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Önkormányzati választás 2010.

A Diási játékstrand a Balaton legjobb strandja

(továbbiak a 6. oldalon)

ÉRTESÍTÉS
Értesítem Gyenesdiás Választópolgárait,
hogy Sólyom László Köztársasági elnök úr a
települési önkormányzati választásokat 2010.
október 3. napjára kitűzte.
Gyenesdiás településen a választható
önkormányzati képviselők száma a 2010.
évi L. törvény figyelembe vételével 6
fő lehet. Képviselőjelölt az lehet, akit a
választópolgárok legalább 1 % jelöltnek
ajánlott, településünkön 31 fő ajánlása
szükséges. Polgármester jelölt az lehet, akit
a település választópolgárainak legalább 3
%-a jelöltnek ajánlott, településünkön 92 fő
ajánlása szükséges.
Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16
óráig lehet. Az értesítő és ajánlószelvényeket
a posta 2010. augusztus 16. napjától augusztus
19 napjáig juttatja el a választópolgároknak.
A névjegyzéket 2010. augusztus 18-22
napjáig közszemlére kell tenni. A névjegyzék
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal I. em.
12. számú irodájában.
A névjegyzékbe történő felvétel vagy
kihagyás miatt 2010. augusztus 18. napjától
augusztus 22. napján 16 óráig kifogást lehet
benyújtani.
A lakóhelytől távol történő szavazáshoz
igazolást személyesen vagy meghatalmazott
útján 2010. október 1. napján 16 óráig
lehet kérni, ajánlott levélben úgy, hogy
2010. szeptember 28. napjáig a kérelem
megérkezzen a választási irodához.
Igazolással csak azon a településen lehet
szavazni, ahol a szavazópolgárnak érvényes,
bejelentett tartózkodási helye van.
A módosított névjegyzéket 2010. október
1-én 16 óráig lehet megtekinteni a Helyi
Választási Irodában az I. emelet 11. számú
irodában.
A szavazásra 2010. október 3-án reggel
6 órától 19 óráig az Általános Iskolában
lesz lehetőség. Azok a választópolgárok, akik
településünkön igazolással szavaznak az 1.
számú szavazókörben tehetik meg.
Dr. Kardos József címzetes főjegyző
Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri
Hivatala Helyi Választási Iroda vezetője
Programme auf Deutsch Siehe Seite 2.

Programajánlat

2010. augusztus 11-én, szerdán 19 óra 30-kor
a gyenesdiási Községházán
Andrész Anett festőművész hallgató
kiállítása megnyitója.
A tárlatot Burucs Szabolcs grafikusművész
ajánlja a látogatók figyelmébe.
A kiállításmegnyitót követően,
20 órakor
kezdődik az
ÉVSZAKOK kamarazenekar (Tatabánya)
hangversenye.

9.00-12.00 Kenyérsütés a Pásztorházban
10.00-12.00 Játékos foglalkozás gyerekeknek
a Varázshangok az Egészségért Egyesület
szervezésében a Pásztorház udvarán illetve a
Községházán
19.30-21.30 Táncos este az ABC parkolóban

2010. augusztus 21. szombat
Egész nap: Gyenes Kupa – vitorlásverseny a
Yacht Egylet Gyenesdiás rendezésében.
10.30 Animáció, programok a Diási
A Községházi esték sorozat utolsó előadása Játékstrandon
augusztus 18-án, 20 órakor lesz: Late Night 18.00 Csíkszenttamási és Gyenesdiái folklór
Jazz Band: Éjjel a Balatonon.
csoportok műsorainak bemutatói az ABC
parkolóban felállított sátorban
Augusztus 14. Kópé Kupa - Országos Utánpótlás 21.00 Gyenesdiási Búcsúi Bál (ABC
Vízilabda Torna a Diási Játékstrandon
parkolóban)
Szent Ilona búcsú - Szent István nap,
Országalma Ünnepe

2010. augusztus 22. vasárnap
8.15-kor és 10 órakor Búcsúi szentmise a Szent
Ilona Kápolnában
2010. augusztus 18. szerda
20.00 Községházi esték: „Éjjel a Balatonon”, Délután: Vidám műsorok, térzene
a Late Night Jazz Band koncertje – vetített 19.00 Tánczene az ABC parkolóban
képekkel
Közben 20 órakor: Pintér Tibor, a Magyar
Lovasszínház igazgatója, aki a Nemzeti Vágta
2010. augusztus 19. csütörtök
Celeb futamának győztese lett (a gyenesdiási
11.00 Strandi animáció, játékok – a diási
Alex nyergében) műsora – Augusztus 20-i
játékstrandon (strandidőben)
Nemzeti Ünnepünk tiszteletére. Közreműködik
a Gyenesdiási Huszárbandérium.
2010. augusztus 20. péntek
8.15-kor és 10 órakor Szentmise a Szent Ilona
kápolnában

Gyenesdiási Híradó

Önkormányzati választás 2010.
Felhívás a jelöltek részére
A
Gyenesdiási
Híradó
szeptemberi
számában
–
megjelenik
szeptember
17 –én - szeretnénk a polgármester- és
önkormányzati képviselőjelölteket bemutatni.
Ez úton is felhívjuk a jelöltek figyelmét,
hogy a polgármesteri posztra pályázók 2000
karakter (írógépen leütés), önkormányzati
képviselőjelöltek 800 karakter terjedelemben
lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Kérem,
hogy bemutatkozó írásaikat digitális formában
(e-mailen, lemezen, vagy más hordozón),
tördelve (új sor, új bekezdés) szíveskedjenek
rendelkezésünkre bocsátani.
A bemutatkozáshoz
portré fényképet
mellékelhetnek.
A bemutatkozó írásaikat várjuk a
Klubkönyvtárba 2010. szeptember 13-ig,
személyesen, vagy villámpostán (e-mail:
gyenesdiaskultura@t-online.hu).
(E mondattal együtt eddig ez a cikk – a címet
nem számítva – kb. 800 karakter)
***
Az idei Szent Ilona búcsúra (augusztus 18-23)
érkeznek vendégek a Székelyföldi testvértelepülésről, Csíkszenttamásról. A Kérjük
azoknak a családoknak a jelentkezését,
akik szeretnének vendéget fogadni a
testvértelepülésről.
A kádármesterséget bemutató kiállítás
A kiállítás Aranyos István tormaföldi
kádármester hagyatékán alapul. Megnyitója
2010. szeptember 9-én, csütörtökön 18 órakor
lesz, Páli Lajos a „Da Bibere Borrend”
kancellárja ajánlja az érdeklődők figyelmébe.
Gyenesdiási Szüreti Vígasságok
A hagyományos szüreti rendezvényünkre
2010. szeptember 11-én kerül sor.
Aprogram a tavalyihoz hasonlóan alakul, a program
a körforgalomnál felállított rendezvénysátornál
kezdődik, majd a szüreti menet ugyanoda tér
vissza, illetve bállal ott fejeződik be.
14 óra 30-kor:
Ünnepi préselés a
körforgalomnál felállított bálványos regős
présen
15
órakor:
Szüreti
felvonulás
a körforgalomtól a 71-es főúton a Gazda
kovács műhelyéig, onnan vissza a
körforgalomig (Arany J. utca – Jókai köz Hunyadi u.- Csokonai köz – Csokonai u. –
Címer köz útvonalon)
16
óra
30-tól:
Folklórműsorok,
népművészeti és kézműves bemutató, mustés borkóstoló, birka-, és babgulyásfőzés
Fellépnek: a helyi amatőrművészeti csoportok,
az Általános és Művészeti Iskola csoportjai
19 órától: Szüreti bál- tánczenés est

-22010. júniusi árvíz
címmel felhívást tettünk közzé júniusi
számunkban,
pénzgyűjtést
szerveztünk
a Klubkönyvtárban
az árvízkárosultak
számára.
Köszönjük e cikk végén
felsorolt
személyeknek, akik összesen 348.500 forintot
adtak össze, amit befizettünk a szendrői
(Borsod m.) iskola számlájára, hogy azt az
iskola igazgatója, önkormányzati képviselő az
árvízzel sújtott gyermekek, ezáltal családjuk
részére eljuttassa.
Közöljük
Kalász
László
igazgató,
önkormányzati képviselő köszönő levelét:

