GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2014. október XXV. évfolyam, 10. szám
Megjelenik: október 17-én

Programajánló
Október 22-én, szerdán 17 órakor
megemlékezés az ’56-os forradalomról és
szabadságharcról (lásd 3. o)
Október 22- november 2: Nyitott Balaton
programsorozat (lásd 4. o)
November 8-án, szombaton „Mártonnapi Zöld Esti” programok (lásd 6. o)
November 14-én, pénteken 17 órakor
Gyenesdiási Amatőr Alkotók kiállítása
(lásd 3. o)

Az Első Világháború kitörésére emlékeztünk
kiállítással és előadással

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
alakuló ülését 2014. október 21-én, 18.00
órakor tartja a Községháza nagytermében.
Az ülés napirendi pontjai:
1.) A Választási Bizottság tájékoztatója a
választás eredményéről, megbízólevelek átadása
2.) Az önkormányzati képviselők és a
polgármester eskütétele
3.) A polgármester programismertetése
4.) A
polgármester
illetményének
megállapítása
5.) SZMSZ módosítás
6.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele
7.) Az
alpolgármester
tiszteletdíjának
megállapítása
A testületi ülésre szeretettel várjuk a helyi
közélet szereplőit, érdeklődőket.

Gál Lajos polgármester

A megemlékezést az I. és II. Világháború hősi
halottai emlékműve koszorúzásával kezdtük.
Díszőrséget a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesület hagyományőrző katonái álltak,
illetve Horváth Gábor, az egyesület elnöke,
hagyományőrző őrnagy vezényelte a szertartást.
Koszorút helyezett el Gál Lajos polgármesterünk
és a megemlékezés-kiállítás szónoka-megnyitója

dr.Lugosi József, nyugállományú ezredes,
hadtörténész, a Hadtörténeti Múzeum volt
főigazgatója. Az emlékműnél és a Községháza
nagytermében műsort adott a Gyenesdiási
Dalárda, a Gyenesi Négyes.
Gál Lajos köszöntőjében szólt a gyenesdiási
vonatkozásokról,
az
első
világháborús
veszteségeinkről. 
folytatás a 4. oldalon

Természet Háza megnyitó
A Keszthelyi-hegység – kiemelkedő ökoturisztikai fejlesztéseként, 296 millió
forintos uniós támogatásból és 80 millió
forint önrészből kilátótornyok, esőbeállók,
pihenőhelyek, tanösvények, illetve más
infrastrukturális
beruházások
mellett,
központi elemként elkészült és október
2-án felavatták a Bakonyerdő ZRT által
folytatás a 3. oldalon

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 10.

Az ünnepélyes avató főszereplői (balról): Varga
László, a Bakonyerdő ZRT vezérigazgatója, Bitay
Márton Örs, az FM államtitkára, Manninger Jenő
ogy. képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Gál
Lajos Gyenesdiás polgármetere, ifj Seregi János,
a nyár közepéig a Bakonyerdő ZRT-t tulajdonló
Magyar Fejlesztési bank korábbi ügyvezető
igazgatója, kissé jobbra: Márfi Gyula veszprémi
érsek, Bereczky Szilárd népdalénekes

2014. október

Választási eredmények

Idén harmadszor választottunk, a tavaszi
országgyűlési választásokon 65,5 %, az
Európa Parlament képviselői választásán 33
%, míg a mostani helyhatósági választásokon
mindössze a választói névjegyzékben
szereplők 28 %-a vett részt Gyenesdiáson.
Utóbbi sokkal kevesebb, mint az országos átlag
44 %. Még a valóban tét nélküli alsópáhoki
választáson is 38,3 % volt a részvétel, ahol
pont annyi volt a jelölt, amennyi a képviselői
hely és a polgármesternek sem akadt kihívója.
Az érdektelenségnek többféle oka lehet,
minden bizonnyal a nyugodt helyi közélet
is egy fontos tényező, valamint hogy
polgármesterünknek nem volt kihívója,
ebben nem volt tétje a választásnak. Három
korábbi, több ciklust kiszolgált képviselő
nem indult a választáson, talán mondhatni,
hogy helyükre – ahogy ez bebizonyosodott,
hiszen a régi három képviselő egymás utáni
sorrendben a legtöbb szavazatot kapta – öten
pályáztak, de ez sem izgatta fel túlságosan a
helyieket. /Talán más rendezvények kapcsán
is megerősíthetjük azt a szociológiai –
szomorú - megállapítást, hogy Gyenesdiás
alvó település, abban az értelemben, hogy a
népesség jelentős része tulajdonképpen csak

Burgonyás nap
2014. szeptember 20-án kellemes időjárás
mellett került megrendezésre immáron
harmadik alkalommal a Gyenesdiási
Burgonyanap a Piactéren. Az Önkormányzat,
valamint a Keszthelyi Burgonyakutatási
Központ jóvoltából létrejött rendezvényen
többszáz érdeklődő vett részt, ezen kívül
8 főzőcsapat mérte össze erejét különböző
burgonyás
ételek
elkészítésében.
A
főzőcsapatok az alábbiak voltak: Gyenesdiási
Nyugdíjasklub,
Összefogás
Rigácsért
Egyesület, Nagyrécsei Asszonyok, Szemfüles
Egyesület a Gyermekekért Keszthely,
Burgonyakutatási Központ, Balatonedericsi
Baráti Klub, Pityókások(k) Csapata, Bagázs
(Georgikon Kar Keszthely)
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sem itt van, társasági, közéleti
tevékenysége sem köti túlzottan
Gyenesdiáshoz./
A
polgármester-választás
eredménye
3227
névjegyzékbe
vett
választópolgár 909 szavazatából
érvénytelen 73, érvényes 836
szavazat. Polgármester Gál
Lajos, aki immár harmadik
ciklusát kezdheti meg.
Egyéni képviselők választása:
909 leadott szavazatból 37 érvénytelen,
872 érvényes, a szavazatok szerint az alábbi
sorrend adódott:
1. Góth Imre Árpád
622
2. Hársfalvi György Béla
616
3. Horváth Sebestyén
552
4. Gyutai Barnabás
522
5. Krasznai István
450
6. Krasznai Tamásné
434
7. Sebestyén Károly Lajos
431
8. Somogyi Zoltán Ferenc
323
(Az első hat – legtöbb szavazatot kapó –
jelölt nyert képviselői mandátumot)
A megyei közgyűlés tagjai választása
A helyben leadott szavazatok és a megyei
összesítés:
A főzőversenyen helyezést elért csapatok és
ételek:
I. Szemfüles Egyesület a Gyermekekért
Keszthely
II. Bagázs
III. Gyenesdiási Nyugdíjasklub
Köszönettel
tartozunk
az
alábbi
segítőinknek:
- Zöldház Bio Étteremnek - Visontai
Bélának: a remek kóstolóért és a bemutatóért
- az Önkormányzat munkatársainak:
Samu Zoltánnak, Kozma Józsefnek és Nagy
Péternek
- a zsűri tagjainak: Halász Jánosnak,
Zámbó Tibornak, Gál Lajosnak és Somogyi
Zoltán “Max”- nak
- Gyenesdiási Turisztikai Egyesületnek:

Egy ilyen rendezvényen mindenki győztes volt

Gyenesdiási Híradó

A gyenesdiási 889 érvényes szavazat alapján
(21 érvénytelen)
	
