GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2013. április XXIV. évfolyam, 4. szám
Megjelenik: április 17-én

Programajánló
2013. április 20-21. (szombat-vasárnap)

15. Rügyfakadás – Tavaszünnep
a Nagymezőn
Célja: „Gyűjtés a tornapálya rendbetételére”
(Lásd 3. oldal)

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Klubkönyvtár szeretettel
meghívja

Fábián Józsefné Erzsi
hímző
munkáiból készült kiállításra
2013. április 27-én, szombaton 17 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe.
A kiállítást megnyitja
Vértesaljai Antalné
Magyar Örökség-díjas szakkörvezető.
Közreműködnek:
Gyenesdiási Népdalkör
Gál Emese
Gyenesi Négyes (GY4S)
Kenesei Aurélia.
A kiállítás megtekinthető május 10-ig, keddtől szombatig 14-18 óráig, illetve a megbeszélt időpontokbam (83/314-507)

Nyugdíjasaink Cserszegtomajon
A Költészet Napján a Cserszegtomajon
rendezett nyugdíjas versmondó versenyen
szépen szerepeltek a mieink.
Aranyat kapott Újváriné Major Lujza, ezüstöt Tánczosné Marika - saját versével, bronzot Kenesei Aurélia -Vaga Irma páros. Verset
mondott még Bognár István és Papp János is.
Gratulálunk mindannyiuknak.

Húsvéti készülődés
E címen március 23-án a Klubkönyvtár,
közösen a Varázshangok egyesülettel sok-

Óvodás versmondó verseny
A Költészet Napja rendezvényeként a József Attila Klubkönyvtár versmondó versenyt rendezett óvodásoknak. Három (alsópáhoki, cserszegtomaji és gyenesdiási) óvoda 30 versmondója részvételével jó hangulatú délutánon az alábbi eredmények születtek: Első helyezettek:
Porkoláb Anna (Cserszegtomaj), Nagy Amarilla (Gyenesdiás), Hegyesi Martin (Gyenesdiás)
Másodikak: Kaszás Péter (Alsópáhok), Berta Antónia (Gyenesdiás), Farkas Máté (Gyenesdiás), Harmadikak: Buda Tamara (Alsópáhok), Tóth Olivér (Cserszegtomaj), Hefler Dóra
(Gyenesdiás), Különdíjat kaptak: Laczó Dániel és Laczó Ferenc, Kovács Antea, Sós Zsóka
(mindannyian Gyenesdiás). Képünkön a versmondók.

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket SZJA-ja 1%-ával
• Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány 18959284-1-20
• Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18954351-1-20
• Gödörházy Antal Alapítvány 19275880-1-20
• Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány 19276001-1-20
• Forrásvíz Természetbarát Egyesület 18960088-1-20
• Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány 18967250-1-20
• Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 19282831-1-20
• Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 18366422-1-03
• Varázshangok az Egészségért Egyesület 18330096-1-20
• „ Lucia Nyílt Alapítvány a Halmozottan sérült Gyermekekért” 18966424-1-20
• Katolikus Egyház (technikai száma) 0011
színű süteménysütő, tojásfestő, csuhézó, stb.
kézműves, játszóházi, oldtimer Moszkvics
játékautós, állatsimogató és babavarázsvásár programot rendezett. A rendezvény
napján éppen se nem esett, se nem fújt a szél
– előtte és utána igen -, így sokan látogattak el
a vonzó programokra.
Köszönetet mondunk a segítőknek: Szövőés népi kismesterségek szakkörének – Dongó
Árpádné, Tóth Miklósné, Tenczné Tóth Krisztina -, Márkus Melindának, Tüttőné Kovács

Ibolyának, Tóth Attilának, a Bakonyerdő Zrt
Állatparknak – Györke Zsombornak, Galát
Mihálynak, Hóbár Jánosnénak, Hóbár Anikónak, az önkormányzat fizikai dolgozóinak.
Köszönetet mondunk az elmúlt hónapban
Pásztorháznak adományozott tárgyakért,
eszközökért
Bognár Istvánnak és Piroskának, Nagy
Tamásnak, Dongó Árpádnak és Marikának,
Sümegi Gábornak és Claudia Soldnernek

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 3., 14.
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A Pad-kő kilátónál lévő kopjafáknál, a Zala Megyei Természetbarát
Szövetség rendezvényén. Lásd 5. oldal FTBE beszámoló

Gyenesdiási Híradó

A piaci szezonnyitón élvezhettük – többek közt – a Varázshangok
Családi Kórus műsorát. Lásd a 7. oldal: Piaci hírek

Népdaldtól zengett a Községháza. Április 12-én, péntek délelőtt óvodás Pacsirta népdalfesztivál versenyzői, délután pedig a megyei népdaléneklési verseny általános iskolás alsós
korosztály népdalosai mutatták be tudásukat rangos zsűri előtt. A lapzárta után történt
eseményről, eredményekről a következő számunkban írunk részletesen.
Pintér István nyugdíjas elkészítette a Szent
Ilona Kápolna makettjét, gipszből 15:1000
méretarányban. Következő munkája a Diási
Kápolna lesz.

Kitüntetettek
A március 25-én tartott képviselő-testületi
ülésen, a hivatalos napirendi pontokat megelőzően került sor Gyenesdiás Sportjáért
kitüntetések átadására.
Suba Zoltán és Takács Zoltán sajnos „megkésve”, posztumusz kapták a díjat.
Suba Zoltán a röplabda sportban előbb mint
játékos, később mint szervező jeleskedett.
Nevéhez mind Keszthelyen és Gyenesdiáson
nagy sikerek fűződnek. A pályán személyes
példamutatásával biztatta és tanította a fiatalokat, mindent elkövetett, hogy megszerettesse velük a röplabdát.
Nagy egyéniséget, igazi közösségszerető és
építő embert (és barátot) vesztett Zala megye
és Gyenesdiás sportélete Zoltán halálával.
Takács Zoltán élete „a régi Haliban” ifjúsági sportolóként kezdődött és „az új Haliban” sportköri elnökként fejeződött be.
Gyenesdiás a labdarúgó vezető Takács
Zoltán személyében olyan sportvezetőt vesztett, akiknek nagyon sok önzetlen áldozatot és
támogatást köszönhet a térség és Zala megye
sportélete.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
az elmúlt ötven évben a település jó hírnevének öregbítésében végzett kiváló munkáját ismeri el a BEFAG Keszthelyi Erdész

A sok csapadék településünkön is fenyegetett néhány házat. Képünkön Varga Istvánék szépen
felújított lakóháza, így megőrzött népi építészeti emlék – a legvirágosabb udvar egyik díjazottja
– az „árvízmentesítés” közben. A család ezúton mond köszönetet az önkormányzatnak illetve
dolgozóinak, katasztrófavédelemnek, barátoknak, munkatársaknak a bajban nyújtott segítségért.
Lövész Klubnak, amely
Európa egyik legszebb lőterét működteti a településen.
A Gyenesdiás Sportjáért díjat egy fiatal atléta
Zarnóczai Zalán is kiérdemelte, aki a középtávfutásban számos alkalommal
kimagasló diadalokkal szerzett hírnevet magának és
Gyenesdiásnak.
Hársfalvi Ákos

A képen balról: Gál Lajos polgármester, Zarnóczai Zalán szüleivel, Keczeli Zoltán
és Németh Gyula lövészedzők, Takács Zoltán özvegye és fia, Suba Zoltán özvegye és fia,
és Góth Imre a kitüntetést előterjesztő önkormányzati képviselő.

Gyenesdiási Híradó
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Forrásvíz Természetbarát Egyesület

15. Rügyfakadás –
Tavaszünnep
a Nagymezőn
rendezvénye
Célja:
„Gyűjtés a tornapálya rendbetételére”
Program:
2013. április 20. (szombat)
10.30 III. Szegedi Honvéd zászlóalj és a
Gyenesdiási Huszárbandérium vidám felvonulása a településen. Kísér: a Boombatucada
zenekar. (Útvonal: Diási strand – Madách u
– Csokonai u – Lőtéri u – Nagymező)
12.30 Huszár és 1848-as honvédbemutató
- csatajelenetekkel
14.30 Növénytani séta a Keszthelyi-hegységbe.
16.00 Szabadtéri programok a Nagymezőn (lósimogatás, gyereklovagoltatás)

„Die Knospen sprießen”
- 15. Frühlingsfest auf der
Großen Wiese
Frühlingsprogramm des Quellwasser- und
Naturfreundevereins
Ziel und Zweck: „Sammlung für den
Ausbau eines
Turn- und Trimm-Dich-Pfads im Wald”
Samstag, 20. April 2013
10.30 Festzug
des
III.
Szegeder
Landwehrmann-Bataillons
und
des
Gyenesdiáser Husarenbanderiums durch
den Ort, begleitet von den BoombatucadaMusikanten. Route: Diás-Strand - Madách u
- Csokonai u - Lőtéri u - Nagymező / Große
Wiese.
12.30 Husarenvorführung
mit
Schlachtszenen
14.30 Botanischer Spaziergang im Wald
16.00 Programme im Freien auf der
Großen Wiese (z.B. für Kinder Pony-Reiten
und Pferde streicheln)
Sonntag, 21. April 2013
8.00 Kochduell am offenen
(Voranmeldung erforderlich)

Feuer

2013. április

2013. április 21. (vasárnap)
8.00 Erdei főzőverseny szabadtűzön,
regisztráltan (!)
Közben:
10.30 Íjászbemutató, tűzoltóság bemutatója (1-1.5 óra)
11.00 Kulturális egyesültek és a Cserkészek bemutatkozása, huszár és honvéd fegyverzeti parádé
12.00 Zalaapáti Harmónikások műsora –
közben ebéd
12.40 TiTITá zenekar bemutatkozása
13.10 A Régi Korok Konyhája stand
bemutatkozása, főzőverseny zsűrizése
13.40 Föld Napi vetélkedő eredményhirdetése, díjátadások
14.00 Gyenes
Néptáncegyüttes
műsora
14.45 Helyi lovardák sokszínű programjai
15.30 „Nagymező bajnoka” kődobó- és
„Nagymező bajnoknője” sodrófahajító versenyek, nevezés a helyszínen.
16.30 Eredményhirdetés és vándorkupa
átadása.
16.30 Meglepetésműsor

19.15 Tábortűz
21.00 Kétnapos rendezvényünk zárása.
Egész napos programok:
•
Térségi és régiós interaktív bemutatók a helyszín több kissátrában.
•
Természetvédelmi
egyesületek,
szervezetek és az erdészet bemutatói /a standoknál ismertetők, térképek is kaphatók/
•
Népművészek, kézművesek bemutatkozásai és vásár
•
Katasztrófavédelem,
Tűzoltóság
bemutatói
•
Térségi sportklubok bemutatói
•
Varázshangok játszóház