Gyenesdiás Tisztelt Polgárai!
Óriási megtiszteltetés és hatalmas öröm
számunkra, az árvízzel sújtott szendrői
felnőttek és diákok számára nemes
felajánlásuk.
„A bajban ismerszik meg az igaz barát!”
Háromszor hagyta el medrét a településünket
megszokott körülmények között békésen
átszelő Bódva patak. Ez a kies vízfolyás az
elmúlt három hónapban, hónapról-hónapra
egyre erősödő árhullámával mutatta meg
a természet őserejét. Településünk 285
lakóháza, útjaink és közintézményeink
nagy része megrongálódott, 17 lakás vált
lakhatatlanná, Szendrő - városrészeket
összekötő - fő hídja leomlott, mindeközben
kisvárosunk mintegy 50 %-a került víz alá.
Az áradó víz megfékezése olykor
emberfeletti erőt követelt, a helyreállítás
feladata azonban talán még nehezebb.
Családok egész életmunkája ment tönkre
szinte a pillanat törtrésze alatt. Újjá kell
építenünk nem csak a házakat, az utakat és
a hidat, hanem az emberek hitét, bizalmát,
életét is. Ez utóbbiban jelent támogatásuk annak anyagi értelmén túl – felbecsülhetetlen
értéket.
Bizony mi emberek csak az összefogás
erejével remélhetjük kezelni – jól, vagy rosszul
- a természet energiáit és csak együtt, egymást
segítve tehetjük élhetőbbé életünket.
Tudom jó helyre kerül a több mint
háromszázezer forint - hiszen árvízkárosult
gyermekek és családjaik életének normál
mederbe tereléséhez használjuk föl - és
tudom még jobb helyre az a példa, amit az
Önök közössége mutatott meg Nekünk.
Óriási megtiszteltetés, hogy gondoltak
ránk és óriási öröm, hogy diákjainknak, a
felnövekvő szendrői ifjúságnak mintát adtak
az önzetlen segítés, a mások iránt érzett
felelősségvállalás fontosságára.
Szendrő Város Önkormányzata és az
Apáczai Csere János Általános Iskola
pedagógusai, diákjai nevében mindkettőért
köszönetet mondok.
Szendrő, 2010. július 19.
Őszinte tisztelettel: Kalász László
önkormányzati képviselő, iskolaigazgató

2010. augusztus
Köszönjük a támogatást az alábbi
személyeknek:
Szűcs Ferenc, Papp József, Kardos Sándor,
Tüttő Attila, Dobosi László, Szalóky Jenő,
Szalóky Jenőné, Laczkóné Rudolf Mariann,
Rudolf István, Pénzes Sándorné, Őri Ilona,
Gál András, Varga Tamás, Zubonyai József,
Kovács Pálné, Fésüs Zoltánné, Lóki Attiláné,
Király András,Tóth Edit, dr.Kató Csaba, Varga
István – Lukács Rita, Hannos Gábor, Komlódi
Gyula, Tóth László Darnay u., Takácsné
Csoknyai Katalin, Ángyán Szilveszter, Lakics
Ágnes, Liscsinszky Ágnes, Fodor László,
Papp Antal, Bődör László, Porkoláb János,
Belovári Gyula, Hársfalvi György, Ürmös
Gyuláné, Eszik Péterné, Baider Katalin, Kun
Sándor, Kurucz Emőd és Magdolna, Jantász
Roland, Rédei Lajos, Tüttő Lajos, György
Katalin, Molnár Lászlóné, Hatos Ilona, Czafit
Lajosné, Takácsné Csoknyai Katalin, Takács
Kata, Jakabfi Ferenc, Kustos Istvánné, Páli
Lajos, Károlyné Soós Mónika, Gyenesdiási
Nyugdíjasklub, Belcsug Arisztidné, Pusztai
Elemér, dr.Kató Gergely, özv. Gyutai Imréné,
Horváth Gábor, Péter Lilla, Gál Lajos,
Gergye Miklós.
Reichsapfelfest in Gyenesdiás
- Heilige Ilona Kirchweih –
Mittwoch, 18. August 2010
20.00 Konzertabend im Gemeindehaus:
Late Night Jazz
Donnerstag, 19. August 2010
11.00 Animation am Diáser Spielstrand
Freitag, 20. August 2010
um 8.15 und 10.00 Heilige Messe in
Heilige Ilona Kapelle
9.00-12.00: Brotbacken im Schäferhaus
(Pásztorház)
10.00-12.00 Spielbeschäftigung für Kinder
beim Schäferhaus
11.00 Animation am Diáser Spielstrand
19.30-21.30 Tanzabend im Zelt vor dem
ABC-Ladung in Zentrum
Samstag 21. August 2010.
10.30 Animation am Diáser Spielstrand
18.00 Folkloreprogram Musik und im Zelt
vor dem ABC-Ladung in Zentrum
21.00 Kirchweich Baal im Zentrum
Sonntag 22. August 2010.
um 8.15 und 10.00 Heilige Messe in
Heilige Ilona Kapelle
Nachmittag: Musik und Lustige
Programme vor dem ABC-Ladung in
Zentrum
19.00 Tanzabend zwischen
20.00 Reiterbühne, mit Pintér Tibor und
Husaren Regiment von Gyenesdiás
Weinlesefest - Festliche Zug - Baal:
11. September (Samstag) ab 14.30 bei der
Kreisverkehr
Das Recht für Programmveränderung ist
vorbehalten!

Gyenesdiási Híradó
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Diós települések találkozója Diósjenőn

Mindig történik valami

Közel 50 fős küldöttséggel képviseltette magát településünk július
16-17-én, Diósjenőn, a Diós települések találkozóján. Az első ízben
nemzetközivé terebélyesedett találkozón határon túli magyarlakta
települések is részt vettek – Kárpátaljáról, Erdélyből illetve
Délvidékről.
Az eseményről közel 2 perces híradásban az Echo Tv is tudósított
(megtekinthető: www.diosjeno.hu), a riportban polgármesterünk is
szót kapott, mint az ötlet elindítója.
Az ünnepségen a kezdetben is csatlakozott másik hazai 7 diós település
is részt vett, valamint Diósjenő testvértelepülései, szomszédos falvak
képviselői, művészeti csoportjai. A házigazdák Jenő-napi települési
ünnepségükre időzítették a 2007-ben általunk, Gyenesdiás által indított
diós települések fesztiválját.
Megismerkedhettünk a több, mint 2000 lakosú Nógrád megyei palóc
településsel. Fellépett és nagy tapsot kapott Népdalkörünk, Dalárdánk
és a citerások, valamint a néptáncosok, természetesen a többi
település csoportjai mellett. Nagyon szép, színes műsort élvezhettek
az amúgy rekkenő hőségben kitartó nézők. Megtekinthettük az éppen
ekkor felavatott tájházukat (irigyeltük a falu által nem sokkal előtte
- szinte teljes berendezéssel megvásárolt – és szépen felújított népi
lakóházat).
Ahogy szokás, itt is hirdettek diós sütemények versenyét, összesen
72 sütemény, 5 torta és 3 grillázs édességet neveztek a résztvevők –
legtöbbet, több, mint 30-at mi, Gyenesdiásiak. Ennek megfelelően a
helyezésekben is nagyon jó eredményt értünk el, sütemény kategóriában
Kovács Béláné diós kuglófja 2., torta kategóriában önkormányzatunk
nevén indított fatörzs torta 3., Kovács Béláné galambos tortája 1.
helyezést ért el.
Köszönjük a fogadó településnek, hogy részt vehettünk ezen az
ünnepen, vendégül láttak bennünket. Eldőlt, hogy jövőre a közelünkben
fekvő Dióskál lesz a házigazda.

