GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2009. június XX. évfolyam, 6. szám
Megjelenik: június 12-én

EP választás

Süss fel nap

Túl vagyunk az EU parlament tagjainak választásán.
A hazai eredmény; elsöprő Fidesz-KDNP győzelem, melynek lesz-e belpolitikai következménye, az a következő napokban kiderül. Mint véleményt, vagy következtetést levonni azt
lehet, hogy a jelenleg kormányzó erők „reformjaikhoz” nem kaptak megerősítést a választópolgároktól.
Az alábbiakban – csak az érdekesség és az összehasonlítás kedvéért – közöljük táblázatban
az eredményeinket százalékban (forrás: www.election.hu)
Szavazókör/település Fidesz-KDNP
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Felgyenes (1. szav.k)

64,27

11,05

17,74
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0,51

Algyenes (2. szav.k.)

67,43

10,18

15,27

4,07

0,76

Diás (3. szav.k.)

66,43

9,83

11,03

7,67

2,40

36,29

ebből:

Zala Millenniumi Nap

2009. június 14. Zalavár-Vársziget
Történelmi Emlékpark
(a rendezvények ingyenesen látogathatók)

12.00 A Millenniumi Nap megnyitása,
köszöntőt mond Manninger Jenő, a Zalai
Megyei Közgyűlés Elnöke és Berkenyés
István, Zalavár község polgármestere
Az "utolsó 1000 métert futók" érkezése,
köszöntése.
A Millenniumi Emlékmű alapkő letétele,
Jókai Anna Kossuth-díjas írónő beszéde
13.15 Baranta lovasíjász bemutató
14.00 Nemzetiségi néptánc és népzenei
együttesek fellépése
Zalai néptánc és népzenei bemutatók
Modern Tánckoreográfia
Együttes előadásában

az

Albatrosz

Ezzel a címmel 4 hétvégén zajló, nagyrészt
önkormányzati rendezvényeken vehetnek
részt a településünkön lakók, nyaralók, látogatók.
Ennek első rendezvénye a Gyenesdiási
Keszegfesztivál (június 20-21), mely első
napján különösen az idősebb korosztálynak
szeretnénk kedveskedni – természetesen nagy
tisztelettel várjuk a helyi időseket, nyugdíjasokat és nem nyugdíjas érdeklődőket, a
meghívott környező települések küldöttségei,
vendégei mellett. (A szokásos Öregek napját
az év utolsó felében fogjuk megtartani) Mindenkit vendégül látunk egy tál gulyásra, de
keszeget is lehet kapni „pikkelyért”, ami az
erre az alkalomra bevezetett fizetőeszköz. A
második napon pedig sztárvendégekkel szeretnénk vonzóvá tenni a rendezvényt és a
diási strandot, amely a nem helyiek számára
is ingyenesen lesz látogatható e két napon. A
keszeg mellett ekkor halászlét is lehet majd
kapni.

I.Gyenesdiási Keszegfesztivál
Diási Játékstrand

június 20. szombat
9.00-tól Homokvárépítő-verseny,
Táncanimáció, Gulyásleves főzés
15.00-től Gyenesdiási és nyugdíjas vendégeink
kultúrcsoportjainak fellépése: néptánc,
16.30 Selmeczi György: Millenniumi óda
népdal, dalárda, citerások
Körtvélyessy Zsolt színművész szavalata
18.00-tól Bihari cigányzenekar és Rácz
Zalai huszárok és a csáktornyai Zrínyi Gárda Anita magyarnóta-műsora
20.00-tól Tánczene a Helios bulizenekarral
bevonulása megyei és települési zászlókkal
16.50 Millenniumi harangüzenet: a szentmise beharangozója, melynek során az erdélyi testvérmegyéink harangjai és a zalavári
harang együtt szólalnak meg.
17.00 Ünnepi Szentmise - bemutatja:
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi-budapesti érsek
Manninger Jenő a Zala Megyei Közgyűlés Elnöke, Országgyűlési képviselő ünnepi
beszéde, díjak átadása
18.45 Zalai passio vígeposz megzenésített
változatának ősbemutatója.
20.00 Keresztes Ildikó koncert
21.30 Berecz András népi mesemondó előadása
22.00 Ghymes együttes koncertje
24.00 Tűzgyújtás, ősi tűzszertartás

2009. június 21. vasárnap
9.00-tól Családi halolimpia- vetélkedő
10.30-tól ”Adj egy keszeget, kettő lesz
belőle” - a hétköznapi élet mágiája Soma
Művésznő spirituális pszichológia stand-up
comedy előadása
13.00-tól Keszeg illetve egyéb balatoni
halak sütése és halászléfőző versenye, majd
zsűrizése Soma Művésznő közreműködésével
15 órától Boombatucada, Capoira, JazzBalett, Hastánc előadások
18-20 óra között Szőke András és Badár
Sándor stand-up comedy előadása
20 órától Cocktails zenekar
Mindkét nap 11 órától folyamatos keszegsütés és kézműves vásár !
A STRANDBELÉPÉS ÉS A RENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSA INGYENES!

Gyenesdiási Híradó
folytatás: Keszeg fesztivál

HALSÜTÉS, HALÁSZLÉFŐZÉS
A Keszeg fesztiválon keszegsütés mindkét
nap lesz, a halászléfőzőverseny vasárnap
lesz, az elkészült halételek zsűrizésére 13
órakor kerül sor. A versenyre jelentkezni a
Tourinform irodában lehet.
A halászléfőzéshez a nyersanyagot és az
eszközöket a versenyzők biztosítják, míg a
keszegsütéshez a sütésre vállalkozók kérjük,
sütőeszközöket hozzanak magukkal.
Tűzifát a rendezőség biztosít.
Várjuk egyének, közösségek, családok
jelentkezését.
A verseny helyezettjei díjakban, jutalmakban részesülnek.
A Süss fel nap sorozat második hétvége
szombatján két rendezvényen vehetnek részt
az érdeklődők, az egyik a hagyományos Szabó
Ferenc emléktorna, a másik a Kinizsi SE
Lovas Szakosztálya gyermek lovasversenye.

Gyenesdiási gyermek lovasverseny

Helyszín: Faludi utcai lovaspálya, a lakóházak és a játszótér mögött, szombaton 14
órától:
Futószáras ülésverseny, Idomító, Kisugró és
Szimultán ügyességi versenyek
A versenyekre 5-12 éves és 13-18 éves korosztályokban jelentkezhetnek, június 26-án,
12 óráig (vitezviktoria@freemail.hu). Pályahasználati (nevezési) díj 1500 Ft.
További információk Finta Gézától kaphatók (30/534-6090).

Szabó Ferenc kispályás labdarúgó
emléktorna

2009. június 27. szombat, gyenesdiási sportpálya
Tavaly 17 település 26 csapata vett részt a
tornán.
A mérkőzések reggel 8 órakor kezdődnek, a
döntőre várhatóan 18 órakor kerül sor.
20 órától Focibál, élőzenével.
Nevezni június 25-ig lehet (5000 Ft/csapat,
mely a résztvevők számára meleg ebédet is
biztosít. 1 csapat max.11 fő, egyszerre 5+1 a
pályán. Díjazás: 1-3. helyezett kupa + különdíjak.)
Vidéki résztvevők a strandot e napon ingyen
használhatják.
Továbbiak: Halász László 70/22-33-465,
Czafit Zsolt 30/314-36-11.
A Süss fel nap harmadik hétvégéje a Kárpáti-korzón tartandó és a Helikon rádió
rendezésével tartandó rockmusical előadás.
A szombati és vasárnapi előadások előtt a
pénteki napon 20 órától a Life june együttes
dallamos rockzenei koncertjére kerül sor a
Diási strandon, a koncert előtt és után pedig
a diási Szindbád strandrádió színes műsorát
élvezhetik a látogatók. A péntek esti műsor
látogatása ingyenes.
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rock&roll musical
A Kárpáti-korzón
a Diási Játékstrand felett
2009. július 4-5.
szombat-vasárnap
Fenyő M.- Novai G.
Made In Hungária c. musical
darabja a kaposvári Roxinház
elõadásában a Helikon Rádió
szervezésében.
Elővételben: 1.800,Helyszínen: 2.000,A Süss fel nap negyedik hétvégéje a