In der Zwischenzeit:
10.30 Bogenschießen und Vorführung der
Feuerwehr (1-1,5 Stunden)
11.00 Kulturelle Vereine und Pfadfinder
stellen sich vor, Waffenparade der Husaren
und Soldaten
12.00 Akkordeonspieler aus Zalaapáti –
inzwischen Mittagessen
12.40 TiTITá Musikgruppe
13.10 „Die Küche der alten Zeiten” – Jury
des Kochduells
13.40 Quiz für Groß und Klein zum
Tag der Erde (Themen: Natur- und
Umweltschutz) - Bekanntgabe der Gewinner
und Preisverleihung
14.00 Gyeneser Volkstanzgruppe
14.45 Buntes
Pferdeprogramm
der
örtlichen Reiterhöfe
15.30 Highlight des Tages: Steinwurf- und
Nudelholzwurf-Wettbewerb. Wer wird in
diesem Jahr Meister / Meisterin der Großen
Wiese? Teilnehmer melden sich direkt am
Platz.
16.30 Siegerehrung des Kochduells und
Verleihung des Wanderpokals
16.30 Überraschungsvorführung
19.15 Lagerfeuer
21.00 Veranstaltungsende
(Änderungen vorbehalten)

Außerdem ganztägig:
•
Interaktive Vorführungen in kleinen
Zelten
•
Naturschutzvereine,
Umweltorganisationen und Forstwirtschaft
stellen sich vor. Wissenswerte Informationen
am Stand. Pläne und Landkarten erhältlich.
•
Volkskunst und Kunsthandwerk –
Ausstellung und Verkauf
•
Katastrophenschutz und Feuerwehr
•
Vorführung des örtlichen Sportclubs
•
Spielgruppen für Kinder

A jó idő reményében mindenkit sok szeretettel vár a Forrásvíz Természetbarát Egyesület. 8315 - Gyenesdiás, Gödörházy A u. 60.
Tel.: 06 - 30/45 16 927
E-mail: forrasviz@freemail.hu
(A programváltozás joga fenntartva!)
Az egyesület arra kéri a gyenesdiásiakat,
hogy a rendezvény látogatását kerékpárral,
gyalog, vagy a bánya felöli parkolással szíveskedjenek megoldani!!

Wir freuen uns auf schönes Wetter und viele
Besucher und Teilnehmer. Alle sind herzlich
willkommen.
Quellwasser- und Naturfreundeverein, 8315
Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.
Tel.: 06 - 30/451-6927, E-mail: forrasviz@
freemail.hu
Der Verein bittet die Gyenesdiáser Besucher
des Frühlingsfestes, möglichst nicht mit dem
Auto zu kommen, sondern mit dem Fahrrad
oder zu Fuß. Wer mit dem Auto kommt, bitte
Anfahrt über Darnay u und Nähe Steinbruch
parken. Die Parkplätze bei der Großen Wiese
sind besetzt. Vielen Dank!
Gálné Németh Ildikó, Vereinsvorsitzende
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ISKOLAI HÍREK
A Víz Világnapján
Az általános iskolában március 22-én a Víz
Világnapja alkalmából Karancsy Péter és
Rácz Csaba biológia szakos tanárok szervezésében nyílt kiállítás. A munkákat az iskola
tanulói készítették rajzoltak és írásos tanulmányaikban emlékeztek meg pótolhatatlan
kincsünkről, a tiszta ivóvízről.

-4Csiszár Bence (7.a) 7. hely
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
Papp Virág (8.b) 2. hely
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
Hevesy György országos kémia verseny
2012/2013. tanév megyei forduló
10. Tymcsuk Tamás
23. Csiszár Bence
Bakony–Balaton Geopark Vetélkedőjáték 2012-2013
„A mi geoparkunk”
a Balton-felvidéki Nemzeti Park rendezésében:
18. Marth Ádám, Krasznai Máté
A 2013. március 25-én Zalaapátiban megrendezett kistérségi versenyeken a következő díjakat sikerült tanulóinknak elhozni:

A fényképen az alkotók: Menyhárt Gergely
Karászi Karina és Karászi Georgina között.
Versenyeredmények
Fehér György Városi Könyvtár, Keszthely József Attila járási versmondóverseny
Szabó Gábor (5.a) 2. hely
Hefler Flóra is eredményesen szerepelt!
Zalakarosi Móra Napok - Vers- és prózamondó verseny
Balogh Frida (1.a) 2. hely (megyei)
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Szövegértő verseny 2013
Bató Bence (1.a) 1. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Fazekas Dániel (2.a) 3. hely
Felkészítő nevelő: Varga Lászlóné
Kovács Alex Ilián (3.a) 6. hely
Felkészítő nevelő: Tamás-Nikolics Virág
Fazekas Zsófia (4.a) 1. hely
Felkészítő nevelő: Sebestyén Veronika
Mácsai Dániel (4.b) 6. hely
Felkészítő nevelő: Varga Katalin
Vajda Ádám (6.a) 6. hely
Felkészítő nevelő: Kaczor Sándorné

Természetismeret levelezős verseny:
Kántor Piros 3. a I. hely
Felkészítő pedagógus: Boldizsár Bernadett
Kovács Alex 3. a II. hely
Felkészítő pedagógus: Boldizsár Bernadett
Szente Eliza 2. a III. hely
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné
„Madarak” rajzpályázat:
Vidovics Fanni 3. b I. hely
Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert
Szép Lenke 1. b és Karászi Karina 4. b II.
hely
Felkészítő pedagógus: Bertók Ágnes és
Ambrus Zita
Horváth Marcell 3. b III. hely
Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert
Természetismeret csapatverseny:
Aranyalma csapat (Balogh Anna 1. a,
Fazekas Dániel 2. a, Kovács Alex 3. a, Fazekas Zsófia 4. a) II. hely
Borókabogyó csapat (Vajda Máté 1. b,
Hefler Martina 2. b, Cuppon Zsombor 3. b,
Szuper Olivér 4. b) III. hely
Hangos olvasás verseny:
Horváth Flórián 2. a I. hely
Felkészítő pedagógus: Varga Lászlóné
Balogh Blanka 4. a I. hely
Felkészítő pedagógus: Sebestyén Vera

Gyenesdiási Híradó
A Gergely-napi Művészeti Fesztiválon
Arany minősítést elért Gyenes Gyermek
Tánccsoport teljes névsorát nem közöltük a
Gyenesdiási Híradó előző számában. Ezúton
szeretnénk elnézést kérni minden érintettől
és pótolni a mulasztást.
A díjazott produkciók és azokban szereplő
táncosok a következők:
Sárközi lánytánc: Czuppon Panna, Csali
Matilda, Dongó Zsófia, Gombár Kata,
Horváth Luca, Kántor Piros, Plótár Bori,
Plótár Mirtill, Szabó Boglárka, Tóth-Kovács
Diána, Töreky Mira, Vajda Virág.
Dél-alföldi táncok: Czuppon Panna, Csali
Matilda, Dongó Zsófia, Gombár Kata, Giber
Martin, Krasznai Marcell, Németh Nikolett,
Németh Péter, Horváth Júlia, Tóth-Kovács
Diána, Töreky Míra, Tombor Ernő, Tüttő
Viola, Varga Boglárka.
Felkészítő tanárok: Fodor Ivánné, Fodor
Zsófia, Fodor Iván
Gratulálunk a szép eredményekhez !
Április 6-án, Gellénházán Országos
Minősítő területi fordulóján dicséretes,
kiváló minősítéssel az országos népdaléneklési verseny döntőjébe jutott a Csicseri énekegyüttes, a Csillagvirág éneklő csoport és
Andor Benedek – Tálos Olivér duó.
A Csicseri énekegyüttes tagjai: Katona
Lola, Gyutai Júlia, Baranya Hanna, Balázs
Dorina, Hefler Martina, Simon Gréta, Farkas
Emese, Farkas Réka, Szalóki Piroska, Csiszár Viktória, Andor Benedek, Tálos Olivér
A Csillagvirág éneklő csoport: Ertl Zsófia,
Gál Emese, Hefler Flóra, Farkas Laura,
Hegyi Bianka, Divinyi Dalma, Kovács
Hanna
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Köszönetemet fejezem ki a kedves Szülőknek, akik az utazásban segítséget nyújtottak: Gyutai Barna, Kovácsné Tóth Erika,
Ertlné Békefi Anna, Balázs Péter, Simon
Csaba, Farkas Gábor
Csordásné Fülöp Edit
Új kezdeményezése volt a IX. Gergelynapi Művészeti Fesztiválnak, mely szerint
ügyes kezű pedagógusok munkáiból nyílt
kiállítás az egyik osztályteremben Inkler
Ildikó, Bertók Ágnes és Tamás Nikolics
Virág szerkesztésében.
(alsó képünkön a kiállítás egy részlete)