Zala megye
1. Fidesz-KDNP 567 63,8 %
56,8 %
2. Jobbik
163 18,3 %
23,6 %
3. MSZP
62 7,0 %
9,5%
4. DK
59 6,6 %
5,7 %
5. Együtt
26 2,9 %
3,4 %
6. JESZ
12 1,3 %
1,1 %
Végül Zala megye közgyűlése összetétele:
FIDESZ-KDNP 9, JOBBIK 4 , DK 1,
MSZP 1 fő képviselő.
Megyei szinten a részvétel 49,7 %!! Helyi
választásokon pl. Keszthelyen
35,5 %,
Vonyarcvashegyen 52 %, Balatongyörökön
56 %, Várvölgyön 57% volt a részvételi arány.
Czankáné Szalóky Szilviának, Kovács
Juditnak, Belenta Rékának, Kovács Pálnénak
Varázshangok
az
Egészségért
Egyesületnek, Kőhalmi Balázsnak és Kőhalmi
Áginak
- Támogatóinknak: Wellness Hotel Katalin,
Hotel Karos Spa, Kehida Termálfürdő,
Komáromy Pékség, Motyó Diszkont, Max
Gastro Group Kft. Somogyi Zoltán, Gál
Lajos, Rádi Pincészet Gyenesdiás
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
részéről
 Gyutai-Szalay Nikoletta és Somogyi Zoltán
Burgonyakutatási Központ részéről

Vaszily Zsolt

szervezők

Gyenesdiási Híradó

2014. október
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Meghívó

Meghívó

Az ’56-os forradalomról és szabadságharcról
szóló iskolai és községi megemlékezésre
2014. október 22-én, szerdán 17 órakor kerül sor.
Műsoros megemlékezés az iskola aulájában,
majd ünnepi beszéd és koszorúzás az óvodakertben
felállított ’56-os emlékműnél (kopjafánál).
Közreműködnek az általános iskolai tanulók, Községi Kórus.
Ünnepi beszédet mond: Gál Lajos polgármester.

A Gyenesdiási Amatőr Alkotók kiállítására
szeretettel várunk minden érdeklődőt, 2014. november 14-én,
pénteken 17 órára, a Községháza nagytermébe.
Kérjük az alkotókat, - akik még nem jelentkeztek -, hogy október
22-ig részvételi szándékukat jelezni szíveskedjenek, a munkáikat
pedig november 11-12-én hozzák be a Klubkönyvtárba.
További információk a Klubkönyvtárban kaphatók
(Kossuth L. u. 97., tel: 06/30-342-39-34, 83/314-507)

Természet Háza ... 

folytatás az első oldalról

létesített Természet Háza Látogatóközpontot,
Gyenesdiáson a Faludi utca mellett, a
Festetics Imre Állatpark közelében .
Az impozáns épületben (tervezte Linea Art –
Bakonyi Attila és Döbröntei Imre, kivitelezte
a Horváth Ép KFT) 600 négyzetméteren
kiállítások,
interaktív
ismeretterjesztő
eszközök segítségével ismerkedhetnek meg
a látogatók a környék természeti értékeivel.
Az épület egyben kiindulópont is a gyalogos,
kerékpáros vagy lovas turistáknak. A
létesítmény működtetése új munkahelyeket is
jelent – ahogy köszöntőjében Varga László, a
Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója elmondta.
Az avatóünnepségen Bitay Márton Örs,
a Földművelésügyi Minisztérium állami
földekért felelős államtitkára beszédében
fontosnak tartotta, hogy környezettudatos
jövőt kell építeni, amelyben a természet
otthont ad az embereknek. A Bakonyerdő Zrt.
közjóléti beruházások megvalósításával sokat
tesz ezért. Cél, hogy a korábban elzárt állami
erdőket meg kell nyitni a közönség felé, hogy
az emberek minél szélesebb körben vehessék
igénybe a rekreációs lehetőségeket.
Gál Lajos polgármesterünk elmondta,
hogy már 15 éve tervben volt egy ehhez
hasonló őkoturisztikai attrakció, korábban
a Nagymezőre tervezve. (Erre benyújtott
pályázat sajnos akkor nem nyert támogatást.)
A térség turizmusának erősítését szolgáló
létesítmény pedig újabb elem ahhoz, hogy
a térséget komplex, családbarát turisztikai
célpontként tudják bemutatni.
A megnyitóünnepet a Soproni Egyetem
vadászkürtösei,
Bereczky
Szilárd
előadóművész
– népdalénekes verse,
éneke színesítette, Márfi Gyula Veszprémi
érsek szentbeszéde és áldása kísérte. Az
ünnepélyes szalagátvágást (képünk a
címoldalon) követően a meghívott közönség
megtekinthette az impozáns és gyönyörűen
berendezett belső tereket, kiállítási anyagot.
Ugyanezen a napon került sor a Veszprémi
Egyetem keszthelyi kara által szervezett
Georgikon Napok ünnepi emlékülésére,
melynek késő délutáni programjai e
helyszínen, a Természet Házában zajlottak. Az
intézmény vezetése és dolgozói ez alkalommal
emlékeztek meg az eddig méltatlanul feledett
Festetics Imréről, kora úttörő genetikusáról
(lásd a csatolt írásunkat). Ez alkalommal
leplezték le az ő és Darnay-Dornyai Béla
mellszobrát. Utóbbi tudós személyiséget

mi gyenesdiásiak jobban ismerjük, hiszen
Gyenesdiás „második otthona” volt, jelentős
régészeti,
természettudományi
kutatási
területe. Az ő tulajdona volt a ma nevét
viselő, 1644-ben épített boronapince (lásd
csatolt írásunkat).
Festetics Imre (Simaság 1764 – Kőszeg
1847)
A leghíresebb Festetics, György öccse.
Festetics Imre 18 évesen katonának állt,
nyolc év alatt kapitányi rangig jutott el.
Egy sebesülés után (1790-ben) lemondott
tiszti rangjáról és elhagyta a hadsereget.
Apjuk halála után Imre a simonyi birtokot
kapta. A családi hagyományokat folytatva
1803-tól állattenyésztésbe,
ezen belül
juhtenyésztésbe fogott egy kis merinó
nyájjal. 15 évnyi szigorú beltenyésztési
program után elérte, hogy nem tudott jobb
tenyészállatokat vásárolni a sajátjainál és az
eredményeire mások is felfigyeltek. Második
feleségével, Vízkeleti Borbálával részben
birtokain, részben a kőszegi Festeticskastélyban élt.
A Habsburg birodalom textilipara
központja Morvaország, illetve Brünn (Brno)
volt, itt jelent meg Gazdasági Újdonságok
és Közlemények heti szaklap is, amelyet
kiadó társaság felfigyelt Festetics Imre
juhtenyésztéssel, illetve beltenyésztés
hatásaival, illetve az öröklődésre gyakorolt
hatásával
kapcsolatos
kutatásaira.
Felkérésük alapján
1819-ben itt tette
közzé híres téziseit „A természet genetikai
törvényei” címmel, jóval a ma a genetika
atyjaként ismert Gregor Mendel előtt.
(Mendel a Brünni Természetvizsgáló
Egyesület évkönyvében csak 1866-ban
publikálta örökléstani téziseit. Általános
iskolai tananyag volt a szögletes és kerek
borsókkal folytatott kísérletei alapján tett
következtetései, illetve törvényei.)
Igazolhatóan tudott Mendel Festetics Imre
eredményeiről. Mindketten tagjai voltak
a brünni Természetkutató Társaságnak.
Festetics Imre nagy szaktekintélynek
számított a morvaországi juhtenyésztők,
többek közt Mendel tanárai körében is.
Szinte biztos, hogy az sem véletlen, hogy
Festetics és Mendel második törvénye
megegyezik egymással.
Festetics Imre megállapításai egészen az
1980-as évekig feledésbe merültek, pedig

azok több nagy kutató tevékenysége
alapvetéseinek,
előfutárának
tekinthetők; az öröklődés alapelveiről, a
mutációról, etológiáról. Először használta a
„genetika” tudományos kifejezést is.
Talán a róla elnevezett állatpark és a
Természet Háza avatója napján tartott
tudományos emlékülés is a méltó
megemlékezést segíti.

