GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2014. május XXV. évfolyam, 5. szám
Megjelenik: május 20-án

Programajánló
Pünkösdi programok:
Június 7-én, 18 órakor
Malustyik Ilona festőművész kiállítása
megnyitója a Községházán, Megnyitja
Lichtenwaller Zoltán festőművész-tanár,
műsort ad Malustyik Ilona - hegedű-ének,
zongorán kísér Farkas Berta
Június 8-án, vasárnap
10 órakor Ünnepi szentmise a Szent Ilona
kápolnában,
19 órakor Református Istentisztelet a
Községházán
14 órától Pünkösdi királynéjárás,
kézműves játszóház, tócsisütés a
Községháza-Pásztorház udvarán
Június 9-én, hétfőn 6-9 óráig a diási
strandon Nyílt horgászverseny
Nevezni a helyszínen, a verseny
megkezdése előtt fél órával lehet.
Június 21. szombat, 18-22 óráig
Múzeumok éjszakája: Avar történeti
kiállítás, múzeumi foglalkozás a
Pásztorházban és Antikkályha-gyűjtemény a
Diótörő u. 16/2. sz alatt (tel: 30/302-94-95)

50 éve ballagtak el az első
nyomcadikakos Gyenesdiáson
Szeretettel várunk minden 1964-2014
között végzett diákot és itt tanított pedagógust a Gyenesdiási Általános Iskola
50 éves jubileumi évfordulója alkalmából rendezett összejövetelre.
A nagyszabású ünnepélyt 2014. június
21-én, szombaton tartjuk az iskolában,
és az iskola udvarán felállított rendezvénysátorban.
Gyülekező 14 órától. Köszöntő 15
órakor.
Az általános iskola egykori és mai
diákjai műsora, tánczene a Gábor és
Gábor együttessel, sztárfellépő, büfé.

GYERE EL, VÁRUNK!
Informationen für Unsere
deutschprachigen Einwohner auf
Seite 10-11.

Ünnepi szentmise
Április 26-án, szombaton a diási Havas Boldogasszony templom tornyában lakó Kézfogás
Harangjához szervezett hálaadó zarándoklatot a Kézfogás Harangjáért Alapítvány kuratóriuma nevében dr. Szabó Imre a kuratórium alapító tagja. A harang felé irányuló figyelem
ebben az időben azért nőtt meg, mert azt a most szentté avatott János Pál Pápa áldotta meg
2002-ben, Rómában.
A zarándoklatot szentmise követte, melyet a karmelita Pawel Denisiewicz atya celebrált,
6 paptársával, köztük Deák Ákos plébánosunkkal. A szentmisén felolvasták Lengyelország
magyarországi nagykövete és Márfi Gyula veszprémi érsek üdvözletét, gondolatait.
Másnap, a szentté avatás napján a Kossuth Rádió Déli Krónikájában e harang szólalt meg,
előtte – a nagymezei Rügyfakadás ünnepségen - Cséby Géza irodalomtörténész mondta el
annak történetét, illetve a Kossuth Rádióban is elhangzott a szokásosnál bővebb ismertető.

Jegyeskönyv bemutató
Május 9-én került sor Vértesaljai János –
néhai diakónusunk - Jegyeseknek, házasoknak című könyve bemutatójára.
Nem egyszerű könyvbemutató volt ez,
hanem emlékezés a két éve elhunyt Jánosra.
Az eseményre szervezett műsor - részben
a könyv címéhez igazodott, másrészt János
kedvére való lehetett - láthattuk Fodor Matyi
Felszállott a páva televíziós vetélkedő élőben
sugárzott országos elődöntőjében előadott
Magyarborzási férfitáncát, Bognár István
Énekek éneke című biblikus versből adott elő
részletet, végül a Gyenes Néptáncegyüttes
Tímár Sándor Lakodalmas c. koreográfiáját
mutatta be.
Az egykor diplomadolgozatnak készült
munkát Mészáros Zoltán és Zsuzsa, János
barátai lektorálták és mutatták be (képünkön),
nagyon élvezetesen, idézve olvasók véleményét. A kötet megvásárolható a Klubkönyvtárban, 1200 Ft-ért.
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Rügyfakadás tavaszünnep (szöveg a 6-7. oldalon)

„Balatont álmodom” –a magyar tenger a filatéliában

A rendezvény keretében került sor a Bakonyerdő zRt felújított tornapályájának avatására. Képünkön az ünnepélyes szalagátvágás, a
képen (balról) Varga László, a Zrt vezérigazgatója, Gálné Németh
Ildikó a Forrásvíz TBE elnöke, Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere, a szalagot tartják: Válint Miklós és Fliszár Jenő erdészek

c. kiállítás május 8-án nyílt, a Bélyegmúzeum vándorkiállításaként.
Május 23-ig még megtekinthetők a kiállított tablók a Községháza
falán. E rendezvényhez kapcsolódóan hirdetett a Klubkönyvtár „Az én
Balatonom bélyegen” címmel pályázatot iskolások számára. Iskolánk
derekasan kivette részét a pályázatból, köszönet a bélyegtervet készítőknek, felkészítőiknek (Inkler ildikó, Macsek Anita, Nyíri Istvánné,
Nagy Antal Róbert, Karancsy Péter, Varga Lászlóné, Zalaveszky Zita),
összesen közel 40 db képet állíthattunk ki, melyeket a vándorkiállítás
gazdája, a Bélyegmúzeum múzeológusa Schuller Ágnes és Balogh
Árpád gyenesdiási festőművész zsűrizett.
A díjazottak: I. helyezés: Hegyi Bianka, Karászi Georgina
II. Balogh Janka, Karászi Krisztina
III. Vidovics Fanni, Szalóki Piroska
Különdíjas Péczeli Dana
Képünkön a díjazottak közül, akik jelen voltak a rendezvényen, a
két zsűrivel.
Műsort adtak: Szabó Flóra, Gál Emese, Tálos Olivér. A kiállítást
Schuller Ágnes nyitotta meg.

I. Nádi Jancsi Betyártalálkozó
A versenyek győztesei és a rendezők

fotó: Keszthely TV

A vendég zalakarosi táncosok moldvai tánca

Hangolódó
Május 12-én a
„végzős
óvodások” egy csoportja
a
Pásztorházban
kiállított avar történeti kiállítást nézte
meg – természetesen
legnagyobb sikere a
csontváznak volt -,
majd sajátkezűleg tócsit készítettek, amit jóízűen elfogyasztottak.
A képen (balról) Könye Dávid, Németh Balázs, Vajda Hasnga
(kissé hátulról) Bakonyi Gróf Anna krumplit reszelnek a tócsihoz

Május 4-én került sor arra a betyártalálkozóra, ahol Túri Török Tibor
szépműves alkotásait avatták, a Fenékpusztán lelőtt Nádi Jancsi és
Patkó Jancsi történetét megörökítő domborműveket.
A Dalárda köszöni minden érdeklődőnek, a térségi médiának, hogy
a barátságtalan idő ellenére részt vettek és tapsukkal, együtténeklésükkel kifejezték tetszésüket az I. Nádi Jancsi Betyártalálkozón
Fenékpusztán, a 400 éves Vámház Korcsmában. Az elhangzott
dalok és a történet emléket állított a letűnt betyárvilágnak, és ahogy
Gál Lajos polgármesterünk méltatásában megjegyezte, szükség van
értékeink ápolására, bemutatására és olyan együttesekre, akik szívvel-lélekkel állnak ki e nemes ügy mellett. A történetbe ágyazott
dalok, a nótázás, a puskalövés és az aláhulló csillár darabjai maradandó élményt nyújtottak e családias összejövetel minden kedves
résztvevőjének. Dalárdánk eltökélt szándéka, hogy máskor is és
máshol is bemutatja a darabot és népszerűsíti az itt elhangzó népdal
és nótakincset.
Bognár Ystván a Dalárda krónikása
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Választási közlemény
Az Európai Parlamenti képviselők
választására 2014. május 25. napján kerül
sor.
A szavazás az áprilisi országgyűlési
választásokkal megegyező módon – az
általános iskolai szavazókörökben –
történik. A személyazonosság és lakcím
igazolására alkalmas okmányaikat kérem,
szíveskedjenek magukkal hozni.
A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb
2014. május 23-án 16.00 óráig kell
benyújtani a helyi választási irodához,
vagy a szavazás napján, legkésőbb 15.00
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.

Európa Parlamenti
választás előtt
(magánvélemény)

Május 25-én, vasárnap ismét választunk.
Kampány van, de az országgyűlési
választások előtti forró hangulatot meg
sem közelíti, mégis nagyon fontos, hogy a
lehető legtöbben elmenjünk választani a
megszokott szavazókörbe.
Most listás választáson az Európai Parlament
majdani 21 magyar képviselőjét indító
pártokra, szervezetekre adjuk voksunkat,
eldöntve, hogy a jelölő szervezetek által
állított listákról milyen arányban képviselik
majd Magyarország érdekeit, az Unióban.
Az országgyűlési választás Fidesz-KDNP
kétharmados győzelme már azt mutatja, hogy
a választók körében kialakult egy konszenzus,
abban a tekintetben, hogy a lakosság döntő
része mely értékrendet támogatja - számítva
azt is, hogy a Jobbik konzervativizmusa
is azért a Fideszéhez áll sokkal közelebb
-, kiderült, hogy a lakosság jelentős
többsége nem szimpatizál a balliberális(nak
mondott) eszméket hangoztatókkal. Ez a
„balliberális” ellenzék a kampányok során
több hibát is elkövetett, kezdve a sikertelen
összefogástól, a rossz kommunikációig,
de a napvilágra került bűncselekmények
sem erősítették pozíciójukat. Ezért aztán
csak a nagyon „elkötelezett” választóktól
számíthattak szavazatra. Tőlük, akik – kb.
kétszázezren – mindentől függetlenül
elmennek és szavazni fognak kedvenceikre,
akármilyen lesz a részvételi arány az EU-s
választáson. Láthattuk, a „balliberális” oldal
„elkötelezettsége” nem annyira a nemzet
iránti, inkább belpolitikai küzdelmük
része, ellenzéki taktikájuk fontos eszköze
a kormány Brüsszelből való támadása, a
szocialista-liberális-zöld többségű EP-ben,
sok kárt okozva ezzel hazánknak (lásd
Tavares-jelentés).
Most különösen fontos, hogy a lehető
legtöbben menjünk ezen a vasárnapon a
szavazókörökbe, mert ezután csatlakozik
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Aki a szavazás napján Magyarország
területén, de a magyarországi lakcíme
szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör
területén tartózkodik (korábban az ilyen
választópolgárok igazolással szavazók
voltak) átjelentkezésre irányuló kérelmet
nyújthat be.
A kérelmet legkésőbb 2014. május 23án 16.00 óráig kell benyújtani a helyi
választási irodához, amelynek szavazóköri
névjegyzékében szerepel a választópolgár.
A választási eljárással kapcsolatos
kérelmek elérhetőek személyesen a
polgármesteri hivatalban, illetve a www.
valasztas.hu címen.
Helyi Választási Iroda
majd az EU-hoz Szerbia és Ukrajna, ahol
elég jelentős magyar kisebbség él, nem
mindegy, hogy milyen, ottani magyarokat
érintő önigazgatási (autonómiai) feltételeket
sikerül kicsikarni e csatlakozó országoktól,
a majdani magyar EU képviselők mennyire
tudják a magyar érdekeket képviselni
Brüsszelben, vagy esetleg „mernek kicsik
lenni”, mint ahogy Románia csatlakozásánál
nem nagyon támasztottak a kisebbségek
önigazgatását biztosító követelményeket, de
hát akkor 2007-ben az nem volt fontos, az
együttműködés az EU-val, az inkább.
Persze amúgy is nagyon fontos, milyen
összetétele lesz az új EU Parlamentnek, nem
tudni, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál osztrák
nyertese (vagy nyertesnője?) szerepében,
illetve képében a konzervatív értékekkel
szembeni provokáció merre sül el, marad-e a
szocialista-liberális többség, a Cohn-Bandit és
Ulrike Lunacsek féle alakok fogják kioktatni a
magyarokat, vagy a néppárti többség adhat
új irányt az Uniónak.
Hát akkor május 25-én, vasárnap EU
parlamenti
választás,
a
megszokott
szavazókörben.
Menjünk minél többen!
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a 2014. június 8-án
(vasárnap) 19.00
órakor
a Gyenesdiási
Községházán kezdődő református
Istentiszteletre.
Kuti Géza
keszthelyi református esperes
„ A Lélek gyümölcse pedig: szeretet,
öröm, békesség, türelem, szívesség,
jóság, hűség, szelídség,
önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen
nincsen törvény.”
(Pál apostolnak Galíciabeliekhez írott
levele ÖTÖDIK fejezetének 22-23. verse)
Áldás - Békesség!