Sok programon vehettek részt a Gyenesdiásra látogatók, illetve itt
élők. Néhány fényképpel – a teljesség igénye nélkül – szeretnénk
ezekről beszámolni.
A „Süss fel Nap” 3. (strand) hétvégéjén nagy érdeklődés kísérte a
tócsisütést, amikor a nevezett népi étel óriás tepsiben készült. Ha
a tócsi maga nem is volt a tepsivel azonos méretű, a közönségnek
nagyon ízlett (felső kép).
Jól sikerült a borfesztiválunk, velünk voltak az égiek is. Annak
ellenére, hogy a foci VB bronz- (szombat) és döntő meccse (vasárnap)
fő műsoridőbe esett, sokan voltak kíváncsiak műsorainkra, borokra,
ételekre és élvezték a fesztivál hangulatát (a képen a rendezvény
főszereplője a Napoleon Boulevard együttes).
A Községházi esték sorozatban Dévai Nagy Kamilla (alsó kép)
előadását élvezhette a közönség, a koncerttel együtt nyílott Czigányné
Németh Márta festőművész kiállítása. A Kis Tamás vezette Helikon
fúvósegyüttes július 28-án, a Musica Antiqua régizene együttes –
lapzárta után – augusztus 4-én adott koncertet.

A színpadon a résztvevő települések polgármesterei, országgyűlési képviselők, a
pulpitusnál Gál Lajos polgármesterünk.

A sütők: Bors Józsefné, Kenesei Jánosné, Horváth Sebestyénné, Kovács Béláné,
Hóbár Jánosné, Tánczos Lászlóné.

Gyenesdiási Híradó
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Gyenes Néptánc Együttes
Az elmúlt hónapokban a Gyenes Néptánc Együttesünk nem adott
hírt magáról a Gyenesi Híradóban, pedig szerkesztője többször
felhívta figyelmünket. A sok program és egyéb elfoglaltság miatt
nem tudtunk eleget tenni a felhívásnak. Így ezúton szeretnénk
tájékoztatni a Tisztelt Gyenesdiási Híradó olvasóit az együttesünk
életéről, eredményeiről. (Az elmúlt hetek mottója alapján: „Jó
bornak is kell a cégért”)
2010. május
Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatának
táncosai a márciusi területi bemutatók után bejutottak a megyei
gálára, melyet május 14-én rendeztek meg Nagykanizsán. A
résztvevő 12 csoport közül a zsűri táncosainkat külön kiemelte a
„kulturált, intelligens, hiteles” előadásáért, mellyel kiemelkedtek
a többi csoport közül. Fodor Mátyás vajdakamarási legényesét
nemcsak a közönség értékelte vastapssal, hanem a szakmai zsűri
is dicsérte „adatközlő hitelességgel, eredeti tisztasággal” előadott
szólóját.

2010. augusztus

vagy mellett a néptánchoz terelgetik gyermeküket. Köszönet érte.
Reméljük, hogy ők is a Gyenes Néptánc Együttesben folytatják a
táncolást.
A korábbi évek szokásainak megfelelően júniusban megrendeztük
a csoport évzáró estjét. A szűkös anyagi korlátok miatt az idén egy
kis szalonnasütés és batyus bál keretében ünnepeltük meg a sikeres
tanévet. Köszöntöttük a művészeti iskolából elballagó táncosainkat,
és díszoklevéllel értékeltük eddigi munkájukat. Fontosnak tartjuk
az ilyen kötetlenebb összejöveteleket, hisz ezek mindig növelik a
csoportszellemet, az együttesben uralkodó jókedvet, vidámságot.
Szerencsére az idén ezt a kis találkozót sikerült összekötnünk egy
másik jeles nappal: Szent Iván ünnepével, és az ekkor tartandó
tűzugrással. A népszokás szerint ugyanis aki Szent Iván éjjelén
átugorja tüzet, annak teljesül egy kívánsága, illetve a tűz mágikus
erejének köszönhetően védve lesz mindenféle betegségtől.
Hogy a néphagyományt tiszteletben tartsuk, mi is
megpróbálkoztunk ezzel a kis mutatvánnyal - kizárólag önként
jelentkezéssel, és egyéni felelősséggel. A szalonnasütés után
először a bátor táncos fiaink kezdték el a sort, aztán egy kis bíztatás
után már a félénk lányokat se kellett félteni! A legtöbben több mint
tízszer ugráltak át a tűz fölött. Megnyugtató, hogy ilyen egészséges
táncosaink lesznek az idén, így nem kell a tagoknak egy szereplést
se lemondani betegség miatt.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Nánássy családnak, hogy
befogadták kertjükbe a népes társaságunkat erre a szép estére!

A művészeti iskolás táncosok Nagykanizsán, 2010. májusában
Együttesünk tehetséges középiskolás táncosai az országos
Helikoni Ünnepségeken saját tanintézményük színeiben indultak
szólótánc kategóriában. Így Nánássy Noémi és Németh László
a keszthelyi Vajda János Gimnázium tanulói a fesztiválon
ezüstminősítést kaptak, Szabó Rita (keszthelyi Közgazdasági
Szakközépiskola tanulója) és Stefanics Dániel (a balatonboglári
Szakközépiskola tanulója) páros szólója bronzminősítést kapott.
Tóth Eszter (Vajda János Gimnázium) és Simon Dániel (Piarista
Gimnázium Nagykanizsa) páros is nagy sikerrel szerepelt.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Szalonnasütés a Nánássy család kertjében

Évzáró
A június 19-i tanévzárón nemcsak az általános iskola 8.
osztályosai zártak le egy fejezetet tanulmányaikban, hanem az
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának 6. osztályos
tanulói is. Ezek a 12-14 éves táncos gyerekek (Balázs Georgina,
Bicsérdi Balázs, Büki Norbert, Kocsis Réka, Krasznai Zsolt,
Pék Flórián, Tóth Levente) sikeresen vizsgáztak, és komoly
elvárásoknak tettek eleget. A magyar nyelvterület 8-10 táncát
sajátították el és rendszeresen előadták azokat közönség előtt nagy
sikerrel. Ez köszönhető a Tímár Sándor által kifejlesztett tanítási
módszerének és mesteri koreográfiáinak. Természetesen a szép
eredmények nem születnek meg a szülők támogatása nélkül, akik
kitartóan kiálltak amellett, hogy a csábító más lehetőségek helyett

Stefanics Dániel táncosunk tűzugrása
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2010. július
Július 10-én hetedik alkalommal került megrendezésre a
Zalaapáti Folklórfesztivál. A fesztivál célja, hogy a Zala megyei
együttesek megismerjék egymást, és tovább ápolják a közöttük
kialakult kapcsolatokat.
Az idén 11 népdalkör és 20 tánccsoport vett részt a rendezvényen.
Csoportunk két koreográfiával, a Sóvidéki táncokkal és a Zempléni
táncokkal mutatkozott be, amelyet a több száz néző nagy vastapssal
jutalmazott.
Külön élmény volt, hogy a bemutató után rögtönzött legényesversenyt hirdettek meg, amelyen 3 táncosunk is képviselte
együttesünket. Büszkék vagyunk, hogy a 21 kitűnő versenyző
közül Fodor Mátyás 1. helyezést; Fodor Dávid pedig 3. helyezést
ért el.