Darnay-Dornyai Béla mellszobránál prof.
Seregi János – Bakonyerdő Zrt. Felügyelő
Bizottságának korábbi elnöke, a Festetics
Imre állatpark létrehozásának ötletgazdája
- és polgármesterünk.
Darnay-Dornyai Béla (1887-1965)
Tanár,
muzeológus,
„honismertető”.
Megalapította a liptóvármegyei, a tatai és
részben a salgótarjáni múzeumot, dolgozott
múzeumi őrként, szőlészeti intézeti
kutatóként, volt a keszthelyi Balaton Múzeum
igazgatója és a Földtani Intézet geológusa.
Foglalkozott geológiával, hidrológiával,
barlangkutatással, botanikával, fő területe
a régészet és a néprajz volt. Művei közül
a legjelentősebbek a Bakonyt, a Balatont,
Salgótarjánt és környékét ismertető
útikalauzai.

2014. október
Az Első Világháború ... 
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Így is történhetett volna…

Dr. Lugosi József hadtörténész beszélt a
zalai honvédekről és huszárokról - M.Kir.
Zalaegerszegi 6. Honvéd Huszárezred és
népfelkelő huszárok, nagykanizsai M.Kir.
20. Honvéd Gyalogezred és népfelkelő
gyalogezred, a nagykanizsai Cs. és Kir.
48. Gyalogezred - a háborús helyszíneken
végrehajtott hőstettekről, a harcokban
részt vevők nyomorúságáról, az itthoniak
fájdalmáról.
A kiállítás anyaga Varga Erzsébet és Kassai
Árpád képeslapgyűjtők több, mint 300
darabos, e témájú válogatásából, a Tapolcai
Honvéd Kulturális Egyesület egyenruha
másolataiból, eredeti háborús tárgyaiból és
a háború történetét, alakulatait bemutató
dokumentumok másolataiból, Kovács Gyula
pórszombati
gyűjtő
fotónagyításaiból,
a
Gyenesdiáson
gyűjtött
tárgyakból,
dokumentumokból állt össze. Minden
bizonnyal az érdeklődőknek – ha már a
megnyitóünnepségre nem jöttek el – tartalmas
programot ígér. Látogatható november 10-ig,
munkaidőben, vagy egyeztetett időpontban.
Köszönjük
a
kiállítási
anyagot
rendelkezésünkre bocsátó személyeknek az
együttműködést.
Köszönjük a műsort adó Dalárda, Gyenesi
Négyes és Bognár Ystván közreműködését.

Miközben a Dalárda zengte a katonadalokat,
körülnéztem. Öröm volt látni a zsúfolásig telt
nagytermét a Községházának.
Ilyen, mikor a figyelmes tanárok maguk
köré gyűjtik az érdeklődő diákokat és tudván,
hogy tanulmányaikban nagy hasznát veszik,
élnek a Klubkönyvtár meghívásával és
rendezvényeit látogatják.
Kipirult arccal kikerekedett szemekkel
hallgatták, dr. Lugosi József ny.ezredes,
hadtörténész, muzeológus előadását a 100
éve kitört I. Világháborúról, s tudhattak
meg olyan érdekes dolgokat is, amiket az
iskolai tananyag történelem könyveinek
száraz leírásai nem tartalmaznak. Bizony
még tanáraiknak is – akik szép számmal
kísérték el diákjaikat – tudtak az előadók,
köztük Horváth Gábor a Tapolcai Honvéd
Kulturális Egyesület elnöke olyan tényeket,
történéseket említeni, amely nem kérdés
a vizsgákon, de tudása elengedhetetlen.
Ezzel a kiállítással – ami sajnos csak rövid
ideig látogatható – tisztelegtek a hallgatók
és kísérőik nagyapáik, dédapáik emléke
előtt, akik 100 éve, ha kellett akár életüket
is adták azért, hogy ma ilyen jólétben,
békében élhetik az utódok életüket. A
korabeli fotók, képeslapok, újságcikkek a
kiállított uniformisok, bepillantást engednek

Piaczáró és Szent Mihály napi
tűzgyújtás

forint. Akinek van csuhéja, kérjük hozzon!
Természetesen 17 órától megtartjuk
szokásos foglalkozásunkat is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ : Klubkönyvtár,
Hársfalvi Györgyné 30/ 342-39-34

Október 27-én a Piactéren került
megrendezésre az „Itthon vagy! Szeretlek
Magyarország”
országos
programsorozat keretében a Termelői
Piac hivatalos szezonzáró ünnepsége
is. Az egész napos rendezvény a
Belügyminisztérium által kiírt pályázat
támogatásával zajlott, amelyre 325.000
Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert el az Önkormányzat.
A
délutáni
napsütésben
a
köszöntőbeszédeket követően a gyenesdiási
óvodás gyermekek, a Csillagvirág Éneklő
Csoport, valamint a Családi Kórus
műsorait hallgathatták meg az érdeklődők.
Ezután a Harangláb népzenei együttes
szolgáltatta a talpalávalót. 20 órakor
Szent Mihály napi tűzgyújtással zártuk a
rendezvényt.
Köszönjük a segítséget a műsorban
szereplőknek,
illetve
a
felkészítő
pedagógusoknak:
Kun
Sándornénak,
Szigeti-Lekics Andreának, Csordásné
Fülöp Editnek és Kőhalmi Áginak.

Kézműves szakkör

Felhívjuk a kézműveskedést kedvelők
figyelmét, hogy novemberben szerdánként
15 - 17 óráig a csuhézás fortélyait lehet
megtanulni Némethné Jobbágy Annától. A
foglalkozások díja a négy alkalomra 1500

Ősszel is Balaton!

A Nyitott Balaton programsorozat
kertében október 22 - november 2. között
változatos élményeket kínál a Balaton régió.
Településünkön a garantált programhelyszíneink (Ökokalandpark, Kerámiaház,
Antik kályhagyűjtemény, Livi Állatfarmja,
Kovácsműhely, Agyaggalamb-lövészet) a
megszokott módon várják az érdeklődőket.
A Pásztorházban működő Kézműveskuckóba október 23-án és október
30-án
14 órától kreatív foglalkozásra hívjuk a
Vendégeket: első alkalommal a fő alapanyag
a kukoricacsuhé lesz, illetve elleshetjük a
zalai tócsi készítés fortélyait (kóstolással
egybekötve!), a rá következő héten pedig
töklámpást faraghatunk, illetve termésképeket készíthetünk.
A Természet Háza Látogatóközpont október
22-én és 29-én 14 órától félárú belépővel,
ingyenes tárlatvezetéssel kedveskedik a látogatóknak, előzetes bejelentkezés szükséges.
Szintén ezeken a napokon 18 órától borkóstolóval egybekötött Zenés Bormustrára
invitáljuk az érdeklődőket a Darnaypincéhez.
Vezetett gyalog- és kerékpáros túrák

Gyenesdiási Híradó
ebbe a fájdalmas történelmi eseménybe,
mely többmilliós emberáldozatot követelt
a világtól, akkor volt hazánktól és váltak
áldozattá a megkoszorúzott emlékművön
felsorolt Gyenesdiási lakosok is.
Polgármester
úr
is
megnyugvással
tekinthetett szét köszöntője alatt, hogy lám
az ifjúság nevelése jó kezekben van! A jövő
nemzedéke már itt tanulja meg tisztelni az
ősök cselekedeteit, s így tiszta szívvel válnak
értékes polgáraivá a jelennek.
A nagy érdeklődés visszaigazolása volt
annak is, hogy a klubkönyvtár dolgozóinak
fáradtságos és áldozatos munkája nem
volt hiábavaló, mert Gyenesdiás polgárai
odafigyelnek
tevékenységükre
és
rendezvényeiket kitüntetett figyelemmel
látogatják.
Persze nem csoda! Hisz a tanulóifjúság a
felnőttektől, szülőktől kapja az első követendő
példát akár negatív, akár pozitív előjelűt és
lesznek olyanokká, amilyenné neveljük őket!

…de nem így történt!