Nagy Antal Róbert
Május
Nyári virágát bontja az erdő,
méhecske táncol a bibe fölött.
Fény-ölben alszik, szunnyad a felhő.
Szél fuvolázik a dombok között.
Madárdal ébreszt harmatos reggel,
Nap-kos kolompol az ég peremén.
Napfény-nyáj legel lehajtott fejjel,
meleget lehel a domb tetején.
Mosolygó szemmel nézz a világra!
Látod, e május is téged vidít!
Bú és a bánat, mint fecske szárnya,
úgy suhan el, és öröm szelídít.

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI
HÍREK
MEGHÍVÓ
2014. május 23-án, pénteken délután 1418 óra között Családi és Gyermeknapot
szervez a Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért
Alapítvány, melyre szeretettel várjuk a
gyenesdiási óvodás gyermekeket!
Programok:
- Bohócműsor lufi hajtogatással,
- Légvár – ugráló vár,
- Kézműves foglalkozások,
- Arcfestés,
- Zenés játékok,
- Paprika Jancsi – interaktív bábos játék,
- Ügyességi, mozgásos játékok,
- Büfé, zsákbamacska
Kérjük
támogassák
alapítványunkat
részvételükkel,
lehetőségük
szerinti
adományokkal!
Lóránt Veronika a kuratórium elnöke
***

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 16.
alkalommal szervezte meg a Zöld Hetek
környezetvédelmi rendezvénysorozatát.
Ebben az évben a zöld tevékenységeket
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a gyógynövények jegyében terveztük.
Horváthné Lóránt Mária és Varga Zoltánné
szervezésében került sor a programokra.
2014. április 16-án az ünnepélyes megnyitó
után, melyet Gál Lajos polgármester úr
tartott, az intézményvezető Világos Csabáné
átadta a rajzverseny okleveleit, ajándékait.
A
Döngicsélő
címmel
meghirdetett
rajzpályázatra 140 alkotás érkezett.
A játékos természetvédelmi vetélkedőn 11
csapat mérette meg magát.
Udvarunk zöld növényei közé aranyvesszőt
és gyöngyvesszőt ültettünk polgármesterünk
segítségével.
Április 17-én csütörtökön a húsvét jegyében
kézműves tevékenységek közül választhattak
az érdeklődő gyerekek. A csuhézást Vargáné
Nyíri Csilla, Hársfalvi Györgyné és Horváth
Szilvia mutatta be. Agyagozni Tálos
Andreával tudtak a gyerekek. A papírmerítés
rejtelmeibe Szigeti-Lekics Andrea vezette be
az ovisokat.
Április 18-án különböző húsvéti ételeket
készítettek és kóstoltak a csoportok. Ajándékul
az udvaron használható játékeszközök várták
őket.
Április 22-én, a Föld napján gyalogtúrával
ünnepeltük. Kedvenc kirándulóhelyünkre, a
Nagymezőre mentünk el a csoportokkal.
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keszthelyi Vasúti Múzeumba, és a Georgikon
Múzeumba.
Április 25-én a zárónapon „Kamillatánc”
címmel bemutató foglalkozást tartott
Kun Sándorné, majd Takács Ferenc
gyógynövényszakértő
tartott
előadást
a
Gyógynövények
gyűjtéséről
és
felhasználásának lehetőségeiről.
Ezúton
köszönjük
a
támogatást,
segítséget:
Kollár Szabolcsnak az agyagot, Gyenesdiási
Polgárőr Egyesület tagjainak: Horváth
Kornélnak és Bozsoki Ferencnek az
utca biztosítását, Komáromi Pékségnek
és Nagy Péternek a pogácsát, Világos
Csabának a faanyag biztosítását, Keszthelyi
Rendőrkapitányságnak a bemutatót, Palaczki
Tamásnak a zöld leveleket, Lendvay
Miklósnak és Fülöp Ferencnek a könyveket,
Salamonné Szabó Szilviának a földet.
Világos Csabáné intézményvezető

Szakmai nap bölcsődénkben!
A térségünkben működő bölcsődék közül
elsőként vállaltuk fel a bölcsődék napja
alkalmából megrendezésre kerülő szakmai
nap lebonyolítását.
A szakmai nap előadója: Gelencsér István
- pszicho pedagógus, mentálhigiéniai
prevenciós specialista, inkluzív nevelés
tanára.
Az előadás témája az Egyéni bánásmód, és a
Szülő-bölcsőde kapcsolata volt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Keszthelyi
Szivárvány Bölcsőde szakmai kollektívája,
és a Szentgotthárdi Tótágas Bölcsőde
szakmai kollektívája teljes létszámmal vett
részt a szakmai napon. Az előadás után a
résztvevők kötetlen beszélgetés keretén belül
ismerkedtek meg egymással. A tartalmas
naphoz hozzátartozott községünk bemutatása
is. Reméljük, hogy a kezdeményezésünk
a térségben működő bölcsődékre ösztönző
hatással lesz, és ők is kedvet kapnak hasonló
szakmai eszmecsere megrendezésére.
Tótok Leventéné
bölcsőde szakmai vezető
Köszönjük Molnár Zoltánnak a liftszerelést,
és Barna Gábornak a Szivárvány csoportnak
ajándékozott labdákat.

Április
23-án,
szerdán
kerékpáros
próbatételen
és
a
keszthelyi
Rendőrkapitányság interaktív előadásán
vettek részt óvodásaink. A helyi Polgárőrség
segített az utca biztosításában.
Április 24-én csütörtökön a csoportok
kirándulást szerveztek a szülők bevonásával

Kedves Szülők!
Szeptember közepéig mindenki gyűjtse
otthon a fölösleges újságokat, papírokat,
szórólapokat és szeptember 17-én hozza
el az óvodába. Az összegyűjtött papírt
szíveskedjenek összekötni, hogy a kihelyezett
konténerbe minél több beleférjen!
Köszönettel: az óvoda nevelőtestülete
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Látogatók Szlovéniából
2014. május 10-én a Gyenesdiási Bölcsőde
és Óvoda vendégül látta a Škofja Loka-i
óvoda dolgozóit. A szlovén vendégek
kíváncsiak voltak egy magyar óvodára,
közoktatási szakértő ajánlata alapján
választották intézményünket, mely Örökös
Zöld Óvoda.
Megtekintették a bölcsőde és az óvoda
épületét, majd az óvoda tornatermében
megvendégeltük őket az óvoda dolgozói
által készített süteményekkel. Ezt követően
prezentációt tekintettek meg intézményünk
fejlődéséről és a Zöld Hetek- Zöld szemlélet
elméletben és gyakorlatban elnevezésű jó
gyakorlatunkról.
Janja Bogataj igazgatónő meghívta
kollektívánkat a szlovén óvodába. Reméljük
ez a látogatás egy testvérkapcsolat
kiépítésének kezdete.
Világos Csabáné intézményvezető

ISKOLAI HÍREK

Iskolánk Zala megyében, általános
iskolák
körében
elsőként
kapott
referenciaintézményi címet, mint a
kompetencia alapú nevelési, oktatási
programot
átfogóan,
mintaadóan
alkalmazó intézmény. A minősítő testület
megállapította, hogy az intézményben a
referenciaterülethez kapcsolódóan magas
színvonalú nevelés és oktatás folyik,
pedagógiai/nevelési
programunkban,
mindennapi tevékenységünkben, tanórai és
tanórán kívüli gyakorlatunkban igazolhatóan
(tervezetten
és
rendszerszerűen)
megjelenik a kompetencia alapú nevelésoktatás módszertani, tanulásszervezési
eljárásrendszere. A minősítő testület
megvizsgálta az intézményben alkalmazott
„jó gyakorlatokat”. Ezek megvalósítása
során, illetve az intézményi működésben
a korszerű, tanulási és csoportszervezési
technikák,
tevékenységközpontú
pedagógiák érvényesülnek. A teljes
minősítésen megfelelt „jó gyakorlatunk”: Az
anyanyelvi
kompetencia
széleskörű
fejlesztése
kooperatív
technikák
alkalmazásával 1-4. osztályban (Nyiri
Istvánné „jó gyakorlata”.)

Gyenesdiási Híradó

Művészeti iskola hírei
Szeretettel
meghívjuk
a
Szülőket,
érdeklődőket 2014. június 5-én, csütörtökön
17 órakor kezdődő év végi vizsgabemutatóra,
melyen fellépnek a néptánc, népi ének,
drámajáték tanszakok tanulói és kiállításon
mutatják be egész munkáikat az iparművészet
tanszak tanulói.
***
A művészeti iskolai foglalkozásokat 2014.
június 5-ig tartjuk. Bizonyítványosztás
a művészeti iskolában: június 14-én,
szombaton.
***
A művészeti iskolába a 2014/2015. tanévre
a következő időpontokban lesz lehetőség
beiratkozni:
2014. június 5. (csütörtök) 12-16 óráig
2014. június 6. (péntek) 8-16 óráig
2014. június 10. (kedd) 8-16 óráig
A beiratkozás helyszíne: ügyviteli iroda (1.
emelet)
Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a
2014/2015. tanév utolsó tanítási napja
június 13. péntek. A tanévzáró ünnepség
és ballagás június 14-én (szombat) 9
órakor kerül megrendezésre. Az utolsó heti
program: június 10-13. BEGY napok.
VERSENYEREDMÉNYEK
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny
Német haladó 7-8. évfolyamon
Schmitz Dávid (8.a) 3. helyezett
Felkészítő nevelő: Rácz Csaba
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny
Irodalom 5-6. évfolyamon
Pontyos Kata Sára (6.b) 2. helyezett
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny
Irodalom 3-4. évfolyamon
Pontyos István Gyula (4.a) 1. helyezett
Felkészítő nevelő: Tamás-Nikolics Virág
Környezetismereti verseny (megyei),
Nagykanizsa
Fazekas Dániel (3.a) 2. helyezett
Felkészítő nevelő: Varga Lászlóné
Apáczai Kiadó Környezetismereti
verseny országos döntője
Vidman Noémi (3.a) 20. helyezett
(országos)
Felkészítő nevelő: Varga Lászlóné
Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntő
Bató Bence (2.a) matematika 2. helyezett
Ardey Bálint (2.a) környezetismeret 4.
helyezett
Szabó Endre Zoltán (2.a) matematika 9.
helyezett
Felkészítő nevelő: Tüttő Lajosné
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szövegértés)
Balogh Anna (2.a) 10. hely (anyanyelv)
Ardey Bálint (2.a) 13. hely (anyanyelv)
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Krasznai Veronika (3.a) 3. hely
(matematika)
Felkészítő nevelő: Macsek Anita
Kovács Alex Ilián (4.a) 2. hely
(környezetismeret)
Felkészítő nevelő: Tordáné Lukács Ágnes
Kovács Alex Ilián (4.a) 2. hely
(matematika)
Felkészítő nevelő: Csiza Anna
Simon Bence (4.b) 1. hely (irodalom,
szövegértés)
Felkészítő nevelő: Juhász Péterné
Sós Panni (4.b) 5. hely (irodalom,
szövegértés)
Felkészítő nevelő: Juhász Péterné
Balogh Janka (4.b) 8. hely (irodalom,
szövegértés)
Felkészítő nevelő: Juhász Péterné
Cuppon Zsombor (4.b) 8. hely
(matematika)
Felkészítő nevelő: Nagy Antal Róbert

2014. május
Csokonai Alapműveleti verseny megyei
forduló
Mácsai Dániel (5.b) 1. hely
Lajter Márton (5.b) 3. hely
Felkészítő nevelő: Sándorné Horváth
Marianna
Az alapműveleti verseny megyei
fordulójára Krasznai Veronika is bejutott.
Kenguru Nemzetközi
Matematikaverseny megyei forduló
Mácsai Dániel (5.b) 8. hely
Lajter Márton (5.b) 10. hely
Felkészítő nevelő: Sándorné Horváth
Marianna
Bató Bence (2.a) 10. hely
Felkészítő nevelő: Tüttő Lajosné
Kalmár László Matematika Verseny
(megyei)
Mácsai Dániel (5.b) 4. hely
Lajter Márton (5.b) 16. hely
Felkészítő nevelő: Sándorné Horváth
Marianna
Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny (megyei)
Lajter Márton (5.b) 3. hely
Felkészítő nevelő: Kaczor Sándorné

Balogh Blanka (5.a) 1. hely (irodalom)
Felkészítő nevelő: Kaczor Sándorné
Nagy Klaudia Virág (5.c) 3. hely (irodalom)
Felkészítő nevelő: Kaczor Sándorné