Gyenesdiási Híradó
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vashegyi Madarak és Fák Napja együttes
civil ünneplésén túl a nyári túrahetek jegyében telt el.
***
Pünkösdkor, 18 év után ismét Zala megye
2013. március 24-én 15 órakor Víz Napi rendezhette meg a természetbarát túrázók
Balcsi-parti rendezvényre került sor Gye- XIX. országos találkozóját. A vándorkupa
nesdiáson a Balaton-parton, amely igazodott Sopronból érkezett hozzánk Gyenesdiásra
a NABE által meghirdetett programokhoz. A és a Forrásvíz Természetbarát Egyesület
jelenlevők forrásvizet (és a hideg ellen forró vehette át, majd egyesületünk Tatának, a
teát) fogyasztva ismerkedtek a természet és vizek városának adta tovább.
a vizek védelmét szolgáló energiatakarékos
A Keszthelyi-hegységben és a környéken
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
szervezett túrák sikeresek voltak, hiszen
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású megoldásokkal.
hónapokkal előtte újrafestettük és kitáblázNevelési-Oktatási Intézmény
***
tuk a hegység túraútvonalait. Remélhetőleg
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
2013. március 28-án 19.00 órakor a hosszú ideig megmaradnak a térképen szerTel., fax: 83/316-106
gyenesdiási Községházán egyesületi éves kesztett és a természetben is jelölt 10, 20 és
Mobil: 30/529-9604
közgyűlést tartottunk. A pénzügyi és 40 km-es (Orchidea és Fedezd fel!) túratáA gyenesdiási Kozma Antónia, a keszt- felügyelő bizottság elnöke, Varga Zoltán vok (a most jelentős mértékben átalakuló táji
helyi Vajda János Gimnázium 4. osztályos tájékoztatta a tagságot a gazdálkodás ered- környezetben), melyeket bárki megismételtanulója a Tatabányai Árpád Gimnázium ményességéről, majd a 2012 évi elnöki het így a jövőben.
A Kárpáti-korzó, mint indulási helyszín
által szervezett III. Regionális olasz nyelvi beszámoló és a Közhasznúsági jelentés
és egyesületi projekt is szépen vizsgázott
verseny februárban megrendezett döntőjé- került egyhangúan elfogadásra:
ben, 2. helyezést ért el. (felkészítője Czibor
2012. évi események: Év elején 2,5 ez alkalommal. Az év további részében a
t madáreleség szétosztását folytattuk a LEADER, EMVA és Új Széchenyi Terv
Anikó).
gyenesdiási Környezetvédelmi és Település- egyesületi pályázatainak megvalósítására
Gratulálunk!!
fejlesztési Bizottsággal együtt, ami kitartott került sor. A Kárpáti Korzó II. ütem „Muljanuár-február hónapokban.
FORRÁSVÍZ TERMÉSZETtifunkcionális dísztér kialakítása és terepA
téli
túrákat
és
a
madárkarácsony
akciót
rendezése után, ősszel a Dornyai-pince
BARÁT EGYESÜLET HÍREI
követően, tavasszal a Víz Napja került elő- „Bormúzeum” kialakítása is.
A „Cserszegtomaj zölden gondolkodik”
Forrásvíz Természetbarát Egyesület szer- adásokkal és rajzpályázattal megünneplésre
vezésében március 23-án, először került az év első hónapjaiban. Egyben megkoszo- pályázat során a kialakításra kerülő bemutató
megrendezésre az idén 25 éves „LEPKE rúztuk a Balatont a civil együttműködés park kialakításáig, partnerpályázati tagként,
előadásokra, vetélkedőkre, környezettudateljesítménytúra” a Keszthelyi-hegység jegyében.
A 2012 tavaszi programok időszaka a 14. tosságot segítő bemutató napokra került sor
területén. A résztvevők 15, 25 és 40 kilométeres távokat teljesíthettek. A Keszthe- Rügyfakadás Tavaszünnep kétnapos rendez- (ez azonban folytatódik 2013. év elején is!).
2012 évben megvalósult a Balaton-fellyi-hegységben tizennégy ellenőrzőpont vényének megszervezésével, a Föld Napja
várta a túrázókat. Az idén 320-an teljesítet- megünneplésével, a „Természetesen Gye- vidéki Nemzeti Parkkal közösen beadott
ték a távot, ezzel a jubileumi rendezvényen nesdiás” iskolai és óvodai rendezvényen „Keszthelyi-hegység védett természeti
átlépte a „lepketúrázók” száma a tízezret! A való szerepvállalással, szemétszedéssel és területein illegális szemétlerakóinak felszárésztvevők emléklapot és jelvényt is kaptak a hagyományoknak megfelelően a vonyarc- molása” – című pályázat. Ezen belül 2012
teljesítményük elismeréseként. A túra célja
egyébként nem változott, a szervezők a
mozgás élménye mellett a Keszthelyi-hegység egyedülálló értékeire, védettségére
kívánták felhívni a figyelmet. (Egyedül a
„feketefenyőből-honosba” átalakuló Keszthelyi-hegység látványa aggasztotta a résztvevőket!)
Ezen a napon került felavatásra a Zala
Megyei Természetbarát Szövetség részéről a Pad-kőnél, a Bereczky Csaba által
újrafaragott 10 éves Jakabfi kopjafa, mely
rendezvényen a megyei elnökségen kívül a
zalaegerszegi, nagykanizsai, zalaszentgróti
túrázók is jelen voltak. Nagyon jó, civil hangulatban telt el a kicsit hűvös tavaszi délután
(képünk a 2. oldalon).
Szeretnénk köszönetet mondani Berdán
László egyesületi tagunknak, aki a nemcsak
a Lepke túra alapítója, a mai napig segítője,
hanem egyben az Asbóth-os kollégákkal a
szíve-lelke maradt a rendezvénynek. Nagyon
fontos volt az egyesületi tagság részéről is
a helytállás, hiszen Sümegi Gábor, Samu
Zoltán, Fodor Zsófia, Darázsi Fruzsina, Gál
Útbaigazítás a Lepke teljesítménytúrán a Büdöskúti pihenőnél. (fotó: Csányi Zoltán)
Emese, Csiza Elemér és családja, valamint
A kiállítást egész nap megtekinthették az
érdeklődők. Köszönjük Bertók Ágnesnek,
Inkler Ildikónak, Tamás-Nikolics Virágnak,
Augusztinyiné Nagy-Balázs Szilviának, Szigeti Lekics Andreának, Fejes Évának, Gép
Miklósnénak, Kaczor Sándornénak és Erdélyi Salamon Szilviának, hogy alkotásaikat
rendelkezésünkre bocsátottáűk, hogy létrejöhetett ez a kiállítás.
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évben nemcsak Gyenesdiáson, hanem nyolc
térségi település külterületén lett összegyűjtve és elszállítva kül- és belterületekről, 250 tonna illegálisan lerakott szemét.
2013-ra már csak a tereprendezések és a
táblák kihelyezései maradnak!
A nyári „Forrásvíz túranapok” alatt különböző kirándulásokat, természeti értékek
megismerését népszerűsítő túrákat tartottunk. Többek között kerékpáros, kilátó,
forrás túrák, és csónaktúra került megszervezésre.
A szüreti felvonulás ünnepi préselésén túl,
novemberben Márton napi civil „Zöld est”
került megszervezésre, ahol az együtt gondolkodó civil szervezetek beszámoltak az
éves munkáikról.
Góth Imre, az önkormányzat településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának
elnöke örömmel számolt be a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége által
már negyedik alakalommal meghirdetett,
„Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok”
programról, amelyen Gyenesdiás a „Környezetvédelmi Együttműködési Modellel”
országos első helyezett lett. Ebben a gyakorlatban bemutatásra került az a mintamodell, melyben a Forrásvíz Természetbarát
Egyesület és a helyi önkormányzat, köztes
testületen keresztül a fenntarthatósági
közösségépítéssel, hogyan segíti a települési élhető környezet és a térségi környezetvédelem ügyét, és egyben sokszorozza
meg a betett forrásokat a társadalmi tőke
erejével.
A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége alapító tagjaként egyesületünk által
delegált tiszteletbeli elnökünk Gál Lajos 5
éves mandátuma lejárt. A szövetség tisztújítása Gyenesdiáson volt. Az új elnök
Székely Erzsébet, NABE és Kötháló tag,
aki a jelenlegi Tempus Közalapítvány által
meghirdetett „Egész életen át tartó tanulás”
programját viszi és nemzetközi konferenciákon képviseli a Balatont. Előző elnökünk
elnökségi tagként segíti a civil szövetség
munkáját. Az elnökség soraiba került még
Kőhalmi Balázs, a szövetség egykori titkára.
Az elmúlt évi télkezdetkor a hagyományos madárkarácsonyhoz magvak beszerzése megtörtént és az „egy ház – egy szőlő”
akció is kifutott az ünnepekig. December
31-én sikeres óévbúcsúztató túrát szerveztünk a Keszthelyi-hegységbe (Nagymező,
Berzsenyi-kilátó,
Dolomit
tanösvény,
Fénykereszt, Mária szobor). Az elmúlt év
folyamán tovább frissítettük, aktualizáltuk
honlapunkat, tájékoztattuk a térségben élő
és a helyben lakó polgárokat.

dás - Tavaszünnep kétnapos programja a
Nagymezőn. Időpontja: 2013. április 20-21.
(A részletekről a programajánlóban és a
honlapunkon adunk bővebb tájékoztatást:
www.forrasviz.eu)
Gálné Németh Ildikó, egyesületi elnök

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
Az idei Elsőáldozók ünnepi szentmiséje
május 12-én vasárnap 10 órakor lesz a
vonyarcvashegyi iskolában.
A gyerekek már több éve tanulják a katekézist, így felkészülve a szentmise előtti
nap részesülhetnek a bűnbocsánat szentségében. Az ünnepi liturgiában megtisztult
lélekkel vehetik magukhoz az Oltáriszentséget, Jézus Krisztus valóságos testét és
vérét, kenyér és bor színe alatt.
***
A hónap végén 8.osztályos hittant tanuló
fiataljainknak a nagykorúság szentségét
adja fel Márfi Gyula Érsek Úr.
A Bérmálás időpontja május 25-e szombat, 15 óra. Helyszín: a vonyarci iskola
aulája.
E szép szertartásokra közösségünk
minden tagját és kedves vendégeiket szeretettel várjuk!

Az Isteni Irgalmasság üzenete,
melyet Jézus nyilatkoztatott ki
a Lengyel Fausztina nővérnek
Húsvét második vasárnapját a Direktórium szerint II. János Pál pápa 2000-ben
Szt. Fausztina nővér közlései alapján az
Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította.

Gyenesdiási Híradó
A Fausztina nővérnek adott üzenetek a
magánkinyilatkoztatások körébe tartoznak.
Az Egyházon belül már nem képezi vita
tárgyát, hiszen az Egyház vezetője ajánlja a
hívek figyelmébe.
Rendkívül nagy evangelizációs jelentőséggel bír, úgy az egyéni lelkiség, mint az
egész emberiség életében.
,,Előkészíted a világot végső visszatérésemre!” - mondja Jézus.
Krisztus valamennyiünket felhív a lelki
megújulásra és apostolkodásra. Különösen
jutalmazza az Isteni Irgalmasság üzeneteinek terjesztését. ,,Azokat a lelkeket, akik
irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész
életükben megoltalmazom, mint gyengéd
anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján
pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek!”
Míg a Mária jelenések a bűn elhatalmasodásától annak következményeitől óvnak, az
Isteni Irgalmasság a bűn áldozatait szólítja
meg és akarja visszavezetni az evangéliumhoz.
Fausztina Kowalska szülei akarata ellenére lépett be az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába. Szent Fausztina
magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban
párbeszédet folytatott Jézussal, melyben
- a nővér naplója alapján - megismerte
Jézus azon kívánságát, hogy a húsvét utáni
első vasárnap legyen az Isteni irgalmasság
napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án
kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét az
egész világra. Ugyanezen a napon szentté
avatták a nővért. Jézus diktálására lejegyezte mindazon lehetőségeket, melyek a
lélekmentés hatékony eszközei. Naplója
nyomán az Egyház az Isteni Irgalmasság öt
kultuszát engedélyezte.
– Az Irgalmas Jézus képének tiszteletét

***
Az idei tavasszal a „Természetesen Gyenesdiás” – Zöld Hetek (április 10–19)
– programsorozatán belül kerül ismételten megrendezésre a 15. Rügyfaka-

A Nagypénteki keresztút –
ezúttal a Diási templomban

Gyenesdiási Híradó
Faustina nővér naplója így ír tapasztalatáról. Este, amikor a cellámban voltam,
megpillantottam az úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal
megérintette a mellén a ruháját. Melléből a
ruha nyílásán két hatalmas sugár tört elő,
egy piros és egy halvány…. Kis idő múlva
azt mondta a Megváltó:
,,Fess egy képet annak alapján amit látsz,
ezzel az aláírással: Jézusom bízom benned.”
Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Őt a
kép, aki szenvedése és kereszthalála árán
megváltott minket. Ezen a képen jellemző a
két sugár.,, A halvány sugár a vizet jelenti,
ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért,
amely a lélek élete….
Boldog aki ezek árnyékában él. „ A lelket
a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja
meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség
táplálja.
- Az Irgalmasság ünnepének kinyilvánítását
- Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének
imádkozását
- Az Irgalmasság órájáról való megemlékezést
- Az Irgalmasság tiszteletének terjesztését.
Az Isteni Irgalmasság iránti kultusz
lényege: az Isten iránti keresztény bizalom
és felebarát tettekben megnyilvánuló szeretete.
Éljünk Vele!
Folly Eszter katekéta