A kiállítás gyér érdeklődéstől kísérve, de a
felsorolt értékeket tartalmazva 2014. október
10-én 18 órakor megnyittatott.
Bognár Ystván
/Azóta több általános iskolai osztály
meglátogatta a kiállítást. A szerk./
indulnak október 23 és 30. között naponta.
Az aktívaknak ajánljuk a Sportházat is.
Akik pedig őszi ízekre vágynak, keressék
a Piroska csárda és a Zöldház Bio Étterem
„Nyitott Balaton őszi menüjét”.
Részletes
programokról
érdeklődjön
a Tourinform irodában, illetve a www.
nyitottbalaton.hu oldalon, ahonnan welcome
drink kuponokat tölthetnek le a borkedvelő
pincetúrázók.

Óvodai
hírek
A Szivárvány csoport szeretettel
meghívja és várja volt óvodásait
2014. október 20-án (hétfőn) 15.30 órakor
kezdődő csoporttalálkozóra.
Meghívottak: Hocz Veronika, Krasznai
Kevin, Mikolás Anett, Németh Norbert,
Pálfi Bianka, Penzer Katalin, Rajki
András, Sós Marcell (2007-ben elbúcsúzott
gyerekek),
valamint Pintér Istvánné és Horváthné
Szür Magdolna dajka nénik,
Varga Zoltánné és Ferencz-Palaczki
Katalin óvónénik.
Kérlek Benneteket, hogy jelezzétek, ha a
találkozón részt tudtok venni .
Horváthné Lóránt Mária
(06/ 20/ 265-0760)
Szivárvány csoport

Gyenesdiási Híradó
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Referenciaintézményi
műhelymunka-sorozat
A jó gyakorlatokban rejlő lehetőségek
Időpont: 2014. október 31.
REGISZTRÁCIÓ 8.30-9.00
PLENÁRIS ELŐADÁSOK:
9.00-9.05 Megnyitó, köszöntő – Világos
Csabáné intézményvezető
9.05-10.00
Hangolódó
Óvoda-Iskola
Átvezető Program bemutatása. Előadó: Kun
Sándorné óvodapedagógus
10.00-12.00 Tanulási- és magatartási
problémák megelőzése, kezelése. Előadó:
Kulcsár
Mihályné
fejlesztőpedagógus,
neuropedagógus
12.00-12.30 SZENDVICSEBÉD
12.30-13.30 Példaértékű környezettudatos
magatartás. Előadó: Fehér Csaba, Fehér Holló
Természetvédelmi Egyesület elnöke
13.30-15.00
Szolgáltatói
szerephez
kapcsolódó tréning – külső tréner!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a
műhelymunkára!
***
2014. szeptember 17-én papírgyűjtést
szerveztünk, melynek eredményeképpen
1260 kg papírhulladék került begyűjtésre.
Köszönjük a fáradozást, lelkes támogatást. A
bevételt az udvaron elhelyezett játékeszközök
beszerzésére fordítjuk.
***
Örömmel értesítjük a kedves szülőket, hogy
a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája cím
elnyerésére benyújtott pályázatunk sikeres
volt.
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda részére
az intézményben folyó magas színvonalú és
elhivatott óvodai nevelés elismeréseként a
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Kar Bázisóvodája címet 3
év időtartamra adományozta a Pedagógiai
Kar. A cím feljogosítja óvodánkat arra,
hogy hivatalos partnerintézményként a Kar
hallgatóit szakmai gyakorlatra fogadjuk. A
cím elnyerése nagy megtiszteltetés és kihívás
is egyben az intézmény nevelőközössége
számára. Szakmai kapcsolataink bővülnek,
részesei lehetünk a Kar és a NYME Regionális
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai támogatásának.
Világos Csabáné, intézményvezető
***
„Piros alma, de kerek…” szólt a
mondóka 2014. szeptember 27-én, amikor
csoportunkkal énekes-játékokat játszottunk
a Balatoni Hal és Termelői Piac záró
rendezvényén.

Az almás mondókákat szőlős dalok és
játékok követték, így búcsúztatva a nyarat.
Az időjárás is kedvezett a résztvevőknek és
a vendégeknek. A műsor után jó hangulatú
beszélgetés alakult ki.
Köszönjük Kőhalmi Balázs meghívását, a
kedves szülőknek pedig az együttműködést, a
segítséget.
Szivárvány csoport
Kun Sándorné és Szigeti-Lekics Andrea

Iskolai
hírek
Az iskolánkban helyezést elért tanulók
az „Élményeim a Festetics Imre
Állatparkban” rajzpályázaton:
I.helyezést ért el: Sulyok Valencia 3.a
II. helyezést ért el: Hársing Jázmin 3.a
III. helyezést ért el:  Bagoly Marcell 1. b
Savanya Klára iskolatitkár

Varázshangok
Egyesület hírei
Baba-mama klub

Október 17-én pénteken 10.00-11.00-ig
játszóházas baba-mama klubfoglalkozás
tartunk
a
gyenesdiási
Községháza
nagytermében. A következő baba-mama
klubra november 21-én kerül sor.
Szeretettel várunk!

A Zenélő Gyenesdiás programról

Október első hetében idén először került
megrendezésre a Zenélő Gyenesdiás
programsorozat. Az óvodában a hét
minden napjára jutott zenés elfoglaltság:
hangszerkészítés, zenesarok kialakítása, zenés
festés, élő hangszeres zenélés és interaktív
zenei játékok voltak a délelőtti foglalkozások
menetébe beillesztve. Az óvónők és a szülők
visszajelzése alapján a Zenehét népszerű volt
a gyerekek körében.
Az iskolában a Zenehét alkalmával a
gyerekek szintén zenés festésben vettek részt,
valamint külön az alsó és felső tagozatban
Zenei kvíz néven játékos rejtvényt hirdettünk
meg.
Az iskolában és az óvodában a zenés festés
lényege az volt, hogy a célzottan kiválasztott,
a korosztályoknak megfelelő klasszikus
zenemű hallgatása milyen érzelmeket vált ki
a gyermekekből, és azt hogyan tudják papíron
megeleveníteni különböző képzőművészeti
technikák alkalmazásával. Összességében
elmondható, hogy az elkészült alkotások
pozitív tartalommal bírnak. Ezek a képek
az iskola aulájában kiállításra kerültek az
október 4-i ünnepi hangverseny keretén belül.
A zenei kvízjátékban összesen 106 gyermek
vett részt. Az alsó és felső tagozatban is

születtek szép eredmények: több hibátlanul
kitöltött feladatlap született az alsó
tagozatban, ellenben a felső tagozatosok
között nem volt hibátlan. A zenei kvízhez
játékszabályzat is készült, amiben olvasható
volt az is, hogy a gyermekek (főként a felső
tagozatosok) használhatnak segédanyagokat
a feladatlapok kitöltéséhez.
Október 4-én szombaton a zene
világnapjához
kapcsolódóan
ünnepi
hangversenyre került sor az iskola aulájában.
A műsor két részből tevődött össze. Az első
felében a budapesti „A zene mindenkié”
Egyesület értelmi sérült fiataljaiból álló
Parafónia zenekar adott nagysikerű koncertet.
Azt hiszem leírhatom, hogy sokunknál szem
nem maradt szárazon attól, aminek részesei
lehettünk. A zenekar olyan magas színvonalú
műsorral készült, hogy igazán gazdagabbnak
érezheti magát az, aki eljött meghallgatni
őket. A műsor második felében a könnyűzene
vette át a szerepet. A Varázshangok Családi
Kórus és zenészei, valamint a Gelencsér
Gitáriskola tanára és tanulói több héten át
lelkesen készültek erre az alkalomra. A 12
gitáros és a kórus közreműködésével közös
éneklésre hívtuk a közönséget: mintegy 20
közismert magyar pop-rock dal hangzott el az
este folyamán.
Bízom benne, hogy akik velünk tartottak,
jól érezték magukat! A Zenélő Gyenesdiás
programot
jövőre
szeretnénk
újra
megrendezni!
Ezúton
mondok
köszönetet
támogatásukért Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának,
a
Zala
Megyei
Közgyűlésnek, Sorok Attilának a Komáromy
Pékség ügyvezetőjének, Tóth Csabának, és
„A zene mindenkié” Egyesületnek. Köszönöm
emberi hozzáállásukat és kiváló munkájukat
Gelencsér Istvánnak és növendékeinek, a
Varázshangok Családi Kórus énekeseinek és
zenészeinek, Gyulassyné Nagy Henriettnek,
Gombos Lászlónak, Jokesz Tamásnak
és növendékének, Hosszú Györgynek és
Marton Zalánnak. Köszönöm az iskola két
pedagógusának a segítséget: Varga Lászlóné
Erikának és Csordásné Fülöp Editnek.
Köszönöm Lancz Tamás intézményvezetőnek,
hogy a rendezvényre biztosította a helyszínt, és
hogy Világos Csabáné óvodavezetővel együtt
támogatták a Zenehét programot. Köszönöm
az óvodapedagógusok, a pedagógusok és a
résztvevő gyermekek szüleinek segítségét!