József Attila versmondó verseny I.
forduló
Csali Matilda (6.a) 3. hely
Felkészítő nevelő: Kaczor Sándorné

Gombár Kata (6.a) 6. hely (anyanyelv)
Felkészítő: Kaczor Sándorné

Szivárvány-természetismeret országos
döntőjében Gyutai Júlia 2.a osztályos tanuló
24., Vidman Noémi 3.a osztályos tanuló
pedig 20. helyezést ért el.
Felkészítő nevelők: Tüttő Lajosné és Varga
Lászlóné

Megyei Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi
verseny
Ardey Bálint (2.a) megyei 13. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Horváth Barnabás (6.a) megyei 7. hely
Felkészítő nevelő: Kaczor Sándorné
Országos Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi
verseny, Szeged
Bató Bence (2.a) 15. hely (országos)
Balogh Frida (2.a) 25. hely (országos)
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Kis Nyelvész Országos Anyanyelvi
verseny, Budapest
Bató Bence (2.a) 5. helyezett (országos)
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
„Az én Balatoni bélyegem” rajzpályázat
Szalóki Piroska (2.a) 3. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Hegyi Bianka (7.b) 1. hely
Felkészítő nevelő: Inkler Ildikó
Karászi Georgina (5.b) 1. hely
Karászi Karina (5.b) 2. hely
Felkészítő nevelő: Karancsy Péter

Területi szövegértő verseny, Gyenesdiás
1. évfolyam
4. helyezett Márkus Luca
Felkészítő nevelő: Varga Katalin
3. évfolyam
2. helyezett Fazekas Dániel
Felkészítő nevelő: Varga Lászlóné
4. évfolyam
2. helyezett Kovács Alex
Felkészítő nevelő: Tamás-Nikolics Virág
5. évfolyam
3. helyezett Fazekas Zsófia
4. helyezett Lajter Márton
Felkészítő nevelő: Kaczor Sándorné
7. évfolyam
5. helyezett Vajda Ádám
6. helyezett Pálfi Bianka
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó

2014. május
8. évfolyam
3. helyezett Marth Ádám
6. helyezett Csiszár Bence
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
A nagykanizsai Zrínyi Miklós- Bólyai
János Általános Iskola Megyei Matematika
Versenyén Dósa Bulcsú 2.b osztályos tanuló
4. helyezett lett.
Magyar Vöröskereszt által megrendezett
elsősegélynyújtó versenyen 3. helyezést ért
el csapatunk. A csapat tagjai: Horváth Júlia,
Kurucz Petra, Szabó Titanilla, Tüttő Viola,
Varga Boglárka Csilla. Felkészítő nevelő:
Karancsy Péter
„Tiszán innen, Dunán túl” Országos
Népdaléneklési Verseny
Budapest, Néprajzi Múzeum: 2014. április
26., szombat
Szóló kategóriában: 7-8. osztály
•
Gál Emese – Ezüst minősítés
Kisegyüttes kategóriában:
•
Csillagvirágok – Kiemelt arany
minősítés
Ertl Zsófia, Gál Emese, Szabó Flóra, Hefler
Flóra
Énekegyüttes kategóriában:
•
Szivárvány Éneklőcsoport - Kiemelt
arany minősítés
Ertl Zsófia, Gál Emese, Szabó Flóra, Hefler
Flóra, Farkas Laura
KÓTA Országos Minősítés Gellénháza,
2014. május 10.
Andor Benedek – Tálos Olivér ARANY
minősítés

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Az Elsőáldozók szentmiséje idén június
1-én 10 órakor kerül megrendezésre a
Vonyarcvashegyi Iskolában.
A Bérmálás szertartását Dr. Márfi
Gyula Érsek úr celebrálja. Időpontja:
június 8-án 15 órakor, szintén
Vonyarcvashegyen az iskolában lesz.
A Te Deum, tanévzáró-hálaadó
szentmisét, június 22-én 10 órakor a
Diási Plébániatemplomban tartja Deák
Ákos Plébános úr. Idén egybeesik az Úr
napi ünnepünkkel.
Szeretettel várjuk a kedves híveket,
hittanos
gyerekeket,
családokat.
Ünnepeljünk együtt!
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Csillagvirág
éneklőcsoport
(Ertl
Zsófia,
Gál
Emese,
Szabó
Flóra,
Hefler
Flóra,
Farkas
Laura)
ARANY minősítés
Csicseri énekegyüttes (Berta Antónia,
Mácsai Rebeka, Gál Marcell, Farkas Emese,
Farkas Réka, Szalóki Piroska, Balázs Dorina,
Simon Gréta, Hefler Martina, Hefler Dóra,
Kántor Lelle, Katona Lola, Garamvölgyi
Alexa, Kovács Kriszta, Baranya Hanna,
Csiszár Viktória, Sulyok Valencia, Gyutai
Júlia ARANY minősítés
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

Alsó tagozat:
I . korcsoport: lány: egyéni 1. hely: Farkas
Réka
I. korcsoport lány csoport III. hely: Farkas
Réka, Katona Lola, Szabó Lukrécia, Czirok
Kamilla, Péczeli Dana

Diák Olimpia
Röplabda Országos
Területi döntő (Kaposvár, 2014. május 8.)
II. helyezés (lásd 8. és 15. oldal)
Csapat tagjai: Pálfi Bianka, Sebestyén Flóra,
Varga Viktória, Penzer Lili, Hegyi Bianka,
Divinyi Dalma, Lenkei Viktória
Felkészítők: Király András, Fehér Tibor

IV. korcsoport lány egyéni : Gál Emese 2. hely
IV. korcsoport lány csapat 3. helyezés:
Gál Emese, Divinyi Dalma, Tüttő Viola,
Shesztakova Yana, Sipos Lili

Olimpici és Törpici Grand Prix 2014
Törpici Fiú Párbajtőr kategóriában (lásd 8.
oldal)
Kovács Alex Ilián (4.a) 1. helyezést ért el
Az elmúlt havi számunkban tudósítottunk
a 2014. március 19-i, keszthelyi mezei
futóbajnokság - I. Korcsoportos Diákolimpia
körzeti döntőjén - iskolánk tanulói által elért
sikerekről. Tudósításunk pontatlan volt, a
IV. korcsoport eredményét nem közöltük,
valamint kimaradt Balogh Janka, 4. b
osztályos tanuló egyéni I. helyezése. Ezúton
gratulálunk nekik és kérünk tőle elnézést.
Immár helyesen a Mezei Futóverseny
eredménye:

Szent Imre díj
2014. május 10-én
tartották Veszprémben
a Boldog Gizellanapi főegyházmegyei
zarándoklatot.
A
Szentháromság téren
tartott
szentmise
után adta át Márfi
Gyula
érsek
a
főegyházmegye
kilenc
tanulójának
kiemelkedő tanulmányi eredményük
és példamutató hitéleti tevékenységük
elismeréseként a Szent Imre-díjat.
További 24 tanuló oklevelet vehetett át. A
kilenc fődíjazott között ott volt Kovács Írisz
Karolina – Keszthelyen tanuló gyenesdiási
nyolcadikas – is (képünkön), akivel a mise
végén interjút is készítettek. A beszámoló és
a rövid beszélgetés május 25-én 9.00 órakor
lesz látható az M1 Katolikus Krónika című
műsorában.
Büszkék vagyunk erre a díjra!

I. korcsoport fiú csoport III.hely: Tóth
András, Jaczó Soma, Ertl Gergő, Szabó
Endre, Dósa Bulcsú.
II. korcsoport lány. Balogh Janka egyéni 1.
helyezés

Balogh Janka, 4. b
osztályos tanuló a mezei
futóversenyen elért sikere
óta - a KVDSE színeiben
versenyezve - részt
vett a Zalaegerszegen
megrendezésre
került Németh István
Emlékversenyen.
Saját
korcsoportját
megnyerve jutott a döntőbe 60 méteres
síkfutásban, ahol a nagyobb korcsoporttal
összevont futamban 5. helyen végzett, majd
800 méteren 7. helyen ért célba. Gratulálunk!
Kárpáti János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
tagjainak nevében ezúton is szeretnénk
megköszönni a 2014. április 26-27én megrendezésre került tizenhatodik
„Rügyfakadás-Tavaszünnep”
kulturális
és környezetvédelmi szabadtéri rendezvény
lebonyolításában
segítők
fáradozását,
támogatását és a szervezésben való aktív
szerepvállalását.
Nagy örömmel vettük, hogy ismét
sikerült megmozgatni a környék iskoláit,
családokat, baráti köröket, akik a két
nap folyamán kiránduláson, szabadtéri
főzőversenyen, kulturális, sport, természet- és
környezetvédelemi ismereteket népszerűsítő
szabadtéri összejövetelen vehettek részt.
Az idei program bevételét a „Keszthelyihegység
turistaútjainak
rendbetételére,
turistajelzéseinek újrafestésére” szánjuk.
A programok szombaton délután kezdődtek
volna „Erdőben az iskola” programokkal,

Gyenesdiási Híradó
de sajnos a délelőtti eső nagyon feláztatta az
erdőt, így sokan lemondták érkezésüket.
A vasárnapi napon a tűzgyújtási tilalom
feloldásának köszönhetően főzőversenyre
került sor szabadtűzön, melyre összesen
8 csapat jelentkezett. A „Régi korok
konyhája” főzőhelyen a tavalyi év győztesei
a Gyenesdiási Fürdőegyesület aktív tagjai,
Palócleves Gundel módra, avagy „Mikszáthleves” történelmi ételt készítették el.
A főzőversenyen a – jegyzőasszonnyal
társadalmasított - szakmai zsűri (Hegyi János
mesterszakács elnökletével) a finomabbnálfinomabb ételek közül a Fehérvári vitézek
által készített „Zalai Böllérleves - Max
receptje szerinti” ételt ítélte nyertesnek, így
ők vitték el az ezüstserleget 2014 évben.
Az ételek és italok zsűrizését megelőzően
„Csepü-lapu-gongyola” vetélkedőkre került
sor a szép napsütéses időben, a Föld Napja,
a sport és az ügyesség jegyében. (Köszönet
a csapatokon túl, Németh Ágnesnek aki
színvonalasan levezényelte a versenyeket.)
Ezt követte az ünnepélyes megnyitó,
amelyen a polgármester úr köszöntőjét
követően, a Bakonyerdő Zrt vezérigazgatója
Varga László úr is méltatta a szervezőkkel a
közösségi összefogást és az ebből megújult
és támogatott Erdei tornapálya felújítás
sikerét. 12 év után nemcsak teljesen
felújításra került a 16 állomásos tornapálya,
hanem új elemekkel is bővült (a tornapálya
avatóról képünk a 2. oldalon). A tavalyi évi
gyűjtésnek köszönhetően, pedig a játszótér is
megújulhat a nyári hónapokra. A faragásokat,
tornapálya eszközeinek kivitelezést Móricz
József fafaragó mester valósította meg. Az
egyesületen kívül vállalkozók és a hivatal
munkatárasai is kivették a részüket a
munkálatokból, melyet köszönünk szépen.
Az ünnepélyes pillanatokat – Cséby Géza
irodalomtörténész gondolatait követően összekötöttük később a vatikáni kettős szentté
avatással. Gyenesdiás Havas Boldogasszony
templomának harangja szólt kihangosítva
a téren a Kossuth rádióból, amelyre egymás
kezét megfogva fejeztük ki a közösségi
összefogás erejébe vetett hitünket. Hiszen
amikor II. János Pál pápa megáldotta
Rómában a „Kézfogás Harangját”, akkor
egyben áldását is adta az élet minden területén
indokolt együttműködés, összefogás sikerére.
A kis gyenesi honvédek bemutató műsora
után, mely a már „hazajáró” szegediek
vezényletében zajlott, jöttek a délután
meglepetés-vendégei a zalakarosi táncosok
(képünk a 2. oldalon) fergeteges műsorukkal.
Ezt követően a helyi büszkeségeink a
helyi táncosok és a Gyenesdiási Dalárda
bemutatójára került sor.
A lovas programokat Varga Zoli tagtársunk
fogta össze, melyben a helyi lovardák
lovasain túl (Vitéz Viktória vezényletével), a
Gyenesdiási Huszárbandérium kis műsorát
láthattuk a honvédekkel.