Pünkösdi királynéjárás
Tavalyi évben kislányok kis csoportjával
hagyományteremtő jelleggel elevenítettük
fel a pünkösdi királynéjárást. Pünkösdvasárnap a gyenesi Szent Ilona templomban,
pünkösdhétfőn pedig a diási Havas Boldogasszony templomban mutatták be ezt
a régi népszokást, majd házról házra járva
köszöntötték az embereket. Sok helyen
örömmel fogadták a kislányok vidám csapatát, viszont kérték írjunk erről a népszokásról, mert már kevéssé ismert errefelé.
E kérésnek teszek most eleget, s egyben
felhívom a figyelmet, hogy idén is várja
a lelkes csapat, hogy mehessenek pünkösdölni. Kérem, fogadják őket szeretettel!
Ha valaki szeretné, hogy hozzá mindenképpen elmenjük, azt a Klubkönyvtárban
jelezheti. Előre is köszönjük mindenki
kedvességét.
A pünkösdi királynéjárás egy termékenységvarázslással összekötött pünkösdi
köszöntő. A Dunántúlon még ma is élő
népszokás, ha nem is eredeti tartalmában és
formájában. Négy, vagy több kislány vezet
egy kisebbet, a pünkösdi királynét, akinek
a kezében kosár van rózsaszirmokkal. Egy
házhoz érve az udvaron vagy az ajtó előtt
megállnak, a kiskirályné feje felett kendőt
feszítenek ki vagy fátyollal borítják be a
fejét. Az ének közben mozdulatlan állnak
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felemelik a kiskirálynét. Ezen kívül még a
következő mozzanatok járulhatnak a játékmenethez: virághintés, általában a királyné
kosarából; bizonyos funkciókra elkülönült
szereplők tevékenysége (adománykérés:
cigányasszony, kosaras stb., zászlóvivés: zászlótartó stb.). Egyes Győr-Sopron
megyei változatok jellegzetes mozzanata a
kiskirálynéra vonatkozó nevetési tilalom,
talán ősi avatási próbatétel emléke.
Kovácsné Kopfer Beatrix

PIACI
HÍREK
A gyenesdiási piac megnyitóján sok
barátunk közreműködött, akiknek ezúton
is köszönjük segítségét: Gál Lajos polgármester úrnak és Szalóky Szilviának a
megnyitó beszédet, Hársfalvi Györgynek
a hangosítást, Vaszily Zsoltnak a keszthelyi burgonyafajták bemutatását, a helyi
óvoda Napsugár csoportjának műsorát
– felkészítőjük Somorjai Lívia -, Tüttő
Balázs furulyajátékát, a Gyenesi Négyes
és a Dalárda, illetve a Varázshangok Családi Kórus műsorát.
(Képünk a 2. és a 15. oldalon.)
A piac az alábbi tematikus napokkal
várja a látogatókat:
2013.04.13. Medvehagyma nap (medvehagymával
ízesített
termékekkel
várjuk)
2013.04.20. Kincskereső vásár a piac
melletti füves területen (Ami már otthon
feleslegessé vált, ide elhozhatod, és csekély összegért gazdát cserélhet)
2013.04.27. Babaholmi vásár a piac
melletti füves területen (Ha már kinőtték,
megunták a gyerekek és nincs hely a padláson itt elcserélhető-eladható-megvehető
minden gyermekekkel kapcsolatos holmi)
2013.05.04. Anyák napi kézműves nap
(Anyák napja alkalmából kézműves játszóházzal várjuk a gyermekeket 16.0018.00-ig)
A kincskereső és a babaholmi vásárra
eladónak is lehet jelentkezni.
További információ: Kőhalmi Balázs
06 30 347-6036

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Baba-mama klub
Április 19-i klub kivételesen 11.00-tól
kezdődik, de 10.30-tól lehet jönni játszani
már a Községháza nagytermébe! Előadónk
Vaszily-Hegedűs Andrea lesz a keszthelyi „Szemfüles” Egyesület elnöke,
logopédus, gyógypedagógus. Témánk a
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gyermekkori beszédfejlődés lesz.
Májusi baba-mama klub időpontja 17-e
péntek 10.00 óra!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Koronczné Cserép Ilona védőnő
és Kőhalmi Ágnes
Rügyfakadás – Tavaszünnep, Nagymező
Április 21-én vasárnap 12.00-tól 16.00-ig
Varázshangok játszóház is várja a Nagymezőre kilátogatókat!

TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
A Turisztikai Egyesület jubileumi cikksorozatának 2. témájaként az egyesületi
tagságot szálláshelyek szemszögéből,
szálláshely értékesítést mutatja be. A
gyakorlati kérdések megvilágítására
Riedl Ferencet, az Egyesület alapító-, a
Választmány aktív tagját kértük fel, aki
családi vállalkozásban immár több 10 éve
sikeresen foglalkozik szobakiadással.
- Önök az alapítás óta tagjai az Egyesületnek. Miért döntöttek úgy, hogy csatlakoznak az Egyesülethez?
- Döntésünk meghozatalához egy kis történeti áttekintést szeretnék adni. Mi először
utazási irodán keresztül kezdtünk el szobakiadással foglalkozni 1983-tól. Közös
konyha-, fürdő-, nappali használattal, csak
a hálószobák voltak elkülönítve.
Az évek során az ebből befolyó többletbevételt fordítottuk arra, hogy a tetőteret
beépítsük és saját fürdőszobás különálló
szobát tudjunk kiadni az érkező kevés vendégnek.
A rendszerváltást követően egyre több
külföldi vendég érkezett Magyarországra,
s Gyenesdiáson is nőtt a szobakiadással
foglalkozók száma. Ebben az időszakban
az aktívabb szobakiadókkal együtt megalakítottuk a Szobakiadók Egyesületét. Az
első demokratikusan megválasztott Önkormányzat a kezdeti nehézségeket követően
szintén fontosnak tartotta a turizmus fejlesztését. Néhány év alatt bebizonyosodott,
hogy a Szobakiadók Egyesülete túlvállalta
magát (irodája, infrastruktúrája, és alkalmazottja sem volt), a tagok anyagiakkal
nem bírták. Ezt a tagok többsége is belátta,
s támogattuk Szalóky Jenő polgármester úr
javaslatát, hogy Magyarországon először
hozzunk létre egy olyan egyesületet, mely a
turizmust komplexen kezeli. Féléves előkészítő munkát követően jött létre 2003-ban a
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület.
Csatlakozásunk természetes volt, hiszen
mi is azt vallottuk, hogy csak közös szándékkal és együttes munkával lehet a település egészét úgy fejleszteni, hogy szolgálja
a turizmus minőségének folyamatos javulá-
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sát. Hiszen hiába tökéletesen felszerelt egy
magánszállás, ha a közvetlen környezete,
valamint a turizmushoz kapcsolódó létesítmények állapota, szolgáltatási színvonala
nem megfelelő, a turisták nem fogják az
adott szálláshelyet választani.
- Mint szállásadó milyen előnyökben
részesül az egyesületi tagság által?
- Észrevételeim, javaslataim közlésével
részt vehetek a település arculatának minél
vonzóbb kialakításában, ami közvetve hozzájárul ahhoz, hogy vendégköröm bővüljön.
Az Egyesület marketing munkáján keresztül tudom kiajánlani apartmanjainkat olyan
mértékben, amit egyénileg nem tudnék
finanszírozni. A www.gyenesdias.info.
hu, valamint a térségi www.west-balaton.
hu honlapokon minden egyesületi tagnak
önálló weboldala lehet, melyeket magyarul, angolul és németül lehet feltölteni, be
lehet jelölni naprakészen a szabad kapacitást, segítve ezzel a jelentkező vendég tájékoztatását.
- Sokakban él a tévhit, hogy az Egyesület utazási irodaként működik és jutalékért
közvetíti a vendégeket. Elmondaná, hogy
az Egyesületen keresztül hogyan jutnak el
Önökhöz a vendégek.
- Sajnos én is hallottam már, hogy többen
gondolják, hogy az Egyesület mint egy
utazási iroda, jutalékért közvetít. Ez természetesen nem fedi a valóságot, sőt technikailag nem is tehető meg, ugyanis a helyi
és a térségi egyesületnél is online foglalási
rendszer működik, ahol a vendég több szálláshely ajánlóval is felveheti a kapcsolatot
közvetlenül, és amelyiket vonzónak találja
azt közvetlenül le is foglalhatja.
Ha a vendég előkészítés nélkül közvetlenül az irodában keresne szállást, akkor
az iroda munkatársai a weboldalak szabad
nyilvántartásai alapján kinyomtatják a
szabad szálláshelyek listáját, amelyikből a
vendég kiválaszthatja a neki legszimpatikusabbat.
Ha az ún. beeső vendég olyankor érkezik,
amikor az iroda már nincs nyitva, akkor
a településen működő éjjel-nappal üzemelő értintőképernyős infoterminálokon
(touchinfo) keresztül közvetlenül válogathat az egyesületi tag szálláshelyek közül, és
a térkép alapján felkeresheti a kiválasztott
szállást.
- Hogyan látja az Egyesület jövőjét, mint
szálláskiadó?
- Az Egyesület nélkül szerintem már nem
képzelhető el minőségi turizmus és marketing tevékenység, hiszen az valódi alulról jövő kezdeményezés során jött létre és
működik. Ezt bizonyítja egyébként az is,
hogy a mi Turisztikai Egyesületünk mintájára az országban már szinte mindenhol
hasonló turisztikai egyesületek alakultak.
Az egyesület munkája során a tagok segít-
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ségével – felmérve a nem tag szálláshelyek
véleményeit és javaslatait is – folyamatosan
arra törekszik, hogy településünk mindig
vonzóbb legyen az ide látogató turisták számára. Az egyesület tevékenyen részt vesz
a programok szervezésében, a családbarát
jelleg erősítésében és számtalan eszközzel
kínál a vendégeknek egyre jobb feltételeket.
Összességében elmondható, hogy önerőből nem lehetett volna sem a településen,
sem a magánszálláshelyeken ilyen kedvező
feltételeket teremteni a turizmus fellendítése érdekében.