Piaci
hírek
Piaczáró

Tisztelt Gyenesdiási lakosok!
Változatos időjárású, szezont tudhatunk
magunk mögött. Azt időjárást meghazudtolva
igyekeztünk
színvonalas
programokat,
tematikus napokat a piacra hozni. Idén a

2014. október
diási játékstrandunk újra elnyerte a legjobb
balatoni strand címet és a piaccal sem kell
szégyenkeznünk.
Ebben az évben teljes megvilágítást kapott
a piac területe és a sátorfedés most már
teljesen megoldottá vált. A piac felett lévő
sátor nincs mozgatva, sőt a rendezvények
alatt további bővítések is lehetővé válnak.
Ebben az évben figyeltünk a szemét-kérdésre
is, így plusz három szemetes konténer
került elhelyezésre a szezon idejére, amik
használatával kulturáltabb környezet várta a
piacot a Kárpáti Korzó felől közelítőket.
A mosdók tekintetében a jövőben jobban
oda fogunk figyelni a tisztaságra, mert itt
bizony van elmaradásunk.
A Kárpáti Korzó folyamatos szépítése, a
gördeszka pálya elemeinek bővítése mindmind növeli piacunk látogatottságát. Hogy a
dicsérő szavakat tovább folytassam a bejárat
mellé két oldalt virágágyások lettek kialakítva
ezzel vált esztétikusan megoldottá a rossz
helyen parkoló autók sokasága.
Idén új attrakcióval is vártuk a Gyenesdiáson
pihenőket valamint a helyi lakosokat. A
borfesztivált követően szeptemberig heti
öt alkalommal este 6 órától változatos
stílusú élőzene hívogatta és szórakoztatta a
piacra betérőket. A jövő évben szeretnénk
továbbvinni ezt a kezdeményezést, mert
nagyon jó hangulatot teremtettek a zenészek.
A piacon található faházak kitűnő ételeket,
s italokat szolgáltak fel kiváló minőségben a
tőlük megszokott profi háttér mellett. Ezúton
köszönöm kitartó munkájukat. Az asztalokon
árusító
helyi,
valamint
környékbeli
őstermelők, kistermelők és kézművesek
minden piacnapon friss, változatos termékeket
kínáltak a kedves vásárlóknak. Nekik is
köszönöm kitartásukat.
Köszönettel tartozom Gál
Lajos
Polgármester Úrnak, az önkormányzat
dolgozóinak és a József Attila Klubkönyvtárban
dolgozóknak folyamatos segítségükért. A
Gyenesdiási Turisztikai Egyesületnek is
köszönöm a segítséget, valamint a Tourinform
irodában megállás nélkül dolgozó lányoknak
is illik megköszönnöm a munkát. A piac
nyitásán és zárásán közreműködőknek is
köszönöm a segítséget. Továbbá köszönöm
mindenkinek, aki segített a piaccal
kapcsolatos teendőkben. Tehát így köszönöm:
a Gyenesdiási Óvoda Napsugár és
Szivárvány csoportjának és óvónőinek, a
Varázshangok Családi Kórusnak, a Gyenesi
Négyesnek és a Dalárdának, a Gyenesdiási
Népdalkörnek.
Végezetül
szeretném
meginvitálni
a Gyenesdiási lakosokat, hogy a jövő
esztendőben jöjjenek bátran, kóstolják meg
helyi ízeinket, vásároljanak, sétáljanak,
beszélgessenek, szórakozzanak a piacon, s
a mindig megújuló Kárpáti Korzón. Igazi
gyöngyszemünk, agoránk lehet ez a piac, ha

-6élünk az általa tálcán kínált lehetőséggel. Ez
a piac a Gyenesdiásiaké, használjuk ki kiváló
adottságait!
Szeretettel és üdvözlettel:
Kőhalmi Balázs piacfelügyelő

Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
2014. október 9-10-én egyesületünk,
együttműködő partnerként a BCSZSZ-en
keresztül, meghívást kapott Gömörszőlősre
(Észak-Magyarország) egy ökológiai oktatási
központ pályázati rendezvénysorozatára,
amely egyben a Leader térségek közötti
együttműködés keretében valósult meg.
A fenntartható életmód tudásátadás és
faluprogram 20 éves tapasztalati kerültek
itt bemutatásra saját tapasztalatok által,
melyeket a résztvevők a saját térségükben is
hasznosíthatnak.
A rendezvényen a tapasztalatok kölcsönös
megosztására, másrészt a konkrét ismeretek
elsajátítására került sor. A műhelymunkák
keretében bemutatásra került több alternatív
technológia:
sörkollektoros
faszárító,
komposzt-melegítésű üvegház, rakéta- és
tömegkályha, komposztkas, komposztáló
toalettek, napkollektoros aszaló, aszalás,
esővíz hasznosítás, szürkeszennyvíz kezelés,
szalmabála épület létesítése – reciprok tetővel.
Emellett nagy hangsúlyt kaptak az organikus
gazdálkodási ismeretek (biogazdálkodás,
parmakultúra)
biokertekben
történő
bemutatásai is!
Az ősz vége felé be fog fejeződni a Darnay
udvar II. ütemű fejlesztése is, amely
egyesületünk sikeres pályázata révén valósul
meg. A jövőben rendezvényhelyszínként
és turisztikai bemutatóhelyként kerül
bekapcsolásra a települési értékek és
közösségi terek sorában.
***
2014. november 8-án (szombaton) kerül
sor az évértékelő „Márton-napi Zöld Esti”
programokra, melyre szeretettel varunk
mindenkit.
A részletes program:
17.45. Vendégek fogadása
18.00. Gyerekek lampionos bevonulása, kis
műsorral
18.15. Köszöntő, civil szervezeti értékelés,
az ünnepi est megnyitása
18.30. Márton Napi meglepetés műsor
18.45. Az újbor kóstolása, libasültek
bemutatása (Tombola)
A kötetlen beszélgetések és kóstolók után
idén is a HARANGLÁB tánczenei együttes
gondoskodik a jó hangulatról, majd táncház
zárja az estet. Közös éneklés is lesz a helyi
kultúrcsoportok vezényletével!
Süteményt és italt a hagyományoknak
megfelelően minden kedves resztvevőtől
szívesen
fogadunk.
A
libasültek

Gyenesdiási Híradó
elkészítéséhez vállalkozó kedvű hölgyeket és
urakat, közösségeket és családokat várunk!
***
Az
előző
évekhez
hasonlóan
a
Forrásvíz Természetbarát Egyesület és az
Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága
meghirdeti az „Egy ház, egy szőlő” akciót
már november elejétől. Minden gyenesdiási
család 300 Ft-os egységáron rezisztens
(ellenálló) szőlőfajtához juthat, maximum 10
db-hoz, az egyesület székhelyen (Gyenesdiás,
Gödörházy A. u. 60.)
FTE Vezetősége