2014. május
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versenyben: (I.) Raffael Izabella (17,3 m),
(II.) Izerné Tóth Bernadett (16,1 m), (III.)
Nagyné Szandra (15,5 m) és a kőhajító
versenyben (I.) Fi Attila (6,06 m), (II.),
Kovács Attila (5,95 m ), valamint megosztva
(III.) Bujtor Attila és Bokor Norbert (5,6 m)
helyezést érték el. (képünk a 2. oldalon)
A nap folyamán a kicsiket és nagyokat a
Varázshangok az Egészségért Egyesület
lelkes aktivistái mozgatták meg és
kápráztatták el játékaikkal. E napokon
népszerű
bemutatókat
láthattunk
a
Tűzoltóság, Cserkészek és Csider-völgyi
Lövészklub jóvoltából. Köszönet érte!
A nap során köszönet a hangosításért
(Silver Band), hiszen végig flottul zajlottak
az események. A „Forrásvizes palacsintakészítő csapat” mellett köszönjük Keresztes
József és főzőcsapata segítségét programunk
biztosításához. A gulyáságyút
és a
hozzávalókat pedig Czafit Lajos úrnak.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
köszönetet mond, mindannak a kedves
vendégseregnek, támogatónak, résztvevő
fellépőnek, valamint a helyszínen megjelent
kézműveseknek, akik e napon fent voltak
és támogatták a természetvédelem nemes
ügyét.
Köszönet támogatóinknak: Keszthelyi
Erdészet, Gyenesdiás Önkormányzata és
Étkezde, Polgármesteri Hivatal dolgozói,
Klubkönyvtár, Gyenesdiási Ált. Iskola, Gyd.
Környvéd. Bizottság, BfNPI, Keresztes
József és főzőcsapata, Ordosz - Tárkány
Bt, Rádi László pincészete, Papp Antal
pincészete, Komáromy Pékség, Polgárőrség,
Silver Band Együttes, www.falmaszas.
com, Hegyi János, jegyző asszony, Németh
Ágnes, Finta Maya, Czafit Lajos, Asbóth
Sándor Gyenesdiási Huszárbandérium,
János Lovarda, Gyenes Néptáncegyüttes,
Varázshangok az Egészségért Egyesület,
Oázis Kertcentrum, Szőnyegország, J&A
Kerámiaház, Nádas csárda, Torony csárda,
Piroska csárda, Anita étterem, Zöld Ház,
Sümegi Ferenc, Németh kertészet, Varsás
Bt., Keszthelyi Katasztrófavédelem, Motyó
Diszkont, CBA-Zöld Hangya Bt., Ikervirág,
Szent
Ilona
gyógyszertár,
Mészáros
Szerelvény szaküzlet, Szűrő kis- és nagyker,
Mozaik Áruház, Rózsahegyi Műszaki Áruház,
Szabó és Szabó Autóker, Szűcs Szőrmés, Z+D
Kft, Szalai Szikvíz, Diás Kertcentrum, Riedl
Tamás, VISIONET Kft, Nemzeti Dohánybolt
és Horgászbolt, Rent’n’fun motorkölcsönző,
Novák Zsuzsanna, Gyalog üzletház,
keszthelyi Cserkeszek, Keczeli Zoltán, helyi
lovardák végül de nem utolsó sorban a
vidám nap során az egyesületünk segítőinek,
valamint tagságának és családjaiknak,
barátaiknak.
Visszavárunk mindenkit jövőre is!
Gálné Németh Ildikó elnök

A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Tanulmányutak a média képviselőinek
Május elején két study tour is érintette
térségünket, egyrészt a Balatoni RMI,
másrészt a Nyugat-Balatoni Turisztikai
Iroda szervezésében. A média képviselői
élménydús programokon vettek részt.
Mindkét tanulmányút jó hangulatban zajlott
és az újságírók igazán hitelesen győződhettek
meg arról, hogy a Nyugat-Balatonon tavasszal
is sok program várja az aktív pihenést
kedvelőket. Az első élménybeszámolók már
megjelentek, melyeket a következő hetekben
továbbiak fognak követni.
Nyitott Balaton
A Balaton Turizmus Szövetséggel karöltve
lebonyolított Nyitott Balaton akciót sikeresen
zárta a Balaton régió. A május 1-11. között
lezajlott programsorozat megmozdította az
embereket, az akcióval sikerült felhívni a
figyelmet arra, hogy tavasszal is érdemes a
Balatonra jönni, hiszen ilyenkor is bőven
van mit csinálni. A csatlakozott partnerek
pozitívan nyilatkoznak a kezdeményezésről,
még ha nem is tapasztalt mindenki
forgalomnövekedést, de a rengeteg értékes
médiamegjelenés kapcsán mindenki érti
az akció lényegét. A visszajelzések szerint
Gyenesdiáson most is szívesen keresték fel
a vendégek garantált programhelyszíneinket,
és a nyugat-balatoni vezetett gyalog- illetve
kerékpártúrák jelentős része is – ugyan
kis létszámú résztvevővel – elindult és jó
hangulatban zajlott.

A településre érkezők kedves gesztusként
értékelték a piknik keretében kínált szörpöt,
lángost, illetve a napozóágyakat. A Szövetség
már dolgozik őszi folytatás előkészítésén.
Ezúton is köszönjük minden csatlakozott
partnerünknek, továbbá Kandikó Imrének az
együttműködést!
***
Gyenesdiás,
a
Nyugat-Balaton
üdülőfalujaként immár 5 éve következetesen
valósítja meg aktív és családbarát települési
szintű turisztikai marketingpolitikáját.
Ennek eredményeként a település többek
között a strandokon, játszótereken eszközölt
infrastrukturális fejlesztéseinek, családbarát

2014. május
szállás-, és vendéglátóhelyeinek, valamint
változatos programkínálatának köszönhetően
számos díjazásban is részesült: 2010-ben,
2011-ben és 2013-ban a Balaton legjobb
strandja, 2011-ben a legjobb zalai üdülőhely,
2011-ben
Családbarát
Önkormányzat.
2014 májusától a a település családbarát
kínálatát tovább erősíti, hogy a településen
2000 óta - kezdetben panzióként - üzemelő
Wellness Hotel Katalin**** az Új Széchenyi
Terv NYDOP-2.1.1/F-12 sz. „Turisztikai
szolgáltatások fejlesztése” pályázatának
köszönhetően újabb, a családosok kényelmét
szolgáló fejlesztések valósultak meg. A
pályázaton a szálloda komplex turisztikai
szolgáltatásainak fejlesztésére 184 622
139 Ft támogatást kapott. A projekt összes
költsége nettó 369 244 278 Ft.
Elkészült
a
hotel
szobáinak
színvonalemelése,
szolgáltatásainak
bővítése, melynek keretében egy új 150
férőhelyes balatoni panorámás konferencia
terem került kialakításra, valamint a
kerékpárkölcsönző kerékpár választéka
is bővült. A vendégek komfortérzetének
növelése
érdekében
megvalósult
az
épületszárnyak közötti szintenkénti átjárás,
babakonyha létesült és a meglévő lift mellé
egy látvány lift is készült. Bővült a parkoló
kapacitása is. A szálloda létrehozott egy
mosodát is. Önerőből új szobák - melyből
2 db balatoni panorámás pezsgőfürdős
exclusive szoba – is készültek.
***
Alpesi Túra
Gaalba
Gyenesdiás
partnertelepülésére
2014. június 14-15.
(szombat-vasárnap)
Jelentkezési határidő:
2014. június 08.
Jelentkezés: Pék András, Pékné Orbán
Julianna túravezetőknél
(J&A Kerámiaház,
Gyenesdiás, Kossuth L. 103.
83/316-504, 70/208-13-25,
info@jesapekkeramia.hu )
Kovács Judit, Szirmai Katalin, Belenta Réka
Tourinform Gyenesdiás, Kossuth L. 97.
83/ 511-790, gyenesdias@t-online.hu )
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legmagasabb pontján – Kékestető 1014 m
– de voltunk a „legmélyebbjén” is – Recski
munkatábor…
Feldebrőn az altemplom
kínált szép érdekességeket. Nagyszerű helyi
vezetéssel ismertük meg Eger várának titkait,
a Székesegyház szépségeit. Első napunk
végén Egerben hajtottuk álomra fejünket.
Másnap láttuk az egerszalóki sódombot,
erdei-vasutaztunk, majd végigsétáltunk a
Fátyol-vízesést övező sétányon. Lillafüred
kihagyhatatlan vízesése és a Hámori
tó nyugalma után Miskolc református
deszkatemplomát kerestük fel. Az este már
Tokajban ért bennünket, ahol borkóstolós
vacsorával zárult a napunk. Az addig kegyes
időjárás szelesre fordult, és Boldogkőváralja
váránál jól esett behúzódni a vár szélvédett
börtönébe… Autóbuszra szállva Kassa és
egy helyi idegenvezető várt bennünket.
Megcsodáltuk Kassa főterét, a Márai-házat,
a Dómot és az altemplomát, ahol felkötöttük
klubunk nemzeti színű szalagját II. Rákóczi
Ferenc fejedelem szarkofágjára.
Három tartalmas nap, meseszép erdei utakon
járva, csodás látnivalókkal fűszerezve.
Igazán az sajnálhatja, aki nem volt velünk!
De csatlakozni hozzánk most is van
lehetőség:
Egynapos kirándulást szervezünk május
24-én (szombaton) Szombathelyre.
Jáki domonkos templom, a Jeli arborétum,
Szt.Márton emlékhelye, és Szombathely
ismert és ismeretlen szépségeit bemutatva a
Szajki-tavaknál zárjuk le a látnivalók sorát.
Jelentkezni az útra a József Attila
Klubkönyvtárban lehet, vagy elektronikus
formában a magyar-vandor-01@freemail.hu
e-mail levélben.
Az ezt követő utunk Budapest és a Seusokincsek megtekintésére indul…
De naprakészen tájékozódhat honlapunkon
is, csak be kell írnia a keresőbe: Gyenesdiási
Magyar Vándor Klub.
Csányi Zoltán a klub elnöke

SPORT
Gyenesi fiú a dobogó tetején

MAGYAR VÁNDOR KLUB

Ez volt az első!
Kirándulásaink között első alkalom volt,
hogy három napra elutazzunk és bebarangoljuk
a Mátra és Bükk környékének gyönyörű
látnivalóit. Egy hét is rövid lett volna, de nekünk
csak három nap jutott. Felsorolni is hosszú lenne
az átélt élmények sorát, de azért megpróbálom

Április utolsó hétvégéjén rendezték meg
Bükön az Olimpici GP4 párbajtőrversenyt,
melyre magyar és külföldi versenyzők

Gyenesdiási Híradó
egyaránt szép számban jöttek. Törpici
korosztályban Kovács Alex is részt vett az
57 fős mezőnyben. Az első fordulót teljesen
veretlenül megnyerte, és bár a második
fordulóban egyet elvesztett az asszói
közül, így is magabiztosan került a döntőt
vívó legjobb 8 közé. A döntőben hármas
holtverseny alakult ki az első helyen – köztük
volt Alex is -, ezért a dobogósoknak újra meg
kellett mérkőzniük. Edzője szerint Alex végig
nyugodt és megfontolt volt, és bár szoros
küzdelemben, de legyőzte mindkét ellenfelét.
A hosszú nap után végre gyenesi fiú állhatott
fel a dobogó legtetejére, hogy büszkén
vehesse át az őt megillető aranyérmet, és az
üvegtrófeát.
Gratulálunk!
Nyugat – Balatoni Regionális
Sportcentrum Egyesület
Röplabdaközpont hírei
Kiemelkedően
szerepeltek
a
Röplabdaközpontban képzett lányok a 2013
– 14. évi korcsoportos Országos Diákolimpia
területi döntőjén. A Zala Megyei döntő
megnyerése által szerezett joggal, Kaposváron
vettek részt a helyi Kárpáti János Általános
Iskola képviseletében. A négycsapatos döntőn
az előkelő 2. helyen végeztek. Mindezek
a többi, nagyon szép eredménnyel együtt
ékesen bizonyítják, hogy kiemelkedően jó és
eredményes a röplabda utánpótlás nevelésképzés a település röplabdás Egyesületében.
Az ezüstérmes gyermek leány csapat tagjai:
Pálfi Bianka, Sebestyén Flóra, Varga
Viktória, Penzer Lili, Hegyi Bianka
csapatkapitány, Divinyi Dalma, Lenkei
Viktória (képünk a 15. oldalon)
A leány csapat felkészítésében, edzésében,
röplabdaoktatásában, kezdetektől fogva
kiemelkedően fontos szerepet töltött be,
Juhász Mónika röplabdaedző, akinek
áldozatos munkája külön elismerést érdemel.
Külön dicséret illeti a csapat egyik legjobbját,
Sebestyén Flórát. Kora ellenére már több
alkalommal helyet kapott a felnőtt női
csapatban. Az egyre javuló röplabdatudása,
a hihetetlen szorgalma, az edzési és játékbeli
hozzáállása alapján meghívást kapott a
korosztályának megfelelő Bakony – Balaton
Röplabda Akadémia Válogatottba (BBRA). A
2014. május 3- 4-én Budapesten megrendezett
Országos Mini Kupán 28, az ország minden
részéről érkező, nagy hagyományokkal
büszkélkedő Egyesületeteket képviselő, azok
utánpótlását biztosító csapatok versenyében
a 4. helyen végzett a BBRA Válogatott! A
siker nagyságát növeli, hogy egyedül a Vasas,
a Nyíregyháza és a Békéscsaba csapatai
tudták csak megelőzni őket, olyanképpen,
hogy mindhárom ellenféllel szemben nagyon
szoros mérkőzéseket vívott és csak pár pontos
vereséget szenvedett a BBRA Válogatott.
A Mini Kupán nyújtott kiemelkedően
magas teljesítménye alapján Sebestyén Flóra