Tapasztalatgyűjtő túra
Április 9-én, kedden végre az időjárás
is mintha kezdett volna tudomást venni a
tavaszról.
Kis számú, de lelkes társaságunkat a Tourinform iroda előtt várta a kisbusz.
Miután mindannyian helyet foglaltunk,
kis várakozás után gépkocsivezetőnk megkérdezte: Akkor merre menjünk? Mintha az
évszak bizonytalansága rá is hatott volna.
Célunk Tata, majd Nyúl – nyugtattuk meg.
Tatán a helyi TDM menedzsere kedvesen
fogadott a Petre Cukrászdában, a Petrezselyem házaspár kávézójában.
Tájékoztatót hallottunk a turisztikai egyesület működéséről. Megállapíthattuk, hogy
a taglétszám tekintetében, szervezettségben
előbbre járunk. Csak pozitív tapasztalatokról hallottunk. Tata város támogatja az
egyesületet, nagyon jó az együttműködésük, de még minden feladatot nem adtak át
teljesen.
Vendéglátóink igazi lokálpatrióták, akik
a tatai közéleti viszonyok és programok
kiváló ismerői.
A tanulmányút következő állomása a Szél
Fiai birtok Nyúlon. Hihetetlen helyen, szűk
pincesorok, löszfalak között lehet elérni
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az országos TOP 50-be tartozó fogadót, de
amit a vendégnek magas színvonalon lehet
kínálni – szállás, gasztronómia, rekreáció,
stb. – azt itt megkaphatja.
Egy amerikai üzleti tanácsadással foglalkozó könyvben olvastam:
„Akár az erdő közepén indítasz egy üzletet, ha kitartó vagy és a szolgáltatásaid kiválóak az emberek utat fognak törni hozzád.”
Jó volt a tulajdonos megerősítését hallani.
Remélem a látottakat, hallottakat mindannyian tudjuk hasznosítani itthon, egy a
turizmus szempontjából földrajzilag sokkal
kedvezőbb helyen, Gyenesdiáson.
Köszönet a Turisztikai Egyesületnek,
hogy lehetőséget kaptunk a tanulmányút
során – mely a TDM pályázat támogatásával valósult meg – megismerkedni más
működő gyakorlati példákkal.
Pék András Kerámiaház

„Gyenesdiás Múltidéző”
az interneten
2012. decemberében fenti címmel nyilvános csoport jött létre a facebookon (közösségi internetes oldal), amelynek jelenleg 16
tagja van. Szeretnénk, ha ezen az oldalon
megjelenhetnének Gyenesdiáshoz kapcsolódó emlékek, fotók, történetek, bármi
ami Gyenesdiáshoz kötődik. Kérjük az
aktív internetezőket, hogy keressék fel ezt
az oldalt és töltsék fel régi emlékeiket.
Amennyiben nem internetezik, de szeretne
hozzájárulni ahhoz, hogy Gyenesdiást a
jelenben a múltjával népszerűsíthessük az
interneten, kérjük, hogy adja le a megjelentetni kívánt régi fotót, vagy levelet stb.
borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy a József Attila Klubkönyvtárban Gyenesdiás Múltidézők címzéssel és
feltöltés után visszajuttatjuk azt a megadott
címre.

A küldöttség és a vendéglátó Prisztóka Tibor fogadótulajdonos Nyúlon
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A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület kiemelten közhasznú szervezet közhasznúsági
jelentése 2012. évről
A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület az új polgárőr törvény szerint Gyenesdiás nagyközség
településén végzi tevékenységét, együttműködés révén többször be kellett segíteni a
szomszédos településeken. 2012 év folyamán semmiféle atrocitás, rendzavarás, nem
történt. Sikerült a nem kívánatos személyeket
az állandó jelenlétünkkel távol tartani. Sajnos
ebben a nagy nyári forgatagban nagyon
nehéz az utazó bűnözőket megtalálni, mivel
településünkön az átmenő forgalmat - mely
napi 7-8000 gépkocsi - nem számolva az ide
utazók, itt nyaralók, strandolók mintegy napi
250-450 gépkocsi érkezését jelenti.
Településünk mindkét kiemelten jó – kék
szalag 4 csillaggal - strandja a nyári nagyon
jó fürdőidő miatt szinte mindig tele volt.
2012 év folyamán működésünkhöz SzJA
1%-ból 133 354.-Ft-ot, Önkormányzati támogatásból 2 x 125 000Ft-ot, BM pályázatból 2
x 100 000.-forintot, NEA–MA-12-M-1391
pályázatból 250 000.-Ft-ot kaptunk. Ezeket
egészében a bűnmegelőzési szolgálat végzésére fordítottuk, illetve a NEA pályázaton
nyert pénz egy részét 2013 év március 10-ig
kellett felhasználnunk. Szolgálataink ellátását
a rendőrségtől kapott KZT-484 forgalmi rendszámú gépkocsival látjuk el. Sajnos motor
meghibásodás miatt a gépkocsi jelentős mértékű javításra szorult. Ki kellett cserélni az
egész dupla vezérmű részt blokkostól, tengelyestől. Ennek a javításnak egy részét fedeztük a támogatásból kapott pénzből. A NEA
pályázati pénz egy része a telefonra és az
ügyvitelhez szükséges vásárlására lett, illetve
lesz fordítva. 2012 év folyamán polgárőreink
4586 óra szolgálatot teljesítettek. Bűnmegelőzési járőr 1634 óra, egyéb település érdekű
bűnmegelőzés 472 óra, ifjúság védelem, iskolában közlekedési ismeretek 910 óra, környezetvédelem 1270 óra, idősek védelme 1098
óra, posta érdekében 66 óra, vasút érdekében
22 óra, összesen 4586 óra.
Ezen idő alatt a szolgálati gépkocsival a
járőrözés folyamán megtettünk 2246 km-t.
Mivel szolgálatonként csak maximum 30
km-t tehet meg a szolgálatban lévő járőr, így
a szolgálatuk nagyobb részét figyelő és gyalogos szolgálatban látják el. Ezen felül van öt
polgárőr tagunk akik támogatásként a saját
gépkocsijukat használják a szolgálat ellátásához, ez 5 gépkocsi esetében - mivel itt km
korlátozás nincs - szolgálatomként átlagban
45 km-t mentek, ez havi 2 szolgálattal 12
hónap folyamán 5400 km.
2012. évben a nyári idegenforgalom zökkenőmentesen zajlott le, ez nagy mértékben az
önzetlen munkát szabadidejükben végző polgárőr tagságunknak és a rendőrséggel jó napi
kapcsolatainknak köszönhető.
Az iskolában 2 alkalommal tartottunk
KRESZ előadást.
2 alkalommal részt vettünk a helyi iskolával
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-918 fő polgárőr és 96 fő diák-tanár közreműködésével a Föld Napja alkalmából szervezett
szemétszedési akcióban, valamint a „Tiszta
közút” akcióban.
3 alkalommal a Balatoni Halászati Nonprofit Zrt-vel - az együttműködési megállapodás
alapján - részt vettünk a Gyenesdiás területéhez tartozó vízterület környezetvédelmi ellenőrzésében és az orvhorgászat- orvhalászat
visszaszorítása érdekében.
1 alkalommal szerveztünk közlekedési és
KRESZ vetélkedőt a helyi iskolában.
Részt vettünk a megyei és országos polgárőr rendezvényein, valamint az OPSZ és
ZMPSZ által szervezett egyéb rendezvényeken, többek között az október 23-i budapesti
központi rendezvényen, a Rendőrség Teve
utcai székházában.
Több alkalommal szerveztünk polgárőr rendezvényt.

4 alkalommal biztosítottunk a régió több
egyesületével együtt nagyrendezvényt - a
Balatoni Maraton futó versenyt, szüreti felvonulást, a rügyfakadást, mely 3 napos rendezvény volt, gesztenyesütő fesztivált, motoros
felvonulást, stb.
Biztosítottuk - együttműködésben - a
Keszthelyi kilométerek elnevezésű országos
rendezésű futóverseny területünket érintő
részeit. Festetics futam gyenesdiási rendezvény biztosításában is részt vettünk.
Az állandó jelenléttel a nem kívánatos elemeket sikerült távol tartanunk.
Pénzbeni juttatásban az egyesület tagjai és
vezetősége 2012 évben nem részesültek.
A beszámoló jelentés és a mérleg megtekinthető honlapunkon is: www.gype.hu
Szabó Sándor elnök

2012 évi Pénzügyi elszámolásunk, illetve 2013 évi terveink:

Költségvetés GyPE
Megnevezések
2012 évi tény
2013 évi terv
Bevételek
nyító ............................................................................... 817 226 Ft ............... 860 030 Ft
önkormányzati támogatás .............................................. 250 000 Ft ............... 250 000 Ft
egyéb támogatások ......................................................... 200 000 Ft ............... 100 000 Ft
magánszemély támogatása ............................................. 163 500 Ft ................. 50 000 Ft
NEA pályázati támogatás ......................................................... 0 Ft ............ 2 500 000 Ft
tagdíj befizetés, egyszeri belépési ................................... 24 000 Ft ................. 36 000 Ft
kamat ................................................................................ 24 688 Ft ................. 20 000 Ft
Hulladék gyüjtés .............................................................................. ................................
NAV 1 % SZJA, egyéb .................................................. 133 354 Ft ................. 80 000 Ft
Bevételek összesen...................................................... 1 612 768 Ft ............ 3 896 030 Ft
Kiadások
Dologi
anyag jellegű költségek .................................................. 292 167 Ft ............ 2 138 000 Ft
munkaruha, védő ruha, ital........................................................ 0 Ft ............... 250 000 Ft
nyomtatvány, irodaszer .................................................... 34 187 Ft ............... 150 000 Ft
hirlap előfizetés ......................................................................... 0 Ft ................... 3 000 Ft
posta kltsg ................................................................................. 0 Ft ................... 5 000 Ft
gépkocsi fenntartás, javítás .............................................................. .............. 130 000 Ft
gépkocsi üzem és kenőanyag ........................................ 257 980 Ft ............... 350 000 Ft
rendszám felismerő rendszer............................................................ ........... 1 200 000 Ft
egyéb anyag ktsg ................................................................................................ 50 000 Ft
igénybevett szolgáltatás ................................................. 418 707 Ft ............... 920 000 Ft
fenntartási, javítási költségek (KZT-484) ...................... 317 899 Ft ............... 250 000 Ft
telefon költség .................................................................. 62 588 Ft ................. 70 000 Ft
rendezvény költsége ......................................................................... .............. 150 000 Ft
utazás, kiküldetés ............................................................................. ......................... 0 Ft
egyéb (oktatás) ................................................................. 38 220 Ft ............... 450 000 Ft
Egyéb szolgáltatások,egyéb költségek ............................. 41 864 Ft ................. 88 000 Ft
bank ktsg .......................................................................... 26 895 Ft ................. 15 000 Ft
biztosítás ............................................................................ 6 569 Ft ................. 50 000 Ft
hatósági díjak ..................................................................... 6 000 Ft ................. 20 000 Ft
támogatás .................................................................................. 0 Ft .................................
tagdíjak............................................................................... 2 400 Ft ................... 3 000 Ft
Kiadások összesen ......................................................... 752 738 Ft ............ 3 146 000 Ft
TARTALÉK ................................................................... 860 030 Ft ............... 750 030 Ft
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SPORT
A Gyenesdiási Horgászés Vízisport Egyesület várja
minden tagját
Tisztújító közgyűlésre
2013. április 27-én, szombaton 9 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe.
Napirendi pontok:
1.
A csónakkikötők helyzete
2.
2. A vezetőség beszámolója
3.
A 2013. évi terveink
4.
Vegyes ügyek
5.
Új vezetőség megválasztása
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést
változatlan napirenddel ugyanezen a napon
9 óra 30-ra összehívom.

