Tibor
Pályaedző:
Lakics Bence
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Fánkparti

Fánkkirálynő Balogh Lászlóné Udvarhölgyei Fodor Istvánné és Kenesei Jánosné. Egyéb fánkok : 1. Lovasi Gézáné, rózsafánk
2. Nagy Lászlóné, képviselőfánk 3.Dongó Árpádné és Varga Zoltánné, forgácsfánk Különdíj: Kovács Béláné, sós-töltött fánk
Borkirály: Túri Ottó

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/7161-569

Szent Glória Temetkezési KFT
Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 86.
Nyitva: H-P 08 tól- 16h-ig
Éjjel –Nappal hívható: 06 20 9230 769 vagy
06 30 3486 253

Hamvasztásos temetés:
85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

Koporsós temetés:
130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkáhoztermékeink
0,5 kg-os,
üzleteinkben
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó
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Volt egy farsang, állt a bál
Cikkünk a 6. oldalon

Macskacsajok a 2.b-ből 3. helyezést értek el.

Különdíj: Saxubeat 4. a

A 8. b, a Pink 50 árnyalatáért különdíjban részesült

I. helyezett: Fiúk 3. b

I. helyezett: Lányok 3. b

A Zombi csapat a közönség kedvence volt

I. helyezett: HAIR 7. a
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Jöger trappista (német) 999Ft/kg
Tüskeszentpéteri 1kg-os liszt 149Ft/kg
Coca-Cola, Fanta 1,75l-es 299Ft/db 170Ft/l
SÁGA pulyka párizsi 1199Ft/kg
STEFFL dobozos 0,5l sör 179Ft/db 358Ft/l
Frissen fejt tehén tej magyar tarka tehenektől 169Ft/l
Komáromy Pékség
Gyenesdiásról folyamatosan friss pékáru.
Apró kakaóscsiga, túrós, lekváros, mákos stb.
apró sütemények 1290Ft/kg
20 féle minőségi folyóbor,
kiváló ár-érték arányban,
Villány, Szekszárd, Keszthely és Balaton környékének
borászataiból.
Teljes hazai és import zöldség-gyümölcs választék.
Érvényes: 2016.02.19.-02.29.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
Apróhirdetések
Ungarischer Sprachunterricht auch für Anfänger! Tel:0630/607 3694
Német nyelvoktatás , felkészítés minden szinten! Tel:0630/607 3694

Gyenesdiási Híradó

P

Vonyarcvashegy

AKCIÓ ÚJRA TÖLTVE ...
- egyfókuszú (olvasó, vagy távoli)
szemüveg 17.000 Ft-ért
- bifokális szemüveglencse
7.500 Ft/db-tól
Érvényes megjelenéstől március 15.-ig

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!

Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
email: pelsooptika@gmail.com

Markland Kft a GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT szerződött
partnere Keszthely, Szalasztó u. 5. sz. alatt több,
mint 20 éves biztosítási tapasztalattal továbbra is
ügyfelei rendelkezésére áll a 185 éves
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT alábbi termékeivel:
• nyugdíj célú előtakarékosság • élet, baleset,
egészség biztosítás • lakás, vállalkozás biztosítás
• gépjármű biztosítás (kötelező, Casco)
• Fundamenta lakás célú előtakarékosság és hitel
ügyintézés • utasbiztosítás.

Kérje ingyenes díjkalkulációnkat!
Igény szerint lakásán felkeressük.

Elérhetőségeink: Tel: 83/314-383, 30/900-9175
20/214-2722, 20/261-8526
e-mail: generali.keszthelyszalaszto5@gmail.com

Oázis kertészet Keszthely

Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap zárva

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