Gyenesdiási Híradó
meghívást kapott az U 14 –es Magyar
Válogatott 12 fős keretébe.
Ez
a
meghívás
mindennél
jobb
bizonyítványt állított ki a Röplabdaközpont
tevékenységéről, ezért is mert Flóra mellet,
további két válogatott kerettag játékost
(Héri Sára és Tóth – Lakits Petra) ad az
Egyesületünk.
Ezekre az eredményekre felfigyeltek a
Magyar Röplabda Szövetségben is. Nem
véletlen a nyár folyamán három Válogatott
is nálunk Gyenesdiáson akarja megtartani a
felkészülési edzőtáborát, a Diási Játékstrand
két „A” kategóriás strandröplabda versenynek
kijelölt helyszíne, továbbá itt tartja meg június
végén kihelyezett ülését a MRSZ Utánpótlás nevelési Bizottsága.
Az Egyesülettel kapcsolatos bővebb
információ
a
honlapunkon
(www.
gyenesroplabda.hu) megtalálható.
Király András elnök

Labdarúgás
Bozsik program Gyenesdiáson
A Kinizsi SK Labdarúgó Szakosztályunk a
Bozsik programon belül két tornát rendezett.
Az U13-as korosztályunknak március 28án került sor a megmérettetésre. Hat csapat,
Gyenesdiás, Hévíz, Keszthely, Zalaapáti,
Zalaszentgrót, Türje képviseltette magát. A
gyenesdiási Kinizsi a torna folyamán kiváló
játékkal az első helyen végzett. Komoly
labdarúgó múlttal rendelkező egyesületeket
sikerült magunk mögé utasítani. Gratulálunk
az egész csapatnak, csak így tovább fiúk!
U13 korosztály: Rajki András, Szi-Márton
Péter, Papp Levente, Papp Dominik, Vajda
Ádám, Tarr Trisztán,
Sam Strzebonski,
Németh Sándor, Németh Péter, Németh
Norbert, Németh Donát Ákos, Vaszkó
Zsombor, Krasznai Kevin
A második Bozsik torna április 4-én volt.
Számos csapat: Gyenesdiás, Keszthelyi
Haladás két csapattal, FCK Keszthely,
Várvölgy, Rezi, Vonyarcvashegy vett részt
a tornán. Minden csapatnál 3 korosztály
képviseltette magát, az U7, U9, és U11.
Nagyszerű időjárást fogtunk ki, a kis
labdarúgók szép számmal 160-170-en jelentek
meg. A gyenesdiási csapat a hírnevéhez
nagyszerűen szerepelt. A legkisebbeknél a 6-7
éves korosztályban nincs helyezés, de nagyon
jól szerepeltek a csapatjátékokban.
(képünk a 15. oldalon)
U7 korosztály focistái: Mosdósi Marcell,
Talabér Barnabás, Németh Balázs, Galát
Flóra, Vidman Tamás, Kecskés Domonkos,
Kecskés Gellért, valamint Véget Bojta,
Kulcsár Janó, Lancz Botond, Rajkai Géza,
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Mátyás, Fazekas Samu.
Az U9-es koroszályunk a 2. , az U11-esek
a 3. helyen végeztek, dicséretet érdemelnek.
U9-es korosztály: Dósa Bulcsú, Erdősi
Zsombor, Ángyán Szilveszter, Németh Gergő,
Szijártó Dorina, Sági Attila, Pál Levente,
Jaczó Soma, Vajda Máté, Búzás M. Bojta
U11-es korosztály: Szörényi Zoltán, Rábai
Levente, Franek Vencel, Szuper Olivér, Tarr
Csongor, Marth Dávid, Baki Róbert, Kustán
Roland, Varga Levente
A torna végeztével az eredményhirdetés
után minden sportolót egy kis ajándékkal
leptünk meg, köszönjük a Komáromy
Pékségnek, Sorok Attilának, és a Nádas
Csárda vezetőjének Zsinkó Lajosnak, hogy
ezt lehetővé tették. Köszönettel tartozunk a
felkészítő edzőinknek, Fejérvári Ferencnek,
és Horváth Zoltánnak, valamint a felnőtt és
tartalék labdarúgó csapatainknak a tornán
való segítségért.
Az egész délutánt felölelő rendezvényt
sikeresen lebonyolítottuk, a részt vevő
csapatok, csapatvezetők, szülők, elégedetten
távoztak a nap végén. Jövőre ismét
találkozunk.
Mosdósi Attila
A Bozsik programon részt vevő csapataink
évente 8-10 tornán vesznek részt, azoknak
a szülőknek segítőknek szurkolóknak, akik
az utaztatásban és egyéb a csapat körül lévő
teendőkben segítenek, ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani, és továbbra is szívesen
vesszük az ilyen jellegű támogatást is.
Szívesen várunk minden focizni vágyó
kisgyermeket, akár fiút akár lányt.
Érdeklődni
Horváth Zoltán edző tel.: 70/252-9792,
Durgó Miklós edző tel.:30/205-0982,
Mosdósi Attila sk. elnök tel.:30/5200-375

A hajrához érkezett
a labdarúgó bajnokság
A 25. fordulóban elszenvedett vereség után
labdarúgóink négy pontos hátrányba kerültek
az éllovas Csácsbozsok-Nemesapáti SE
mögött. A tavalyi bajnoki cím megszerzése
után idén is remek formában játszó gárda
eddig 22 nagyszerű győzelmet szerzett és most
már leírhatjuk, hogy idén a dobogó második
fokára fog felérni Hajba Géza csapata. Az
utolsó négy mérkőzés eredményei:
Z+D CSERSZEGTOMAJI SK - KINIZSI
SK. GYENESDIÁS 1-2
KINIZSI
SK.
GYENESDIÁS
VASBOLDOGASSZONYI LSC 4-2
NAGYKAPORNAK KSE - KINIZSI SK.

2014. május
GYENESDIÁS 3-0
KINIZSI SK. GYENESDIÁS - TÜRJE SE
2-1
A bajnokságból még vissza lévő fordulók:
05.24.
17:00
óra:
KINIZSI
SK.
GYENESDIÁS - POLICE - OLA LSK
06.01. 17.00 óra: VONYARCVASHEGY
SE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
06.08.
17.00
óra:
KINIZSI
SK.
GYENESDIÁS - ZALASZENTIVÁN SE.
Mindenkit
szeretettel
várunk
a
mérkőzésekre, különösen a június 8-án
17.00 órakor kezdődő Zalaszentiván elleni
mérkőzésre és az azt követő ünneplésre,
hiszen ezüstérmes labdarúgó csapatot
köszönthetünk, ünnepelhetünk.
Legutóbbi
hazai
mérkőzésünket
követően, amikor Türjét láttuk vendégül
szintén ünnepelhettünk. A sportot és a
barátságot. Településeink között meglévő
jó kapcsolatot és labdarúgóink több éves
barátságát közös vacsorával erősítettük meg
a mérkőzést követően a Községházán, ahol
a településeink polgármesterei méltatták
röviden labdarúgóink eredményeit. Most a
Nádas Csárda – Zsinkó Lajos és a Komáromy
Pékség – Sorok Attila, valamint a hatvanadik
születésnapját ünneplő Keresztes József és
csapatának, kedves feleségének Erzsinek
és a Krasznai családnak a finom vacsoráért
szeretnénk köszönetet mondani.

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉSEK
A
GYENESDIÁSI
KÖZ-KULTÚRA
ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2013. évről
A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítványt
a Zalaegerszegi Törvényszék (Zala Megyei
Bíróság) 60.023/1998/2.számon közhasznú
jogállásúként 1998.05.22-én nyilvántartásba
vette.
Az alapítvány célja.
Az alapítványt létrehozó tagok elkötelezett
hívei Gyenesdiás Nagyközség kulturális,
alkotó művelődési közösségeinek, valamint
a helyi közösségi művelődési lehetőségek
kiszélesítésének, a kulturális örökség
megóvásának.
Ezért a létrehozott alapítvány kiemelten
alapvető célja : a Gyenesdiás közösségi,
civil szerveződéseken alapuló kulturális
élete támogatása, a helyi közösségi-kulturális
lehetőségek bővítése.
A Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány
számviteli beszámolója az Alapítvány
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székhelyén (Kossuth L. u. 97. Klubkönyvtár)
megtekinthető.
. A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás
Szervezetünknek 2013-ban 5 milllió 294
ezer Ft bevétele származott
Központi költségvetéstől támogatásként
1.680 e Ft, önkormányzattól 1.658 e Ft, NAV
SZJA 1 % -ból 72 e Ft, fellépti díjakból 640
e Ft, magánszemélyektől 429 e Ft, egyéb
bevételünk 810 e Ft volt
16 millió 646
e Ft kiadásunk volt,
ennek legnagyobb része (az egyébként 100
%-ban LEADER támogatott) 15 m Ft-os
költségvetésű Festetics-vágta megrendezése
volt. Ezen kívüli fontosabb kiadások:
személyszállítás 680 e Ft, oktatás, koreográfia
846 e Ft, anyagköltség 334 e Ft,
A kiadás és bevétel közti különbséget
a LEADER pályázathoz felvett hitel
finanszírozta
- A vezető tisztségviselőknek az alapítvány
pénzbeli juttatást nem adott.
- Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Csoportjaink
különböző
helyeken
szerepeltek, melyeken saját bevételre tettünk
szert, ezek közül a fontosabbak: a Néptáncosok,
Népdalkör és a Dalárda 640 ezer Ft fellépésből
származó bevétele, a Klubkönyvtár TÁMOP
zárórendezvénye kapcsán 325 e Ft bevétel
származott, könyvértékesítésből 260 e Ft
bevételünk volt, egy kiállítás kapcsán 30 e Ftot kaptunk.
Egy 15 millió Ft-os Leader pályázati
projektet valósítottunk meg, a Festeticsvágta rendezvényét, ehhez hitelt vettünk
fel, az elszámolása 2014-ben történt meg.
A hitelfelvétel költségét az önkormányzat
részünkre támogatásként megtérítette.
200 e Ft-os NKA támogatott Pünkösdi
fesztivál pályázatot valósítottunk meg, sikerrel
250 ezer Ft NEA működési támogatást
nyertünk, mely áthúzódott 2014-re.
Részt vettünk az iskolai művészeti
oktatásban, ehhez az önkormányzattól ezzel
egyenlő támogatást kaptunk.
Részt vettünk foglalkoztatási pályázaton, az
5 milliós pályázati kérelmünket várólistára
tették.
Tartottunk egy CD bemutatót – mely a
Klubkönyvtár TÁMOP pályázata részeként
készített CD anyagát mutatta be..
Júniusban csoportjain Gaalban vokltak,
az
önkormányzat,
illetve
községünk
testvérkapcsolata révén.
Mi fizettük a Diási búcsúra érkező erdélyi
testvértelepülésünk útiköltségét, ezt az
összeget támogatásként megkaptuk.
Megelőző két évi tevékenységünkról 2014
márciusban az önkormányzati képviselőtestület előtt számoltunk be.
Hiteltartozásunk a Takarékszövetkezet
felé 2013 év végén 14.992.204,- Ft, melyet a
LEADER pályázat elszámolását követően
folyósítottak szervezetünk számára
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az alapítvány kuratóriuma 2014. április 29-i
ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.
Az éves közhasznúsági jelentés nyilvános,
abba bárki betekinthet, abból saját költségére
másolatot készíthet.