Turisztikai
Egyesület Hírei

A Turisztikai Egyesület elmúlt
szezonban végzett munkájáról,
illetve tapasztalatairól
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület és ezzel
együtt a Tourinform iroda már 3. szezonját
töltötte az új helyén. Irodánk évről évre
több feladatot lát el a vendégek kényelme,
igényeinek kielégítése érdekében, illetve
bevételszerzési céllal. Információszolgáltatás
mellett kerékpárkölcsönzőt működtetünk,
ajándéktárgyakat, térképeket, könyveket
értékesítünk, jegyértékesítés különböző
programokra, kedvezménykártyák kezelése,
stb. Az értékesítés bevételei az egyesület
pénzügyi fenntarthatóságát segítik.
Turisztikai portálunk (www.gyenesdias.
info.hu) nagyon fontos szerepet tölt be
az online kommunikációnkban. Híreket,
rendezvény információkat folyamatosan
frissítjük,
tagjainknak
segítséget
nyújtunk saját oldalaik karbantartásában.
Marketingmunkánk során kiemelt szerepet
kap a helyi és szaksajtóval, médiával
(újságok, magazinok, helyi és országos
TV- és rádiócsatornák) való kapcsolattartás.
Mindezek eredményeként számtalan forgatás
volt több témában településünkön, illetve
komoly értékben generált megjelenéseket
mind a nyomtatott, mind pedig az online
médiában. (pl. port.hu Balaton rovata,
garantált programok, welovebalaton.hu,
amiotthonunk.hu, Képmás, Lánchíd, Klub
Rádió riportok – hogy néhányat említsünk).
Az idei szezonban a balatontipp.hu augusztus
végén lezárult strandosztályozó online
szavazásán ismét a dobogó legfelső fokán
végzett a Diási Játékstrand. Ez az eredmény
kiemelt szerepet kap marketing munkánk
során. A térségi marketingszervezet és a
Balatoni RMI szervezésében idén is több
a média képviselőinek szervezett study
tour érkezett a Balaton és azon belül a
Nyugat-Balaton régióba is. Lehetőség
szerint természetesen bekapcsolódtunk a
tanulmányutakba különböző programokkal.

Gyenesdiási Híradó
Folyamatosan keressük a lehetőségeket,
hogy egyre színesebb, a település családbarát
kínálatába illő további új programokat
nyújtsunk a vendégeinknek, amelyek a hét
minden napjára változatos időtöltést kínálnak
az egész család számára. Vendégeink
nagyon pozitívan fogadják a különböző
programlehetőségeket, amikre az idei
borongós, változékony időben még nagyobb
igény jelentkezett. Itt jegyezzük meg,
hogy idén strandidő hiányában sem estek
kétségbe a Balatonnál szabadságukat töltők,
hanem – némi segítség/információnyújtást
követően – lelkesen vettek részt a település,
illetve a térség programjain, fedezték fel
a régiót, többen megjegyezve hazautazás
előtt, hogy még maradt bőven tenni- és
látnivaló következő nyaralásra is. (Ez persze
a strandoknak, strandi vállalkozóknak nem
nyújt vigaszt)
Különböző játékaink az idén is népszerűek
voltak (Kattints 2x!, Hétpecsétes Hétpróba),
sőt meseíró pályázatot is hirdettünk. Idei
újdonságként – a gyerek képviselőtestület
ötlete alapján – a szülinapos gyermekek
részére kínáltunk kedvezményeket. Az
akció keretében a 14 év alatti gyerkőcök
születésnapjukon a Tourinform irodában
kiváltott névre szóló szülinapi belépőjükkel
a
strandokra,
program
helyszínekre
ingyenesen léphetnek be / vehetnek részt a
programon, illetve vendéglátó egységek is
csatlakoztak.
2014-ban
is
végeztünk
kérdőíves
felmérést, ami ismét jó lehetőséget nyújtott
arra, hogy a településre érkező turisták
utazási szokásait, valamint az itt szerzett jó
és rossz tapasztalataikat megismerjük. El
kell mondani, hogy a kutatás legnagyobb
igyekezetünk ellenére sem nevezhető
reprezentatívnak, mert a megszólalók
véletlenszerűen kerültek kiválasztásra.
Vendégeink több mint a negyede először
látogatott településünkre. Az eredményekből
látszik, hogy a fő vonzerőink a Balaton, a
fürdés, a családbarát szolgáltatásaink, az
aktív lehetőségek és a legjobb motiváció az
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a természeti környezetet és vendégszeretetet
is. A 2014. évi felmérés szerint egy átlagos
vendég magyar, középkorú (31-45 év),
beosztott vagy alkalmazott. A barátai,
ismerősei ajánlására érkezik Gyenesdiásra.
Általában
magánszálláshelyen
illetve
apartmanban tölti az átlagosan 4-7 napos
nyaralását, szabadságát. A fő motiváció
a Balatonban való fürdés, a természeti
környezet, az ismerősök ajánlása és a
családbarát szolgáltatások. Számára a
nyugodt környezet, a kikapcsolódás, és
fürdés a Balatonban a legfontosabbak
vakációja alatt.
Fontos, hogy vendégeinkre körültekintő
módon
odafigyeljünk,
panaszaikat
figyelembe vegyük, hiszen azok esetleges
megoldásával növelhetjük az elégedettséget.
Továbbá meglévő adottságainkat ki kell
használnunk, hogy fejleszteni tudjuk a
turisztikai kínálatunkat. (Részletes anyag a
Tourinform irodában megtekinthető)

Sport

Helytálltak a zalai lovasok a
Nemzeti Vágtán
A szeptember 19-21-i hétvégén a
fővárosban megrendezett Nemzeti Vágta
döntőjében két versenyző is képviselte Zala
megyét.
- A Nemzeti Vágta budapesti futamain az
ország legjobb lovasai és lovai vesznek részt
a vidéki előfutamok eredményei alapján.
– Kezdte Varga Zoltán a gyenesdiási
Festetics Vágta főszervezője, majd így
folytatta: - Ezt támasztották alá az izgalmas
és szoros futamok, ahol tizedmásodperceken
múltak a végső eredmények. A Gyenesdiás
színeiben induló Németh Szilvia, Cseles
nevű lovával (képünk a 11. oldalon), az

Gyere, tanulj íjászkodni!
A Vazul Lovas Baranta HSE íjászoktatást
indít a Gyenesdiási Faludi-síkon. Ha
versenyezni szeretnél, ha a magyar hadi
hagyományokat keresed, ha szeretnéd
megismerni a meditáció speciális útját, vagy
egy nagyon különleges sportot keresel, itt a
helyed!
Tradicionális
technikák
segítségével
vezetlek az íjászat útjára, mely alapokat
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elődöntőben, harmadik helyezést ért el. A
Keszthelyt képviselő Tóth Márton, Zsandár
nevű lovával, az elődöntőben negyedik lett.
Mindkét versenyző szoros küzdelemben érte
el ezt a jó eredményt, ami nagy dicsőség.
Góth Imre