Gyenesdiási Bornapok

A hagyományos módon rendezett borfesztivál – helyszíne a Diási vasútállomás fölötti
füves terület, 14 borházzal 4 sütögetővel, népművészeti és kézműves bemutatóval, vásárral,
gyermek játszóházzal, kulturális és szórakoztató műsorokkal – programjai a következők:
Július 9. csütörtök
18 óra 30-kor, a rendezvény ünnepélyes
megnyitója
majd folklórműsorok (néptánc, népdal, népzene) és moderntánc bemutatók
20 óra 30-tól Borkóstolóverseny
21 órától 01 óráig Tánczene (Silver Band)
Július 10. péntek
18 órától: zenés gyermekműsor Rosta Gézával,
19 órától: Mutyi bohóc műsora
20 órától: A Hétrét együttes világzenei
koncertje
21 óra 30-tól 02 óráig: Tánczene a Hélios
együttessel
Július 11. szombat
17 órától: Zenés gyermekműsor (Brumi
Band)
18 órától: Vásári (báb)komédia
19 órától Rudi bohóc, a gyerekek – és a felnőttek - kedvence
20 órától a Bergendy együttes koncertje
21 óra 30-tól 02 óráig: Tánczene a Fantasy
együttessel
közben 22 óra 45-kor Hyperion tűzzsonglőr
bemutató
Július 12. vasárnap
17 órától: Happy Harmonikas (Halle) tangóharmonika műsora, közben
18 órakor gyermekműsor
19 órától: A Nagykanizsai Gólyalábasok
bemutatója
20 órától: Operettműsor
21 óra 15- kor: Hastáncműsor
21 óra 45-től 01 óráig: Tánczene a Start
tánczenekarral

2009. június
Községházi esték
Szokásos nyári hangversenysorozatunkat
idén is – a korábbinál több előadással – megtartjuk.
Szerda esténként tartott és ingyenesen látogatható, főleg komolyzenei hangversenyek, a
gyenesdiási Községháza nagytermében:
Július 15-én, szerdán 20 órakor: A Happy
Harmonikas (Halle) tangóharmonika hangversenye
Július 22-én, szerdán 20 órakor: A Keszthelyi Jazz Műhely hangversenye
Július 29-én, szerdán 20 órakor: A Nagykanizsai Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar
és a Lieksai (finn) Ifjúsági Vonószenekar
hangversenye
Augusztus 5-én, szerdán 20 órakor: A
Varázshangok az Egészségért Egyesület
hangversenye
Augusztus 12-én, szerdán 20 órakor: Vincze
Lilla koncertje
Augusztus 19-én szerdán 20 órakor: Az
Évszakok kamarazenekar; Vivaldi- Négy
évszak koncertje
Augusztus 22-én, szombaton: A Budaörsi
Sváb Kórus koncertje

Csíkszenttamás és Gyenesdiás
testvértelepülések
2009. május 22-én, pénteken 2 autóbusszal
indultunk Székelyföldre, hogy erdélyi partnertelepülésünk által rendezett ünnepélyes
keretek között megkössük a testvértelepülési
szerződést és Gyenesdiás az ottaniak előtt
bemutatkozhasson.
A 85 fős küldöttségben, illetve a gépkocsival csatlakozók közt önkormányzati vezetők, képviselők, néptáncosok, népdakörösök,
kóristák és a dalárda tagjai mellett az utazás
teljes költségét vállaló jelentkezők is voltak.
A Csíkszenttamásig tartó valamivel több, mint
900 kilométeres távolság miatt egy éjszakát
Torockón töltöttünk, hogy a második napi
rövidebb út megtétele mellett megnézhessük
a Békás szoros és a Gyilkos-tó csodálatos
vidékét.
A vasárnapi katolikus szentmise mindan�nyiunk számára katartikus élmény volt, a
mise végén együtt énekeltük a Magyar Himnuszt, a Székely Himnuszt és a Boldogas�szony Anyánkat. A mise után menetben
vonultunk ki – az ünnepségre érkező több
száz környékbeli résztvevővel és a helyiekkel
közösen – a csíkszenttamási csonka torony
(a korábbi település 18. században elbontott
temploma maradványai) közelében, a „Szent
Anna feredő” mellett felállított színpadhoz.
Itt Márk Tibor Csíkszenttamás és Gál Lajos
Gyenesdiás polgármestere rövid köszöntések után aláírták településeink közt létrejövő
szerződést, okleveleket. Polgármesterünk
átadott egy Gyenesdiást bemutató festményt

Gyenesdiási Híradó

– melyet Zalaveczky Zita festőművész készített -, egy erre az alkalomra készült posztert,
mely a két település „közös múltjából” adott
ízelítőt. A csikszenttamásiak településünknek
egy olyan faragott címert készítettek, amely
mindkét község címeréből merített elemeket.

Elballagtak

Az iskolaépítés miatt kicsit korábban
fejeződött be iskolánkban a tanítás, mint
országosan. Június 6-án elbúcsúztak a
végzős 8. osztályosok.

8.a osztály
Osztályfőnök: Rácz Csaba
Giber Fanni, Góth Gergő, Juhász Gergely,
Kósa Attila, Nagy Krisztián,
Németh Bátor Zsombor, Pacsai Martin,
Prókai Bence, Somogyi Barna, Stefanics
László, Szakály Eszter, Szalai Fúta, Tóth
Péter, Tótok Balázs, Tótok Bálint, Tüttő
Lajos, Varga Richárd, Végler Klaudia,
Vértesaljai György
8.b osztály
Osztályfőnök: Egyedné Bakó Ildikó
Ángyán Roland, Darvas Nóra, Fiam Ditta,
Görcsi Szabolcs, Gyalog Eszter, Gyöngyösi
Nándor, Horváth Adrienn, Koller Martina,
Kozma Antónia, Kozma-Bognár Kristóf,
Lénárt Lili, Pápai Gábor, Simon Dóra,
Sófalvi Eszter, Strausz Nikolett,
Szakály Andrea, Szánti Dávid,
Tóth Eszter, Varga Barbara
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A protokoll után elkezdődött a műsor, mely
két blokkjában is felléptek amatőr művészeti
csoportjaink, néptánc, népdal, kórus és dalárdaműsorunk nagy sikert aratott, a közönség
a nálunk szokásos „Vissza! Vissza!” szavak
helyett a „Tóggyák meg! Tóggyák meg!”
szavakkal hívta újrázásra a fellépőket. Az
egész délután tartó
műsorokat a mieink
zárták, ekkor - összes
fellépőnk a színpadra
lépve – köszöntük
meg székely testvéreinknek a valóban szívélyes fogadtatást és
énekeltük el a közösen
a Székely Himnuszt.
A műsor után nóta és
népdal szórakoztatta

2009. június
a több mint ezer érdeklődőt, résztvevőket,
táncolókat, majd a nap végén tábortűz volt. A
Csíkszenttamáson elszállásoltak gyalog, míg
az egyik busz közönsége – akik kb. 12 km-re,
Marosfőn kaptak szállást – tűzoltóautóval
mentek haza.
Másnap, hétfőn reggel 7 órakor indultak az
autóbuszok Gyenesdiásra, 15-16 órás pihenőkkel megszakított utazás után érkeztünk
haza.
Ezúton is köszönjük a csíkszenttamásiaknak
a szívélyes fogadtatást, a valóban nagyon
kedves vendéglátást, a kitűnő szervezést.
Reméljük a nyár folyamán viszonozhatjuk, szívesen látjuk Őket, talán a Szent Ilona
búcsú alkalmával.

Gyenesdiási Híradó
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2009. június

Képek rendezvényeinkből

Május 18-án a Klubkönyvtárban találkoztunk Pálfalvi Nándor
íróval, „A finánc” c. könyve bemutatóján. A Keszthelyen élő, a mai
társadalom problémái iránt különösen érzékeny író korábban is volt
már vendégünk. Az említett társadalmi krimi a most megjelent három
kötetének egyike.

