GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2009. május XX. évfolyam, 5. szám
Megjelenik: május 15-én

Európa Parlament
képviselő-választás

Programajánló:
Író – olvasó találkozó

Június 7-én, vasárnap reggel 6 órától este
7 óráig szavazhatnak a Gyenesdiási Általános iskola épületében kialakított 3 szavazókör valamelyikében.
Igazolványt mindenki vigyen magával.
22 képviselőt küldünk a választás eredményeként Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe, ahol 27 ország 785 képviselője,
jelenleg 7 európai párt és a függetlenek
„színeiben” képviselik a nemzeti, illetve
európai érdekeket.
A választásokon a hazai pártok, szervezetek listájára szavazhatunk, a leadott szavazatok arányában oszlik el a 22 magyar
képviselői mandátum.
Az Európai Parlamentben nem nemzetiség, hanem párthovatartozás szerint ülnek
a képviselők. Ezért lehet jelentősége a
választópolgárok számára a szavazásnak.
Ha ugyanis a hazai pártpreferenciájuk szerinti küldöttekre szavaznak, akkor nem csak
azt tudják befolyásolni, hogy kik képviseljék Magyarországot az EP-ben, hanem azt
is, hogy milyen értékek mentén, hogyan.
Másik fontos szerepe e választásoknak,
hogy a jövő évi – vagy netán az előrehozott
– választások előtt a jelenlegi erőviszonyok
leghitelesebb „közvélemény kutatása” is,
könnyen lehet, hogy jelentős belpolitikai
szerepet is játszhat, kérdésessé teheti, vagy
megerősítheti a jelenlegi kormányzat legitimációját.
Az eddigi ciklus 24 (akkor kettővel több
képviselői hely jutott Magyarországnak)
magyarországi képviselőjéből a Fidesz 12,
az MSZP 9, az SZDSZ 2, az MDF pedig
1főt küldött, a korábbi hasonló választás
eredményeként az EP-be.
Az EP választás részletesebb információit az elmúlt havi számunkban olvashatták, illetve tájékozódhatnak róla a Helyi
Választási Irodánál (Polgármesteri Hivatal
Gyenesdiás, 312-737, illetve Választási
Információs Szolgálat, megbízott HVI tag:
Harnóczi Klára Ilona, 510-565)

családi nyílt nap a diási horgásztanyán:
gulyásfőzés, amatőrművészeti csoportok
(Közreműködnek: Gyenesdiási Népdalkör,
Gyenesdiási Dalárda, Gyenes Néptánc Együttes, általános iskolás néptáncosok) bemutatója.
Június 1-én, Pünkösdhétfőn reggel 6
órától a Gyenesdiási Horgász és Vízisport
Egyesület nyílt horgászversenye a diási strandon. (Két horgászbottal, fenekezős készséggel). Nevezni (felnőtt 1000 Ft, ifjúsági 500
Ft) a verseny előtt, a helyszínen lehet.
Június 12-én nyílik a Községházán Kiss E.
Hajnalka népi iparművész – szövés, gyöngyfűzés, lószőrfonás, kerámia – kiállítása
További részletekről plakátokon tájékoztatjuk
az érdeklődőket.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk 2009. május 18-án, hétfőn 18 órára
a Gyenesdiási Klubkönyvtárba. Kardos Gy.
József és a szerző bemutatja Pálfalvi Nándor:
A finánc című (társadalmi krimi) regényét.
Pünkösdi szezonnyitó
Május 29-én, pénteken 17 órakor kerül
sor az Általános és Művészeti Iskola iparművészeti és rajz tanszakának kiállítására,
valamint az előadó-művészeti tagozatok vizsgabemutatójára. A képzőművészeti tanszakok
munkái már május 19-től megtekinthetők.
Helyszín: Községháza nagyterme.
Május 31-én, Pünkösdvasárnap déltől

Bognár Edit és Nagy-Kövi Bernadett
kiállítását ajánlotta dr.Petánovics Katalin
az érdeklődők figyelmébe április 23-án, a
Községházán. A megnyitót Kovács Stefánia
fuvola- és Kovács Antal klarinét játéka tette
ünnepélyesebbé.

Rügyfakadás - tavaszünnep

HGY

INFO ECKE - DEUTSCHSPRACHIGE
INFORMATIONEN Siehe Seite 9.

A gyenesdiási huszárok és a szegedi honvédek bemutatója.
A rendezvényről bővebben a következő oldalon.

Gyenesdiási Híradó

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület tagjainak nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a 2009. április 18-19-én megrendezett
tizenegyedik „Rügyfakadás-Tavaszünnep”
kulturális és környezetvédelmi szabadtéri
rendezvény lebonyolításában segítők fáradozását, támogatását és a szervezésben való
aktív szerepvállalását.
Nagy örömmel vettük, hogy ismét sikerült
megmozgatni a környék iskoláit, családokat,
baráti köröket, akik a két nap folyamán kiránduláson, szabadtéri főzőversenyen, kulturális,
sport, természet- és környezetvédelemi ismereteket népszerűsítő szabadtéri összejövetelen
vehettek részt.
Az idei „Rügyfakadás – Tavaszünnep”
bevételét a már elkezdett „Zalai Balatonparti mandulafák pótlására” szánjuk.

-2Az ügyességi és erősségi sodrófahajító
versenyben : (I.) Demeter Klaudia (15,1 m),
(II.) Izerné Tóth Bernadett (14,7 m), (III.)
Ángyánné Döbör Szilvia (14,1 m), és a kőhajító versenyben (I.) Klettner Tamás (6,9 m
), (II.) Szőllősi István (6,55 m), (III.) Bujtor
Attila (5,92 m) helyezést érték el.
A lovasbemutatók nagyon tartalmas műsoráért és levezetéséért köszönet a környező
lovaskluboknak (János lovarda, Finta Géza),
valamint Varga Zoltánnak a szervezésért.
A nap kulturális műsoraiért köszönet a
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekarnak,
a Gyenesdiási Népdalkörnek, a Gyenesdiási
Dalárdának és a Gyenes Néptánc Együttesnek, valamint a Tátorján és a Boroszlán népzenei együtteseknek.