Gyenesdiási Óvodás
Gyermekekért Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
2013. évről
8315 Gyenesdiás, Bartók Béla u. 1.
Adószám: 18954351-1-20
2013.
február
1-jétől
a
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0663
számú,
Gyenesdiási
Óvodás
Gyermekek
Egészségmegőrző Programja elnevezésű
pályázatot valósítottunk meg az óvodában,
amely a gyermekek egészségnevelését
szolgálta. A megvalósított programok száma
összesen 34 alkalom volt: 10 alkalommal
táncházi foglalkozást, 10 alkalommal ú.n.
játszóházi foglalkozásokat, 4 alkalommal
sportbajnokságot, 5 alkalommal főzőnapot
és egy alkalommal gyalogtúrát, egy
alkalommal egészségügyi állapotfelmérést,
valamint 3 napos ú.n. egészséghetet
tartottunk. A programok megvalósításában
olyan szakemberek vettek részt, mint
belgyógyász
szakorvos,
bőrgyógyász,
gyermek-tüdőgyógyász, ortopéd szakorvos,
dietetikus,
pszichológus,
valamint
óvodapedagógusok, népzenészek. Mindezek a
tevékenységek nagyban segítették gyermekek
egészségmegőrzését
lelki
egészségének
megóvását, megtartását, a család és az óvoda
kapcsolatának javítását, szorosabbá tételét.
A pályázat olyan pénzeszközöket biztosított
számunkra, amelyek lehetővé tették, hogy
bizonyos rendezvényeken az óvoda összes
kisgyereke részt vehetett, mint például az
Alma Együttes koncertje. Ezen kívül az
eszközbeszerzés keretében vásárolhattunk
bútorokat,
tornaeszközöket,
főzéshez
szükséges kiegészítőket. Az anyagbeszerzés
során pedig nagyon sokféle kézművességhez
való papírárukat, ragasztókat, festékeket,
filctollakat biztosítottunk a gyermekek
foglalkoztatásához. A főzőnapok során a
gyermekek megismerkedhettek a reform étkezés
alapjait biztosító ételekkel, zöldségekkel,
gyümölcsökkel; új ízeket tapasztalhattak meg.
Ezek a szemléletformáló foglalkozások a
gyermekeken keresztül a szülőket is érintették
és remélhetőleg jó irányba befolyásolták.
A pályázat célja az volt, hogy a gyermekek
minél
több
mozgásos
programban
vegyenek részt, valamint szüleik számára
szemléletformáló előadásokat, rendezvényeket
biztosítsunk. A kitűzött célt megvalósítottuk,
minden
programot
sikeresen,
nagy
érdeklődés mellett megtartottunk és a szülők
visszajelzéseiből pozitív mérleget vonhatunk.

Gyenesdiási Híradó
Induló pénzkészlet
2013. 01. 01-én

422.982 Ft

Bevételek összesen
214.987 Ft
2013. évi utalt 1% SZJA
179.579 Ft
Magánszemélyektől kapott támogatás
32.010 Ft
Kamatbevétel
3.398 Ft
Induló pénzkészlet + 2013. évi bevételek
összesen
637.969 Ft
Kiadások:
Műfű lerakása az óvoda udvarán
53.690 Ft
Dekorációs költség
16.280 Ft
Működési költség
25.302 Ft
Internetes hirdetés
25.400 Ft
Könyvelési díj (TÁMOP-6.1.2-11 pályázat)
182.000 Ft
Kiadások összesen
302.672 Ft
Pénzmaradvány 2013. 12. 30-én 335.297 Ft
Pályázati támogatás
10.000.000 Ft
Tárgyévre jutó összeg
9.092.345 Ft
Tárgyévben felhasznált összeg 9.202.938 Ft
Tárgyévben folyósított összeg
9.897.479 Ft
Személyi ráfordítások
1.157.690 Ft
Dologi kiadások
8.045.248 Ft
Összesen
9.202.938 Ft
A
pályázat
megvalósításán
kívüli
tevékenységeink: hozzájárultunk az udvari játék
biztonságosabbá tételéhez a műfű lerakásával,
szebbé tettük a gyermekek által használt
ebédlőhelyiséget az ablakok díszítésével,
hozzájárultunk
a
csúszásmentesség
megvalósításához.
Lóránt Veronika Borbála,
a kuratórium elnöke

FÜR UNSERE DEUTSCHSPRACHIGE LESER
Pfingstprogramm und Veranstaltungen im
Juni
Samstag, 7. Juni um 18.00 Uhr
Die
Kunstmalerin
Malustyik
Ilona
präsentiert Ihre Werke im Gemeindehaus. Die
Gemäldeausstellung wird vom Kunstlehrer
Lichtenwaller Zoltán eröffnet. Musikalische
Begleitung mit Gesang, Geige und Klavier.
Pfingssonntag, 8. Juni
um 10.00 Uhr feierliche FesttagsMesse in der St. Ilona-Kirche
ab 14.00 Uhr Familien-Nachmittag
auf dem Hof zwischen Gemeinde- und
Pastorenhaus, Bastelwerkstatt für Kinder,
Kartoffelpuffer (tócsi) backen – gern nehmen
wir Tócsi-Zutaten entgegen.
um 19.00 Uhr reform. Gottesdienst
im Gemeindehaus
Pfingstmontag, 9. Juni
Morgens von 6 – 9 Uhr am Diáser Strand
Öffentlicher Angelwettbewerb vom Ufer
aus.

Gyenesdiási Híradó
Jeder kann mitmachen mit einer Angel pro
Person. Anmeldung eine halbe Stunde vor
Beginn direkt am Strand.
Samstag, 21. Juni von 18 – 22 Uhr
Museumsnacht - auch in Gyenesdiás
Jeder ist willkommen. Der Eintritt ist frei.
- Avaren-Ausstellung im Pastorenhaus –
umfangreiche Ausstellung aus der Zeit vor der
Landnahme
- Ofenmuseum - Diótörő u. 16/2, Tel. 30/30294-95 – Die umfangreichste Sammlung
antiker Eisenöfen und viele andere Dinge aus
Gusseisen.
Alpentour
Zweitägiger Ausflug 14. – 15. Juni (Samstag
– Sonntag) nach Gaal /Steiermark zu unserer
Partnergemeinde.
Anmeldungen im J&A Keramikhaus bei Pék
András und seiner Frau Julianna (Planung
und Organisation), Kossuth L. 103, Tel.
83/316-504, 70/208-13-25, eMail: info@
jesapekkeramia.hu oder im Tourinform-Büro
bei Kovács Judit, Szirmai Katalin, Belenta
Réka, Hunyadi u. 2, Tel. 83/511-790, eMail
gyenesdias@tourinform.hu
Informationen des Bürgermeisteramts
Ferienunterkünfte mit Swimmingpool
Sehr geehrte Vermieter,
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen,
dass Vermieter von Ferienunterkünften
mit
Swimmingpool
eine
schriftliche
Betriebsregelung benötigen. Wenn Gäste durch
nicht kontrollierte und nicht genehmigte Pools
Infektionen und Krankheiten erleiden, liegt die
Verantwortung zu 100% beim Betreiber. Diese
Betriebsregelung wird beim Volks-HygieneInstitut (Járási Hivatal Népegészségügyi
Intézet) beantragt.
Örtliche Abgaben und Steuern
Sehr geehrte Steuerzahler,
bitte beachten Sie, dass die Einzahlungsfrist
für die örtlichen Steuern für das 1. Halbjahr
2014 am 15. März 2014 abgelaufen ist. Bei
Nichteinhaltung der Frist ist die Gemeinde
befugt,
ein
Vollstreckungsverfahren
einzuleiten. Unbezahlte Steuern sind Vergehen,
die Verwaltungsstrafen nach sich ziehen. Um
zusätzliche Kosten zu vermeiden, wird jeder
Betroffene gebeten, die Zahlungen wegen der
ungünstigen Auswirkungen zu regeln. Bitte
melden Sie sich persönlich noch vor dem
31. Mai 2014 während der Öffnungszeiten
im Gemeindebüro oder telefonisch unter
83/510-010 (Grund- und Haussteuer,
Kommunalabgaben, Gewerbesteuer) oder
83/510-011 (Kfz). Auch Änderungen für die
Steuererklärung (z.B. Ausbau der Gebäude,
Geschäftsaufgabe oder Adressänderungen)
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werden, denn alle Änderungen müssen
innerhalb von 15 Tagen bei der Steuerbehörde
gemeldet werden.
Europawahl
Am 25. Mai 2014 findet die Wahl der
Vertreter für das Europa-Parlament statt. Das
für unsere Gemeinde zuständige Wahllokal
befindet sich wie bisher in der Grundschule
(z.B. wie bei Kommunalwahlen). Einwohner
aus Deutschland, Österreich und Schweiz, die
auch in Gyenesdiás einen Wohnsitz haben,
können nur dann hier wählen, wenn sie bis
spätestens 9. Mai 2014 einen Eintrag in die
hiesige Wählerliste beantragt haben.
Bitte beachten
Sehr verehrte Gyenesdiáser Einwohner. Der
Buchsbaum (Buxus) ist ein weltbekannter und
allseits beliebter immergrüner Zierstrauch.
Gern wird er in Gärten, Parks und Friefhöfen
gepflanzt. Leider gefährdet neuerdings ein
Schädling seinen Bestand. Dieser Schädling,
die Buchsbaum-Motte, wurde in Ungarn zuerst
Ende 2011 entdeckt. Sie befällt nicht nur den
Buxus, sondern auch den Spindelstrauch und
die Stechpalme (Ilex). Der Schädling entwickelt
pro Jahr 2-3 Generationen und frisst die
Sträucher kahl. Er wird in Europa inzwischen
als hochgefährliche Art klassifiziert.
Bekämpfung: Die Pflanze mindestens ein
Drittel zurückschneiden, kleineren Befall
von den Blättern absammeln, beobachten
und oft wiederholen. Jedoch wirksamer ist
eine chemische Bekämpfung mit Dimilin
25 WP oder Dipel ES (umweltfreundliches
Spritzmittel). Der beste Zeitpunkt für die
chemische Bekämpfung ist die Zeit, wenn sich
der Schädling im Larven- bzw. Wurmstadium
befindet.
Der Kindergarten freut sich, wenn Sie Ihr
Altpapier sammeln und gebündelt bis 17.
September gelegentlich dort abgeben.
Aufruf der Großgemeinde Gyenesdiás,
Ausschuss
für
Umweltschutz
und
Siedlungsentwicklung:

Es
gibt
Zuwendungen
für
die Erhaltung von alten Gebäuden,
Volksarchitektur und kulturhistorischen Werten
(z.B. Strohdach- oder Fassadenrestaurierung,
Mauerisolierung). Betroffene melden sich
bitte in der Gemeinde bei Samu Zoltán 516001. Antragsformulare müssen bis 30. Juni
2014 mit Dokumentation vor und nach der
Restaurierung, Zustandsbeschreibung usw.
eingereicht werden.

Wer hat die meisten Blumen im
Garten? Der Ausschuss für Umweltschutz und
Siedlungsentwicklung der Gemeinde und der