Kellemes délután tölthettünk a diási horgásztanyán Pünkösdvasárnap. A néptáncosok, népdalkörösök és a dalárdások előadásában
remek műsort láthatott, finom gulyást és babgulyást ehetett a szépszámú érdeklődő.
Köszönetet mondunk a fellépőknek, köszönjük a helyet a horgászegyesületnek, az ételek főzését Hóbár Jánosnénak és Kenesei
Jánosnénak. Köszönjük a gyerek játszóházat a Varázshangok az egészségért egyesületnek, a kitelepülést Horváth László kocsmárosnak.

A szokásos pünkösdhétfői nyílt horgászversenyünkön 41 nevező
részvételével zajlott horgászversenyen nyertes versenyzők:
elöl, balról: Sebestyén Flóra (gyermek 3. helyezett), Kovács Norbert
(gy 2.), Bődör Kristóf (gy.1.), Kovács Arnold (gy4.)
Hátsó sor: dr.Szalóki Jenő (felnőtt 2.), Norbert Hollander (f. 3.),
Szakály László (f.1.)

Bors Józsefné Teri és Kenesei Józsefné Ilonka a rétes készítésekor
Június 5-én egy 15 fős újságíró-küldöttség látogatott Keszthely
térségébe, így Gyenesdiásra is, úgynevezett study tour-ra, amikor a
település felkeltheti a sajtó érdeklődését, hogy aztán később az őket,
illetve olvasóikat, nézőiket érdeklő témát a médiafogyasztók elé tárhassák. A látogatás kapcsolódott az idei Kulturális turizmus évéhez,
így részükre vázlatos áttekintést nyújtottunk a gyenesdiási nyári programokról, néhány vetített kép kapcsán ízelítőt adtunk a helyi kulturális
életről, valamint bemutattuk a műemlék Pásztorházat, élményszerűvé
téve a látogatást kemencében való rétessütéssel.
Ezúton mondunk köszönetet Kenesei Jánosnénak, Bors Józsefnének,
Gyutai Imrénének, Hóbár Jánosnénak, Kovács Bélánénak a rétessütésért.

Infoecke:

Die Sonne soll scheinen
An 4 aufeinanderfolgenden Wochenenden scheint bei uns die Sonne mit verschiedenen Veranstaltungen.
- 1. Weissfischfestival am Diáser Spielstrand am 20-21. Juni
- 2. Gyenesdiás’er Sportwochenende am 27. Juni: Reitsport für die Kinder auf der Faluder Wiese und Fußball am
Sportplatz hinterm Liget Plaza
- 3. Rock and Roll Musical „Made in Hungaria” Konzert am 4-5. Juli auf der Kárpáti Korzó vor dem Diáser
Spielstrand (am 3. Juli ab 20 Uhr Themenparty mit ’Life June’ Live Musik Konzert)
- 4. Gyenesdiás’er Weinfest vom 9-12.Juli- Gelände bei der Zughaltestelle in Diás
Detailierte Programme sind auf der Webseite zu finden: www.gyenesdias.info.hu

Gyenesdiási Híradó

Óvodai-bölcsödei hírek
Az Önkormányzat Képviselő-Testülete az
óvodai beiratkozók nagy létszámára tekintettel 2009. szeptemberétől egy óvodai fél
csoport létrehozásáról határozott. Önkormányzatunk hozzáállásának köszönhetően ,
így csupán 7 ( körzetünkhöz közvetlen nem
tartozó ) kisgyermeket kellett elutasítani.
2009/2010-es nevelési évre felvett gyermekek névsora:
Andor Zsombor
Ángyán Szilveszter
Bagoly Loretta
Bagoly Marcell
Balla Dóra
Balogh Vanessza
Beleki Karolina Krisztina
Berta Antónia
Büki Bence
Dávid Barnabás
Eke Boglárka
Fliszár Dalma
Gál Marcell
Hocz Katalin
Horváth Ákos
Horváth Boglárka
Jaczó Soma
Joós Alexandra
Joós Dorina
Kántor Lelle
Kapuváry Réka
Kaposi Tibor Viktor
Kovács Kriszta
Lancz Domokos
Mácsai Rebeka
Márvány Sophie
Molnár Csenge Katalin
Móricz Diana
Nánássy Máté
Németh Balázs
Németh Gergő
Paál Levente Csaba
Rábai Levente László
Riedl Dániel

2009. június

-5Salamon Bíborka
Sós Zsóka
Szép Lenke
Tencz Hanna Olga
Várszegi Vivien
Venekei Sára
Vidman Noémi
Vincze Virág
Viniczai Míra Laura
Zakár Anna
Zakár Boglárka
A csoportbeosztások a június 19-i tanévzáró
értekezlet után lesznek kifüggesztve az óvoda
hirdetőtáblájára.
A szeptemberben tartandó Szülői Értekezleten az újonnan beiratkozott gyermekek szülei
részletes tájékoztatást kapnak. A Szülői Értekezlet pontos dátumáról a Gyenesdiási Híradóból értesülhetnek.

Sajtótájékoztató
a HEFOP-3.1.3/B-09/3
projektről

Az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy
Közös Fenntartású Intézmény 2009. június
15-én 10 órakor az óvoda tornatermében sajtótájékoztatót tart a HEFOP-3.1.3/B-09/3.2009-04-0053/1.0 számú projektről.
Az intézmény a projekt megvalósítására
3.744.300 forintot nyert.
A sikeres pályázat az eddig végzett kompetencia fejlesztést szolgálja. A projekt célja,
hogy a 2006-ban elkezdődött munka eredményei rögzítve, mérve és értékelve legyenek. Speciális eszközökre, könyvtárállomány
bővítésére, szakmai készletünk fejlesztésére
nyílik lehetőség.
Számítunk a sajtó, a szülők, a kollégák, és
minden érdeklődő megjelenésére.
Skublics Sándorné
projektvezető

Sportnap az óvodában
Idén májusban ismét megszerveztük az
immár hagyományossá vált óvodai sportnapot. A szülők-gyermekek közös sport délelőttjének népszerűsége kétségtelen, hiszen ismét
szép számmal voltunk jelen. Az idő nagyon
melegre fordult, de ez sem hátráltatta a versenyzőket. A közös programban számos érdekes versenyjáték szerepelt, amiben mindenki
lelkesen részt vett. Az egyéni versengésnél
éppúgy, mint a családok közötti játékokban számtalan helyezési díj talált gazdára.
A gyermekcsoportok diószedő versenyén
első helyezést ért el a Kerek Erdő csoport.
A szülők diószedő versenyén, a legfürgébb
csoport díjat nyerte el a Napsugár csoport. A
csoport jutalma egy autóbuszos kirándulás a
Csillagvárba.
A gyerekek, az anyukák és az apukák is
összemérhették erejüket a tuskódobó versenynél. A gyermek tuskódobó verseny nyertesei:
I.
Vajda Virág – Lajter Marci
II.
Sós Panna – Dósa Huba
III.
Góra Dominika, Balogh Janka –
Simon Bence
Megtudtuk azt is, hogy óvodánk legerősebb
anyukája Horváth Margó, legerősebb apukája
pedig Sirsom István lett.
Gratulálunk a nyerteseknek, reméljük jövőre
is együtt sportolunk!
Palaczki Katalin
óvodapedagógus
Az óvoda Szülői Munkaközössége és óvodapedagógusai nevében megköszönjük a
Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesületnek, Hóbár János tanyagondnoknak, hogy
az óvodai pedagógusnapot a Diási horgásztanyán tarthattuk.
Novák Andrea SZM elnök