Délelőtt a kicsiket és nagyokat a Varázshangok az Egészségért Egyesület lelkes aktivistái
mozgatták meg és varázsolták el a hangok
A programok szombaton délelőtt a települé- világába. E nap népszerű bemutatókat látsen huszár és honvéd felvonulással kezdődtek hattunk a Vazul Lovas Baranta Egyesület, a
a Bombatucada ütős együttes kíséretében. A Gyenesdiási Huszárbandérium és a Szegedi
Nagymezőn viszont a főszerep az iskolásoké III. honvéd zászlóalj tagjaitól, a Tűzoltóságvolt, csapatokat állítva mérték össze ügyessé- tól, a Mentőktől. Köszönet érte.
güket a „Nagymező legsportosabb iskolája”
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
címért. A vándorserleget a gyenesdiási iskola
köszönetet
mond, mindannak a 3500-4000
tanulói vihették haza. A délutáni kiránduláfős
vendégseregnek,
támogatóknak, részt
son Dr. Bódis Judit vezetésével indultak útra
vevő
fellépőknek,
valamint
a helyszínen mega kirándulók. Este Török Ádám és a Mini
jelent
kézműves
mesternek
(Kollár
Szabolcs),
zenélt.
akik
e
napon
fent
voltak
és
támogatták
a terA vasárnapi napon a főzőversenyre 23 csapat
mészetvédelem
nemes
ügyét.
jelentkezett. A „Régi korok konyhája” főzőhelyen a tavalyi év győztesei a Szívhegyi betyáKöszönet támogatóinknak: Simon Kerrok magyaros babos káposztát készítettek.
tészet,
Mozaik Áruház, Szőnyegország,
A főzőversenyen a szakmai zsűri a sok finoLámpaház,
Kerámiaház, Zalaveczky Zita,
mabbnál finomabb étel közül Gyenesdiási
Rózsahegyi
Kft,
Biró Andrea, Szűrő Centrum,
Turisztikai Egyesület marhalábszár pörkölt,
Szent
Ilona
Gyógyszertár,
Nádas Csárda,
zalai dödöllével, ételt ítélte nyertesnek.
Oázis Étterem, T & J Terv Bt, Sümegi Ferenc,
Az ételek és italok zsűrizését követően Dr. Novák Zsuzsanna, Németh Kertészet,
vetélkedők kezdődtek a környezetvédelem és Zöldház EC, Torony Csárda, Mészáros Bt,
a sport jegyében. A Föld Napja alkalmából Piroska Csárda, H & M Vendéglátó Kft, Hormeghirdetett vetélkedő ifjúsági kategóriá- váth- Ép Kft, Prímagáz, Produktív Bt, Varsás
iban: (I.) Vaszkó Eszter, (II.) Kovács Enikő, Bt, Sualex Kft, Balázs Abc Kft, Komáromy
Rohonczi Dóra, Fejes Petra, (III.) Tompos Pékség, Gyenesdiás Önkormányzati Étkezde,
Ákos. A felnőtteknél (I.) Fürdőegyesület, (II.) Polgármesteri Hivatal dolgozói, KlubkönyvSlimbarszki Éva, (III.) Napsugár helyezése- tár, Gyenesdiási Ált. Iskola, Gyd. Környezetvédelmi Bizottsága, Gyenesdiás Közösségi
ket értek el.
Életért Egyesület, Varázshangok az Egészségért Egyesület, Kehida Termál, Olympia
Sportbolt, Nívó Kft, Kaposi Bizsu, Ordosz Tárkány Bt, Bába Könyvesbolt,
Országos Mentőszolgálat Keszthely, Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága, Motyó Diszkont, CBA Gyenesdiás,
Horgászbolt – Gyenesdiás, Visionet Kft,
végül, de nem utolsó sorban a két nap során a
egyesületünk segítőinek, valamint tagságának
és családjaiknak, barátaiknak.
Klettner Tamás hajította legmeszebb a követ

Visszavárunk mindenkit jövőre is!

2009. május
MEGHÍVÓ
A FORRÁSVÍZ Természetbarát Egyesület,
mint koordináló szervezet
partnereivel, a Keszthelyi Nemzeti Kör
Közhasznú Egyesülettel és a Keszthely
Kertvárosért Egyesülettel együtt szeretettel
hív és vár mindenkit
2009. május 16-án 18 órakor (szombat)
az „Összefogással a zöld Keszthelyért”
című projekt
keretein belül megvalósuló keszthelyi
Szent Erzsébet-téren
(Babamúzeummal szemben) megvalósult
beruházás avató ünnepségére
(A projekt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
és a Balatoni
Integrációs Nonprofit Kft közreműködésével
valósult meg.)
		
***
2009. május 11-én Sólyom László köztársasági elnök úr a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkba látogatott, amely látogatás keretein
belül az „Élet a Balatonnál - civil, kulturális és környezetvédelmi szempontból" fórumon ismerkedett meg a Balaton térségében
működő civil szervezetekkel. A fórumon
meghívottként egyesületünk is részt vett,
lehetőség volt a szervezetek számára Elnök
úrnak bemutatkozni és néhány civil szemmel
fontos gondolatot megfogalmazni.
Gálné Németh Ildikó elnök

A főzőverseny 23 csapata közül az egyik

LAKOSSÁGI FÓRUM
Bemutatkozik a Magyarok Szövetsége
2009. május 20. (szerda) 18 óra.
Gyenesdiás Községháza

Társadalmi összefogás indult az országban a rend és tisztességes élet helyreállítása
érdekében, békés eszközökkel.
A mozgalomba civil szervezetek százai,
egyének tízezrei csatlakoztak, eddig több
mint 800 helyi szervezet alakult.
Ez egy pártokon kívüli civil kezdeményezés, mely arról szól, hogy a saját és országunk sorsa az egyéni összefogás erejében
rejlik. Nincs jobb, vagy baloldal, csak egy
nemzet van!
Mit tett eddig, hol tart a szervezet, mik a
céljai és lehetőségei?
Ezt mondják el a meghívott előadók filmvetítés kiséretében:
Pécsi István és Szántó Csaba Szervezők
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Óvodai-bölcsödei hírek
„Balatonparton a nádi világban megbújtam
egyszer, s csodaszépet láttam:”
A 11. Zöld Hetek rendezvénysorozat mottójául Nagy László gyönyörű versének első
sorait választottuk, hiszen az idei programok
többsége kapcsolódott a Balatonhoz.
A hagyományos rajzversenyt is a vízi világ
témában hirdettük meg, s a felhívásra 19
intézményből érkezett alkotás. A játékos természetvédelmi vetélkedőre 10 csapat nevezett.
Óvodai kirándulásunkat a Kis-Balaton környékére szerveztük: először a zalavári Bemutatóházban tettünk látogatást, majd a töltésen
végighaladva a vízi állatok és növények természetes élőhelyét figyelhettük meg. Ezúton
is szeretnénk megköszönni Laki István Úrnak
a közbenjárást, hogy olyan természetvédelmi
területeken járhattunk, melyek a nagyközönség számára nem látogathatók.
Következett a balatonmagyaródi Bivalyrezervátum, ahonnan kissé fáradtan, de annál
több élménnyel feltöltődve utaztunk vissza az
óvodába. Köszönjük a sok szülő segítő jelenlétét ezen a közös programon.
A nagymezőn tartott terepgyakorlat is
nagyon jól sikerült. A különböző erdei játékokat (Keresd a hangot, Összerakó ágkirakó,
Madáreleség kereső…) próbatételnek vették a
gyerekek, környezetünkkel kapcsolatos ismereteiket egyesek feleleveníthették, mások
gazdagíthatták, a bot-térkép segítségével kincseket gyűjthettek. Ötletes játékok, jó levegő,
finom ételek, közös élmények - nem is kell
más ahhoz, hogy jól érezzük magunkat!
A közös élmények egyik „gyöngyszeme”
a csoportok főzőversenye volt, melyet az
óvoda udvarán tartottunk. Gyerekek, felnőttek egyaránt nagy izgalommal készültek a
gasztronómiai megmérettetésre. Apró, szorgos kezek szeleteltek, aprítottak, kevertek,
kavartak, palacsintát sütöttek. A rangos zsűri
tagjai: Tóth Endre, Zámbó Tibor és Skublics

Sándorné (bal oldali képünkön). A nyertes a
Hétszínvirág csoport lett.
A természetes anyagokkal való ismerkedésről Kollár Szabolcs keramikus, Bognárné
Piroska kosárkötő gondoskodott. SzigetiLekics Andrea a nemezelést, Bencze Mónika
a papírmerítést próbálta ki a kíváncsi gyerekekkel.
A programsorozat másik „gyöngyszeme”
óvodánk új büszkesége az Érzékelő ház,
melyet hivatalosan Labanc Györgyi környezeti nevelő és zöld óvoda koordinátor,
valamint a kis lakók avattak fel (jobb oldali
képünkön).
Labanc Györgyi délutáni előadásában az
erdei óvodák létrehozásáról, fenntartásáról
világosította fel a hallgatóságot és adott praktikus tanácsokat. Ebben az évben minden
óvodai csoport választott magának egy területet, melyet gondozni fog. Figyelemfelhívó
táblákat helyeztünk el ezeken a területeken,
hogy az arra járó-kelő emberek tudomást szerezzenek a gondozók kilétéről. Sajnos a Pillangó csoport táblája már eltűnt a Faludi utcai
játszótérről. Ezúton kérünk mindenkit, hogy
vegyék példaértékűnek a gyerekek környezetvédő munkáját, és inkább támogassák, mint
károsítsák azt.
Köszönet támogatóinknak: Gyenesdiási
Óvodás Gyermekekért Alapítvány,
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Környezetvédelmi Bizottsága, Zöld Óvoda
Hálózat egyesület, Óvoda és Bölcsőde
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású
Intézmény.
						