Csendesebb lett a sportlőtér
Gyenesdiáson van az ország egyik legszebb
vadászias sportlőtere. Nap mint nap egyre
többen keresik fel és viszik jó hírét az
országban és külföldre egyaránt.
Sikerekben sincs hiány, hiszen az elmúlt
hetekben e lőtéren készült fel Major
Veronika (17 éves) futócéllövő sportoló,
újabb 2 világbajnoki érmet is szerzett!
Jól megy a munka, mondhatnánk, de ehhez
szükség van a BAKONYERDŐ Zrt. példátlan
támogatására, Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának segítségére, és mindenki
másnak a közreműködésére, hogy ez még
sokáig így legyen.
A lövészklub vezetői minden lehetőséget
megragadnak, hogy a lőtér példaértékű
legyen, más sportlövő egyesület és lőtér
számára.
A legújabb érdekessége a lőtérnek,
hogy egy speciális helyiséget hoztak
létre,
egy
úgynevezett
hangfogó
szobát. A vadászfegyverek beállításánál,
vadászvizsgák alkalmával, gyakorlások
során ezen a helyiségen lőnek keresztül,
ahol a csőtorkolati hangrobbanás a
szobácskában marad és csupán a lövedék
repül a távoli céltábla irányába, míg a
lőporgázok elvezetéséről egy levegőcserélő
gondoskodik. Ez az országban egyedülálló
megoldás. Így most megint elmondhatjuk,
hogy „ A lőtér „minden földi jóval” el van
látva.”
Keczeli Zoltán főedző
BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub

jelent az érdeklődők számára a későbbiekben
a lovas íjászatra is. Korosztályi megkötések
nincsenek.
A szükséges felszereléseket (íj, nyílvesszők,
céltáblák) egyesületünk biztosítja. Hetente
akár 4-5 edzésre is van lehetőség, az 1-2
alkalmat javaslom. Tagság díja 4000.- Ft/
hónap, vagy 500 Ft/alkalom.
Jelentkezés: Páli Barna +36 70/325-9471.

2014. október
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Polgármesteri Hivatal
közleményei
A zöldhulladék szállítás idén november 10én (hétfőn) fog történni. A hulladékszállító
cég az 1 méternél nem hosszabb ág-, és
fanyesedékeket kötegelve, falevelet és
levágott füvet bezsákolva, maximum 25 kg
súlyhatárig ingyenesen elszállítja. Felhívjuk
szíves figyelmüket, hogy az ömlesztett nem
megfelelően kihelyezett zöldhulladék nem
kerül elszállításra. A zöldhulladék szállítás
csak magánszemélyekre vonatkozik.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
tilos belterületen ág, fű, falevél és egyéb
hulladék égetése egész évben.
A komposzttelep nyitva tartási ideje:
Hétfő 15.00-18.00
Kedd: zárva
Szerda: zárva
Csütörtök, Péntek: 15.00-18.00
Szombat, Vasárnap: 9.00-13.00
Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét, hogy
az óraátállítás (október 26.) után a nyitva
tartás egy órával előbbre tolódik. Vagyis
hétfő, csütörtök, péntek:14.00-17.00 óra,
szombat, vasárnap pedig 8.00-12.00 óra.
„Legvirágosabb kert”
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Környezetvédelmi és Település Fejlesztési
Bizottsága az ide évben is meghirdette az
immár hagyományos „Legvirágosabb kert
– Legvirágosabb Udvar” versenyt. A címet
elnyert nevezők november 8-án a Márton
Napi Zöld est keretében vehetik át a Kollár
Szabolcs népi iparművész által készített
kerámia táblát. A 2014 évi győztesek:
- Lambert Iván, Madách utca (kép 11.o)
- Szőke Edina, Csokonai utca
- Nádas Csárda, Kossuth L. utca.

A
Környezetvédelmi
és
Településfejlesztési Bizottság az idén is
döntött a népi építészeti és kultúrtörténeti
értékek megóvására kiírt támogatásról.
Az idei évben Dr. Ifi Ferenc (Temető u.)
és Horváth Zsolt (Csokonai u.) részesültek
támogatásban.
***
A gyenesdiási sportpályák (Sport
Park) fejlesztése folytatódott. Szeptember
hónapban füvesítésre került sor a center
pályán, megszépült a salakpálya is.
Felhívnánk a szíves figyelmét minden a
sportpályára érkezőnek hogy, gépjárművel
ne hajtsanak be. A füvesített center
pályára ne lépjenek! A pályák területén
sárkányeregetés, kerékpározás, stb. tilos.
Kérjük, akik igénybe veszik, a Sport Parkot
tartsák be a házirendet.
***
A korábbi hetekben elhelyezésre kerültek
a lakosság által igényelt közvilágítási
lámpák. Új elemek kerültek a Homoki,
Pilikáni, Tanácsház, Temető, Tulipán, Virág
utcákba.
Fejlesztési újítás keretében napelemes LED
világítóberendezések lettek elhelyezve a
Csillag és a Szent István utcában.
***
A településen kátyúzási és útjavítási
munkálatok folytak, továbbá elkészült
az Avar vezér utcában lévő Avar vezér
emlékhely is.
***
Augusztus és szeptember hónapokban
a heves esőzések, záporok jelentős
kellemetlenségeket,
károkat
okoztak
településszerte. A csapadékvíz-elvezetés
szabályait az Országos Településrendezési

Gyenesdiási Híradó
és
Építési
Követelményekről
szóló
253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet,
közismertebb nevén az OTÉK szabályozza.
A kormányrendelet előírásainak alkalmazása
kötelező.
Az OTÉK 47. §(9) bekezdése érelmében a
csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható,
ha ez a telek és a szomszédos telkek,
továbbá az építmények állékonyságát
és
rendeltetésszerű
használatát nem
veszélyezteti.
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 kulturált módon
összegyűjteni és elvezetni.
A magánterületeken és közterületeken
lévő nyílt, árkokat több helyen – a tiltások
ellenére is – betemették, feltöltötték.
Az építkezések során fokozottan ügyelni
kellett volna az árok állagmegóvásáról
és így, a csapadékvizek biztonságos
továbbvezetéséről.
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.
Kérjük a fentiek alapján a magánterületeken
húzódó árkokat, ill. csapadékátereszeket
feltárni és újra használhatóvá tetetni vagy
tenni szíveskedjenek
***
A Széchényi utcai járda kivitelezési
munkái még ősszel elindulnak – fakivágás
cserjeirtás –, kérjük az érintettek türelmét.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2014. május 19. napján
rendkívüli ülést tartott.
Az
első
napirendi
pontban
strandi
területbérleti
szerződések
meghosszabbítására került sor.
A második napirendi pont keretében a
Festetics Vágta 2014. évi megrendezésével
kapcsolatban döntött a testület. A Vágta
versenyrendezési díját 2015. évben teljes
mértékben, 2016. évben 50%-ban vállalta fel.
A 2014. augusztus 19. napján megtartott
rendkívüli ülésén a képviselő-testület az
első napirendi pontban a Helyi Választás
Bizottság tagjainak megválasztásáról
döntött.
A második napirendi pont keretében a
2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

szóló 7/2014. (IV.30) önkormányzati rendelet
módosítására került sor.
Az egyéb ügyek keretében a
képviselő-testület
•
a Liget Pláza Bevásárlóközpont
Társasház és az Önkormányzat között,
a
Gyenesdiási
Polgárőr
Egyesület
irodahelyiségének
bérletére
vonatkozó
szerződést a képviselő-testület jóváhagyta,
•
a képviselő-testület 990.175,-Ft
összegben általános iskolai tantermi eszközök
beszerzését határozta el.
***
A 2014. szeptember 4-én megtartott
képviselő-testületi ülés első napirendi
pontja keretében a képviselő-testület az
Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodás

tapasztalatairól szóló beszámolót fogadta el.
A második napirendi pontban a
Polgármester számolt be az Önkormányzat
elmúlt
négyéves
működéséről,
az
önkormányzat
vagyoni
és
pénzügyi
helyzetéről, valamint a képviselő-testület
megalakulását követően keletkezett, a későbbi
éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
A harmadik napirendi pont keretében
a Polgármesteri Hivatal működéséről
számolt be Jegyző Asszony. Elmondta, hogy a
tavalyi évben történt létszámcsökkenés nincs
összhangban a hivatal által ellátott feladatok
nagyságával, ezért a következő évre javasolja
a hivatal létszámának legalább 1 fővel történő
emelését.
A negyedik napirendi pontban az
Önkormányzati Étkezde tevékenységéről