A berényi Balaton-parton
Együttesünk meghívást kapott a július 24-én Balatonberényben
megrendezett Dunántúli Amatőr Művészeti Fesztiválra. A
rendezvényen 15 néptánc együttes vett részt Baranya, Tolna,
Somogy és Zala megyéből. A csoportok produkcióikat a
Táncművészeti Főiskola tanáraiból és hivatásos táncosokból
álló 5 fős zsűri előtt adták elő. Együttesünk Tímár Sándor két
koreográfiáját a „Sóvidéki táncok”-at és a „Zempléni táncok”
–at mutatta be. Az előadás közben hallható többszöri taps, és a
műsorszámunk végén vastaps jelezte a közönség elismerését. A
szakmai zsűri előtt sem vallottunk szégyent. A koreográfiák pontos
és szép előadásmódjáért Arany minősítést kapott az együttes.
Kiemelten értékes számunkra ez a díj, mert olyan zsűri tagok
ismerték el együttesünk munkáját, akik a Táncművészeti Főiskolán
elemzik, és hivatásos táncosoknak tanítják ezeket a koreográfiákat.
A fesztivál egyben a fiatal tehetségek felkutatására és további
segítésére és gondozására is irányul. A rendezvényen szereplő
legtehetségesebb fiatal táncosnak járó díjat Fodor Mátyásnak
ítélték.

2010. augusztus

találkozójának, Diósjenőn megrendezésre kerülő programjában
és a gyenesdiási Kristóf-napi találkozón. E szereplések mellett
a heti próbákat is megtartottuk a felkészülés érdekében.
A próbák nyitottak, mindenkit szeretettel várunk. Bárki
bekapcsolódhat az együttes munkájába, aki vonzódik a népi
kultúra ápolásához illetve az ettől elválaszthatatlan közösségi
élethez. Bármikor érdemes elkezdeni. Nagyon örülök
annak, mint művészeti vezető, hogy munkámat segítette
Csütörtöki Balázs (végzős jogászhallgató) és Fodor Zsófia
(közgazdász és a Táncművészeti egyetem III. éves hallgatója).
Balázs az egyetemi csoportokban és budapesti táncházakban szerezett
tapasztalatait adja át a csoportnak, míg Zsófi a Táncművészeti
Egyetemen tanult módszerekkel teszi változatosabbá a próbákat.
Mindkettőjük a nehéz hétköznapi próbákat igyekeznek frissíteni,
változatosabbá tenni, továbbá a stílusos táncolásban segítenek a
csoport tagjainak. Köszönet munkájukért, hozzáállásukért, melyet
felelősségteljesen látnak el a táncosaink és az elért eredmények
érdekében.
Ezúton is szeretnénk felhívni egy-két régi táncosunk figyelmét
arra, hogy táncainkat az együttes megállapodása értelmében –
nem használhatják. Ha valaki a csoport fáradságos, rendszeres
munkájában nem vesz részt, az ne használja koreográfiáinkat, és a
nem kis pénzen elkészített néptáncos ruháinkat. Fáj, hogy egyesek
ilyennel demoralizálják együttesünk életét. Többször történt
szóbeli egyeztetés az elmúlt évek során, de mégis megint történtek
kihágások. A későbbiekben megfelelő úton vagyunk kénytelenek
érvényt szerezni elvárásainknak.
Együttesünk meghívást kapott a csehországi Bruno városában
tartandó Nemzetközi Néptánc Fesztiválra, mely idén augusztus
25-30-ig lesz. A nyár hátralévő időszakában ennek jegyében tartjuk
próbáinkat, hogy a lehető legjobban tudjunk részt venni ezen a
Fesztiválon, és képviseljük községünket, régiónkat és hazánkat.
A programelőzetes szerint 20-20 perces és 1 órás műsorokat kell
adnia az öt nap során, mely nem kis teljesítmény.
Az utazás költségeihez a táncosok, illetve szülők is hozzájárulnak,
de szeretnénk, ha - mint a korábbi években is akadtak, akik –
kisebb-nagyobb adományaikkal hozzájárulnának az együttes
útjához. Táncosaink rengeteg időt, energiát áldoznak néptánc
hagyományunk ápolására, és az említett számos szerepléssel
sok időt szakítanak ki szabadidejükből. Megérdemlik, hogy
tevékenységük támogatást nyerjen.

Az együttes hétköznapi életéből:
Az elmúlt három hónapban együttesünk nagy sikerrel
szerepelt a cserszegtomaji Orbán-napi rendezvényen; egy
órás műsort adott Keszthelyen a Balaton parton a pünkösdi
ünnepek rendezvény sorozatában; a gyenesi síkon megrendezett
Festetics – futam kulturális rendezvényén; sok tapsot kaptak
a vonyarcvashegyi
„Mandulás fesztiválon”; a szokásos
gyenesdiási Bornapok nyitó műsorán; a diós települések országos

Fellépés Keszthelyen, Pünkösd napján
Az oldalt írta és szerkesztette Fodor Iván és Fodor Zsófia
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A Népdalkör, a Dalárda és a citerások
közös műsora az ünnepen

Köszönőlevél a Kristóf-napi
házünnepünk alkalmából
Fogadják hálás köszönetünket mindazok, akik
munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal
részt vettek az idén július 25-ére meghirdetett,
de a zord időjárás miatt augusztus elsejére
elhalasztott és sikeresen megrendezett Kristófnapi házünnepünkön:
A műsor elhangzása szerint:
Petzold Fekete Ivett ref., Dr Deák Ákos
kat., Honthegyi Zsolt ev. lelkészeknek az
ökumenikus áldásért, a Csordásné Fülöp Edit
által vezetett Gyenesdiási Népdalkörnek és
Balogh László dalárdavezető és Kovács Péter
karnagy által vezetett Gyenesdiási Dalárdának
megjelent tagjai a közös fellépésért, Töttő
Vilmosnak a Tátorján együttes tagjának és M.
Erzsébet tekerőjátékáért, a Vass Lajos Népzenei
Szövetség Szigligeti továbbképzőjének tekerős
és haladó citerás csoportjának: Kun Sándorné,
a Dr. Gergelyfi Vilma által vezetett Bakony
Virágai Népdalkörnek, a Patonai Fábián
Renáta művészeti vezető által irányított citerás
lányoknak: Hajas Edina, Sturm Dóra és Schekk
Anna Tésről, Hársfalvi Györgynek a Gyenesdiás

Köz-Kultúra Alapítvány
kuratóriumának
elnökének a beszámolóért, hangosításért, a padok
biztosításáért, az Alapítvány által támogatott
művészeti és kézműves csoportjainak, a
Gyenes Táncegyüttes táncosainak és azok
családjainak, az együttes vezetőjének Fodor
Ivánnak és Fodor Ivánné Editnek és családjának
a fáradhatatlan munkáért, a nemrég elhunyt dr
Bakonyi Károlyra szőlőnemesítőre, a Borrend
Nagymesterére, házünnepünk egyik védnökére
emlékező Páli Lajosnak a Da Bibere Zalai
Borlovagrend kancellárjának és családjának
a megható szavakért, Simándi Józsefné Jutka
asszonynak köszöntőjéért és a meghívásért,
Váczi Zsuzsának a szakmai segítségéért, a Vass
Lajos nívódíjas Gubinecz Ákosnak, Kristóf
és családjának a Pék Fórián Kristófnak a
névfelvételért, Kovács Kristófnak családunk
támogatásáért, a Kristóf Bálint és Ági
festőművészpárnak, Gáts Tibor citerakészítőnek
és családjának, Kőhalmi Áginak és Balázsnak
a Varázshangok az Egészségért Egyesület
vezetőinek a gyermekek foglalkoztatásáért,
Sörös Józsefnek a tárgyi eszközökért, Horváth
Sebestyénné ref. presbiternek és a református,
katolikus és evangélikus vendégeinknek a