Szépen csillogó éremért
küzdenek labdarúgóink.
Két győzelemmel és egy elkerülhető vereséggel folytatták labdarúgóink a pontvadászatot a megyei II. osztályú bajnokságban.
Sorrendben: Zalaszentiván SE- Kinizsi SK
Gyenesdiás 3-2, Kinizsi SK GyenesdiásZalaapáti SE 1-0, Kinizsi SK GyenesdiásVárvölgy FC 2-1.
A győzelemmel végződött Várvölgy
ellenni mérkőzés után kérdeztük Hajba
Géza edzőt, hogyan látja csapat eddigi teljesítményét, hogyan sikerült a felkészülés?
- A felkészülés első fele kimondottan jól
sikerült – kezdte a visszatekintést az ismert
tréner - jó feltételek mellett edzhettünk,
később az időjárás közbeszólt, ám még
ekkor is műfüvön tudtunk jó pár mérkőzést
játszani, ami nagyszerűen szolgálta terveinket jó arányú edzéslátogatottsággal. Sajnos
idővel elfogyott a „lehetőségünk” további
mérkőzésekre. Sajnos a visszatérő rossz
időjárási körülmények nekünk is megnehezítették a felkészülésünk befejezését.
- Milyen a játékos állomány?
- Nagy gondot jelent a bajnokság kezdetével csapatunkat utolérő sérüléshullám.
Szőcze Csaba folyamatosan sérült térdével
játszik, Pandur Tamás fagyasztott lábbal
játszik, Purt Tibort előbb az influenza
érte utol, majd a derekát kellett gyógyítani. Kulcsembereink folyamatosan sérültek, Czafit Zsolt is akkut húzódással küzd.
Vállalják a mérkőzést, de az ütközéseket
kerülik, amit a nézőink pontatlanságnak
láthatnak és az ellenfelek, ha észreveszik
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ezt a gondolatnyi időt, egyből kihasználják. Sajnos a befejezéseknél hiányzik Purt
Tibor játéka.
Jelenlegi állapotukban a pályák a technikásabb futballt játszó csapatoknak, így
nekünk nem kedveznek, sokkal inkább
a védekező csapatokat segítik. Örülünk,
hogy le tudtuk játszani mérkőzéseinket.
Játékosaim becsületére legyen mondva
hajtanak, küzdenek, mindent elkövetnek
a győzelemért. Remélem a folytatásban a
sérültek is rendelkezésemre állnak majd.
- A látott mérkőzések alapján meglesz a
bajnoki cím?
- Az első mérkőzésen a helyzetkihasználásunk katasztrofálisra sikerült, tíz góllal
kellett volna nyernünk, sajnos a második
mérkőzésünkön is kimaradtak a helyzeteink. Támadó szellemben játszottunk és
kinyíltunk, óhatatlanul gólt kaptunk.
A dobogó mindenképp meglesz, a bajnoki cím nagyon nehéz, még sok mindentől
függ, sérülések nehezítik a dolgunkat. Ha a
kulcsemberek végig tudnák játszani a hátralévő mérkőzéseinket, akkor biztos meg
lenne az első hely. Bátran ígérhetném a
címet. Szeretném, ha rólunk is készülhetne
egy olyan tabló, mint amilyen az öltözőben
van és az 1986/87-es bajnokcsapatot örökítette meg.
Mindenki az első helyen lévő csapatot akarja megverni, rajtunk most jóval
nagyobb lelki teher van, mint a harmadik
– negyedik helyen lévő csapatokon. Ha
Zalaszentivánon nyertünk volna, nyugodtabban készülhetnénk, így még jobban kell
koncentrálnunk. Szerencsére nagyszerű
közönségünk van, idegenbe is eljönnek és
buzdítanak minket, amit szeretnénk nekik
megköszönni.
Következő fordulók:
04.20. 16:00 óra. Kinizsi SK GyenesdiásZ+D Cserszegtomaji SK.
04.28. 16:00 óra. Police - Ola LSK- Kinizsi SK Gyenesdiás
05.04. 16.30 óra. Kinizsi SK GyenesdiásNagykapornak KSE
05.12. 16.30 óra. Primagép Zalaszentmihály- Kinizsi SK Gyenesdiás
05.18. 17.00 óra. Kinizsi SK GyenesdiásFC Keszthely Milefa
-góth-

Rudolf István három jeges
túrán vett részt
Márciusban négy százas túrán vett részt
Rudolf István gyenesdiási teljesítmény

túrázó. Elsőnek a szlovákiai Kysucká
Stovkán tett meg 120 km-et, 5400 szintkülönbséggel.
- Életem eddigi talán legnehezebb túráján vagyok túl. – Nyilatkozta az elmúlt két
évben is az év teljesítmény túrázójának
választott sportember. - Sok helyen combig
érő hóban jártunk, itt jó esetben óránként
két kilométert tudtunk megtenni. Egyes
helyen az utat teljes szélességében jég
borította több kilométeren keresztül. Így
is sikerült beérnem 26:03 perc alatt 6-7-8.
helyen Márton Dániel és Nyakas Gábor
társaságában. A győztesek fél órával értek
be előttünk. A távot a 61 indulóból 33-an
teljesítettük.
- Következett március közepén a Kék
Balaton túra, amiről a megyei napilapban
is lehetett olvasni.
- Pétfürdőtől Badacsonyig a balatoni kék
turistajelzésen kellet 110 km-et bejárnunk.
Az ismert időjárási körülmények között
hivatalosan elmaradt a verseny, de a rendezők megígérték, ha legalább 3-4 fő el
tud jutni a rajtig (!) akkor megrendezik
részükre. Heten a nagy havazás és hófúvás
ellenére is elindultunk. Én 21 óra alatt teljesítettem a távot.
- Ismét Szlovákiába utazott.
- Március 22-én újból Szlovákiában írtak
ki egy versenyt a hozzá tartozó hóval
együtt. Trencínben a Letecká Stovkán 105
km és 3750 szintkülönbséget egyedüli
magyarként teljesítettem és 7. lettem 18:25
perces idővel.
- A sort Csehországban zárta.
- Március utolsó napjaiban észak Csehországban jártam a Járnim Sluknovskem
nevű túrán 110 km 3800 szinttel zárta a
sort. A „túra” útvonal nagyrészt Németországot érintette, nagyon szép homokkő
sziklák között jártunk, lépcsőkön fel-le.
A változatosság kedvéért jég borított itt is
mindent. A túra végére a karomban izomláz lett a sok kapaszkodástól. A lépcsökőn
sok helyen csak fenéken lecsúszva lehetett
lejutni. Itt elsőnek érkeztem a célba hármas
holtversenyben Barta Lászlóval és egy cseh
fiúval Oldřich Machovskýval 20:35 perc
alatt.
-góthA Kinizsi SK Kerékpáros Szakosztálya
tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2013.
április 28-ára meghirdetett Kürtős Kupa
elmarad! Technikai okok miatt nem sikerült megszerveznünk az idei versenyt.
Ezúton kérünk elnézést, akik készültek a
várva várt megmérettetésre.
Szakosztályvezetés

Gyenesdiási Híradó

POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
A március hónap végén történt heves esőzések folytán jelentős mennyiségű csapadék hullott le településünkön. A csapadékcsatornázás
a legtöbb területen sajnos nem megoldott, vagy
nem karbantartott, így több ingatlannál gondot
okozott a telkekre befolyó csapadékvíz.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
már régóta szeretné a csapadékcsatornázás
teljes körű – szakaszolt - megvalósítását. Ez
azonban nagyon költséges beruházás és önerőből nem tudjuk megvalósítani, így pályázati
lehetőségek igénybevételével próbáljuk a csapadékvizet kultúrált módon összegyűjteni és
elvezetni.
A fentiek alapján a vízkár és a környezetbiztonság okán, hivatalunk fokozottan fogja
ellenőrizni a csapadékcsatornák meglétét,
karbantartását és tisztítását.
A magánterületeken keresztül vezető csatornák, árkok tisztítása és újra használhatóvá
tétele is kötelező!
***
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottságának felhívásai:
1. Pályázat a helyi népi építészeti és kultúrtörténeti értékek támogatására.
A pályázat általános feltételei: A támogatás
a népi építészeti emlékek, hely- és kultúrtörténeti örökség megőrzése érdekében kerül
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- 11 kiírásra, pl. nádfelújítás, homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés, stb. A
pályázatot Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsághoz kell benyújtani.
A határidőn túli, tartalmilag nem megfelelő
pályázat érvénytelennek minősül. A keretöszszeg vissza nem térítendő támogatás. A pályázathoz önerő szükséges, amelynek mértéke
50%.
A pályázat tartalmi követelményei: A pályázó
adatai (név, cím hrsz., elérhetőségi cím, telefonszám)
Általános feltételei: Felújítás előtti és utáni
állapotról fotódokumentáció felújítás leírása,
költségvetés, elkészülés határideje, pályázott
pénzösszeg felhasználásának módja. A pályázott teljes összeget számlával kell igazolni.
Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a pályázattal kapcsolatban: Samu Zoltán 516-001.
Beadási határidő: 2013. június 15.
2. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottsága és a Turisztikai Egyesület versenyt
hirdet Gyenesdiás Nagyközség közigazgatási
területén a „legvirágosabb udvar” cím elnyerésére.
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok
ösztönzése kulturált, környezetbarát, vendégváró környezet kialakítására, zöldterületek növelésére és virágosítására, fásításra,
a településkép, különösen a lakókörnyezet
esztétikus megjelenítésére. A zsűrizés július

második hetében történik. Írásban, e-mail-ben
(gyenesmuszak@tonline.hu) jelentkezhetnek:
ingatlantulajdonosok, kereskedelmi egységek.
Szomszédok, barátok ismerősök is nevezhetik
az általuk legszebbnek ítélt kertet.
***
A 2013.-as évre a strandjainkra a Meló
- Diák Dél Iskolaszövetkezeten keresztül,
diákokat alkalmazunk. A részletes leírás
(munkakör, alkalmazás feltételei) április 18.ától Gyenesdiás hivatalos Facebook oldalán
lesz megtalálható.

Norvég Alap együttműködés
Zalakarossal
2013. március 5-én Budapesten a Norvég
Alap Kapacitásfejlesztési és Intézményi
Együttműködés témakörben Budapesten partnerségi szemináriumon vettünk részt Zalakaros Önkormányzatával közösen. A két napos
eseménysorozaton
megismerkedhettünk
számos norvég önkormányzat képviselőjével, az egyes önkormányzatok tevékenységi
területeivel, a települések gazdasági tevékenységével, valamint mi is bemutathattuk Gyenesdiás és Zalakaros kapcsolódási
pontjait, hiszen a Norvég Alap támogatások
hasonló együttműködéseket támogatnak
majd. Szeretnénk a jövőben a norvég jó gyakorlatok közül a Gyenesdiás számára megfelelőt, illetve helyben kivitelezhetőt átvenni, és
erre norvég támogatást lehívni.

Gyenesdiáson megalakult a
Magyar Vándor Klub!

A 2012. évi csapadékhiány miatt a fekete fenyő állomány jelentős része száradt el
a Keszthelyi-hegységben. Az elpusztult fákat az erdészet kitermeli.