Világos Csabáné óvodapedagógus
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért
Alapítvány 2007. évi Közhasznúsági
jelentéséből
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítványnak 2007. évben 150.005,-Ft bevétele származott az SZJA 1%-ból. Felhasználása 2008.
évben történik.

A főzőverseny zsűrije

A 2006 évben kapott 108.792,- Ft az SZJA 1%
-ból származó támogatásból 2007 évben 49.000,Ft-ot használt fel az óvodás gyermekek úszásoktatásának finanszírozására. A fennmaradó 59.792,- Ft
felhasználása 2008. évben történik.
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA (Ft)
Induló pénzkészlet 2007.01.01-én
262.312
Bevételek összesen:
470.714
- SZJA 1%-a
150.005
- Támogatás
320.000
- Bankkamat
709
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2007. évben
		
733.026
Felhasználása:
Kiadások összesen:
131.460
- Tárgyi eszközre
50.000
- Úszásoktatás
49.000
- Működési költség
32.460
Pénzmaradvány 2007. dec. 31-én
601.566
CÉL SZERINTI JUTTATÁS
2007. évben alapítványunk a “Zöld óvoda “
emlékltábla állításra 50000,-Ft-ot, az óvodás
gyermekek úszásoktatátására pedig 49000,- Ft-ot
fordított.
5. NYILATKOZAT A KAPOTT TÁMOGATÁSRÓL
Alapítványunk a tárgyévben összesen
470.005,- Ft támogatást kapott.
Ebből - SZJA 1 %-ának visszautalása
150.005,-Ft
- vállalkozásoktól kapott támogatás:
320.000,-Ft
6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Az alapítvány vezető tisztségviselői, a kuratórium elnöke és tagjai semmilyen juttatásban nem
részesültek. A kuratórium elnöke és tagjai munkájukat kifejezetten díjazás nélkül látják el.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ
Alapítványunk a gyenesdiási óvodáskorú gyermekek oktatási-, és sport tevékenységét segítette az
úszásoktatás finanszírozásával.
A „zöld óvoda” egyedi égetett kerámia emléktábla állíttatásával az óvoda környezetvédelmi
oktatásában elért eredményeknek állít emléket.
Skublics Sándorné a kuratórium elnöke

Labanc Györgyi és a kis lakók az érzékelőháznál
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iskolai hírek
Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
2009. május 29-én (péntek) délután 17 órai
kezdettel tartja a művészeti záróvizsgáját
a gyenesdiási Községházán. Ezen az estén
fellépnek a drámajáték, az ének és a néptánc
tanszak növendékei.
Az ipar-és képzőművészeti alkotások
kiállítása már megtekinthető lesz 2009. május
19-től, melyen a régi és a jelenlegi tanítványok
munkái mellett az iskola tehetséges tanulóinak a munkáit is megtekinthetik. Ünnepélyes
megnyitójára 2009. május 29-én kerül sor.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk: Művészeti iskola nevelői

Sikeres külföldi szereplésen vett részt
a gyermek tánccsoport

Az általános iskola gyermek néptánc csoportja Csehország fővárosában, Prágában
megrendezésre kerülő Nemzetközi Gyermek Fesztiválon vett részt április 24 – 27
között. A nemzetközi versenyen a házigazda
cseh tánccsoport mellett lengyel, szlovák,
ukrajnai, üzbegisztán, horvát és magyar csoportok vettek részt, nemcsak néptánc, hanem
társastánc kategóriában is. A gyenesi gyermek táncosaink igen szépen szerepeltek a hét
tagú nemzetközi zsűri előtt. Produkciójukat
a néptánc katagóriában "Arany éremmel" értékelték. A díj mellé DVD lejátszót
is kapott a csoport. Ugyanilyen szép sikert ért
el Fodor Mátyás szóló táncával, aki a társastáncosokkal vegyítve "Ezüst érmet" nyert,
hordozható DVD lejátszóval együtt. Táncosaink nagyon jó elhelyezésben részesültek,
ahol esténként más csoportok táncosaival
barátkozhattak. Lehetőség adódott a verseny
mellett, hogy Prága város több nevezetességét megtekintsék, hazafelé pedig Karlovy
Vary gyönyörű fürdővárosban töltöttek egykét órát.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a helyi Önkormányzatnak, hogy több szempontból és anyagilag is támogatta a csoportot. Külön köszönettel tartozunk Mohácsi
József országgyűlési képviselő úrnak, aki az
utazás teljes költségét -, valamint Manninger
Jenő országgyűlési képviselő úrnak, aki a
nevezési díj költségeit biztosította.
Gyermek táncosainknak egy maradandó
szép élményben volt részük, mely táncos
sikereket nyújtott számukra a nagyon sok látnivaló mellett.
			
***
			
Az Oktatási Minisztérium által a művészeti
iskolák számára meghirdetett, és az Örökség
Gyermek Néptánc Egyesület szervezésében,
a két évente megrendezésre kerülő Országos
néptánc-szóló tanulmányi verseny székesfehérvári regionális versenyén Fodor Mátyás
6. osztályos tanuló első helyezést ért el.

Az aranyérmes gyermek néptáncosok
Tanulmányiverseny-eredmények
Bendegúz Nyelvész Verseny
Szánti Dávid
8.b osztály
4. hely
Kozma Antónia 8.b osztály
6. hely
Darvas Nóra
8.b osztály
7. hely
Felk. pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
Megyei forduló
Darvas Nóra
8.b osztály12. hely
Felk.pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Kőrösi Csoma Sándor Megyei Szöveg
értő Verseny – Nagykanizsa
Pálfi Bianka2.b osztály		
6. hely
Felk.p.: Augusztinyiné Nagy-Balázs Szilvia
Tóth Roland
2.a osztály
7. hely
Felkészítő pedagógus: Sebestyén Veronika
Kovács Írisz
3.a osztály
3. hely
Felk.pedagógus: Tamás-Nikolics Virág
Ábrahám Richárd 5.b osztály10. hely
Felk.pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Kató Dorottya 5.b osztály15. hely
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Molnár Dóra
6.a osztály
8. hely
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Szeles Benjámin 6.b osztály10. hely
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Borza Dániel
7.a osztály
8. hely
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Darvas Nóra
8.b osztály
9. hely
Felk.pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Szivárvány Megyei Mesemondó Verseny
Kovács Írisz 3.a osztály		
3. hely
Zarnóczai Virág 2.a osztály
5. hely
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Területi matematika verseny –
	Vonyarcvashegy
Darvas Alex
3.a osztály
3. hely
Krasznai Anna 3.a osztály
4. hely
Felk.pedagógus: Tamás-Nikolics Virág