2014. május
Tourismusverein suchen den blumenreichsten
Garten in unserem Ort. Auch umweltfreundliche
Bebauung, Baum- und Grünbepflanzung
werden in Betracht gezogen. Sie können sich
selbst oder andere im Gemeindehaus oder per
eMail (gyenesmuszak@tonline.hu) melden,
zum Beispiel Nachbarn, Freunde, Bekannte.
Die Jury findet in der 2. Juli-Woche statt.
Gemeindenachrichten
Aufruf an alle Grundstückseigentümer:
Bitte auf und vor Ihrem Grundstück
Ordnung halten und zu starke Verunkrautung
verhindern. Bitte achten Sie besonders auf
Ambrosia (ungar. parlagfű). Der Pollen
dieser gelbblütigen, krautigen Pflanze, aber
auch der Hautkontakt mit dem Blütenstand
kann heftige Allergien auslösen. Die Pflanze
muss daher unbedingt vernichtet werden.
Zuwiderhandlungen können mit Geldstrafe
belegt werden. Rasenmähen bitte mindestens
4x jährlich (Ostern, Pfingsten, 15. Juli und 20.
August).
Die Müllabfuhr kommt zwischen dem 1.
Juni und 31. August 2014 wieder zweimal
wöchentlich, immer dienstags und samstags.
Die gelben und blauen Säcke werden vom
1. Mai bis Ende September wöchentlich Mittwoch - abgeholt. Danach im Oktober,
November, Dezember wieder einmal
monatlich, immer mittwochs. Darüber hinaus
können Sie auch die für Kunststoff und
Buntglas bereitgestellten Container benutzen.
Laut Gesetz (2012th CLXXV.) sanken
für 2014 die Abfallentsorgungs-Gebühren.
Im Gegensatz zum Vorjahr werden die
Rechnungen in 4 gleichen jährlichen Raten
ausgestellt. In Bezug auf den Jahresbetrag
gilt eine Ermäßigung von 6% bei den
Gemeinkosten.
Für zeitweilig bewohnte Häuser erfolgt
die Müllentsorgung vom 1. April bis Ende
September. Diese Eigentümer erhalten eine
Rechnung zu Beginn des Sommers. Der Dienst
erfolgt auch ohne Etikett.
Die Jahres-Eintrittskarte 2014 für die
Gyenesdiáser Strandbäder ist ab 31. Mai
bis 1. Juli von 13 – 18 Uhr an der Kasse am
Gyeneser Lido-Strand erhältlich.
Erwachsene 1.000 Ft, Kinder 4-14 Jahre 500
Ft.
Innerhalb einer Familie hat das dritte und
jedes weitere Kind nach Registrierung freien
Eintritt.
Mitzubringen sind entweder gültiger
Personalausweis mit Foto+Adresskarte oder
die Jahreskarte 2013, die dann verlängert wird.
Verlängerung max. 4 Jahre möglich. Danach
ist eine neue Jahreskarte mit neuem Foto
erforderlich.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Tisztelt Szállásadók!
Felhívom azon szálláshely-szolgáltatók
figyelmét, akik ingatlanukon medencével
rendelkeznek, hogy a hatályos jogszabályok
alapján
üzemeltetési
szabályzattal
kell rendelkezniük. Amennyiben a nem
engedélyezett és kontrolált medencéknél a
nem megfelelő üzemeltetés következtében
történt baleset, esetleg fertőzés, mérgezés
alakul ki, úgy teljes mértékben az üzemeltetőt
terheli a felelősség.
Kérem,
amennyiben
üzemeltetési
szabályzattal
nem
rendelkeznek,
azt
mihamarabb elkészíteni, és a Járási Hivatal
Népegészségügyi Intézetével engedélyeztetni
szíveskedjenek.
Tisztelt Adózók!
Felhívom figyelmüket, hogy a helyi adók I.
félévi befizetési határideje 2014. március 15.
napján lejárt. Amennyiben esedékes és meg
nem fizetett adótartozásuk vagy adók módjára
behajtandó köztartozásuk (közigazgatási
bírság, szabálysértési bírság, meg nem fizetett
tartásdíj) van, úgy hivatalunk végrehajtási
eljárás megindítására köteles. A végrehajtási
eljárás keretében az adóhatóság a munkáltatót
vagy
Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságot
megkeresi az adóhátralék letiltására,
amennyiben ez nem lehetséges, önálló
bírósági végrehajtó irodát kér fel a tartozás
behajtására. Az egy éven túli gépjárműadó
tartozás esetén az adóhatóság kezdeményezi
a forgalomból való kivonást. Kivonás esetén
az ismételt forgalomba helyezés több ezer
forintos többletköltséget jelent és kizárólag
az adóhátralék megfizetése után lehetséges.
Fentiek miatt kérem, hogy rendezzék
befizetéseiket a hátrányos jogkövetkezmények
és a további költségek elkerülése miatt,
illetve forduljanak bizalommal kollégáimhoz
ügyfélfogadási időben személyesen, illetve
az 510-010 (építményadó, talajterhelési díj,
idegenforgalmi adó, iparűzési adó) és az 510011 (gépjárműadó, telekadó) telefonszámon.
Egyidejűleg
felhívom
minden
ingatlantulajdonnal rendelkező figyelmét,
hogy a helyi adókról szóló rendeletünk
alapján minden ingatlan építmény- vagy
telekadó köteles. Amennyiben adóbevallását
eddig elmulasztotta, vagy az eredeti
adóbevalláshoz képest változás következett be
(pl. az ingatlanban élő állandó lakosok száma
megváltozott, épület bővítése stb), a változást
haladéktalanul jelentsék az adócsoportban.
Rövidesen, 2014. május 31-én lejár a 2013.
évi helyi iparűzési adóbevallás önkormányzati
adóhatóságokhoz történő benyújtásának és
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Amennyiben vállalkozása megszűnt, vagy
székhelye, telephelye változott, arról az
adóévről
záró bevallást kell benyújtania
és a változást követő 15 napon belül az
adóhatósághoz be kell jelentenie.
Amennyiben
rendelkeznek
Internetes
hozzáférési lehetőséggel, úgy a bevallási
nyomtatványt letölthető a www.gyenesdias.
hu
/Nyomtatványok/Iparűzési
adó
papíralapú
nyomtatvány
menüpontban,
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal
adócsoportjában.
Figyelemfelhívás!
A puszpáng vagy más néven a buxus
közismert és közkedvelt, örökzöld díszcserje.
Szívesen
ültetik
kertekbe,
parkokba
temetőbe. Sajnos új kártevő veszélyezteti
a faj fennmaradását. Ez a kártevőt a
puszpángmoly, a fajt 2011 végén fedezték
fel először Magyarországon. A kártevő nem
csak a buxust de a kecskerágót és a magyalt
is károsítja. A kártevő élete során akár 45
levelet is elfogyaszthat (illetve a tarrágás is
előfordulhat), a károsítás helyén szövedéket
képez. Évente 2-3 nemzedék fejlődik ki,
Európában a nagy veszélyességi potenciálú
fajok közé sorolják.
Védekezés:
Kisebb
felületen
összegyűjthetjük, az átvizsgálást többször
meg kell ismételni. De hatékonyabb a kémiai
védekezés ami előtt célszerű a növényt
visszavágni (legalább egyharmaddal). A
permetezésre ajánlott vegyszerek az alábbiak:
Dimilin 25 WP, Dipel ES (környezetbarát
növényvédő szerek). A legmegfelelőbb
időpont a permetezésre a hernyók kelése
mivel ilyenkor a legérzékenyebbek.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottságának felhívásai:

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 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 keretösszeg vissza nem térítendő
támogatás. A pályázathoz önerő szükséges,
amelynek mértéke 50%. A pályázat tartalmi
követelményei: A pályázó adatai (név,
cím hrsz., elérhetőségi cím, telefonszám)
Általános feltételei: Felújítás előtti és utáni

Gyenesdiási Híradó
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 516001.
Beadási határidő: 2014. június 30.
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.
Felhívjuk
az
ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy az ingatlanukat és az
ingatlanuk előtti közterületet tartsák karban.
(fűkaszálás,
gyomtalanítás,
parlagfű
mentesítés). Minden ingatlantulajdonos
kötelessége szükség szerint, de évente
legalább 4 alkalommal (húsvét, pünkösd,
július 15-ig és augusztus 20-ig) a tulajdonát
képző ingatlanon fűkaszálást végezni.
A szemétszállítás rendje az alábbiak
szerint változik: június 1. és augusztus 31.
közötti időszakban heti két alkalommal,
keddi és szombati napokon történik a
háztartási hulladék elszállítása. A házhoz
menő szelektív gyűjtőjárat, május, június,
július, augusztus, szeptember hónapban
pedig heti gyakorisággal közlekedik.
Október, november, december hónapban
pedig újra havi egy alkalommal. A szállítás
változatlanul szerdai napokon, üdülőingatlan
esetén a szállítás április 1-től szeptember 30ig történik.
Az állandó lakosok a 2014 évi
hulladékszállítás
díjai
a
törvényben
(2012. CLXXV.) meghatározott rezsidíjcsökkentés mértékében mérséklődtek, a díj
négy egyenlő részben kerül kiszámlázásra.
Az első negyedévi számla kézhezvételekor
sokan meglepődtek, hogy az előző
negyedévinél magasabb összegről küldött ki
számlát a szolgáltató, de ez azért van, mert
míg tavaly az aktuális szállítási gyakoriság
szerint számláztak, most pedig évi egyenlő
részletekben. Az éves összeget tekintve
érvényesül a 6 %-os rezsidíj-csökkentés.
Az üdülőingatlan-tulajdonosok esetében

Gyenesdiási Híradó
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egy számla kerül kiküldésre a nyár elején,
a szolgáltatást addig is igénybe vehetik
(matrica nélkül is)!
Az előző évekhez hasonlóan a gyenesdiási
állandó lakosok mindkét strandot ingyen
látogathatják. Az igazolvány kiváltásához
és érvényesítéséhez regisztrációs díjat kell
fizetni. A díj mértéke: felnőtteknek 1000 Ft,
gyermekeknek (4-14 év) 500 Ft. Családon
belül a harmadik és minden további gyermek
esetén a regisztrációs díj megfizetése

nélkül lehet az igazolványt kiváltani. Az
igazolvány kiváltásához 1 db 1 évnél nem
régebbi igazolványkép, személyi igazolvány
és a lakcímkártya bemutatása szükséges.
Az igazolványok kiváltására és a régi
igazolványok érvényesítésére május 31- tól
július 1-ig van lehetőség az algyenesi strand
pénztárában.
Munkalehetőség
A 2014-es évre a strandjainkra a Meló
- Diák Dél Iskolaszövetkezeten keresztül,

diákokat alkalmazunk. A részletes leírás
(munkakör, alkalmazás feltételei) Gyenesdiás
hivatalos Facebook oldalán megtalálható.
A strandokra felnőtt, nyelvtudással és
gyakorlattal
rendelkező
pénztárosokat
keresünk, illetve a vizesblokkok takarítására
megbízható takarító személyzetet. Jelentkezni
személyesen a Polgármesteri Hivatal
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.) műszaki
csoport május 23-ig lehet! (8-10-ig a reggeli
órákban)

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2014. március 24. napján tartotta soros
ülését. Az első napirend előtt Gyenesdiás
Sportjáért 2013. díj átadására került sor,
amely kitüntetésben a Kinizsi Sportkör
Labdarúgó Csapata részesült.
Az
első
napirendi
pontban
az
idegenforgalmi
idényre
történő
felkészülést tárgyalta a képviselő-testület,
melynek keretében a Hivatal mellett
a Turisztikai Egyesület is beszámolt
munkájáról. Az egyesület kiadványai az
eddig megszokott minőségben évről-évre
megújulnak, mindenki részére rendelkezésre
állnak. Részt vettek több vásáron is. Az
elmúlt években a családbarát megjelenésre
fókuszáltak.
Az idei évben is folytatódik az ingyen
desszert akció, valamint termékfejlesztésként
a szülinapos akció kerül bevezetésre, amely
azt jelenti, hogy a születésnapos gyerekek
részére (14 éves korig) ingyenes lesz a
strandbelépő.
Legfontosabb strandi fejlesztési javaslatok:
a régi bejárati rész megújítása, a part és
rézsű felújítása, balesetveszélyes részek
áttekintése, helyreállítása.
A polgármester elmondta, a következő
hetek
nemcsak
az
idegenforgalmi
felkészülésről szólnak. Elkészült az
önkormányzat új honlapja, és bevezetésre
kerül az internetes strandi jegyvásárlás
lehetősége. A Diási Játékstrandon megújul a
kapuzat. Remélhetőleg pályázati támogatás
bevonásával megvalósulhat a strand
környékének rendbetétele, strandhoz vezető
utak fejlesztése is megvalósulhat. Fontosak a
turisztikai egyesületi kérdőívein megjelenő
észrevételek,
továbbá
mindennemű
szolgáltatás magasabb színvonalra való
emelése.
A Kárpáti korzó rendbetételét a szezonig
meg kell oldani. Fontos feladat a virágosítás,
az egynyári növényekkel történő beültetés.
Fontos még az iskolánál az elnyert
pályázati műfüves pálya év végéig történő
kialakítása. Kárpáti János sírhelyének
rendbetétele lényeges nemcsak az iskola
számára – hiszen Ő az iskola névadója

– hanem az önkormányzat számára is, a
sírhelyet gondozni kell, és időnként néhány
szál friss virágot vinni az iskola részéről.
Bízik abban, hogy Bakonyerdő Zrt.
beruházásában épülő Látogatóközpont
elkészül szeptemberre. A Yacht Egylet,
iskolával közös LEADER pályázata ügyében
hamarosan döntés válható; két csónakház,
kishajók, kerítés felújítás és térköves
parkoló kerülne kialakításra, a büfésorok
mögötti közterületen, a kikötőtől a Balatonpartig rendezett közterület fog kialakulni.
Az utak állapotának rendezése kátyúzása és
aszfaltozása további utcákban szintén fontos
feladat. Sajnos a konszolidációs pályázat
forráshiány miatt a jövő év elejére tolódott,
de továbbra is számítunk rá.
Az idei évtől a fizető-vendéglátó
tevékenységet folytatók még hathatósabb
ellenőrzésére kerül sor a Polgármesteri
Hivatal részéről, de a segítségnyújtás
eszközrendszere is kiépül a szezonra.
A Klubkönyvtár beszámolójából látszik,
hogy jó az együttműködés a Turisztikai
Egyesület, az Önkormányzat és az intézmény
között. Nagyon szép és tartalmas programok
lesznek az idei idegenforgalmi szezonban. A
Festetics Vágta megrendezésére MNVH és
BFT pályázat kerülne benyújtásra.
A második napirend keretében
a Környezetvédelmi Program 2014.
évi végrehajtási feladatairól számolt
be a hivatal. Az idei, 16. Rügyfakadás –
Tavaszünnep rendezvényen kerül átadásra
a pályázati támogatással felújított, 16
állomásos Erdei Tornapálya.
A harmadik napirendi pontban az üdülőhely
általános rendjéről szóló önkormányzati
rendelet került módosításra. A Turisztikai
Egyesület javaslatára, 4-14 éves korig
szülinapos
ingyenjegy
bevezetésével
egészült ki a rendelet.
A negyedik napirendi pontban a
Forrásvíz Természetbarát Egyesület
tájékoztatóját tárgyalta és fogadta el a
képviselő-testület. Ezt követően, ötödik
napirendi pontként a Keszthely és
Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás módosítása került
jóváhagyásra.