Célunk Magyarország épített és természeti
örökségeinek felkeresése.
A klubnak bárki tagja lehet, aki nyitott
szemmel és szívvel szeretné látni mindazt,
amit utazásaink során közkincsé teszünk.
Jelentkezni a Könyvtárban is lehet.
A klubot öt fős vezetőség irányítja, Csányi
Zoltán vezetésével
Vezetőségi tagok: Kenesei Aurélia, Radocsi
Erzsébet, Berdán László és Rózsa Angela
Legközelebbi
klubnapunk:
április
19.(péntek) 18.00 Gyenesdiás Klubkönyvtár
Nagyon gazdag látnivalókat kínálunk már
az első, április 28-i utunk során: Komárom
– Komárno – Tata – Tatabánya – Majk útvonalon haladva sok szép élményben lesz részünk.
Az Utazásaink önköltségesek. Jelentkezni a
jelképes klubtagsági díj befizetése után lehet.
Biztosítani fogjuk a német nyelvű tolmácsolást is!
Csatlakozzon Ön is a Magyar Vándor Klubhoz, hogy élményekben gazdagon térhessen
vissza kirándulásainkról!
A kirándulásról és a klubról bővebben:
www.magyarvandor.hupont.hu
Csányi Zoltán - a klub elnöke
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 25-én
tartotta soros ülését.
Napirend: előtt Gyenesdiás Sportjáért 2012.
díjak átadására került sor. Posztumusz kitüntetést kapott Takács Zoltán és Suba Zoltán.
Gyenesdiás Sportjáért kitüntető címet kapott
Zarnóczai Zalán, valamint az 50 éves BEFAG
Keszthelyi Erdész Lövészklub.
Az első napirend keretében az Önkormányzat az idegenforgalmi idényre történő felkészülésről készült beszámolót, valamint a
Turisztikai Egyesület beszámolóját tárgyalta
a képviselő-testület. A Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottság és a Turisztikai
Egyesület vezetése a képviselő-testületi ülést
megelőzően helyszíni bejárást tartott, melyen
megtekintették a fontosabb idegenforgalmi
helyszíneket. Elsőként a technikai személyzet
műhelyének a strandról történő áthelyezését
vizsgálta meg a bizottság, majd a Sportöltözőt
tekintették meg, itt az építkezés az ütemezés
szerint halad.
A Diási Játékstrand tekintetében a bizottság
felvetette, hogy a főbejárat megvilágítása a
szezonban többször meghibásodott, viszont a
röplabdapálya indokolatlanul egész éjszaka ki
volt világítva. Mindként strandon szükség lenne
csikkgyűjtők elhelyezésére, a kerékpártárolók
bővítésére.
Az Algyenesi Lídóstrandon további szemétgyűjtő edények elhelyezése szükséges (a
papírtároló mellé műanyag tároló is). Mindkét
strandon meg kell oldani a homokozók körbekerítését, a homokot pedig szükség szerint kell
pótolni, további öltözők elhelyezésére is szükség lenne.
Örvendetes, hogy a Balaton vízszintje az idei
évben várhatóan ismét optimális lesz. A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
strandokon a fejlesztések folytatódnak. További
víztakarékos megoldások (pellátorok) kerülnek beépítésre. A Kinizsi SE az Önkormányzat támogatásával fűnyíró traktor beszerzésére
nyújtott be pályázatot. A településgazdálkodás
legfontosabb feladata az útfelújítás, kátyúzás és
padkázás.
A vendégéjszakák száma az előző évekhez
képest jelentősen megnövekedett. A nyári programok közül kiemelkedő a Gaal-i testvérkapcsolat 10 éves évfordulója. Augusztus 2-3-4-én,
a Diási Mária búcsú időpontjában kerülne sor
a Gaal-i és Csíkszenttamási küldöttség foga-

dására, amelyhez pályázati támogatást nyert
önkormányzatunk.
Elhangzott a Diási Emlékpark rendbetételének
szükségessége a szezon kezdetét megelőzően,
továbbá az, hogy a kutyatulajdonosok részére
figyelmeztető táblákat kell kitenni, mivel sok
kisgyermekes család látogatja a parkot.
A képviselő-testület a 2013. évi idegenforgalmi felkészülésről szóló beszámolót, valamint
a Turisztikai Egyesület tájékoztatóját elfogadta.
A második napirend keretében a Környezetvédelmi Program 2013. évi végrehajtási
feladatait tárgyalta a képviselő-testület, ennek
keretében a vízminőség-, levegőtisztaság- és
talajvédelmet, a település környezetvédelmét,
kommunális és környezetvédelmi humán infrastruktúra fejlesztést, természet- és emberi
egészség védelmét.
A harmadik napirendi pontban az üdülőhely általános rendjéről szóló 8/2005. (IV.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról döntött a képviselő-testület. Ennek keretében megállapításra kerültek a 2013. évi strandbelépők
díjai.
A negyedik napirend keretében az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2004. (XII.15.)
önkormányzati rendelet került módosításra.
Az ötödik napirendi pontban a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
13/2004.(IX.2.) önkormányzati rendelet került
módosításra. A szociális ellátások és támogatások rendszere az utóbbi években, illetve ez év
január 1-jétől a járási hivatalok felállításával
jelentős megváltozott. Szükségessé vált a helyben szabályozott szociális ellátások aktualizálása, illetve a szociális étkezés térítési díjának
módosítása.
A hatodik napirend keretében a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjairól szóló 7/2012.(II.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról döntött
a testület.
Hetedik napirendi pontként a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2011. (III.23.) önkormányzati rendelet és a a Gyenesdiási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról döntött a képviselő-testület.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) több rendelkezése 2013. január 1-jén

lépett hatályba.
A helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hatályos szervezeti és működési szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) még a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény rendelkezéseihez igazodva kerültek
elfogadásra ezért azokat 2013. január 1-jétől a
Mötv. vonatkozó rendelkezéseivel összhangba
kell hozni.
A nyolcadik napirend keretében az utcák
elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló
1/1992. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására került sor.
A képviselő-testület a gyenesdiási 926/1 és
926/2 hrsz-ú „kivett közterület” művelési ágú
ingatlanokat (korábban Hámán Kató utca) Avar
vezér utca elnevezésre, a gyenesdiási 1884/1
hrsz-ú „kivett közút” művelési ágú közterületet
Dornyai Béla út elnevezésre változtatta.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2)-(3)
bekezdései szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki
a 20. századi önkényuralmi politikai rendszer
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy
olyan szervezet nevét, amely a 20. századi
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül
utal. (Az érintetteket levélben értesítettük a változás átvezetésével kapcsolatos teendőkről.)
Az Egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
•
az Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend
megállapításáról,
•
támogatta a Telenor kérelmét, melyben az 1883 hrsz-ú önkormányzati területre
erősítő torony építését tervezi, a település jobb
ellátása érdekében,
•
egyedi ingatlanvásárlási kérelmekről.
A képviselő-testület soron következő ülését
2013. április 23-án, (kedd), 18 órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.). Az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése,
könyvviteli mérlege, pénz- és eredménykimutatása, valamint a belső ellenőr beszámolója; 2.) Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolója, Gyermekvédelmi
beszámoló
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra – bizottsági bejárás a Diási strandon március 25-én.
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Informálódjon! Játsszon! Nyerjen!
Elindult a Zöld Balaton-kampány környezetvédelmi nyereményjátéka, mellyel érdekes zöld ajándékokat nyerhet. A
kérdőíveket május végéig lehet az interneten keresztül kitölteni. www.zold-balaton.hu

Számoljuk a napenergiával!
Korábban a tudományos-fantasztikus filmek egyik kötelező kelléke volt, később mint furcsaság megjelent körülöttünk a
valóságban is. Mára viszont – köszönhetően a kapcsolódó technológiák rohamos fejlődésének - olyan lehetőséggé vált,
amelyről mindenképen érdemes tudnunk, mi több, számolnunk vele. Képletesen és valóságosan is.
A napenergia az egyik klasszikus megújuló energiaforma: barátságban van a környezettel, tiszta, decentralizált, és
gyakorlatilag végtelen mennyiségben áll rendelkezésünkre. A nap – mai tudásunk szerint - nem oldja meg az emberiség
energiaproblémáit, de segít enyhíteni azokat, mint ahogy otthonunkban is segíthet sok mindenben. Felhasználása nemcsak
a környezetünket óvja, de ha ügyesek vagyunk, a pénztárcánkat is.
A napenergia háztartási felhasználása egyrészt könnyű, hiszen a legegyszerűbb praktikák mindenki rendelkezésére állnak,
másrészt mégsem olyan egyszerű, mert a beruházások zöme komoly szakértelmet és számolást igényel.
Egy Balaton-környéki lakóház esetében három lehetséges felhasználási területet célszerű átgondolni.
1. A napenergia passzív felhasználása
Már az ókori görögök és a kínaiak is számoltak azzal, hogyha déli irányba tájolják a házaikat, akkor azok világosabbak
és melegebbek lesznek. Hazánkban is gyakori, hogy a nappali és a gyermekszoba erre az égtájra néz, míg a konyha
vagy a kamra az északira. Ugyanakkor számos egyéb olyan megoldás is létezik, melyekkel a napenergiát passzív módon
felhasználhatjuk. Bizonyos anyagok például kiváló hőtároló képességekkel rendelkeznek, míg mások távolt tartják a
hőt. Az épülettemperálásban fontos szerepe lehet többek között a tető és a falak színének vagy az épület mellé épített
növényzetnek, melyek esetleg feleslegessé tehetik a meleg hónapokban a légkondicionálót. A napfénnyel nemcsak a
lakás melegét, de a világosságát is befolyásolni tudjuk. Alaposan takarékoskodhatunk például a villanyszámlával, ha a
tervezéskor átgondoljuk, hogy hova, milyen és mekkora ablakokat, fénycsatornákat teszünk.
2. A napelemek
A napelem olyan eszköz, amely az elektromágneses sugárzást villamos energiává alakítja. Sokan keverik a napkollektorral,
pedig két különböző dologról van szó. A napelemek előnye, hogy üzemeltetésük olcsó és a forgalmazók hosszú garanciát
(20-25 év) vállalnak rájuk. Jelenleg úgy számolhatunk, hogy a villanyszámla 10 év alatt térül meg, és a rendszer kb. 30 évig
megy. A megtermelt villamos energiát vagy saját rendszerrel (akkumulátor) használjuk fel, vagy egy inverter segítségével
visszatápláljuk a nagy rendszerbe. Az áramszolgáltatónk fizet ezért nekünk.
3. A napkollektor
A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre,
vízmelegítésre használható hőenergiát. A technológia fűtésre csak korlátozottan és időszakosan, azaz rásegítésként
használható. A kollektor matt fekete rétege elnyeli a hőt és felmelegszik. Ezt a hőt vezetik el, leggyakrabban valami folyadék
segítségével egy hőtárolós tartályhoz, ahol megtörténik a hőcsere. Ha új házat vagy komolyabb felújítást, épületgépészeti
változtatást tervezünk, az anyag és a beépítési költségeket jelentősen csökkenthetjük. Meleg víz készítésénél évi 70-80%,
fűtésrásegítés esetén évi akár 35-40 %, medencefűtésnél 80-100% energiát tudunk vele megtakarítani. A napkollektor
szettek árai jelenleg jellemzően 200 ezer és 1 millió forint között mozognak, amihez még különböző költségek (szigetelés,
beszerelés stb.) jönnek hozzá. A rendszer megtérülési ideje sok mindentől függ, általában 5-10 évvel lehet számolni.
Figyelem! Keresse a Zöld Balaton-kampánysátrat április 21-én a rügyfakadás ünnepén a Nagymező kirándulóközpontban!
A helyszínen szakértők segítik a tájékozódást az alternatív energiák otthoni felhasználásáról és minden olyan
környezetvédelmi kérdésről, ami szóba kerülhet a Balaton-parton. Bemutatkozik a Moveo hibrid moped, emellett egész
nap bemutatók és nyereményjátékok. Keressen bennünket!