közös lelkületért,Varjúné Herczeg Zsuzsa a
Herendi Bakony-Hargita Baráti Kör elnökének
és a Herendi Alkotókör tagjának a testfestésért
és a partnerkapcsolat ápolásáért, Bakó
Ildikónak a karcolt tojások bemutatásáért,
Farkasdi Juditnak a vesszőfonásért, Pete
Zsoltnak a közúti táblák leszállításáért,
körzeti rendőrünknek és kollégájának a
helyszín biztosításáért, Hordóssy Józsefnek
és családjának Herendről, a Kerámiaház
munkáját támogató tanulóknak: Nánássy
Noémi, Nánássy Ákos, Nagy Krisztián, Tóth
Péter, Tóth Eszter, Budai Réka, Budai Áron és
családja, Tótok Balázs, Tótok Bálint és családja,
Finta Mayának a fényképekért, a Nőklubot
képviselő két süteménysütő nagymesterének
Táncosné Marika, Kovács Gézáné Gizike,
Baki Noéminek a finomságokért, Gyenesdiás
Polgármesteri Hivatalának fizikai dolgozói
a szállításért, Kandikó Imrének a tárgyi
támogatásért,a Komáromi Pékségnek a friss
pékáruért, a Z+D KFT-nek az italokért, Papp
Antalnak a finom borokért, a Vonyarcvashegyi
Kistermelőknek a házünnepi palackozott borért,
Seffer Imrének, Seffer Gábornak és Seffer
Miklósnak a borcímke szerkesztéséért, és a
leszállításáért, Stéger Timótnak és családjának
a kemencés kenyérét és a hozzávalókért, a
Balázs zöldségnagykernek a friss zöldségekért,
a Zöldház Panziónak a reform csemegékért, a
Gyenesdiási Plébániának a padokért, Halász
Lászlónak a padok és a hűtő biztosításáért, a
Tourinform Irodának a prospektusokért, Csányi
Zoltánnak a DVD felvétel készítéséért, valamint
akit e felsorolásból kifelejtettem, minden
megjelent kedves vendégnek az érdeklődésért,
s hogy megtisztelte rendezvényünket. Végül, de
nem utolsó sorban családunknak: édesanyám,
húgom és kislánya Rebecka, fiaink Flórián
Kristóf, Vilmos, kedvese Meli és férjem
András.
Hálás köszönettel családunk nevében:
Pékné Orbán Julianna J&A Kerámiaház Kft
Gyenesdiás Kossuth. L. 103.

A Balaton legjobb strandja a diási szerepeltünk, akkor 9-ikek voltunk, megelőzve üzemeltető személyzet, sem az önkormányzat
a környékbeli strandokat, idén azonban – az nem tehet, ezzel szemben a személyzetet
játékstrand
a balatontipp.hu internetes portál felmérése
szerint, melyet idén júliusban hoztak
nyilvánosságra. A 2009 augusztusától 2010.
július 4-ig tartó osztályozás során mindenki
csak egyszer mondhatott véleményt egy-egy
strandról, a résztvevőknek meg kellett adniuk
a nevüket, telefonszámukat, címüket, hogy
elkerüljék a többszöri szavazást. Összesen
3192 teljes körű értékelés született a megadott
tíz kategóriában.
Az olvasók tíz jellemző – part, úszás, játék,
sport, büfé, személyzet, víz, parkolás, wc,
ár-érték arány - alapján értékelték a balatoni
strandokat. Megfelelő számú értékelés 37
strandra vonatkozóan érkezett. Az iskolai
osztályzat szerinti balatoni átlag 4,3 volt,
ehhez képest az első helyen végzett Diási
Játékstrand, 4,7-es átlaggal. Már 2008ban, hasonló értékelésben is jó helyen

igaz, nem reprezentatív felmérés szerint – a
nagystrandunk a Balaton legjobb strandja.
A számokat vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy majd minden szempont szerint igen
jól teljesítettünk, néhányban (pl. a WC)
jelentős előnnyel a többi strandhoz képest.
„Leggyengébbek” a víz (4,3) és az úszás (4,5)
pontokban voltunk, azt hiszem ezekről sem az
Helyezés

Értékelte
(fő)

Part

Úszás

Játék

dicséri a reájuk adott 4,6 és a WC-re adott
4,8-as osztályzat, a koncepciót pedig a partra,
játékra és a sport lehetőségekre adott 4,9-4,9es osztályzatok.
Az alábbiakban – kivonatban - láthatják a
környékbeli strandok osztályozását (forrás:
www.balatontipp.hu):
Sport

Büfé

Személyzet

Víz

Parkoló

WC

Ár/érték
arány

Össz.

1.

Gyenesdiás

67

4,9

4,5

4,9 4,9 4,6

4,6

4,3

4,6

4,8

4,8

4,69

4.

Vonyarcvashegy

105

4,8

4,6

4,8 4,7 4,7

4,3

4

4,5

4,5

4,4

4,53

8.

Balatongyörök

59

4,5

4,5

4,8 4,5 4,5

4,4

4,4

4,4

4,4

4,5

4,47

28. Keszthely Libás

39

3,8

3,8

4,4 3,6 4,6

4,4

3,8

4,6

4,2

4,6

4,18

33. Keszthely Városi

82

4,8

3,9

4,6 4,4 4,3

4

3,8

3,3

4,3

4

4,14

35. Keszthely Helikon

36

4,4

3,8

4,4 4,6 4,2

4

3,6

4,6

4

3,6

4,12

2765 4,6

4,4

4,4 4,4 4,4

4,4

4,3

4,2

4,1

4,3

4,35

Átlagban

Gyenesdiási Híradó
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óvodai hírek
Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy az „iskolaelőkészítő” foglalkozások időpontja:
2010. augusztus 25-31.
A ráhangolódó
foglalkozások
kezdő
időpontja 8:30
Skublics Sándorné Intézményvezető

A beruházás során sor kerül a tetőszerkezet
és a toronysisak teljes felújítására – részben a
tetőszerkezet gerendáinak és teljes mértékben
a tetőfedés cseréjére. Kijavítják a homlokzati
vakolatot, párkányokat, térburkolat kerül a
Szentháromság szobor környezetébe, ezzel
együtt akadálymentesítik a bejárat előtti
részt. Új kerítés épül a Kossuth Lajos és a
Darnay utcák felé – ennek a munkálatai már
jól láthatók (képünkön).

iskolai hírek

Bal oldalt hátul Guy, az egyik csoport
résztvevőivel
Községünkben három héten át ingyenes angol
oktatásban részesülhettek azok a fiatalok, akik
erre igényt tartottak. A Learning Enterprieses
amerikai programnak és a Keszthelyi
Kistérségi Társulásnak, Vozár Péternének
köszönhetően jutott el hozzánk a 19 éves
Guy Tabachinick, aki a második évet kezdi
meg a Brown Egyetem nyelvészeti szakán. Ő
maga választotta Magyarországot, és miután
kiderült, hogy jöhet, elkezdett magyarul
tanulni.
A Klubkönytárban délelőttönként két
csoportnak tartott nyelvórát saját tematika
szerint. A tananyagot a tanulók érdeklődési
körének
megfelelően
állította
össze.
Igyekezett megismertetni hazája szokásait,
ételeit, és megismerni a magyar kultúrát.
Jól érezte magát Gyenesdiáson. Tetszett neki,
hogy csendes, kedves emberekkel találkozott.
Élvezte a Balatont, a tiszta vizet, a szép
strandot. Nagyon jó tapasztalatokat szerzett.
Szabad idejében részt vett a borfesztivál
megnyitóján,
vitorlázott,
strandolt,
meglátogatta
a
Kastélymúzeumot,
a
Panoptikumot. Járt Hévízen, Keszthelyen a
Balaton-parton, Zalaegerszegen, kirándult
a Stupához, ami szintén nagy élmény volt
számára.
Élvezte az ételeket – 2 esetben is meghívták
vacsorázni – és a Torony Csárdában kipróbált
többféle palacsintát is (Hortobágyi, Gundel,
ill. meggyes), amik nagyon ízlettek neki.
Itt ünnepelte 19. születésnapját. Sok ajándékot
kapott tanítványaitól, és együtt ünnepeltek
tortával, szendvics-partyval a vendéglátó
családnál. Arra a kérdésre, hogy visszajönne-e
Gyenesdiásra, azt válaszolta, hogy szívesen
jönne vissza tanítani megint, hiszen csupa jó
élménnyel távozott a három hét után.
A szervezők és a részt vevők köszönetet
mondanak Bognár Istvánnak és családjának,
hogy biztosította az amerikai fiú/nyelvtanár
elhelyezését, szervezte programjait.