Gyenesdiási Híradó

iskolai hírek
Az Általános Iskola titkársága, valamint
az iskolavezetés a következő időpontokban
és helyszínen tart nyári ügyeletet a szülők
részére:
Gyenesdiási Polgármesteri Hivatalban, a
földszinti kistárgyalóban
2009. július 1. szerda 8 – 13 óráig
2009. július 15. szerda 8 – 13 óráig
2009. július 29. szerda 8 – 13 óráig
2009. aug. 12. szerda 8 – 13 óráig
A 2009/2010-es tanév kezdésének körülményeiről folyamatos tájékoztatást nyújtunk az
iskola honlapján (www.gyenesiskola.hu), a
Gyenesdiási Híradóban, valamint az iskola
titkárságán a nyári ügyelet időpontjaiban.
Nyári tábor
Június 29 – július 31-ig az iskola pedagógusai nyári tábort szerveznek az iskola tanulóinak a Diási Játékstrandon.
Program lehetőségek:
- sport (röplabda, foci, sorversenyek…)
- népi játékok (méta, csülközés…)
- vízi játékok (fürdés, úszásoktatás, evezés,
vitorlázás)
- kézműves foglalkozások (rossz idő esetén
fedett helyen)
- önismereti és közösségépítő játékok
- kerékpáros és gyalogtúra (borongós
időben)
- énektanulás
Jelentkezéskor a választott turnust kérjük
megadni szíveskedjenek:
Június 29-03.
Július 06-10.
Július 13-17.
Július 20-24.
Július 27-31.
Egy-egy csoport létszáma maximum 25 fő
lehet, ezért a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.
Lehetőség van:
- csak délelőtti (8–13 óráig) részvételre
ebéddel: 7 500 Ft/fő/hét
- csak délelőtti (8–12 óráig) részvételre ebéd
nélkül: 5 000 Ft/fő/hét
- egész napos (8–16 óráig) részvételre ebéddel: 9 000 Ft/fő/hét
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
További információ, jelentkezés:
06-30/518-30-05
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Zöld Zala pályázat
Az elmúlt évben hirdette meg a Zala Megyei
Önkormányzat óvodák és iskolák részére a
„Zöld Zala” pályázatot, olyan oktatási intézmények részére, ahol fontosnak tartják a
fenntarthatóság pedagógiájának erősítését, és
ennek érdekében a magyar nevelési és oktatási módszerek legjobb példáit alkalmazzák.
A holisztikus szemlélet átgondolt, intézményesített, rendszerszerű nevelésével, a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás
és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósítására törekszenek.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
által meghirdetett pályázatokon elnyert „Zöld
Óvoda”, és „Ökoiskola” címmel rendelkező
intézmények vehettek részt a megyei pályázaton. Így indulhatott általános iskolánk is és az
első ízben kiírt címet sikerült három évre
elnyerni.
A kitüntető cím
átadására
május
14-én, Zalaegerszegen a Zala Megyei
Közgyűlés Hivatalában ünnepélyes külsőségek között került
sor. Az elismerő címet
Manninger Jenő a Zala
Megyei
Közgyűlés
Elnöke adta át Lancz
Tamásnak (képünkön),
iskolánk igazgatójának, az intézményben
az elmúlt években
folytatott munka elismeréseként.
Iskolánkban ÖKO - munkacsoport működik
és koordinálja a feladatokat, azok megvalósításában minden dolgozó és diák tevékenyen
részt vesz. Így tudtuk megvalósítani az elmúlt
években többek között:
- A tanévet felölelő tisztasági versenyt, ahol
egész évben a tantermek rendjét ellenőrzik és
pontozzák tanulóink, a legjobbakat a DÖK
jutalmazza.
- Egész évben folyamatosan gyűjtöttük az
elhasznált elemeket, Gyenesdiásról fél tonnát
szállítottak el a központi telephelyre.
- Túráink alkalmával a környezettudatos
nevelés keretében elértük, hogy annyi csomagoló anyagot hozunk le a hegyekből, amen�nyit felvittünk magunkkal.
- Az állatok világnapjához kapcsolódóan
házi rajzversenyt rendeztünk.
- Kapcsolódtunk a nemzetközi gyaloglónaphoz, itt még lehet mit népszerűsíteni a jövőben.
- A hasznosanyag gyűjtés keretében több
tonna papírt gyűjtöttek a diákok.
- Az egészséges táplálkozás részeként eredményesen folyik alsó tagozatban a vitamin
nap program.
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- A vizes élőhelyek megfigyelésére télen a
befagyott Balaton és tavasszal Buzás Attila
szervezésében a gyereknap nyújtott lehetőséget. Szeretnénk olyan eszközöket vásárolni,
ami a további részletes megfigyeléseket segíti
elő. Balaton tantárgy kereteihez is jól használható.
- Környeztünk parkosítását idén az iskola
bővítése miatt őszre halasztottuk.
- Osztály szinten gondoskodtunk a madarak
etetéséről, amit januártól tett szükségessé az
időjárás.
- Szelektív hulladékgyűjtésben előreléptünk az alsó folyosókon elhelyezett tetszetős
edényeket kaptunk Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi
Bizottságtól, valamint papírkosarakat a papír
hulladék gyűjtéséhez és csatlakoztunk a fémdobozok gyűjtését segítő akcióhoz.
- Faliújságunkat Karancsy Péter folyamatosan aktuális hírekkel, információkkal frissí-

tette, Juhász Péterné és Globits Judit az alsós
osztályokat tartotta mozgásban, Nagy Antal
Róbert a DÖK részéről biztosította a folyamatosságot és a tantestület minden tagja közösen
valósította meg az ÖKO napokat, ami a környezetvédelemre és a környezettudatosságra
hívta fel tanulóink figyelmét. Meghirdetett
fotópályázatunkra idén Zala megye több általános iskolájából is érkeztek művek.
- Részt vettünk két csapattal a Danube Boksz
környezetvédelmi versenyen, és indultunk
a keszthelyi könyvtár hasonló erőpróbáján.
Nálunk került bemutatásra a Táj díj pályázat,
ahol településünk szépen elkészített anyaggal
szerepelt.
- A Szitakötő magazin feladatait folyamatosan elkészítjük és iskolánk diákjainak alkotásai a magazin honlapján megtekinthetőek.
- Iskolánk bővítésénél gyakran elemeztük
a korszerű fűtési módszerek előnyeit, a napenergia felhasználásnak különböző lehetőségeit. A korszerűsítésnél előnyt élveznek az
energiatakarékos megoldások.
Góth Imre

Gyenesdiási Híradó

„Vízen az iskola” –
Gyerekek a Balatonért
Gyermeknap Gyenesdiáson
A Balaton és környezetének védelme jegyében
A Diási Játékstrandon megvalósuló gyermeknapi rendezvény keretében játékos sport
és környezetvédelmi vetélkedők várták az
iskola diákjait, akik négy korcsoportban
mérték össze tudásukat vízen és vízparton.
A gyermeknapi közös iskolai játékon túl, a
rendezvény célja volt, hogy a vízparti településeken élő diákok figyelmét felkeltse a
Balaton és környezetének védelme iránt,
valamint, hogy a gyerekek a gyakorlatban is
megismerkedjenek a vízen közlekedés szabályaival, a veszélyes helyzetek elkerülésének
mikéntjével és az elsősegélynyújtás alapjaival. A ’Vízen az Iskola’ rendezvény minden
bizonnyal hagyományteremtő kezdeményezés is egyben az iskolánkban előkészítés alatt
álló Balaton tantárgy tartalmának játékos és
gyakorlatias formában való átadására.
A Gyenesdiás Önkormányzata, a Keszthelyi
Yacht Club sportegyesület és a Vízimentők
Országos Szakszolgálata Egyesület támogatásával megvalósuló rendezvényen résztvevő
diákok csapatai a Pelso Line vitorlás nagyhajóján tett kirándulás és a vízi vetélkedőket
követően, egyebek mellett a Balatonról szóló
versírásban, íjászatban és homokvárépítésben
is összemérhették tudásukat. A Diási Játékstrandra látogatók számára minden bizonnyal
látványos szórakozást nyújtott a vízimentő
bemutatón túl, a rendezvényt záró tanár – diák
evezős verseny is.
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köszönetét fejezi ki a Sindbad Strandrádió
munkatársainak a zenés állomáshely szervezéséért és a rendezvény teljes hangtechnikájának biztosításáért, valamint a Vazul Lovas
Baranta Hagyományőrző Sportegyesület
íjász bemutatójáért, a Kinizsi SK. Röplabda
Szakosztályának és a Polgármesteri Hivatal
technikai dolgozóinak a rendezvény sikeres
lebonyolításában való közreműködéséért.
Az iskola nevelői és dolgozói ezúton is
megköszönik a Szülői Munkaközösségnek a
szép élményeket adó pedagógus napi megemlékezést.
A Szülői Munkaközösség szervezésében
megvalósult programnak a Pelso vitorlás
nagyhajó és a Gyenesdiási Yacht Egylet klubháza szolgált helyszínéül, melyért az iskola
vezetése köszönetét fejezi ki az Egylet vezetésének, valamint a Pelso Line Hajózási Kftnek.
Ugyancsak
köszönetet
mondunk
a
Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesületnek, Hóbár János diási tanyagondnoknak,
hogy ballagó nyolcadikasok búcsúrendezvényéhez a Diási horgásztanyán a feltételeket
biztosították.