Papp Virág
4. osztály
3. hely
Felkészítő pedagógus: Tóth Báláné
„Párban Könnyebb”
Országos Komplex Tanulmányi Verseny
– Dunakeszi
Kovács Írisz, Krasznai Anna 3.a osztály
1. hely
Felk.pedagógus: Tamás-Nikolics Virág
„Olvasás gyönyörűsége” megyei verseny
Vajda Ádám
2.a osztály
8. hely
Felkészítő pedagógus: Sebestyén Veronika
Szörényi Fruzsina 3.b osztály 10. hely
Felkészítő pedagógus: Juhász Péterné
Szabó Angelika 4. osztály 6. hely
Felkészítő pedagógus: Tóth Báláné
Vass Lajos Népzenei Verseny Megyei for
dulója
Szóló kategóriában:
Gál Emese		
2.b osztály
Arany minősítés – továbbjutó
Prezenszki Benjámin
7.b osztály
Arany minősítés – továbbjutó
Csicseri Éneklőcsoport
1-2. osztály
Arany minősítés – továbbjutó
/Ertl Zsófia, Farkas Laura, Gál Emese,
Divinyi Dalma, Hegyi Bianka, Pálfi
Bianka, Hocz Veronika, Szabó 		
Flóra, Darázsi Fruzsina/
Szivárvány Éneklőcsoport			
Arany minősítés – továbbjutó
/Kató Dorottya, Cserép Regina, Várbíró
Bianka, Horváth Zita, Varga Orsolya, Zakár
Brigitta, Horváth Kinga, Gelencsér Regina,
Bagyó Áron, Prezenszki Benjámin/
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp
Edit
Apáczai Kiadó által megrendezett országos népdalverseny – Budapest
Bagyó Áron 6.a osztály II. helyezés
Gál Flóra 6.a osztály
III. helyezés
Prezenszki Benjámin 7.b o. II. helyezés
Felk.pedagógus: Csordásné Fülöp Edit
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„Párban Könnyebb”
Országos Komplex Tanulmányi Verseny
– Dunakeszi
Töreky Míra1.a osztály 1. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
Apáczai Kiadó által meghirdetett
Országos Szivárvány Komplex tanulmányi verseny
Kovács Írisz		
3.a osztály
magyar nyelvből		
14. hely
Kovács Írisz		
3.a osztály
matematikából		
32. Hely
Felk.pedagógus: Tamás-Nikolics Virág
Csokonai Alapműveleti verseny – megyei
forduló
Kovács Írisz 3.a osztály 11. hely
Felk.pedagógus: Tamás-Nikolics Virág

Diákolimpia
Város-, városkörnyéki bajnokság
I. korcsoport		
IV. helyezés
II. korcsoport		
I. helyezés
Az aranyérmes csapat tagjai a következők:
Darázsi Bálint, Fisli Dominik, Hegyi Zsolt,
Heincz Adrián, Leberzipf Thomas, Pálfi
Patrik, Schmitz Dávid, Takács Attila, Tóth
Gergő, Tóth Roland.
Csapatunk veretlenül került a megyei döntőbe.
Felkészítő pedagógus: Csordás József

Megyei Diákolimpia

Labdarúgás II. korcsoport II. helyezés
Csapatunk dicséretes teljesítményt nyújtva
szerezte meg az ezüstérmet a kiegyensúlyozott mezőnyben.
A siker kovácsai a következők voltak:
Darázsi Bálint, Hegyi Zsolt, Heincz Adrián,
Leberzipf Thomas, Pálfi Patrik, Schmitz
Dávid, Takács Attila, Tollár Dominik, Tóth
Gergő, Tóth Roland.
Felkészítő pedagógus: Csordás József

EGYESÜLETI HÍREK
MEGHÍVÓ
A Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítvány
kuratóriumi ülését
2009. május 26-án, kedden 18 órakor
tartja a Klubkönyvtárban.
Napirendi pontok:
1.Pénzügyi beszámoló
2.Közhasznúsági jelentés
3.Aktuális feladatok
Hársfalvi György a kuratórium elnöke
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A Varázshangok az Egészségért Egyesület hírei
2009. május 30-án szombaton délután a II.
Szezonnyitó Nyíltnapon a Diási Játékstrandon
hangszeres játszóházzal, valamint május 31-én
vasárnap délután a Horgásztanyán társasjátékokkal várjuk sok szeretettel a gyerekeket és
a felnőtteket egyaránt.
A Varázshangok az Egészségért Egyesület
2008. évi közhasznúsági jelentése
Az egyesületet a Baranya Megyei Bíróság
PK.60.166./2007/4. számú nyilvántartási szám
alatt jegyezte be és nyilvánította közhasznú
szervezetté.
a.) Számviteli beszámoló
Megtekinthető az egyesület székhelyén: 8315
Gyenesdiás, Madách u. 24.
b.) Költségvetési támogatás:
Az adott időszakban a Varázshangok az
Egészségért Egyesület nem részesült támogatásban az önkormányzatoktól, az állami költségvetési szervektől, az állam által alapított
alapítványoktól, a személyi jövedelemadó
APEH által folyósított 1 %-ából, az országgyűléstől, illetve bizottságaitól.
c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás:
Az adott időszakban pénz felhasználása az
alapítással kapcsolatos ráfordítások és működési kiadások finanszírozására történt.
d.) Cél szerinti juttatások kimutatása:
Az adott időszakban a Varázshangok az
Egészségért egyesület cél szerinti juttatásban
nem részesült.
e.) Az államháztartás alrendszeréből kapott
támogatás mértéke:
Az időszakban a Varázshangok az Egészségért Egyesület nem részesült az államháztartás
alrendszeréből származó támogatásban.
f.) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke:
A munkát a Varázshangok az Egészségért
Egyesület tagjai és vezetői is társadalmi munkában végzik, munkájukért juttatást nem vesznek fel.
g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid
tartalmi beszámoló:
A Varázshangok az Egészségért Egyesület
közhasznú minősítését a bírói végzés alapján
az alapítás idejével egy időpontban szerezte.
Az egyesület az adott időszakban az alábbi
közhasznú tevékenységeket végezte:
A Varázshangok az Egészségért Egyesület
2008. július 10. és 13. között a gyenesdiási bornapokon ingyenes játszóházzal várta a gyermekeket és szüleiket. A játszóházban lehetőség
volt papírhajtogatásra, színezésre, festésre,
társasjátékozásra, karkötők, hangszerek készítésére. Emellett alkalom adódott különféle
hangszerek kipróbálására, és egy kis közös
zenélésre is.
Az egyesület bemutatkozó előadására 2008.
november 13-án került sor, Varázshangok,
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avagy a zene gyógyító alkalmazási lehetőségei
címmel. A helyszín a Gyenesdiási Önkormányzat nagyterme volt, a belépés pedig minden
érdeklődő számára díjtalan volt.
Az egyesület tagjai 2008. november 29-én
ingyenes Adventváró hangversenyt adtak a
Gyenesdiási Önkormányzat nagytermében, a
szép számban összegyűlt közönségnek.
2008. december 11-én egyesületünk tagja
tartott ingyenes előadás a Magyar népi gyógyászat főbb jellemvonásairól a Gyenesdiási
Önkormányzat nagytermében.
2008. december 13-án ingyenes Ünnepi játszóházzal készülődtünk a gyerekekkel és szüleikkel együtt a karácsonyi időszakra.Gaali túra

POLGÁRŐR HÍREK
Egyesületünk és a keszthelyi Városi Rendőrkapitányság Közlekedési osztálya munkatársaival közösen szerveztük meg április 17-én
közlekedési és kerékpáros ügyességi versenyt a Gyenesdiási iskolában. A helyi iskola
diákjai, közel 30-an vettek részt a vetélkedőn.
Nagy sikere volt a rendezvénynek. A diákok
nagyon ügyesek voltak és a végén azt kérték
tőlünk, hogy ezt a versenyzést szervezzük
meg minden évben akár többször is. Egyéniben 2 első, 3 második és 3 harmadik helyezés
lett a pontegyenlőségek miatt.
A rendezvényen részt vevő diákok mindegyike ajándékot kapott. Vezetőségünk úgy
döntött, hogy minden évben megrendezzük
ezt a versenyt régiós szinten, meghívott iskolákkal együtt.
Polgárőr Egyesületünk és a Gyenesdiási
Általános Iskola együttműködési megállapodása alapján, a Magyar Közút Kht meghirdetett akciónapján 2009. április 18-án,
szemétgyűjtési feladatokat végeztünk a 71.
sz. főközlekedési út településünkön átvezető szakaszán, civil lakosokkal és iskolásokkal együtt körülbelül 60 fő környezetvédő
honfitársunk
együttműködésével.
A környezetvédő Polgárőreink napközben
folyamatosan, a diákokkal együtt 13,0014,00 óra között végeztük a szemétgyűjtést.
Egyesületünk tagjaival részt vettünk május
26-án - a Gyékényesi Hegyőrség meghívása
alapján - egy országos és régió szintű horgászversenyen a gyékényesi bányatónál.
Egyesületünkből 3 csapattal jelentkeztünk
a versenyre (3x2 fő). Az időjárás nem volt
kegyes hozzánk illetve senkihez, mert az erős
széljárás hatására kevés hal akadt horogra.
De azért nem maradtunk üresen mert ajándékot kaptunk és egy nagy halunk is volt.
Elhatároztuk, hogy visszahívjuk a rendező
Egyesületet egy balatoni versenyre hozzánk,
a nyár folyamán. Talán egy jó együttműködés
is létrejöhet idővel.
Horváth Kornél GYPE titkár