A tankönyvosztás időpontjai:
Gyenesdiás (Iskola)
2010. augusztus 23. hétfő 12.00-17.00
2010. augusztus 24. kedd
8.00-12.00
Várvölgy (Iskola)
2010. augusztus 26. csütörtök 14.00-17.00
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók,
és a szükséges igazolások:
-tartósan beteg (szakorvosi igazolás)
-testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos
(szakértői és rehabilitációs bizottság
igazolja)
-pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar) (szakértői és
rehabilitációs bizottság igazolja)
-három- vagy többgyermekes családban élő
(a megállapított családi pótlék igazolja)
-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult (az erről szóló határozat igazolja)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságot a gyenesdiási ill.
várvölgyi állandó lakhellyel rendelkező
tanulóknak nem kell igazolniuk, amennyiben
szerepelnek az önkormányzat erre szolgáló
nyilvántartásában.(A más településeken élő
tanulók esetén az igazolás beszerzéséről a
szülőnek kell gondoskodnia (a lakhely szerinti
önkormányzatnál).

Egyházközségi hírek
A Gyenesdiás Havas Boldogasszony
templom és környezetének felújítása MVH
(Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal)
pályázaton 32,3 millió forint támogatást nyert
a Plébániánk. A beruházás megvalósítására
közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az
eljárás eredményeként a HORVÁTH. ÉP. Kft.
kapta meg a megbízást a kivitelezésre, mely
2010. július 19-én megkezdődött.

A pályázati támogatás 100 %-ban fedezi a
projekt költségét, viszont az utófinanszírozás
miatt az egyházközségnek hitelt kell felvennie,
ennek és a projektben nem tervezett munkák
– pl. belső festések, felújítások - költségeinek
fedezésére plébániánk gyűjtést szervez.
Akik adományukkal támogatni kívánják
a templomfelújítást, megtehetik ezt a
Plébánián, a Takarékszövetkezetben, a
Klubkönyvtárban (itt a Darnay Dornyay
Béla Honismereti Alapítvány számlájára).
Befizetéskor kéretik megjelölni: „a diási
templom javára”.
Híradónk idei áprilisi számában már bővebben
írtunk e témában.

Sport
A Gyenesdiás Kinizsi SE. Röplabda
Szakosztály tájékoztatója:
A Diási Játékstrandon 2010. augusztus 7-én
lesz a Zala Megyei Amatőr strandröplabda
bajnokság következő fordulója. A verseny
nyitott bárki részt vehet rajta. Várjuk a
női, férfi és vegyes párosok jelentkezését
a strandon. A Zalai és Somogyi amatőr
strandröplabda nyári versenysorozatnak
a döntője szintén a Diási Játékstrandon lesz
2010. augusztus 29-én vasárnap.
Apróhirdetés
Gyenesdiási házáért ingatla-nokkal fizetnék
(1 keszthelyi lakás + garázs + 1 cserszegtomaji
új ház) részarányos beszámítással.
Lehetőleg nyugodt környezetben, a fő úttól
felfelé levő ingatlant keresek. 70/319-4148
Kerékpárok eladók, többféle típusban és méretben,
Gyenesdiáson. Tel:06/30/469-42-31
Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő, hőszigetelt
üveggel, 90x210-es méretben, bontatlan csomagolásban,
kedvező áron eladó. 70/319-4148
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Diás története 6.
Diás a középkorban
I. Mátyás király (1458-1490) halálát
követően kitörtek az utódlás miatti
belharcok, majd a II. Ulászló (1490-1516)
és II. Lajos idején (1516-1526) a gyenge
királyi hatalom miatt anarchikus állapotok
uralkodtak az országban. A 16. század
folyamán valószínűleg nemesi tulajdonná
alakul át Diás jobbágyfaluja. A Koppányi
család Diási nemesi telkét melyen kúria állt,
és a Hertelendiek három nemesi kúriáját is
említik a középkori dokumentumok. Mivel
a nemesek adómentességet élveztek így a
zalai adóösszeírásokban (az ún. dicákban)
melyek 1531-től maradtak fenn, nem
szerepel Diás neve és adója. A 16. század
közepéről származó dokumentumokban
jelenik meg diási birtokosai között a
Vas megyei Dienesfalvi Dienes család,
feltehetően Gyenes neve az ő emléküket
őrzi.
A 16. század elején nagyarányú volt a
nemesek között az elszegényesedés, ezért
Die Geschichte von Diás 6.
Diás im Mittelalter

Dem Tode von König Hunyadi Mátyás I.
(1458-1490) folgende Machtkämpfe und
die schwache königliche Macht unter der
Herrschaft der Könige Ulászló II. (14901516) und Lajos II. (1516-1526) führte oft
zu anarchische zustände im Lande. Im
laufe des 16.-te Jahrhunderts wurde Diás
das Dorf von Leibeigene zu einen Adeligen
Gut umgewandelt. In den mittelalterlichen
Dokumenten wurde Diás als Adelige Gut
erwähnt wo ein Herrenhaus der Familie
Koppányi stand und noch drei weitere
Herrenhäuser von der Familie Hertelendi.
Aufgrund der Steuerfreiheit der Adeligen
wird Diás in alten Steuerregistern - die im
Komitat Zala seit 1531 existieren- nicht
erwähnt. Ab Mitte des 16.-te Jahrhunderts
wird der Name der Familie Dienesfalvi
Dienes aus der Komitat Vas unter die
Grundbesitzerfamilien in Diás aufgelistet,
diese Familie hatte wahrscheinlich seinen
Name für Gyenes ausgeliehen.
  Anfangs des 16 Jahrhunderts gab es eine
große Verarmung unter der Adligen, die
deswegen oft gezwungen wurden teile ihre
Güter zu verpfänden oder zu verkaufen,

-8nem ritkán áruba is bocsátották birtokaik
egy részét, főleg a török közelében lévő
területeken, így a Balaton-felvidéken is.
Mindezek főleg Diás esetében figyelhetők
meg nagyobb mértékben mivel a
szomszédos Falud egy viszonylag stabil
anyagi helyzetben lévő, és az átlagosnál
nagyobb hatalommal bíró család, a
Gersei Pethő család birtoka volt. A Gersei
Pethő család 1427–ben Luxemburgi
Zsigmond királytól (1387-1437) kapta meg
szolgálataiért a 13. század végén épült
Rezi várat és a hozzá tartozó uradalmat így
Falud birtokát is. A 16. század közepétől
diási birtokaik is voltak. 1432-től kezdve a
18. század közepéig Keszthely és a hozzá
tartozó szőlőhegyek is részben a Gersei
Pethő család tulajdonában álltak. 1511ből maradt fenn dokumentum a diási
vízimalmukról mely a (Nepomuki) Szent
–János forrás táplálta patak mellett épült. A
forrás vizét halastóba is vezették. A „Diási
Malom” épülete még ma is áll, jelenleg
lakóépületként hasznosítják.
A török csapatok az első pusztítást