Versenyeredmények
TITOK – Herman Ottó Országos
Biológia Verseny –
Budapest
Torda Gellért 5.b osztály 6. hely
Gál Flóra 6.a osztály 10. hely
Szi-Péter Zsolt 6.a osztály 15. hely
Torda Péter 7.a osztály 6. hely
Felkészítő nevelő: Karancsy Péter
Gratulálunk!

Május 29-én tartotta művészeti iskolánk évvégi vizsgabemutatóját a Községházán.
Az iparművészet és a rajz tanszak kiállítása megnyitóját követően az előadások következtek. Képünkön a "Gyenesdiási muzsikusok" és a közönség egy csoportja.
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Kálti Márk Országos Történelem
levelezős verseny –
Budapest
Borza Dániel 7.a osztály 6. hely
Torda Péter 7.a osztály 10. hely
Torda Gellért 5.b osztály 11. hely
Góth Gergő 8.a osztály 12. hely
Felkészítő nevelő: Góth Imre
Gratulálunk!
Megyei Közlekedési Verseny –
Zalaegerszeg
Csapatban 5. hely
Csapattagok: Kató Dorottya 5.a, Kiss Vivien
5.a, Tótok Balázs 8.a, Tótok Bálint 8.a osztályos tanulók.
Felkészítő nevelő: Góth Imre
Gratulálunk!
Megyei Polgárvédelmi Verseny –
Várvölgy
Csapatban 3. hely
Csapattagok: Borza Dániel 7.a, Szi-Péter
Zsolt 6.a, Varga Balázs 6.a, Góth Gergő 8.a
osztályos tanulók.
Felkészítő nevelő: Góth Imre
Gratulálunk!
Teleki Pál Országos
Földrajz-Földtan verseny –
Balatonalmádi
Borza Dániel 7.a osztály 10. hely
Felkészítő nevelő: Lancz Tamás
Gratulálunk!

Gyenesdiási Híradó
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Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület aktuális hírei

Pünkösdi Szezonnyitó
A kissé borús időjárás ellenére második
alkalommal rendeztünk meg szezonnyitó
nyíltnapunkat, melynek során számos aktív
és családbarát program, úgymint nordic
walking, koronglövészet, korongozás, zenéshangszeres játszóház sétahajózás és off-road
túrák voltak kipróbálhatóak.
Azok akik, legalább négy helyszínt meglátogattak, az este folyamán a hivatalos szezonnyitást követően sorsoláson vehettek részt,
melyet egy fantasztikus salsa bemutatóval
tettünk még emlékezetesebbé.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik támogatásukkal, programjaikkal
hozzájárultak ehhez a naphoz és közreműködésükkel emelték a rendezvény színvonalát.

Név szerint: Fodor Ház-Gyenesdiás, Fox Autorent,
Fun-tastic ügynökség, J&AKerámiaház-Gyenesdiás,
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Kéri
Bt-Keszthely, Keczeli Zoltán –BEFAG Lövészklub Gyenesdiás, Körtvélyesi Ibolya-Gyenesdiás,
MP Gépkölcsönző és Szolgáltató Kft-Gyenesdiás,
Optisul Vitorlásiskola-Keszthely, Összkerék AutoMotor Szakosztály Gyenesdiás, Papp Anikó-Nordic
Walking tréner, Pelso Line Hajózási Kft, Portéka
Üzlet-Keszthely Sétáló utca , Royal SportcentrumKeszthely Sétáló utca, Rózsahegyi Iparcikk Áruház–
Gyenesdiás, Salsa Cuba Lation Club- Gyenesdiás,
Szalóky Jenő-Gyenesdiás, Számítógépes Gravír
Stúdió-Tóth Kft Keszthely, Szládovics PincészetGyenesdiás, Takács Panzió-Gyenesdiás, Torony
Csárda-Gyenesdiás, Varázshangok az Egészségért
Egyesület-Gyenesdiás, Wellness Hotel Katalin****
és Étterem-Gyenesdiás, Zöldház Egészség CentrumGyenesdiás

Gyenesdiás Kártya plakát
Ezúton értesítjük tagjainkat, hogy a
Gyenesdiás Kártyához jövő hétre elkészülnek
az A3-as méretű plakátok is, melyet szívesen
adunk a kártyák mellé, illetve továbbra is
várjuk tagjaink aktuális szóróanyagait is.
Borkóstolással egybekötött sétahajózás
gyenesdiási indulással
Június 15-től indulnak a 7-féle kiváló bort
ajánló borkóstolással egybekötött és naplemente túrás hajós programok a gyenesdiási
vitorláskikötőből.
Időpontok:
Sétahajózás: kedd, szombat, vasárnap: 10.30
és 16.30
Borskóstoló: péntek 17.30
Naplemente túra: kedd, péntek, szombat,
vasárnap: 19.30
Gyermekeknek 6 éves korig a programokon
részvétel ingyenes. (6 év felett a sétahajózás
ára gyermekek részére: 600,-Ft).
További információ: 06 70/380-8888, info@
pelsoline.hu, www.pelsoline.hu
Kovács Judit és Belenta Réka

Forrásvíz természetbarát egyesület hírei
Egyesületünk a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft közreműködésével az
EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus
keretében támogatott „A nem kormányzati
szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a
környezetvédelem területén a Balaton Régióban” című pályázatai megvalósításának végéhez érkezett.
A Nyugat-Balaton 3 településén zöldterület
fejlesztés és kialakítás történt. Balatongyörökön a Polgármesteri Hivatal hátsó udvarán
az orvosi rendelő mellett egy rendezett, parkosított belső központi udvar, dekoratív díszkert
került kialakításra. Keszthelyen a Széchenyi
utca fásítása, a Szent-Erzsébet tér kialakítása,
illetve a zöldterület gondozáshoz szükséges
eszközök beszerzése történt. Gyenesdiáson
a Diási Játékstrand fölötti területen a Kárpáti-korzó fejlesztésére került sor sétánnyal,
pihenőpadokkal és honos növények alkalmazásával (fenti képünkön). Itt szeretném megköszönni mindazok segítségét és támogatását,
akik részt vettek a munkálatokban, a megvalósítás lebonyolításában és nem utolsó sorban
az érintett Önkormányzatoknak az önerő biztosítását.

Lesz mandala-festés, szélmalom készítés,
bobo car; valamint készségfejlesztő társasjátékokkal várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt!
Helyszín és időpont: Diási játékstrand, 2009.
június 21. vasárnap délután!
Az egyesület 2009. július 9-12. között a
Gyenesdiási Borfesztiválon ismét színes
programokkal vár mindenkit! Részletes
programunkat a www.varazshang.hu oldalon
olvashatják! Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a lelkes strandtáncosoknak, hangszereseknek és társasjátékosoknak, hogy a
kedvezőtlen időjárás ellenére részvételükkel
és jókedvükkel örömet okoztak nekünk a
Pünkösdi Szezonnyitón!
Kőhalmi Ági és Balázs

POLGÁRŐR HÍREK
Felhívás !