Gyenesdiási Híradó

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület aktuális hírei
Gyenesdiás megint bizonyította, hogy nyitott,
kreatív település,
avagy a Nyugat-Balaton példaértékű összefogása a Sió-Kanál rendezvényen
Idén első alkalommal került megrendezésre
május 9-10-én hagyományteremtő szándékkal
Siófokon a Sió-Kanál rendezvény, vagyis a balatoni szezont hivatalosan megnyitó ünnepség és
fesztivál, melyen kenu- és főzőversenyen, illetve
egy színpadi bemutatkozással kellett rátermettségünket bizonyítani.
Köszönet illeti kenusainkat, név szerint Pék
Andrást, Sebestyén Károlyt és új gyenesdiási
lakosunkat Stribli Kornélt és családját, hogy
vállalva a verseny izgalmai mellett az emberpróbáló hőségben nemcsak a gyenesi kenut
húzták káprázatos ügyességgel, hanem megmutatták, hogy szükség esetén ha kell a keszthelyi csapatért is kiállnak és önzetlenül eveznek.
Szép volt fiúk! Kreativitásunkat a Balaton körül
egyedülállónak mondható bio ételkínálatunkkal és az abból készített – a főzőversenyen szép
helyen szerepelt - különlegességgel mutattuk be.
Köszönet az együttműködésért, különlegességekért a Zöldháznak.
Ugyancsak „Fun-tastic”-us produkciót láthattunk strandanimátorainktól, Swoboda Dietertől,
Rázsi Annától és Harder Gyuritól, akik ötvözték
a kreativitást és a térségi együttműködést, hisz
táncosokat a keszthelyi ifjúsági kórusból invitáltak, akikkel együtt fergeteges látványt hoztak
össze a csatorna vízi színpadán.
Természetesen a biztos információs hátteret ezúttal is- mint sok más rendezvényenKörtvélyesi Ibolya , Varga Zoltánné Marika,
Gyutai-Szalay Nikoletta és volt polgármesterünk
Szalóky Jenő nyújtotta. Köszönet illeti őket is
kitartó, támogató munkájukért!
Településünk színvonalas bemutatkozásához
az önkormányzat is sokat tett hozzá, hisz biztosította, hogy a fellépők és résztvevők egységes
új emblémázott pólókban jelenhessenek meg.
Köszönet érte!
Összesített eredményünk a 8. helyezés, ami
első alkalommal jó teljesítménynek mondható.
De ami igazán fontos, hogy a települést képviselők mindannyian a maximumot adták, hogy
Gyenesdiás hírneve még szélesebb körben pozitív visszhangokat keltsen…és talán ez a legfontosabb, ez számít igazán!
2009. május 11-től már újra átvehetőek irodánkban az aktualizált Gyenesdiás Kártyák
és az azt kísérő elfogadóhelyes füzetek. Ezenkívül további tájékoztatók, úgymint menetrendek,
heti programajánlók és egyéb szóróanyagok is
rendelkezésre állnak a minél teljesebb vendégtájékoztatás érdekében. Természetesen várjuk
tagjaink ismertető anyagait is, melyeket információs oszlopunkra helyezünk ki.
Már most jelezzük, hogy egyesületünk május
30-án, szombaton második alkalommal szervezi meg aktív és családbarát szezonnyitó
nyíltnapját, melynek során reggeltől estig a
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-6településen fellelhető számos sport-, szórakoztató- és gyermekprogram ingyenesen kipróbálható. Az idei évi rendezvényünket színesíti a
település más civil szervezeteivel való összefogás eredményeként a program tartalmi bővülése.
Aktuális információ a programról internetes portálunkon (www.gyenesdias.info.hu) megtekinthető vagy a Tourinform irodában beszerezhető.
A Pelsoline Hajózási Kft az idei évben sokak
örömére már május 1-től a gyenesdiási vitorláskikötőből többféle programra várja a vendégeket, úgymint sétahajózás, borkóstolóval
egybekötött program, illetve naplemente túra.
A Gyenesdiási Vitorláskikötőből induló Pelso
és Juditta hajó menetrendje:
-máj. 1-24-ig: szombatonként 10.30-kor és
16.30-kor
-máj. 25-jún.14 és aug. 31-szept.13. között:
minden nap 16.30-kor
-jún.15-aug.30 között: keddenként, szomba-

Ami a Gyenesdiás Monográfiából
kimaradt
A diási malom története

Az igényes, szép kivitelű monográfia
megjelenése sok örömet okozott minden
gyenesdiási lakósnak. Nyilván a korlátozott terjedelem miatt - csak néhány szóban
foglalkozott a környék akkori legnagyobb
ipari üzemével, a diási - Bujtor-Osvaldféle – malommal.
Talán sok embernek érdekes lehet az
alábbi rövid összefoglaló.
Édesapám, néhai Osvald Gyula molnármester (született 1905-ben) az 1940-es évek
elején vásárolta meg a diási Bujtor családtól
az akkor még vízimalomként működő üzemet,
a hozzátartozó földterülettel együtt, mely a
71-es útig terjedt és magába foglalta a Szent
János forrást is. Családunk 1944 január 1-vel
költözött Gyenesdiásra, előtte Vonyarcvashegyen laktunk. Ott a Szentgáli-féle szívógázmotor meghajtású malmot az 1920-as évektől
kezdve Nagyapám, néhai Osvald János molnármester bérelte, majd halála után, 1937-től
kezdődően Édesapám folytatta a bérletet 1943
december 31-ig.
Nagyapám emlékének tartozom azzal, hogy
megemlítem, azelőtt több zalai malomban
főmolnárként dolgozott. Ennyit az előzményekről.

tonként és vasárnaponként sétahajózás: 10.30
és 16.30-kor, valamint 1,5 órás Naplemente
túra: 19.30-kor. Péntekenként 17.30-kor indul a
7-féle borfajtát bemutató borkóstoló hajótúra és
úgyszintén 19.30-kor a Naplemente túra.
Árak:
Sétahajózás: felnőtt: 1.300,-; gyermek: 650,Borkostoló: felnőtt 3.500,-;
Naplemente túra: felnőtt: 2.000,-; 1.000,További információ: 70/380-8888, info@
pelsoline.hu, www.pelsoline.hu
Kovács Judit és Belenta Réka
			

***

Gaali alpesi túránkat július 12-14-ére
tervezzük.
Érd: Pék András
(70/252-06-83, 83/316-504)