A
hatodikként
a
települési
hulladékgazdálkodási
és
a
nem
közművel
összegyűjtött
szennyvíz
közszolgáltatásokról szóló önkormányzati
rendelet módosításáról döntött a képviselőtestület.
A hetedik napirendi pontban a helyi
szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására került sor. A szociális
étkezés és kiszállítás költsége a tavalyi évi
mértékben, változatlan összegben került
megállapításra 2014. évre.
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött:
• Folly Katalin gyenesdiási lakos
ingatlanvásárlási kérelméről,
•
a Zala-Dolomit Kft. benzinkút,
gázolajkút és PB gáz cseretelep létesítései
kérelmének elutasításáról,
• Dr. Kvarda Attila és Dr. Halász Gabriella
zalaegerszegi lakosok ingatlanvásárlási
kérelméről,
• a régi malomépület önkormányzati
tulajdonba fogadásáról,
• a meghirdetett „Gyenesdiás 2014. bora”
elnevezésű verseny nyertesének Kovács
Viktor cserszegtomaji termelő „Pátria
2013.” fajtájú borát nyilvánította.
A képviselő-testület 2014. április 1-jén
megtartott rendkívüli ülésén a gyenesdiási
795/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
döntött, amely az Algyenesi Lidóstrand
gazdasági
bejáratának
kialakításához
feltétlenül szükséges. A képviselő-testület
felhatalmazta a Polgármestert a vételár
kialakításával
kapcsolatos
tárgyalások
lefolytatására, valamint az adásvétellel
kapcsolatos okiratok aláírására.
A képviselő-testület 2014. április 18-án
ismét rendkívüli ülést tartott a Kárpáti
János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti
Iskola Alapdokumentum
módosításának
véleményezése
című
napirendi ponttal.
A módosítás a
sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelése-oktatása feladat szövegezésének
pontosítását jelenti.

2014. május
A képviselő-testület 2014. április 29én tartotta soros ülését, melyen első
napirendként a 2013. évi költségvetéséről
szóló
önkormányzati
rendelet
módosításáról döntött. A rendeleten a
testületi döntéseken alapuló módosítások
kerültek átvezetésre.
Második
napirendi
pont
az
Önkormányzat
2013.
évi
költségvetésének zárszámadása, éves
pénzforgalmi jelentése, könyvviteli
mérlege, pénz- és eredmény-kimutatása
és a belső ellenőrzési jelentése és
rendeletalkotás volt.
A harmadik napirendi pontban a
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
(továbbiakban: Szolgálat) beszámolóját,
Gyermekvédelmi beszámolót tárgyalta a
képviselő-testület.
A Szolgálat vezetője elmondta, a
gyermekek veszélyeztetettsége fokozódik
és országos szinten is komoly problémát
jelent azzal, hogy 16 évre csökkentették a
tankötelezettséget. Az iskolák élnek azzal
a lehetőséggel, ha a 16. életévét betöltötte
és problémás a gyermek, eltávolítják az
iskolából.
A polgármester véleménye szerint
törekedni kell a civil szervezetekkel való
kapcsolat javítására. A Szolgálat által
ellátott 10 településen kitűnő munkavégzés
folyik, és minden segítséget meg kell adni
ahhoz, hogy még hatékonyabban tudjon
tevékenykedni. Jó az együttműködés a
Máltai Szeretetszolgálattal, a Magyar
Vöröskereszttel. Fontos, hogy a normatív
ellátórendszerből kiszervezésre került
feladatokra is odafigyeljen a Szolgálat.
A Szolgálat vezetője megköszönte
az Önkormányzatnak, a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesületnek és a több száz
gyenesdiási családnak, hogy a Szolgálat
karácsonyi „cipős doboz” akciójának
sikeréhez
hozzájárultak,
sok-sok
kisgyermeknek örömet szerezve ezzel.
A negyedik napirendi pontban a
DRV tevékenységéről szóló tájékoztatót
tárgyalta a képviselő-testület.
A polgármester elmondta, a Hivatal több
esetben tett javaslatot a beruházásokkal
kapcsolatban. A település a turizmusból él,
fontos, hogy a szezonra fel tudjon készülni.
Nagyon lényeges lenne, hogy változások
történjenek azokon a szakaszokon, ahol a
hibaelhárítás gyakori (Madách utca, József
Attila utca stb.). A DRV és Önkormányzat
közötti kommunikációt jónak értékelte,
azonban a beruházási tervbe nem minden
esetben sikerült beilleszteni azokat a
kéréseket, amelyek megfogalmazódtak az

- 14 önkormányzat részéről. Az itt élő családok
biztonságát, alapinfrastruktúra feltételeit
és ezek folyamatos javítását köteles az
önkormányzat szem előtt tartani, ezért
előre látni kell a különböző tervezési és
fejlesztési folyamatokat. Jelezte a DRV
felé, hogy a 71-es út melletti járda felújítása
meg fog kezdődni, a Nádas Csárdától a
Havas Boldogasszony Templomig, itt
közös konstrukciót kell kialakítani.
A DRV képviselője elmondta, hogy
folyamatban van a balatoni ivóvízellátási koncepció kidolgozása. Egy
másik vezetéket is szeretnének kiépíteni,
a nyirádi vizet még nagyobb területen
kívánják szolgáltatni. 2014. évben
tervezik a Madách – Darnay – József
Attila utcák vezetékcseréjét. Az idegen
víz (pl. esővíz) elvezetése nagyon
nagy probléma. Sajnos vannak olyan
fogyasztók, akik a csapadékvizet bevezetik
a szennyvízcsatornába, ezeket azonban
ellenőrzik és szankcionálják. Az árkok
kialakításának és betöltésének problémája
is jellemző.
A képviselő-testület részéről elhangzott,
hogy
építési
vagy
rekonstrukciós
munkálatok után sok esetben nem
megfelelő az utak helyreállítása. A DRV
képviselője válaszában elmondta, ezeket
a munkálatokat alvállalkozók végzik, nem
minden esetben kifogástalanul. Az árkok,
gödrök visszatemetésénél a 100 %-os
tömörséget szinte lehetetlen elérni, 9095%-os tömörség az elvárás. A következő
időszak fő feladata a regionális vezeték
feljavítása (kibélelése), a Szőlőhegyi
tározóktól a Kossuth Lajos utcáig.
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött:
• a házi gyermekorvos helyettesítésével
kapcsolatos
megállapodás
felülvizsgálatáról,
• a Zala Megyei Közgyűlés által alapított

Gyenesdiási Híradó
kitüntető
címek
adományozásának
javaslatáról,
• strandi
büfék
teraszbővítési
kérelméről,
• a Nemzeti Örökségtár elektronikus
felületen a Gyenesdiás Monográfia I.
kötetének megjelentetéséről,
A képviselő-testület soron következő
ülését 2014. május 27-én (kedd), 18
órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi
pontja: 1.)
Közbiztonság helyzete;
tájékoztató a Keszthelyi Vízirendészeti
Rendőrkapitányság
tevékenységéről;
2.) Keszthely és Környéke Kistérségi
Többcélú
Társulás
tájékoztatója;
3.)
Tájékoztató
a
Gyenesdiási
Fürdőegyesület tevékenységéről; 4.)
Tájékoztató a Kábeltelevízió KHT
tevékenységéről, 5.) Tájékoztató a Yacht
Egylet tevékenységéről.
A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSEK
TOVÁBBRA
IS
NYILVÁNOSAK!

Viki
kozmetika
30/50-40-648
3D műszempilla
szempilladauer • hidroabrázió
Ránctalanító arckezelés hialuronsavval
és 24 karátos arannyal – elérhető áron!

Vera fodrászat
30/266-8930
Tavalyi árakon várjuk kedves vendégeinket

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

Ü V E G E Z É S

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók!
Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 20/9769-225, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó

Litográf-95

NYOMDA
Keszthely,
Külső - Zsidi út 11.

Telefon: 06 83/510-696, 06 70
248 1347
www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu
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Az Országos Diákolimpia
területi döntőjén ezüstérmes gyermek leány
csapat tagjai:
Álló sor (balról – jobbra)
Fehér Tibor vezetőedző,
Pálfi Bianka,
Sebestyén Flóra,
Varga Viktória,
Penzer Lili,
Király András
Guggolnak: Hegyi Bianka
csapatkapitány,
Divinyi Dalma,
Lenkei Viktória
Tudósítás a 8-9. oldalon

Apróhirdetések
Leinformálható fiatal pár keres
albérletet Gyenesdiáson és
környékén júniustól.
Elérhetőség: +36/70/332-88-89
Eladók: új Radal alumíniumradiátorok,
42 db új üvegtégla, használt parapetes
gázkonvektorok, 300 db bontott barna
pala, bontott tetőléc.
Tel.: 06 20/9769-225

U7 korosztály
focistái
(balról állnak):
Mosdósi Marcell,
Talabér Barnabás,
Németh Balázs,
Galát Flóra,
(guggolnak, balról)
Vidman Tamás,
Kecskés Domonkos,
Kecskés Gellért.

2014. május
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Zöld Hangya 2000 Bt.

A dohánybolt mellett:

Horgászbolt

Sarok ABC
ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Kristálycukor 199 Ft/kg.

CSERPES SAJTMŰHELY TERMÉKEI
Hazai alapanyag, hazai gyártás, hazai minőség!
Befőzőeper rendelhető (Somogyból, szabadföldön termett) 650 Ft/kg áron!

KOMÁROMY PÉKSÉG GYENESDIÁS

Új: kézműves fonottka: egy régi íz, adalékmentesen.
Kézzel gyártott péksütemény!
Érdemes megkóstolni, egészségére válik!
Az akció időtartama: 2014.05.22 - 06.01.

Hűtött
palackozott italok
is kaphatók.

Horgászcikkek,
etetőanyagok, csalik,
horgászjegyek.

Nyitva 6 óra 30-tól 18 óra 30-ig

Tel: 06 30/364-26-27
A Madách utcában a piac
és a diási strand között.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

BIO ÉTTEREM ÉS BIO BOLT

Vegyszerektől MENTES élelmiszerek.
HAZAI Bio gyümölcslevek.
Hortobágyi konyhakész halak.
ELVITELRE készételek, szendvicskrémek,
ropogtatni valók és TÖNKÖLY búzából készült
hagyományos sütemények. Megrendelésre is!
HAZAI Ganoderma gomba, méhpempő,
homoktövis, búzafű fagyasztva is !
Helyi BIO élelmiszerek a családi és szobakiadói étkeztetéshez !
( szendvicskrémek, pástétomok, készételek )
Glutén mentes és tönkölylisztből készült BIO sütemények.
Elsőként a ZÖLDHÁZ-ban a hazai BIO ALAKOR sör.
1x0,33 740,-Ft 12 x0,33 6.400,-Ft
3 és 5 l-es BIO gyümölcslevek.

Gyenesdiás Kossuth u. 16. • Tel: 30 946 9072

DIÁS KERTCENTRUMNYITOTTUNK!
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.

A DIÁSI EMLÉKPARKKAL SZEMBEN

NÖVÉNYVÉDŐSZEREK
a hét minden napján.
ÁRUSÍTÁSA! Nyitva
Tel.: 06 30/256-80-22

P

VONYARCVASHEGY

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
ÉS SZAKTANÁCSADÁS
MULTIFOKÁLIS (progresszív)
szemüveglencse 20.000 Ft/db-tól!
Az akció érvényes megjelenéstől 2014. június 15-ig

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!
email: pelsooptika@gmail.com

elsőáldozásra, bérmálásra,
ballagásra

Menüajánlataink 1.990 Ft/fő-től
Lakodalmakat, rendezvényeket kedvező árral továbbra is vállalunk.
Érvényes: 2014.05.15-től visszavonásig.

MEG

NE SÜSSÖN,
A,
ZZÖ
FŐ N BALLAGÁSR
A
JÖJJÖN EL HOZZÁNK
!
NÁDAS CSÁRDÁBA