Tájékozódjon! Játsszon! Nyerjen! • www.zold-balaton.hu

2013. április

FÜR UNSERE DEUTSCHSPRACHIGE LESER

Einladung
Samstag, 27. April 2013 um 17 Uhr
Die Gyenesdiáser Gemeinde und die Bücherei
laden zu einer Handarbeitsausstellung im
großen Saal des Gemeindehauses ein. Es
werden volkstümliche Stickereien von Fábián
Józsefné Erzsi gezeigt. Vértesaljai Antalné,
Leiterin der Fachgruppe „Ungarisches Erbe”
eröffnet die Ausstellung.
Mitwirkende: Gyenesdiáser VolksliederChor, Gál Emese, Gyenesi Négyes (GY4S),
Kenesei Aurélia.
Die Ausstellung ist bis 10. Mai jeweils von
Dienstag bis Samstag 14-18 Uhr geöffnet
oder nach vorheriger Terminvereinbarung
(83/314-507).
Der
Balatoner
Fischund
Kleinbauernmarkt
überrascht
seine
Besucher jeden Samstag mit einem neuen
Thema.
2013.04.13 - Bärlauchtag (verschiedene
Produkte aus diesem köstlichen Heil- und
Gewürzkraut)
2013.04.20 – Schatzsucher-Flohmarkt auf
der Wiese neben dem Marktplatz. Wer etwas
zu Hause übrig hat, kann es hierher bringen.
Dann kann es für einen kleinen Preis den
Besitzer wechseln.
2013.04.27 - Second-Hand-Bazar: Verkauf
von gebrauchten Baby- und Kindersachen
(Schuhe, Kleidung, Spielwaren etc.) auf der
Wiese neben dem Marktplatz. (Wenn die
Kinder aus den Sachen herausgewachsen sind
und Platz im Schrank oder auf dem Speicher
benötigt wird.)
2013.05.04. Handwerkliche Arbeiten zum
Muttertag (Anleitungen für Kinder mit dem
Spielhaus von 16 – 18 Uhr)
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Weitere Informationen und Anmeldung
für Flohmarkt und Second-Hand-Bazar:
Kőhalmi Balázs 06 30 347-6036
***
Neu in Gyenesdiás:

Ungarischer Wanderclub
Ziel: Ungarns Erbe, die Bauten und
Naturschönheiten entdecken.
Jeder kann Mitglied werden, der mit
offenem Herzen und Interesse diese schönen
Dinge mit uns erleben möchte. Anmeldung in
der Bücherei ist möglich.
Dem Club gehören 5 Vorstandsmitglieder
an: Csányi Zoltán, 1. Vorsitzender
Vorstandsbeisitzer:
Kenesei
Aurélia,
Radocsi Erzsébet, Berdán László und Rózsa
Angela
Unser nächstes Treffen: Freitag, 19. April
2013 um 18 Uhr in der Gyenesdiáser Bücherei
Eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und
schöne Erlebnisse erwarten uns schon auf
unserer ersten Tour am 28. April: Komárom – Komárno – Tata – Tatabánya – Majk.
Die Fahrten zahlt jeder selbst. Teilnahme
und Anmeldung nach Einzahlung eines
kleinen Mitgliedsbeitrags. Wir sichern
deutschsprachige Übersetzung zu.
Werden Sie Mitglied im Ungarischen
Wanderclub, wo Sie viele schöne
Dinge auf unseren Ausflügen erleben.
Csányi Zoltán - Club-Vorsitzender
Weitere: www.magyarvandor.hupont.hu
***
Aufruf
der Großgemeinde Gyenesdiás, Ausschuss für Umweltschutz und
Siedlungsentwicklung:
1.
Es
gibt
Zuwendungen
für
die Erhaltung von alten Gebäuden,
Volksarchitektur und kulturhistorischen
Werten
(z.B.
Strohdachoder
Fassadenrestaurierung,
Mauerisolierung).
Betroffene melden sich bitte in der Gemeinde

Gyenesdiási Híradó
bei Samu Zoltán 516-001. Antragsformulare
müssen bis 15. Juni 2013 eingereicht werden.
2.
Wer hat die meisten Blumen im
Garten? Der Ausschuss für Umweltschutz und
Siedlungsentwicklung der Gemeinde und der
Tourismusverein suchen den blumenreichsten
Garten in unserem Ort. Sie können sich selbst
oder andere im Gemeindehaus melden, zum
Beispiel Nachbarn, Freunde, Bekannte. Die
Jury findet in der 2. Juli-Woche statt.
***
Kleinanzeigen:
In Gyenesdiás: Stallmist für den Garten
unentgeltlich abzugeben. Tel.: 83/316-038
oder mobil 06/30/901-2424.
Junges Paar sucht für ein paar Monate
Unterkunft gegen Hausaufsicht, kleine
Gartenarbeiten,
Hausarbeiten.
Tel.
06/20/936-5710
Ungarischer Sprachunterricht mit viel
Unterhaltung bei erfahrener Diplomlehrerin.
Tel. 06/30/607-3694.
Fleisch aus eigener Produktion
LENKE FARM KFT
Gyenesdiás – Kossuth u. 7.
Tel. 06/30/227-6719
ANGEBOTE bis 27. April 2013 – solange
der Vorrat reicht:
Frisches Hähnchenbrust-Filet
1.199/kg
Frische Hähnchenschenkel
699/kg
Frische Schweinekarbonade
1.111/kg
Frischer Schweineschinken
1.111/kg
Frische Schweineschulter
1.111/kg
Frischer Schweinekamm
1.111/kg
11 kg Gasflaschen Wechsel
5.500/Fl.
Lieferung frei Haus im Umkreis von 20 km
bei Einkauf ab 5.000 Ft.
Öffnungszeiten:
Montag
07–13 Uhr
Dienstag – Freitag
07-17 Uhr
Samstag
07–14 Uhr

Ü V E G E Z É S

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

• Foszlós
kalácsés partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók.
• Püspökkenyér
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT
• Teasütemény,
piskóta lap
PIACI ÜZLETÜNKET!
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, 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 • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó

2013. április
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APRÓHIRDETÉSEK:
Gyenesdiáson istállótrágya ingyen elvihető: Érd: 83/316-038, vagy 30/901 2424 számon lehet.
Fiatal pár keres néhány hónapra albérletet, amelynek bérleti díját házfelügyelet, valamint kisebb kerti, házi
munkák elvégzésével egyenlítenének ki. Elérhetőség: 06/30/688-49-84
Junge Paar sucht für paar Monate Unterkunft, gegen Hausaufsicht, kleine Gartenarbeiten, Hausarbeiten.
Erreichbarkeit: Telefonnummer 06/20/936-57-10
Német nyelvből korrepetálás, felkészítés, társalgás minden szinten, vendéglátósoknak is. Érd.: 06/30/607-3694.
Ungarischer Sprachunterricht, mit viel Unterhaltung, bei ehrfahrener Diplomlehrerin. Tel: 06/30/607-3694.

A piaci burgonyásnyitó napon
nagy érdeklődés
volt a keszthelyi
burgonyakutató
fajtái iránt
(lásd 7. oldal)
Varga Bence fotóján
nagymamája
Varga Józsefné háza
udvara (Kossuth
Lajos utca).
Kitehetnénk
a „Mélyvíz
csak úszóknak”
táblát :-)

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Ballagási csokrok rendelhetők!
Vágott és cserepes virágok kaphatók!
Továbbá dekorációk, kegyeleti
csokrok, koszorúk nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

2013. április
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Gyenesdiási Híradó

MEGNYÍLT

Zöld Hangya 2000 Bt.

A DIÁS
KERTCENTRUM

Sarok ABC
Ammerland Edami sajt
1.390 Ft/kg
Komáromy Pékség Gyenesdiás:
Ropogós zsemle
Naponta 4-szer frissen .................... 20 Ft/db

Litográf-95

Frissen fejt házi tej
magyar tarka tehenektôl ................... 159 Ft/l

NYOMDA

Bakonyi burgonya:
Hópehely, Balatoni Rózsa, Agria
30 kg-os zsákban 150 Ft/kg
VINOTÉKA ÚJDONSÁGA:
Georgikon Pincészet Keszthely:
Cserszegtomaji Cserszegi Fûszeres száraz 600 Ft/l
Cserszegtomaji Rozália száraz 500 Ft/l
Georgikon Muskotály félédes 500 Ft/l
Szekszárdi, Villányi, Balatonmelléki folyóborok
nagy választéka! Egészségükre!

Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Gyenesdiás Kossuth L. u. 27.
A diási emlékparkkal szemben
Nyitva a hét minden napján.
Telefon: 06 30/256-80-22

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.

Telefon:
06 83/510-696,
06 70 248 1347

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

Web: www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648
3D műszempilla

30/266-8930

Számítógépes futóműbeállítás
Ellenőriztesse futóművét, hogy idő előtt ne
menjenek tönkre a gumiabroncsok!

Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

KELLY’S
KERÉKPÁR
ÉKPÁR
KPÁR
PÁR AKCIÓ!
AKCIÓ!
CCIIÓ
IÓ!
Ó!
Ballagási menü,
családi összejövetelek,
rendezvények
1500 Ft/fő ártól

COBE ÉS GRACE
159.900 Ft helyett

134.900 Ft
Üzletünkben TOP PREMIUM utalvánnyal is fizethet.

ALKA

LMA

ÉLŐZ NKÉNT
ENE!

2013.04.11-től
2013.0
2013
201
20
013 044.11-től
11 től a ké
kés
készlet
éésszlet
l t erejé
erejéi
erejéig.
jéiiig.
jé
g

WWW.GREENZONEKESZTHELY.HU
GREENZONE KERÉKPÁRÜZLET
KESZTHELY, RÁKÓCZI U. 15. Tel.: 06 83/315-463

SZÜLETÉSNAPJÁT VAGY NÉVNAPJÁT
ÜNNEPELJE NÁLUNK BARÁTAIVAL.
Leves - Főétel - Desszert

Csak 2000 Ft/fő
Étlapról, bejelentkezés alapján

Szolgáltatás a lakosságnak,
legkisebbektôl az idôsekig…
Szemüvegkészítés, szemüvegjavítás, napszemüvegek, kontaktlencsék és ápolószereik, szemvizsgálat (bejelentkezés alapján).

KEDVEZÔ ÁRAKKAL, FOLYAMATOS
AKCIÓKKAL VÁRJUK ÖNÖKET!
Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett)
Nyitva: H: 9-17, K: 9-19, Sze-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVA
Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,
ingyenes parkolás zárt udvarban! Email: pelsooptika@gmail.com

(2013. 01. 31-től visszavonásig)

Menü 850 Ft
Nyitva tartás: naponta 11-22 óráig • Hétfő: szünnap

Hidegtálak, sültes tálak elvitelre is!

AKCIÓ!
friss csirke mell ﬁlé . 1199.-/kg
friss csirke comb ........ 699.-/kg
friss sertés karaj ..... 1111.- /kg
friss sertés comb ....... 1111/kg 11 kg gázpalack csere: 5500.friss sertés lapocka .. 1111.-/kg Megrendeléseit kiszállítjuk
friss sertés tarja....... 1111.-/kg 5.000 Ft felett. 20 km-en belül.
Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.
Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19

akció érvényes 2013.04.27-ig ill a készlet
l erejéig
jéi éérvényes.
é

Pelso Optika VONYARCVASHEGY