A Bujtor-féle vízimalom felülcsapós vízikerék meghajtásával napi 2 q búza megőrlésére
volt képes. Emellett kukorica, árpa darálást is
végzett. Ahhoz, hogy a malmot korszerűsíteni
lehessen, meg kellett emelni a tetőszerkezetet, így a harmadik szinten el lehetett helyezni
a szitapadot. Édesapám a Budapesti Felvonógyárból kompresszoros, fekvőhengeres
dieselmotort vásárolt, ami a meghajtást biztosította. A malomipari technológiához a malmi
gépeket a szombathelyi malomgépgyár szállította. A malom kapacitása ennek következtében 1947. évben a régi 2 q-ról napi 40-50 q-ra
emelkedett. A malom vámőrlést végzett /a
megrendelők terménnyel fizettek. A szerk./.
Mintegy 10-15 km-es körzetben népszerű
volt az őröltetők körében.
A személyzetről se feledkezzünk meg:
Édesapám volt a vezető, Bíró József molnár,
Hetesi Bálint molnár és jómagam, szintén
mint molnár dolgoztunk. Édesapám további
fejlesztést tervezett, ezért egy újabb dupla
hengerszéket vásárolt, de ennek beépítésére
már nem került sor, mert a malmot 1951
június 16-án államosították. Az 1950-es évek
végéig üzemelt, utána egy ideig csak darálást
végzett, majd múzeumként próbálták hasznosítani. Ezután az 1960-as években lakásokat
alakítottak ki benne. /Az amúgy használható
állapotban lévő, de még az új malmi berendezéseket is szétverették és az ócskavastelepre
szállították. A szerk./
A leállítás után Édesapám a Dunántúli Regionális Vízműhöz került, mint gépkezelő és
onnan ment nyugdíjba. 1971-ben halt meg.
Mi pedig - a nagyobbik öcsémmel , akik ezt a
szakmát választottuk -, Budapesten a Malom
és Sütőipari Technikumot végeztük el az
1950-es években. Utána a Somogy megyei
Malomipari Vállalatnál dolgoztunk műszaki
beosztásban nyugdíjazásunkig.
Osvald János
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Hogyan nevelünk?!
Az alábbiakban érdekes játékra invitálom Önöket. Nevelési attitűdöket, módokat szeretnék ismertetni. Próbáljuk meg magunkat besorolni
valahová, majd gondoljuk végig melyik az, mely „legjobb” illetve
leghatékonyabb lehetne gyermekeink nevelésében. Természetesen
vannak köztük átfedések, hiszen e területen nem lehet éles határvonalakat húzni. Válasszuk ki azt, mely ránk szülőre a leginkább jellemző!
.A szülő személyisége természetesen meghatározza, hogy hogyan
nevel. Alapvető személyiségjegyeink alapján tudunk csak nevelni.
Nagyon fontos a hitelesség, nem képviselhetünk mást –esetleg csak
idegig-óráig- mint, amilyenek valójában vagyunk. Például, hogy várhatjuk el gyermekeinktől, hogy tisztelje az idős embert, ha tőlünk
lépten nyomon azt látja, hogy türelmetlenek, idegesek, sértőek
vagyunk velük szemben. A sort természetesen folytathatnám tovább,
őszinteség, de mi azért nyilvánosan és gyakran hazudunk stb. Tehát
nekünk is változnunk kell abba az irányba, amilyenné gyermekeinket
nevelni szeretnénk.
A nevelési stílusnak két fontos összetevője van, az egyik a kontroll, a másik a kapcsolat nyíltsága (demokratizmusa). Kontroll alatt
a gyermek feletti ellenőrzést (a jutalmazást, büntetést, a cselekvések
megengedését, megtiltását értjük), míg a demokratizmus a gyermekek
döntésekbe való bevonását jelenti.
Ranschburg Jenő féle nevelő attitűdrendszer a legáltalánosabb. Négy
stílust különböztet meg:
Meleg – engedékeny nevelői stílus: Lelki szabadságot és kedvező
kibontakozást ígérő attitűd. A gyermek mindig őszintén, félelmek
nélkül fordulhat szüleihez, jelzéseire mindig kap választ. A melegség nem túlvédő, túlóvó magatartást jelenti, s az engedékenység sem
a korlátok nélküliséget. Szabályok vannak, melyek be nem tartása
következményekkel jár (helytelenítés, feddés), de azok szükség szerint rugalmasak, nem gátolják a gyermeket, csak irányokat jelölnek
számára, melyben biztonságosan, bátran tájékozódhat, s fejlődhet.
Ezeknek a gyerekeknek megvan a biztos érzelmi hátterük, melyből
bármikor táplálkozhatnak. Erős akarattal, megfelelő önbizalommal
rendelkeznek. Szélsőséges esetben jellemző a gyermekekben az
agresszívitás, mely a büntetés hiányára, a megengedő nevelés módra
utal.
Meleg – korlátozó nevelői stílus: Ezeket a szülőket túlvédő, túlszerető, túlgondozó magatartás jellemzi, ami gyermekeik önállósodásának útjában áll. Erős, határozott és merev szabályok vannak, melyek
alól soha sincs kibúvó. Ebben a családban a nyílt agresszió (például
testvérek közötti veszekedés, verekedés) szigorúan tiltott, ezért a
gyermek negatív érzéseit kénytelen magába fojtani, ami szorongáshoz
vezet. Itt a kreatívitás, a bátorság -az előző nevelési stílussal ellentétben- háttérbe szorul, jellemzőbb a félszegség és visszahúzódás. Optimális esetben azonban, a szülői szeretet, a melegség rendszerint elejét
veszi annak, hogy a korlátozások túlzottan ránehezedjenek a gyerekre,
komolyabb problémát okozva.
Hideg-engedékeny nevelői stílus: A családban hiányzik az érzelmi
táptalaj, s nincsenek szabályok illetve ha vannak is azok be nem tar-

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
LELKI PROGRAMAJÁNLÓ KICSIKNEK NAGYOKNAK
Rózsafüzér zarándoklat: Május a Szűz
Anya hónapja. Ezért megajándékozzuk Őt
22-én pénteken 17 órakor a gyenesi Szent
Ilona templomból induló zarándoklattal.
Rózsafűzért imádkozva megyünk a Gyenesdiás
felett álló Mária szoborhoz.
Családmise május 24-én, 18 órakor lesz
a plébánián, jó idő esetén az udvaron, sátor
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tása nem jár következményekkel. Hiszen a szülő bizonyos szinten
érdektelen gyermekével szemben, elutasítja gyermeke függőségi igényét, közeledését. Alapvető szükségleteink kielégítetlensége frusztrációt okoz, mely a gyermekben dacot, haragot és ellenállást vált ki
A szülő részéről ez a fajta el nem fogadás sok esetben nem tudatos,
tudatalatti, mely a gyermekben abszolút szorongást kelt. Az érzelmi
elutasítás gátolja az egyént, hogy azonosulni tudjon a szülői viselkedésmintákkal, értékrenddel. Ők lesznek azok az emberek, kik kön�nyen befolyásolhatók, sodorhatók lesznek. Viselkedésükben gyakran
megnyilvánulnak az agresszív elemek.
Hideg- korlátozó nevelői stílus: Mondhatjuk, hogy szélsőséges
eseteiben ez a legveszélyesebb nevelési stílus, hiszen itt az agres�szió abszolút tiltott, gyakran fizikai büntetéssel, s mindehhez elutasító, hideg szülői magatartás párosul. Jellemzőek az erőteljes korlátok,
gyakran rejtett a szülői elutasítás, hiszen kifelé sokszor hangoztatja,
hogy mennyi minden megtesz gyermekéért, csak éppen az érzelmek
létjogosultságáról feledkezik el. Az e fajta szülői megnyilvánulások
bűntudatot ébresztenek a gyermekben, érthetetlenek, feldolgozhatatlanok számára, hiszen mindeközben tényleges és alapvető szükségletei
kielégítetlenül maradnak. Szülei szerint „hálátlan”. Agresszió ebben
az esetben nem fordulhat kifelé, hiszen azok komoly büntetéssel
járnak, ezért csak önmaga felé irányulhat. A gyermek befelé fordul,
s előbb-utóbb testi-lelki bajok alakulnak ki, melyek akár később személyiség torzuláshoz vezethetnek. Az önbizalom hiány, a gátlásosság
mind-mind jellemzői ezeknek a gyerekeknek.		
Zárógondolatként egy Doroty Nolte idézetet szeretnék továbbítani
Önök felé, melyet nem régiben olvastam egy kolléganőm szakdolgozatában – úgy vélem, akár mindannyian kitehetnék e pár sort otthonunkba mintegy emlékeztetőt vagy talán ezekkel a gondolatokkal
kellene indítanunk életünk nagy feladatát, gyermekeink nevelését?!
„Ha a gyermek együtt él a kritikával, megtanulja a bírálgatást. Ha a
gyermek együtt él a gyűlölettel, megtanulja a háborúzást. Ha a gyermek együtt él a félelemmel, megtanulja a szorongást. Ha a gyermek
együtt él a szánalommal, megtanulja az önsajnálatot. Ha a gyermek
együtt él a nevetségessel, megtanulja a félszegséget. Ha a gyermek
együtt él a szégyennel, megtanulja a bűnbánatot. Ha a gyermek együtt
él a megértéssel, megtanulja a türelmet. Ha a gyermek együtt él a
buzdítással, megtanulja a magabiztosságot. Ha a gyermek együtt él
a dicsérettel, megtanulja mások megbecsülését. Ha a gyermek együtt
él a jóváhagyással, megtanulja szeretni magát. Ha a gyermek együtt
él az elfogadással, megtanul szeretetre lelni a világban. Ha a gyermek együtt él az önzetlenséggel, megtanulja a nagylelkűséget. Ha a
gyermek együtt él az őszinteséggel és méltányossággal, megtanulja az
igazságot és a jogszerűséget. Ha a gyermek együtt él a biztonsággal,
megtanul hinni magában és környezetében. Ha a gyermek együtt él a
barátságossal, megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni. Ha
a gyermek együtt él a nyugodt derűvel, megtanulja, hogyan találjon
lelki békét. Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt?”
Bali Júlia
I.K. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszántó, Fő utca 3.
Tel.: 83/370-124 Email cím: zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.
hu