Egyesületünk felhívására a településünk
strandjain, bűnmegelőzési irodánk szolgálat
ellátásához keresünk olyan középiskolás,
főiskolás, vagy általános iskola felső tagozatos tanulókat, akik rendőr és polgárőr irányítása és felügyelete alatt, a bűnelkövetés
visszaszorítása érdekében 2009. junius 15-től,
2009. július 20-26-ig egyesületünk ismét 2009. augusztus 23-ig terjedő időszakban válmegszervezi a „Forrásvíz túranapok”-at. A lalna szolgálatellátást, a Diási és Alsógyenesi
hét folyamán lehetőség lesz az „aktív” idő- strandokon.
A részletes felvilágosítás és ellátás érdekétöltésre, térségünk megismerésére. Tervezünk
csónak, bakancsos, kerékpáros, éjszakai túrá- ben, jelentkezni lehet: A Gyenesdiási Polgárőr
kat különböző helyszínekre, illetve a térség Egyesület titkáránál Horváth Kornélnál a
06 30 621 51 03 telefonon.
növény- és állatvilágának, valamint nevezetes
bemutató helyeinek megismerése céljából. A
Május 15-16-án egyesületünk baráti közretúrákat minden esetben szakemberek vezetik.
működő egyesülete a Soproni Polgárőrség,
Bővebb info: www.forrasviz.eu
Vezetőség MATRIX Police csoportja jött településünkre
és térségünkbe, hogy a 71. sz főközlekedési
úton autó-rendszámfelismerő rendszerével
A Varázshangok az Egész- kiszűrje az utazó bűnözőket. Ezt az akciót
ségért Egyesület hírei
az egész nyáron megszervezzük különböző
időpontokban, hogy magunk és a hozzánk
Az egyesület tagjai az I. Gyenesdiási érkező üdülővendégek minél nagyobb biztonKeszegfesztivál alkalmából sok szeretettel ságban érezzék magukat.
várnak mindenkit ingyenes játszóházukba!

Gyenesdiási Híradó
Május 15-én a Balatoni Koordinációs
Értekezlet Zala megyei értekezletét tartották meg Balatongyörökön. Zala megye logisztikai központját Gyenesdiáson hoztuk létre, a
Diási strandon, a Polgárőr Bűnmegelőzési
irodában. Az értekezleten megjelent vendégeket Gáspár Kálmán, a Zala Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke köszöntötte, majd ezt követően Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke, térségünk polgármesterei
és rendőri vezetők is felszólaltak, méltatták
a polgárőrség szerepét és jelenlétét a települések bűnmegelőzési koncepciójában.
Május 16-án a Zala Megyei Polgárőr
Szövetség megrendezésében a zalacsányi
horgásztónál tartották a megyei régiós Tó–
partit, amely alkalommal az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Dr. Túrós András és
alelnöke Dr. Balogh Endre kitüntetéseket is
átadtak kimagasló munkát végzőknek.
Egyesületünk elnöke Szabó Sándor, Polgárőr Érdemérem ezüst fokozatát kapta,
melyhez szívből gratulálunk.
Közöljük, hogy a közérdekű információkat,
és a bűncselekményekre utaló jelenségeket a
Diási strandon létesített irodánkban dolgozó
rendőrnél személyesen, vagy a 06 30 621 46
86- os polgárőr telefonszámon, vagy e-mail-ben a polgarorseg.gyenesdias@gmail.com
címen lehet bejelenteni, június 15-től.

A Gyenesdiási Köz –
Kultúra Alapítvány
2008. évi közhasznúsági jelentés
Szervezetünket a Zala Megyei Bíróság Apk.60.023/1998/2. számú végzésével,
698/1998. nyilvántartási szám alatt jegyezte
be és nyilvánította közhasznú szervezetnek, az
1997. évi CLVI. törvényben megfogalmazott,
kulturális tevékenység, valamint kulturális örökség megóvása közhasznú tevékenység érdekében folytatott célkitűzések miatt.
1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Szervezetünk tárgyévi összes bevétele 3.721
ezer Ft, kiadása 3.982 ezer Ft.
A részletes kimutatást tartalmazó 1. sz. melléklet a Klubkönyvtárban megtekinthető.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
2008. évi helyi önkormányzati támogatás a
szervezetünk néhány fontosabb tevékenységéhez kapcsolódott:
Gyenesdiás Önkormányzata támogatása felhasználása:
- 280.000 Ft általános jellegű, a támogatott
csoportok tevékenysége támogatására,
- 300.000 Ft a néptáncosok Szejke fesztiváli
utazása támogatására,
- 250.000 Ft a néptáncosok ciprusi fellépésre
utazása támogatása
- 100.000 Ft a férfi dalkör viselete vásárlásához hozzájárulás

2009. június
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- 75.000 Ft a néptáncosok utazási támogatása.
Az NCA működési támogatás - 2007. évi
439.700- eszközök vásárlására (laptop, kamera,
fényképezőgép), könyvelési segítségre, telefonhasználatra és kiküldetési útiköltség hozzájárulásra fordítottuk.
- A 2008. évi 305.454- támogatást könyvelésre,
bútor beszerzésére, nyomtatvány vásárlására
fordítottuk, elszámolása folyamatban van.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az alapítvány pénzkészlete (ezer Ft-ban)
2008. év január 1-én 2008. december 31-én
Bankszámlán:
301
740
Házipénztárban:
73
398
Készpénztartozás:
-300
-1.165
Összesen:
Csökkenés: 101

74

-27

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Saját közösségek támogatására az alábbi
kiadások valósultak meg (ideértve a költségvetési támogatásból fedezett kiadásokat is ezer
Ft-ban)
Utiköltségek, terembér 2.861, viseletekre 237,
táncoktatás, zeni szolgáltatás 320, szakmai anyag
és szolgáltatás 43, tagdíj, jogdíj, pályázati díj 17,
utiktg térítés 132, reprezentáció 22, működésre
(posta, bank, nyomtatv.) 21, telefondíj 131,
ügyviteli ktg 50, kisértékű tárgyi eszközök 121,
bankköltség: 27, beruházás (laptop) 140.
Kiadások összesen: 4.122 (2007-ben: 1.896)
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS
MINDEZEK
SZERVEITŐL
KAPOTT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
2008. évben szervezetünk 1 millió 871 ezer Ft
állami támogatást kapott, ez az alábbi tételekből
állt össze:
2007. évi NCA működési támogatás (érk. jan
25.):
439.7002008. évi NCA működési támogatás (érk.
11.04,): 305.454Gyenesdiás
önkormányzati
támogatás
930.000Megyei önkormányzati támogatás 75.000APEH SZJA 1 % támogatás 120.867Az előző évben kapott támogatáshoz képest
növekedés történt, 2007. évben mindössze
482.000 Ft költségvetési támogatásban részesültünk (ebből 202 ezer Ft SZJA 1 %-ából, 280 ezer
Ft Gyenesdiás Önkrományzatától).