vor allem in der Nähe der von Türken
besetzten Gebiete wie auch am Balaton
Oberland. Das passierte auch oft in Diás,
Falud sein Nachbarort hatte eine relativ
stabile finanzielle Lage weil es im Besitz
der wohlhabende Adelige Familie Gersei
Pethő stand. Die Gersei Pethő Familie
erhielt für seine Dienste im Jahre 1427 von
König Sigismund von Luxemburg (13871437) der im 13. Jahrhundert erbauten Burg
von Rezi und die dazu gehörende Güter
unter anderen auch das Dorf von Falud.
Ab Mitte des 16.-te Jahrhundert besaß die
Familie auch in Diás verschiedene Güter.
Ab 1432 bis Mitte des 18.-te Jahrhunderts
gehörte Keszthely samt seine Weinberge
zum größten Teil auch zu der Familie. Ihre
Wassermühle in Diás wird in 1511 zuerst
schriftlich erwähnt, die Wassermühle
wurde an einem Bach gebaut das von dem
Johannes von Nepomuk Quelle gespeist
wurde. Das Wasser der Quelle wurde in
einem Fischteich eingeführt. Das Gebäude
von der „Diás- Mühle“ steht heute noch,
ist derzeit als Wohngebäude benutzt. In
1548 wurde Falud und wahrscheinlich
auch Diás
von türkischen Truppen zum ersten Mal
zerstört. aus der Zeit der Türkenkriege
stammt
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1548-ban vitték végbe Faludon, a török
időkből származik a faludi „Pénzesgödrök
legendája”, miszerint Falud község bírája
a török közeledtével elásta a kincsesládáját
a falu melletti erdőszélen. Később az
emberek ástak, kutattak a kincs vélt helye
után, persze hiába, és a későbbi korok
emberei el is nevezték az árkos gödrös
helyeket Pénzesgödröknek.
Miután a török elfoglalta Szigetvárt
(1566) ifjú Gersei Pethő János építtette a
keszthelyi végvárat 1567-ben.
A faludi és diási jobbágyokat bizonyára
a keszthelyi vár fenntartása érdekében
kötelezték ingyenmunkára, mint az a
korabeli törvényekből következett. A
végvári katonaság diáson szőlőt telepített.
A 17. század elején a török háborúk
miatt elhagyottá vált Diás települése
–Diás puszta-, de szőlőit a Diás-hegyet
művelték a faludi és a keszthelyi
jobbágyok. A keszthelyi uradalom 1634-es
jobbágyösszeírásából kiderül hogy a
Gersei Pethő uradalomnak öt szőlője is
volt Diáson.
(folytatjuk)
die Legende von der so genannte
„Geldgruben von Falud“. Als Falud von
türkischen Plünderern bedroht wurde hatte
der Richter des Dorfes seine Schatzkiste am
Waldrand begraben. Später suchten viele
vergebens nach dem Schatz am vermuteten
Ort, dann wurde das unebene Feld mit
viele gruben und Löcher als Geldgruben
(ung. Pénzesgödrök) benannt. Nachdem
die Türken
auch Szigetvár eroberten
(1566) ließ Gersei Pethő János der Jüngere
die Franziskaner Kirche und Kloster von
Keszthely als Festung umbauen (1567).
Die Leibeigenen von Falud und Diás
wurden wahrscheinlich zur kostenlose
Aufrechterhaltung der Festung verpflichtet,
aufgrund der zeitgenössischen Gesetze.
Die Grenzburgsoldaten haben in Diás
Weinstöcke angebaut und das land urbar
gemacht. Anfang des 17.-te Jahrhunderts
wurde Diás entvölkert --aufgrund der
Türkenkriege -und wurde deswegen lange
als Diás puszta erwähnt, doch in seinen
Weingärten haben weiter Leibeigenen aus
Falud und aus Keszthely gearbeitet. Aus
einen Leibeigenenregister von 1634 ist es
uns bekannt dass die Familie Gersei Pethő
damals fünf Weingärten in Diás besaß.
(Fortsetzung folgt)
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Egyesületi hírek
Turisztikai egyesületi hírek
Turisztikai Egyesületi kezdeményezésre
jelentkezett
Gyenesdiás
az
„Index.
hu utcaelnevezés” felhívására, 7 másik
településsel egyaránt. A célja egy nem épp
mindennapi marketingfogás volt, melyet az
Index.hu portál támogatott, olyan szinten,
hogy egy rövidfilmet készítettek a településről,
valamint bemutatták a portálon a Gyenesdiást
az általuk meghatározott formában és végül
a győztesnek további reklámokat nyújtanak.
Településünket így már a nevezés által is több
százezren láthatták. A tartalmi megkötések
végett csak a huszárok és a Nemzeti Vágta
jótékonysági futamának győztes lova, DévaGidrán Alex került bemutatásra. Továbbjutásos
rendszerben, online szavazással döntöttek az
olvasók a győztes településről. A versenyt
végül Kamut nyerte, aki teret nevez el az
Indexről, Gyenesdiás a középdöntőben maradt
alul Kamuttal szemben.
Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
Július 19-25. között került megrendezésre a
hagyományos nyári túranapok rendezvényünk.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak

Varázshangok az Egészségért
egyesület hírei
Varázshangok Zenebölcsi indult augusztus
3-tól - minden kedden - 10.00 órától a
Klubkönyvtárban! Pár hónapos kortól három
éves korig várjuk a piciket és szüleiket nagy
szeretettel! (képünk az első foglalkozáson
készült)

a részvételét, akik velünk tartottak éjjeli és
nappali természetjáró programjainkon.
Sajnos a kedvezőtlen időjárás miatt idén a
csónaktúra elmaradt, de reméljük ez senkinek
sem szegte kedvét! Jövőre újra találkozunk!
Gálné Németh Ildikó
A 2010. július 12-13-i Gaali hegyitúráról
Szokásunkhoz híven, az idei évben is
túráztunk partnertelepülésünkön, Gaalban. 51
fős csoporttal (képünkön) tettük meg az utat.
Köszönet a vendéglátóknak, a szervezésben
részt vevőknek. Külön kiemelném a főzést
szervező Gálné Németh Ildikót és testvérét
Ágit, valamint Kandikó Imrét és Sebestyén
Károlyt. Minden résztvevőnek gratulálunk

Szeptember közepétől újra indul a
Varázshangok
Játszóház!
Részletes
információt a www.varazshang.hu oldalon
olvashatnak, illetve érdeklődni és jelentkezni
lehet a programokra Kőhalmi Áginál az alábbi
elérhetőségeken:
Tel.: +3630/339-1959,
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com

az akadályok legyőzésében és köszönjük
a családias, remek hangulatot! Következő
túránkat a már megszokott időpontra, október
első hétvégéjére tervezzük.
Pék András és Julika túraszervezők
A Fürdőegyesület közleménye
Értesítem a Fürdőegyesület tagjait, hogy
évi rendes közgyűlésünk 2010. szeptember
12-én (vasárnap) 10.30 órakor lesz a
Klubkönyvtárban.
Szüreti felvonulásra tagjaink részére
gyülekező szeptember 11-én (szombaton) 14
órától az öreg présnél.
Tóbiás Pál elnök