alatt. Szeretettel várjuk a kis és nagygyerekes
családokat. Mise után agapé (szeretetlakoma),
beszélgetés, játék lesz hagyományosan.
Családünnep és Te Deum: Június 7-én
vasárnap délután 14 órától várjuk a családokat a plébániára. Az előző alkalmakhoz hasonlóan a gyermekeknek az udvaron és a nagysátor
alatt készítünk elő programokat, sorjátékot,
foci- és csocso bajnokságot, ping-pong csatát,
kézműves foglalkozásokat, agyagedény készítést, korongozást….stb. Van hinta, homokozó,
tehát a lehetőségeink fantasztikusak.
A felnőtteknek 15 órától egy előadást

szervezünk témája a kamaszkor. Segítséget
kaphatunk, ahhoz, hogyan legyünk támaszai
gyermekünknek ebben a küzdelmes korban.
18 órától szentmisét ünnepelünk, amelyben
hálát adunk az iskolaév örömeiért, nehézségeiért. Végül tábortűzzel, szalonnasütéssel zárjuk
az együttlétünket.
Úrnapi körmenet. Június 14-én 10 órakor
a diási templomnál ünnepi szentmisét követően
az Úrnapi körmenetet végzünk. Hagyományosan az elsőáldozó kislányok fogják a rózsaszirmokat az útra teríteni. Mindenkit szeretettel
várunk!
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SPORT
Az elmúlt hetekben a Gyenesdiás Kinizsi SK
labdarúgó csapata fásítással és az atlétikai
pálya rendbetételével szépítette környezetét,
hogy kulturált, igényes környezetben fogadja
szurkolóit. A futópálya rendbetétele további
munkákat igényel, mindenkit szertetettel
várnak, aki a pályán szokott futni, vagy csak
szimpatizál a csapattal és tud segíteni a
munkákban.

Kürtös Kupa 2009
2009. április 26-án vasárnap, immáron 3.
alkalommal került megszervezésre az országos szinten elismert Kürtös Kupa XCO
hegyikerékpáros körverseny. Ezen a szép
napon közel 100 versenyző érkezett az ország
minden pontjáról.
Az idei kürtös Kupát egyik kerékpár társunk
Inges Tamás (1968-2009) emlékére szerveztük meg. Ő a Budai Sziklák SE alapító tagja
és kerékpárosa volt. Az összes versenyünkön
részt vett, amit a Kinizsi SE Kerékpáros Szakosztálya szervezett.
Minden nevezett versenyző kürtös kalácsot
kapott.
A versenyt a két körös rajt előtt Gál Lajos
Gyenesdiás polgármestere nyitotta meg. A
két körösön amatőrök versenyeztek, melyen
rajthoz állt Manninger Jenő képviselő Úr is.
Sikeres helyt állt, mivel kategóriájában 3.
lett. Ezt követően 11-kor a három körösök
álltak rajthoz. Itt már profik is versenyeztek
az amatőrökkel együtt. A nagy kihívás a hat
körös versenyzőkre várt. Előtte lezajlott egy
kis gyerekverseny, melyen három gyermek
versenyzett. Mindhárman célba érkezéskor
kürtös kalácsot kaptak. A 6 körös versenyen
közel 50 fő állt rajthoz. Szerencsére sikeresen és balesetmentesen zajlott le a 3. Kürtös
Kupa.
Ezúton szeretnénk megköszönni Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzatának, hogy támogatták a versenyt, továbbá Szakács István
Úrnak (Bakony Erdészet, Keszthely) és a
Nyugat-Dunántúli és Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóságnak, hogy hozzájárultak
a verseny lebonyolításához.
Továbbá köszönet a Kinizsi SE Kerékpáros
Szakosztály tagjainak, név szerint: Takács
Zsolt, Kiss Judit, Kiss Tamás, Tóth Katalin,
Béládi András, Dr. Szelestei Péter, Csorvási
István, Takács Máté, Hegedüs Balázs, Kenyeres Zsolt, Sikos Zoltán, Szijártó Péter, Kulcsár
Attila és Marton Zsolt -alias Mazsi.
Az eredmények megtekinthetők a www.
dynamo-maraton.atw.hu internetes oldalon.
Találkozzunk 2009. augusztus 22-én
szombaton Nagymezőn egy egész napos
zenés tekerős bulira, melynek neve Dynamo
Party lesz!
Léránt Balázs (Kiniszi SE Kerékpáros
Szakosztály elnöke)

Kenyeres Zsolt képe
Apróhirdetés:
Kerékpárok minden típusban, kiváló állapotban olcsón
eladók Gyenesdiáson. Tel: 30/469-42-31

Fogyni szeretne? Fontos Önnek az egészsége? Tudunk
segíteni! Tel.: 30/407-1663

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket
SZJA-ja 1%-ával
Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Gödörházy Antal Alapítvány
Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány
Forrásvíz Természetbarát Egyesület
Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány
Katolikus Egyház (technikai száma)

18959284-1-20
18954351-1-20
19275880-1-20
19276001-1-20
18960088-1-20
18967250-1-20
19282831-1-20
18366422-1-03
0011