6.
Az alapítvány tisztségviselői semmilyen JUTTATÁSBAN NEM RÉSZESÜLTEK.
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Alapítványunk közhasznú minősítést a bejegyzéssel egy időben kapta meg.
Az alapítvány az alapítók céljainak megfelelően a helyi kulturális csoportok támogatásában
vett részt. Segítette az amatőr művészeti csoportok működését, közreműködött helyi kulturális
események megrendezésében – Gyenesdiási
Pünkösdi Szezonnyitó, Gyenesdiási Bornapok,
Szüreti Vígasságok.
Igyekezett népszerűsíteni a helyi kulturális
csoportokat. Közreműködött kulturális kapcsolatok (helyben, szomszédos településeken)
kialakításában, ápolásában.
A menedzselt csoportok a keszthelyi Balaton
Színházban egész estés bemutatót tartottak,
mely során a közönség megtekinthette az elmúlt
időszakban tanult újabb koreográfiákat, dalcsokrokat, darabokat.
Az alapítvány támogatásával a Gyenes Néptánc Együttes több új tánckoreográfiát tanult
meg.
A Gyenesdiási Népdalkör is tovább bővítette
repertoárját.
A Gyenesdiási Dalárda kedvelt színfoltja lett a
környékbeli rendezvényeknek egyre több helyre
hívják vendégszereplésre.
A Gyenes Néptánc Együttes részt vett az erdélyi (Romániai) Szejke Fesztiválon, valamint
Cíprus szigetén egy nemzetközi folklór fesztiválon népszerűsítették a magyar tánckultúrát
- további erős motivációt jelent az amúgy sok
áldozatot kívánó néptáncos munkához. Több
táncházi estet sikerült a helyi közművelődési
intézménnyel közösen rendezni, valamint a csoportok több helyi hagyományt felelevenítő rendezvényen vettek részt, adtak műsort.
Az alapítvány által menedzselt amatőr művészeti csoportok, - nagyobb részt a Gyenes
Néptánc Együttes - 2008-ban fellépéseik során
1 millió 389 ezer Ft-tal gazdagították az alapítvány számláját.
Az alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti
Civil Alapprogram 2008. évi működési támogatásáért (305 ezer Ft).
Alapítványunk tevékenységi körében, a
gyenesdiási amatőr művészeti munkában kb.
70 gyermekkorú, 50 középiskolás korosztályú,
30 aktív korú és kb 50 nyugdíjaskorú személy
érdekelt.
A fiatalok számára erős a kulturális igények
kialakulása késztetése, ugyanúgy az idősebb
korosztályokban. Minden korosztályban erősíti
a közösségi összetartozás tudatát a csoportokban folyó munka.
A tisztségviselőkön - kuratóriumi tagokon kívül több önkéntes, csoporttag segíti munkánkat, vesz részt a közösségi tevékenységben.
					
Hársfalvi György a kuratórium elnöke

Gyenesdiási Híradó

a polgármesteri
hivatal közleményei

- 10 Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban bármi észrevétele van, vagy további
tájékoztatásra van szüksége, keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat, (Vonyarcvashegy,
Kossuth u. 42. II. em. 5.) vagy hívja a 83/348900-as telefonszámot.
Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási
ideje:
hétfőtől csütörtökig
8.00 – 15.00
pénteken
8.00 - 12.00

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a német magántulajdonban lévő DarnayDornyay pince (Kárpát medence legrégebbről
fennmaradt boronapincéje) csereingatlan útján
önkormányzati tulajdonba kerül. Gyenesdiás
nagyközség Önkormányzata 2010 tavaszán
tudja birtokba venni. Elképzeléseink alapján
bormúzeumot alakítanánk ki, ezért már most
várjuk feleslegessé vált szőlészeti-borászati
eszközöket.
Tájékoztatjuk a fizető-vendéglátó engedél�lyel rendelkezőket, hogy 2009. évben az idegenforgalmi adó mértéke 350 Ft/fő/éjszaka.
Kérjük a szállásadókat, hogy a fizetendő
idegenforgalmi adót pontosan számolják ki
(összes eltöltött éjszaka X 350 Ft), ettől eltérő
összeg befizetése feldolgozási nehézségek
okoz.
Fontos továbbá, hogy a befizetésről a havi
adóbevallást a beszedést követő hó 15. napjáig benyújtsák.

Hibabejelentés: munkanapokon munkaidőben a 06-20/96-92-582 valamint a 83/348900 telefonszámokon.
Ügyelet: ( munkaidőn túl, hétvégén és
ünnepnapokon is) a 06-20/96-92-582 telefonszámon.
Martonné Kámán Györgyi
ügyvezető

SPORT

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a Diási játékstrandon a
Magyar Nemzeti Strandröplabda Országos bajnokság egyik fordulója.
A jelentős sportrendezvény rendezési jogának elnyerésében jelentős szerepet játszott,
hogy a múlt év óta a Gyenesdiás Kinizsi SK
keretén belül működő röplabda szakosztály
hivatalosan tagja lett a Magyar Röplabda Szövetségnek.
Az idei verseny július 10-11-12-én kerül
megrendezésre.
A korábbi évektől eltérően
Kábeltévé
már július 3-tól – a versenynek megfelelően
mind a négy pálya kiépítésre kerül. A pályák
Tisztelt Előfizetőnk!
felépítésével együtt 8 személy is érkezik a
Hamarosan befejezéséhez közeledik a kábel- Szövetségtől (edzők, játékosok), akik minden
televízió rendszer felújítása. Ennek részeként érdeklődő számára, aki meg szeretné ismerni
igénybe vehető lesz egy bővített programcso- ezt a nagyon szép, érdekes játékot, aki meg
mag, amely előreláthatólag az alábbi csator- akar tanulni röplabdázni, bemutatókat, edzéseket, játékokat szerveznek teljesen ingyenenákat tartalmazza:
ORF1, Rai Uno, Vox, Sat3, 4!Story Tv, Pax, sen.
Ezért várunk - minden kortól független Discovery, Eurosport2, AXN (előfizetői létjelentkezőt.
Előzetesen jelentkezni lehet a
számtól függ)
Gyenesdiási
Polgármesteri
Hivatalban Király
A csomag ára 600,- Ft lesz. Külön nem, csak
Andrásnál,
vagy
a
Diási
strand
pénztáránál.
az alapcsomaggal együtt vehető igénybe. A
Továbbá
a
röplabda
szakosztály
tagjai sorákét csomag ára együtt 2700,- Ft. A bővített
ban
vár
minden
érdeklődött,
akik
nemcsak a
programcsomagban fenntartottunk a helyet
strandi rendezvényeken akarnak részt venni,
egy sportcsatornának is.
A bővített programcsomagra már lehet hanem tagjai akarnak lenni a szakosztálynak.
az igényeket az irodában jelezni. A célzott Jelentkezés: Király Andrásnál
kiépítéseket július elejétől tudjuk elkezdeni.
Örömmel értesítjük továbbá a település
Hamarosan minden előfizetőnkhöz eljuttatlakóit,
hogy az évek óta a „Mozdulj Balaton”
juk az igénybejelentő lapot.
rendezvény
sorozaton valórészvételünk miatt,
Örömmel tájékoztatjuk a leendő előfizetőinket, hogy a bekötési díj 2009. június 9-től ebben az évben ajándékba vadonatúj komplett strandi vízilabdapályát (kapuk és tartozé5.000,- Ft-ra csökkent.
kokat) kapott a település. A pálya felszerelés
Még egy fontos közlemény: Gyenesdiás értéke: 1.000.000.-Ft . A pálya felszereléssel
területén a június 22-ei héten többszöri idő- együtt ígéretet is kaptunk arra, hogy vízilabda
szakosan jelentkező adáskimaradás lesz. oktatás is beindulhat, mérkőzések megrendezésével együtt a Diási strandon.
Szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
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Krikett oktatása
11-15 éves gyermekeknek
ingyenesen Gyenesdiáson
Szeretnéd megtudni, hogyan kell játszani a
krikettet? Fiúk és lányok – amennyiben 11-15
évesek- egyaránt részt vehetnek az edzéseken,
de bárki érdeklődő előtt nyitott a játszás lehetősége. Emellett az angol nyelvi készséged is
fejlődhet, hisz az edző – Chris Dodd- angol
anyanyelvű.
Ha döntés előtt többet szeretnél megtudni
a magyarországi csapatokról, tekintsd meg
a www.hungary4ckricket.com oldalt, ahol
számtalan információt megtalálhatsz a krikettezésről és hazai csapatok játékairól, eredményeiről. Az edzések hétfőnként és szerdánként
lesznek, kezdetben magyar tolmácsolással,
majd fokozatosan áttérve az angol anyanyelven történő edzésre.
Az első edzés időpontja: 2009. június 22.,
hétfő 9.30
Az edzés időtartama: előreláthatólag 2 óra
Az edzés helyszíne: Liget Plaza alatti edzőpálya
Kérjük, hogy az edzésekre megfelelő tornacipőben gyere! Az edzéseken való részvétel
díjtalan!
További információ:
Magyarul: Evans Éva: 06 70/2943-538
Angolul: Chris Dodd: 06 30/896-5124