Varázshangok az Egészségért Egyesület
2009. évi Közhasznúsági jelentése
Amely készült a Varázshangok az Egészségért
Egyesület 2009. évi működéséről „A közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény”
alapján. Az egyesületet a Baranya Megyei Bíróság
2007. október 31. napján Pk.60.166/2007/4.
számon hozott végzése nyilvántartásba vette
(nyilvántartási száma: 2804) és megállapította
közhasznú jogállását.
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Szervezet 2009. évben gazdálkodásáról
a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
58 ezer Ft, a saját tőke 58 ezer Ft. A részletes
kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll
a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. (A részletes számviteli beszámoló
megtekinthető az egyesület székhelyén:
Gyenesdiás, Madách u. 24.)
2.
KÖLTSÉGVETÉSI
TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 50 ezer Ft
önkormányzati támogatást kapott, és azt teljesen
fel is használta.
3.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka
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(vagyona) 34 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet
mindig törekszik arra, hogy az adott évben
kapott bevételeket közhasznú céljainak elérése
érdekében használja fel és az alapszabályban
rögzített célokra fordítsa. A szervezet tartalékot
nem képzett a következő években felmerülő
költségekre.
4.
CÉL
SZERINTI
JUTTATÁSOK
KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást.
5.
KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTŐL,
ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL
ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 160 Ft
támogatást kapott különböző címen. Ez 6 ezer
Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős
csökkenés oka az állami támogatások elmaradása
– csökkenése (APEH szja 1%).
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ
TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE,
ILLETVE
ÖSSZEGE
A Szervezet vezető tisztségviselői semmiféle
juttatásban nem részesültek.
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A 2009-es év munkatervének meghatározásakor
a megelőző évben bevezetésre került
igényfelmérést alkalmaztuk, amely megkereséses
és kérdőíves módszerekre épült. Ebben a
felmérésben mindenre kiterjedő válaszokat
kaptunk a gyenesdiási és környékbeli lakosoktól
arra, hogy érdeklődésük milyen irányultságokat
mutat, illetve hogy milyen programokat
részesítenek (részesítenének) előnyben testilelki egészségük megőrzésének érdekében. Az
egyesület minden évben SWOT-elemzést készít,
mellyel még hatékonyabbá és eredményesebbé
kívánja tenni működését. Ezeket az elemzéseket
összegezve és minden adott lehetőséget
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- 10 figyelembe véve állítottuk össze 2009-es évi
programunkat, melyet a kiemelkedő szakmai
háttér segítségével maradéktalanul teljesíteni
tudtunk. A programjaink célja a közösség
természetes összetartó erejének elősegítése,
később
stabilizálása,
majd
fejlesztése.
Programjaink során a résztvevőket bevonjuk a
tényleges tevékenységekbe, mert a tevékenység
indukálja az egyénben szunnyadó kreativitást,
hogy az alkotásvágy - mint alapvető motívum
és szükséglet - valamilyen módon kifejeződésre
találjon. Rendezvényeinken a művészeti ágazatok
alkalmazása csak eszköz a szó legegyszerűbb
értelmében azért, hogy a tevékenység alapján
együtt tartsa a csoportot, a közösséget. A
projektek során együttműködtünk Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzatával, a gyenesdiási
József Attila Klubkönyvtárral, a gyenesdiási
Forrásvíz
Természetbarát
Egyesülettel,
a gyenesdiási Védőnői Szolgálattal, a
Gyenesdiási Turisztikai Egyesülettel és a
Tourinform Irodával. A Varázshangok az
Egészségért Egyesület programjai 2009-ben is
ingyenesen voltak igénybe vehetők.
A Varázshangok az Egészségért Egyesület
2009-es évben Gyenesdiáson az alábbi
programokat tartotta:
Január Ismeretterjesztő előadás a fiatalkori
magatartászavarokról. Előadó dr. Benyus
Zsuzsanna kognitív magatartásterapeuta
Képességfejlesztő játszóház fiatalkorúaknak.
A
tanulási
részfunkciók
(memória,
koncentráció,
kreativitás)
fejlesztése
logikai és képességfejlesztő egyéni, illetve
társasjátékokkal.
Február Ismeretterjesztő előadás a gyermekkori
részképesség-zavarokról (diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia).
Előadó:
Hódosi
Cecília
gyógypedagógus.
Farsangi kézműves alkotó játszóház gyerekeknek
és fiataloknak
Március Ismeretterjesztő előadás a Zen
életfilozófiáról a japánkertek kialakításának

metszetében.
Előadó:
Kőhalmi
Balázs
művelődésszervező
Április Húsvéti kézműves alkotó játszóház
gyerekeknek és fiataloknak.
Gyenesdiási
„Rügyfakadás-Tavaszünnep”
rendezvényen gyermekprogramok (hangszeres
játszóház, tartásjavító torna, képességfejlesztő
játszóház) lebonyolítása
Május Gyenesdiási Pünkösdi Szezonnyitó
rendezvényen gyermekprogramok (hangszeres
játszóház, kézműves játszóház, képességfejlesztő
játszóház) lebonyolítása
Június
Gyenesdiási
Keszegfesztivál
rendezvényen gyermekprogramok (hangszeres
játszóház, kézműves játszóház, képességfejlesztő
játszóház) lebonyolítása
Július Gyenesdiási Bornapok rendezvényen
gyermekprogramok (hangszeres játszóház,
kézműves
játszóház,
képességfejlesztő
játszóház) lebonyolítása
Augusztus A gyenesdiási Községházi Esték
rendezvénysorozat keretén belül komolyzenei
koncert tartása „Szerelem” címmel
Szeptember-december között Hetente egy
alkalommal játszóház tartása gyermekeknek
(összesen 13 alkalom)
December Gyenesdiási adventi gesztenyesütés
rendezvényen gyermekprogramok (kézműves
játszóház, gyermek játszóház, képességfejlesztő
játszóház) lebonyolítása
Rendezvényeinkről a www. varazshang.hu
internetes oldalon, kérésre külön hírlevélben
is, illetve a havonta megjelenő Gyenesdiási
Híradó újságból tájékozódhattak az érdeklődők.
Programjaink
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzatának előadótermében, illetve
kihelyezett fesztivál esetén szabadtéren kerültek
megrendezésre, és minden esetben ingyenesen
voltak igénybe vehetők.
Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Varázshangok
az Egészségért Egyesület közgyűlése 2010.
március 8-ai ülésén elfogadta.

A Polgármesteri Hivatal közleményei
Elkészült és üzembe helyezésre került a Gyenesdiás Iskola és Szőlőhegyi utcák szennyvízcsatornája. A szennyvízcsatornára az ingatlanokon
lévő felépítményeket 2010. szeptember 30-ig kötelező rákötni. A rákötésről
szóló, az üzemeltető DRV. Zrt. által kiadott igazolást 2010. október 15-ig a
Gyenesdiás Polgármesteri Hivatalba le kell adni!
A Gyenesdiás belterületi csapadékvíz elvezetés pályázatban szereplő
(Darnay, Bem, Diótörő, valamint a Faludi, Meleghegyi, Cseresznyés és
Lőtéri) utcákban várhatólag szeptember végén megkezdődnek a kivitelezési
munkálatok.
Hamarosan megkezdődik az új Bölcsőde kivitelezése. Az építkezés az
ősszel elkezdődik.
A „Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása
Gyenesdiás nagyközségben” (KEOP-6.2.0) pályázati projektben
településünk 5,3 millió forintos állami és uniós
támogatásból 3
kerékpártároló egységet létesített, a település intézményeihez tartozóan. 1
egység a Pásztorház és ABC parkoló közé – a Polgármesteri hivatalhoz és
a Klubkönyvtárhoz, 2 egység az étkezde-óvoda-bölcsőde intézményhez.
Egy egységben 10 db kerékpár tárolható, amint a korlátok is hamarosan a
helyükre kerülnek.

A leendő bölcsőde helye, a háttérben bal
oldalt a kétegységes kerékpártároló, jobbra
az óvoda déli homlokzata

Gyenesdiási Híradó

2010. augusztus
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

30/266-8930

Naponta friss magyar prímőr
zöldségek teljes választéka kapható!

2010.08.01-től a készlet erejéig

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

LABDA HŰSÉG AKCIÓ!
Minden kedves vásárlónk 1.000 Ft vásárlása
esetén 1 hőségpontot kap ajándékba és 12
hűségpontonként 70% kedvezmnénnyel
DUNLOP foci-, kosár- és röplabda vásárolható 5.300 Ft helyett csak 1.590 Ft-ért.
GYEREKJÁTÉK A VÁSÁRLÁS!!!
AJÁNLATUNK!
Pick téliszalámmi .....................3.889 Ft/kg
Pick nosztalgia marhapárizsi.....1.499 Ft/kg
I.o. magyar hagyma......................169 Ft/kg
15 kg-os zsákban.........................149 Ft/kg.
Eltenni való uborka - minden méretben rendelhető, augusztus közepétől szabadföldi
almapaprika vásár, napi legkedvezőbb áron.
VINOTÉKÁBAN 15 féle
minőségi folyóbor kapható!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Várjuk a
szépülni vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Bertáné Iker Mónika
virágkötő
„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!

Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

Gyenesdiási Híradó
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T.J. terv Építész tervezőiroda

2010. augusztus

Ácsmunka, tetőfedés, régi tetők
felújítása, bádogozás, párkányfestés,
palatetők bontás nélküli felújítása,
csatorna tisztítása, laposkövezés.
Faházak, fagarázsok készítése.
Ingyenes helyszíni felmérés.
Veszélyes helyen
lévő fák kivágása.
Érdeklődni:
+36-30/607-9468

Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig
Fotónyomtatást
is vállalunk.
Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574

Ü V EGE 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
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