Gyenesdiási Híradó

a polgármesteri
hivatal közleményei
Előző évekhez hasonlóan a gyenesdiási
állandó lakosok mindkét strandot ingyen
látogathatják. Az igazolvány kiváltásához
és érvényesítéséhez regisztrációs díjat kell
fizetni. A díj mértéke változatlanul 500 Ft/
fő/év. Családon belül a harmadik és minden
további gyermek esetén a regisztrációs díj
megfizetése nélkül lehet az igazolványt kiváltani. Az igazolvány kiváltásához 1 db, 1 évnél
nem régebbi igazolványkép, személyigazolvány- és lakcímkártya bemutatása szükséges.
A 2009. évben mindkét strandon jelentős
kedvezményeket biztosít az Önkormányzat:
Bevezetésre kerül
napi családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek)
nappali tagozatos diák és nyugdíjas jegy
csoportos belépő (általános és középiskolás
csoportok részére)
kerékpáros látogatójeg
„Napos Zala” kártyás kedvezmény
Részletesebben a gyenesdiainfo.hu honlapon tájékozódhatnak.
Megköszönjük az eddigi növény felajánlásokat. Továbbra is várjuk a nagyméretű
leándereket, pálmákat, illetve a strand feletti
terület, a un. Kárpáthy korzó parkosításához
évelő növényeket ( nőszirom, liliom, …) .
Pályázat a helyi építészeti és kultúrtörténeti értékek támogatására
A támogatás a népi építészeti emlékek, helyés kultúrtörténeti örökség megőrzése érdeké-
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felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés,
stb. A pályázatot Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottságához kell benyújtani. A határidőn túli,
tartalmilag nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. A keretösszeg vissza nem
térítendő támogatás. A pályázathoz önerő
szükséges, amelynek mértéke 50%.
A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázó adatai (név, cím, hrsz, elérhetőségi cím, telefonszám)
Általános feltételei:
Felújítás előtti és utáni állapotról fotódokumentáció, felújítás leírása, költségvetés,
elkészülés határideje, pályázott pénzösszeg
felhasználásának módja. A pályázott teljes
összeget számával kell igazolni.
Érdeklődni lehet, adatlapot lehet kérni a
pályázattal kapcsolatban:
Samu Zoltán 516-001.
Beadási határidő: 2009. május 30.
Kiértesítési határidő: 2009. június 30.
Keretösszeg: 450.000 Ft.

Diási Havas Boldogasszony Templom
és kerítés környezetének felújítása
2009. nyarán várhatóan elindulhat a régóta
tervezett diási templom és kerítésének felújítása, amely várhatóan 2009. december 31-ig be
is fejeződik. Az ezzel kapcsolatos pályázatot
(EMVA) a Római Katolikus Egyházközösség
adta be, és ők lesznek a projekt végrehajtói is.
A felújításokhoz az egyházközségnek hitelt
kell felvenni, hogy meg tudják előlegezni a
kivitelezés költségeit a pályázati pénz megérkezéséig.
Kérjük a lakosságot, hogy a Darnay-Dornyai

INFO ECKE: Wichtige Informationen, Programmvorschlag
Saisoneröffnung zu Pfingsten
Offener Saisoneröffnungstag in Gyenesdiás am 30. Mai 2009.
Ziel unserer Veranstaltung ist die vielerleie touristische Dienstleister
unserer Gemeinde vozurstellen. An diesem Tag haben Sie die
Möglichkeit kostenlos allerleie Sportakztivitäten ( wie zB.: Nordic
Walking, Promenadenschifffahrt, Quad- und Jeep Tours, Skeet- und
Bogenschießen, Töpfern ect.) auszuprobieren und für Ihre Familie
und Freunde, eventuell für Ihre Gäste ein schönes Programm
anzubieten. Die aktuelle Programme für diesen Tag finden Sie auf
unserer Webseite (www.gyenesdias.info.hu) oder im Tourinform
Büro.
Am 31. Mai offener Familientag bei Fischerhütte: GulaschsuppeKochwettbewerb, Vorführungen von örtlichen Volksgruppen.
Am 1. Juni, in der Früh, ab 6 Uhr offener Anglerwettbewerb im
Diáser Spielstrand. Anmeldung (Erwachsene 1.000,-Ft, Kind:
500,-Ft) vor dem Wettbewerb an Ort und Stelle.
Weiter Informationen bei György Hársfalvi im Bibliothek:
+36 20/9769-225, +36 83/314-507
Wir möchten hiermit die Aufmerksamkeit unserer Einwohnern
darauf richten, daß im Gemeinde die Verbrennung von
Grünabfälle und Möbel usw. verboten sind.
Es ist weiterhin nicht erlaubt am Sonntag Rasen zu mähen. Wir
bitte jeder diese Vorschriften zu behalten.
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Alapítványt – amely a népi emlékek felújítását támogatja - a diási templom felújításaként
címkézve – lehetőségeikhez mértem támogassák, amelyek a kamat terheket fedeznek
és a kivitelezés pontos ütemezését biztosítják. Részletesen a júniusban megjelenő
Gyenesdiási Híradóban tájékoztatjuk a lakosságot.
Darnay-Dornyai Honismereti alapítvány
számlaszáma: 74500248-10039997
			
			
***
A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2008. márciusi projektje közel
90 millió Ft-os támogatást nyert a Nyugatdunántúli ROP Közösségi közlekedés fejlesztése c. pályázatán.
Kilenc település 41 helyszínén 40 új
utasváró épül, 11 esetben pedig új leálló
öböl (buszforduló) és váró sziget épül.
Gyenesdiás három helyszínnel vesz részt
a projektben, mindjárt az első ütemben.
Az ABC előtti tér régi, faszerkezetű váróját,
majd a Mély úttal szembeni várót is új épületek váltják fel. A Faludi u. Ny-i oldalán
(a Lőtéri úti elágazóval szemben) található
megálló kb. 100 m-rel délebbre kerül, ahol új
buszöböl, sziget és váró készül.
A 3 épület kő, fa, cserép anyaghasználatú –
a projekthez kidolgozott, helyi formajegyeket
hordozó tervcsaládból kiválasztva.
A munka - a fenti sorrendben - rövidesen
indul, a megvalósítás ideje alatt türelmüket
kérjük a kisebb kényelmetlenségekért! A
munkák a turisztikai főszezonra, július elejéig
elkészülnek.
Bubla Zoltán településfejlesztési
és pályázati koordinátor

Gyenesdiási Híradó
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

Vén Diófa Csárda és Pizzéria

Pizza házhozszállítás 12-22 óráig
30 cm-es pizzák már 490 Ft-tól,
ingyenes házhoz szállítás (doboz ára 80 Ft)
Gyenesdiás, Csokonai u. 9. Tel: 83/312-182

30/266-8930

Kis bolt, nagy előny!

2009.05.15-06.15-ig!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Várjuk a
szépülni
vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!

• balkon növények • tavaszi virágok
• örökzöldek • díszfák, díszcserjék
• gyümölcsfák, szőlőoltványok
• rózsák • sziklakerti és tavi növények
széles választékban kaphatók.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:
KERTTERVEZÉS, TÁJÉPÍTÉSZET

Helyben termelt - keszthely - magyar tarka tehéntej!

Naponta frissen fejt, teljes
értékű tej 139 Ft/l.

BAUMSCHULE
3

Komáromy Pékség Gyenesdiáson süt egy
hagyományos parasztkenyeret, amely garantáltan minden adaléktól mentes! A jó kenyér
minőségi hazai lisztből, kíváló kovászból,
türelemből és sok időből készül. Érdemes
megkóstolni! Vigyázat, morzsamenetes!
Vinotéka
Magyar bor történetében előszőr a brüsszeli
európai uniós borversenyen 2 aranyérmet
nyert szekszárdi Németh Pincészet kíváló
palackozott és folyó borainak kizárólagos
környékbeli forgalmazása.
Folyó borok:
Merlot, Cabernet Sauvignon, Bikavér, Chardonnay

Ez egészségére válik!
Naponta friss magyar zöldség és gyümölcs,
megbízható termelőtől!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

r

rspa

Inte

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/254-65-61, 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
Ballagási csokrok,
cserepesek, száraz dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
- akár telefonon is!

üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.

iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

LA BELLA

KÁVÉZÓ

Gyenesdiás, Hunyadi út 2.
Tel.: 06 30/373-7674
• Kávék, teák,
• Frissen sült péksütemények,
• friss sütik- torták,
• Toast, Hot-Dog, Hamburger
• Minőségi termelői borok
• Csapolt sör, röviditalok

Sütemény előrendelést felveszünk,
elvitel esetén 10% kedvezménnyel

Ü V E G E Z É S

• Foszlós kalács
sonkához 0,5 kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

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 • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1500 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(kazoli), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