Évadnyitó vitorlásverseny
2009.május 23-án
Coop Hungary Kupa
Yacht Egylet Gyenesdiás
Kivételesen az időjárás is kegyeibe fogadta
az Évadnyitón induló vitorlázókat, hiszen
kiderült az ég, mosolygott a Nap, még szél
is fújt néha ezen a kellemes szombati napon.
Szerencsés választás volt, hiszen előtte és
utána még esett az eső is, ami végképp megnehezítette volna a versenyzők dolgát. Így
aztán semmi akadálya nem volt, hogy nagyon
jó hangulatú, ám mégis izgalmas versenyt
vívjanak egymással a benevezett hajók!
Két futamot indított a versenyrendezőség –
Fi János avatott vezénylete mellet - amelyekben elért eredményeket szélvész gyorsasággal
ki is számolták, így még ebéd előtt sikerült
az eredményt kihirdetni. Utána a jókedvű
győztesek és a helyezettek, na meg a „futottak” kategória kiértékelte a helyezéseket és
a jóízű ebéd közepette megbeszélték, hogy
jövőre is megpróbálják a jobb helyezés reményében….
***
A június 7-én Kisbábolnán tartott I. Regionális Díjlovagló Bajnokságon Hardy Gabriella egy I. és egy II. hellyel gazdagította a
Kinizsi SE hírnevét.

Gyenesdiási Híradó
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TUDÓSÍTÁS a képviselőtestület üléséről
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2009. április 21-én ülést
tartott. Az 1.) napirendi pont keretében a
2008. évi költségvetésről szóló rendeletét
módosította, majd a 2.) napirendi pontban
a 2008. évi költségvetés zárszámadásáról
szóló rendeletét fogadta el a képviselő-testület. A zárszámadással egyidejűleg elfogadásra
került az önkormányzat éves pénzforgalmi
jelentése, könyvviteli mérlege, pénz- és eredmény-kimutatása, valamint a belső ellenőr
beszámolója.
3.) napirendi pontként a Környezetvédelmi Program 2009. évi végrehajtási feladatairól kapott a képviselő-testület tájékoztatást.
A zagykazetták rekultivációjával kapcsolatban
a közeljövőben a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
osztályvezetőjével folytat polgármesterünk
tárgyalásokat. Reményei szerint tájékoztatást
kap arról, hogy a zagykazetták térítésmentes használatba- vagy jelképes bérbe adása
milyen lehetőségeket kínál. Az önkormányzati átvétel nagyobb lehetőségeket ad arra,
hogy természetmegőrző típusú pályázatokat
lehessen megvalósítani ezeken a területeken.
Az algyenesi strand melletti vízügyi területen
kalandpart lehetősége jött szóba.
Környezetbiztonságilag a 71-es fkl. út is
komoly veszélyforrást jelent (veszélyes árut
szállító kamionok), ezen kívül ott van a Jánosforrás Vízmű védterület, és a két víztározó a
hegyláb alatt.
A képviselő-testületi tagok részéről elhangzott, hogy katasztrófavédelmi szempontból
a település kiemelten veszélyeztetett minősítésű. Gyenesdiás és Keszthely határán több
nagyüzem is befejezte tevékenységét (Tejüzem, Húsipar). Nagy figyelmet kell fordítani
arra, hogy a potenciális veszélyforrások (gáztartályok) is megszűnjenek a tevékenységgel
együtt.
4.) napirendi pont keretében a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint
a Hivatal Gyermekvédelmi beszámolóját
hallgatta meg a képviselő-testület. Pozitív
tapasztalat, hogy a gyermekvédelmi ügyek
száma évről évre csökken. Egyre inkább
előtérbe kerül az a szemlélet, hogy a családok önmaguk oldják meg a problémájukat.
Elég magas a születések száma a településen, ennek ellenére ténylegesen kevesebb a
gyermekvédelemben nyilvántartott családok
száma. A szociális olló sajnos egyre inkább
nyílik, így talán még fontosabb lesz a Családsegítő Szolgálat munkája. Fontos lenne,
hogy a különböző civil szervezetek megtalálják egymás; így a Polgárőrséggel is fel lehet
venni a kapcsolatot.
A bölcsőde létrehozása nagymértékben
segíti azokat a szülőket, akik vissza akarnak
kerülni a munka világába.

Az 5.) napirendi pont keretében a DarnayDornyai pince önkormányzati tulajdonba
vétele ügyében döntött a képviselő-testület.
Az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, a szükséges okiratok aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert.
6.) napirendi pont keretében a Közmunka
Pályázaton történő részvételről döntött a
testület: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt meghívásos „Idegenforgalmi”
Közmunka Pályázatán részt kíván venni. Biztosítja a pályázat foglalkoztatás arányos bekerülési költség 10 %-át önrészként, valamint a
gesztor számlájára a foglalkoztatást követő
10 napon belül az önrészt átutalja.
A képviselő-testület májusi üléséről a Híradó
következő számában közöljük a tudósítást.
A képviselő-testület következő rendes
ülését szeptember 15-én, 18 órakor tartja,
melynek napirendi pontjai:
1) Beszámoló az Önkormányzat 2009. I.
félévi gazdálkodás tapasztalatairól
2.) Felkészülés a 2009/2010-es tanévre –
Iskola és Óvoda beszámolója
A képviselő-testületi ülés nyilvános.

Kútásást,
kúttisztítást
rövid
határidővel
vállalok.
Telefon:
70/322-78-05
Gyenesdiási házat
keresek - csendes
helyen -, érte ingatlanokkal fizetek (1 keszthelyi lakás, + 2 garázs
+1 cserszegtomaji új
ház) értéknek megfelelő részaránnyal. Tel:
06/70/319-41-48
Teraszajtó, hőszigetelt
üveges, I.osztályú,
csomómentes fából,
bontatlan csomagolásban eladó.
Tel: 06/70/319-41-48

2009. június

Ünnepélyes alapkőletétel
Június 12-én pénteken 15
órakor kerül sor az Általános
Iskola bővítmény ünnepélyes
alapkő letételére. Az 5 hónap alatt
megvalósuló 285 millió forintos
beruházás során aula, speciális
szaktantermek épülnek, sor kerül
az iskola fűtéskorszerűsítésére
és akadálymentesítésére.
A beruházáshoz közel 200 millió
forint pályázati támogatást nyert
az Önkormányzat.

Apróhirdetés:
Gyenesdiáson, József A. u. 5. sz. alatt
naponta friss kecsketej, -túró és sajt eladó.
Érdeklődni: 83/316-038 és a 30/9 012 424
számon lehet.
Albérletet keresünk Gyenesdiáson.
Tel: 30/726-00-54
Kerékpárok minden típusban, kiváló
állapotban olcsón eladók Gyenesdiáson.
Tel: 30/469-42-31

Gyenesdiási Híradó

2009. június
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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 előnye"

2009.06.12-07.24-ig!

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

Aquarius ásványvíz 2 l 69 Ft/db 34,5 Ft/l
Coca-Cola 2 l pet 269 Ft/db .....134,5 Ft/l
Frissen fejt tehéntej . ....................139 Ft/l

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

BAUMSCHULE
3

ADALÉKMENTES GYENESDIÁSI
PARASZTKENYÉR

r

rspa

Inte

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

Lisztből és kovászból, valamint sok időből
készül - garantáltan morzsamentes!
VINOTÉKA

Európai Unió 2009. márciusi
borversenyén 2 aranyérmet nyert!
- Szekszárdi Cabernet Franc 2007.
- Szekszárdi Merlo 2006.
Virághegyi Bor Kft. borainak
(folyó és palackos) kizárólagos forgalmazása a kis- és nagykereskedésben.
EZ EGÉSZSÉGÉRE VÁLIK!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

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
Gyenesikalács
parasztkenyér
... a régi
idők
íze ...
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.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