Gyenesdiási Híradó
szóló beszámolót tárgyalta a képviselő-testület.
Elindult a változás az egészséges táplálkozás
bevezetése irányába. Az Önkormányzat
feladata is, hogy figyelmet fordítson a korszerű
táplálkozásra. Gondot kell fordítani a diétás
étkeztetés iránti igény figyelembevételére.
Diétás szakács képzése is folyamatban van.
Az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez
mérten igyekszik odafigyelni az étkezde
felszereltségének fejlesztésére.
Az ötödik napirend keretében a háziorvos,
házi gyermekorvos, fogorvos tevékenységéről
szóló beszámolót tárgyalta a képviselő-testület.
A Polgármester elmondta, a háziorvosi,
gyermekorvosi struktúra fejlesztése szükséges
a közeljövőben. A felnőtt II. sz. körzetben dr.
Barta Rita doktornő tevékenysége a lakosság
megelégedésére
szolgál.
Rugalmasan,
zökkenőmentesen látja el feladatát. Az orvosi
rendelő tekintetében 2015. évre fejlesztés és
épületbővítés van tervezve.
A jövő évi fejlesztések tekintetében elsődleges
az iskola tetőterének javítása. Az étkezdebővítés
is fontos lenne, mert az étkeztetés nagyon hosszú
ideig elnyúlik. A fejlesztéseket elsősorban
pályázati lehetőség igénybevételével kell
megvalósítani.
Dr.
Vajda
Gábornak
háziorvosnak
köszönhetően, jó együttműködés révén sikerült
a településre egy ultrahang készüléket hozni,
amellyel októbertől már el lehet kezdeni a
munkát.
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület:
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a Med Dream Kft. strandi
vállalkozással
kapcsolatos
kérelmét
támogatta,
•
csatlakozott a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához (pályázat benyújtási határideje:
november 7.)
•
a képviselő-testülete a Kinizsi SK.
Gyenesdiás TAO 4. pályázata megvalósítása
érdekében hozzájárult a tulajdonát képező
gyenesdiási 1880/20 hrsz-ú, 31.517 m2
nagyságú „kivett beépített terület, sporttelep”
megjelölésű
forgalomképes
ingatlan
jelzálogjoggal történő megterheléséhez.
•
döntött az iskolai udvarhoz
csatlakozó és az orvosi rendelő bővítéséhez
feltétlenül szükséges gyenesdiási 95 hrsz-ú
ingatlan megvásárlásáról.
***
A 2014. szeptember 24-én megtartott
képviselő-testületi ülés első napirendi
pontja keretében a képviselő-testület a 2014.
évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
döntött.
A második napirendi pontban a Keszthely
és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási
Megállapodás
módosítását
hagyta jóvá a képviselő-testület.
A harmadik napirend keretében Yacht
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Egylet LEADER pályázatához jelzálogjog
biztosításáról döntött a képviselő-testület.
A pályázat összköltsége 35 millió Ft,
amelyből hajótároló építése kishajók részére,
parkoló felújítás és kerítés kerül kialakításra,
valamint 2 db kishajó vásárlása történik
meg. A fejlesztés az 1932/2 és 728/72 hrsz-ú
ingatlanokat érinti. A pályázat segítségével –
amely jelentős mértékben a település érdekeit
szolgálja – megvalósulhat az iskolások
vitorlásoktatása is.
A negyedik napirendi pontban az
Önkormányzati gépállományhoz tároló
helyiség kialakításáról döntött a képviselőtestület.
Az ötödik napirend keretében Pashkevich
Vladimir gyenesdiási lakos ingatlanvásárlási
kérelme került elutasításra.
A hatodik napirendi pontban az
Önkormányzat
Közbeszerzési
Szabályzatának jóváhagyásáról döntött a
képviselő-testület.
Az egyéb ügyek keretében strandi büfé
tulajdonosváltozásához járult hozzá a
képviselő-testület.
Az újonnan választott képviselő-testület
alakuló ülésére 2014. október 21-én
(kedd), 18 órai kezdettel kerül sor, melyre
szeretettel várunk minden érdeklődőt. A
napirendi pontok: ld. 1. oldal.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

2014. október

Für Unsere Deutschsprachige Leser
Konstituierende GemeindevertreterSitzung der Großgemeinde Gyenesdiás
Am Dienstag, 21. Oktober 2014,
findet um 18.00 Uhr im großen Saal des
Gemeindehauses die konstituierende Sitzung
der Gemeindevertreter statt.
Wahlergebnisse der Kommunalwahl in
Gyenesdiás:
Von 3.227 Wahlberechtigten unserer
Gemeinde gaben 909 ihre Stimmen ab.
Für die Wahl des Bürgermeisters liegen
73 ungültige und 836 gültige Stimmen vor.
Damit beginnt für den Bürgermeister Gál
Lajos die dritte Amtsperiode.
Wahl des Gemeinderates: 909 abgegebene
Stimmen, davon 37 ungültig und 872 gültig.
Die Anzahl der Stimmen in der Reihenfolge:
1. Góth Imre Árpád		
622
2. Hársfalvi György Béla		
616
3. Horváth Sebestyén		
552
4. Gyutai Barnabás		
522
5. Krasznai István		
450
6. Krasznai Tamásné		
434
7. Sebestyén Károly Lajos		
431
8. Somogyi Zoltán Ferenc		
323
Die ersten sechs (die die meisten Stimmen
erhielten) erhalten das Mandat für den
Gemeinderat.
Wahl des Komitatsrates auf Parteibasis: 909
abgegebene Stimmen, davon 21 ungültig und
889 gültig. Die Anzahl der Stimmen in der
Reihenfolge:
Ergebnis
Gyenesdiás
Zala
1. Fidesz-KDNP 567
63,8 % 56,8 %
2. Jobbik
163
18,3 % 23,6 %
3. MSZP
62
7,0 % 9,5%
4. DK
59
6,6 % 5,7 %
5. Együtt
26
2,9 % 3,4 %
6. JESZ
12
1,3 %
1,1 %
Anzahl der Sitze im Rat des Komitats:
FIDESZ-KDNP 9, JOBBIK 4 , DK 1,
MSZP 1

- 10 Wahlbeteiligung im Komitat Zala: 49,7 %
Veranstaltungen im Oktober und
November 2014
Mittwoch, 22. Oktober 2014 um 17.00
Uhr
Im Andenken an den Aufstand und die
Freiheitskämpfe 1956 findet eine Gedenkfeier
in der Schulaula statt. Anschließend Festrede
und Kranzniederlegung am Denkmal im
kleinen Gedenkpark des Kindergartens.
Mitwirkende: Schüler der Gyenesdiáser
Schule und der Gemeinde-Chor. Die Festrede
hält der Bürgermeister, Gál Lajos. Jeder ist
eingeladen und herzlich willkommen.
Freitag, 14. November 2014 um 17.00 Uhr
Kunstschaffende Amateure in Gyenesdiás
stellen ihre Arbeiten im großen Saal des
Gemeindehauses aus. Jeder Interessierte ist
eingeladen und herzlich willkommen.
Teilnehmer, die sich noch nicht angemeldet
haben, bitten wir um Registrierung bis zum
22. Oktober und um Abgabe der Arbeiten vom
11.-12. November in der Klub-Bibliothek.
Weitere Informationen sind in der KlubBibliothek erhältlich. Kossuth u. 97, mobilTel: 06/30-342-39-34, Festnetz 83/314-507
Samstag, 08. November 2014 um 17:45
Uhr
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!
Der Quellwasserverein veranstaltet wieder
den jährlichen „Grünen Abend” zum
Martinstag im Gemeindehaus Gyenesdiás.
Jeder ist herzlich willkommen! Eintritt frei.
17.45 - Empfang der Gäste
18.00 - Die Lampion-Kinder treffen am
Gemeindehaus ein (Start des Laternenumzugs
um 17.30 Uhr bei der Diáser Kirche).
18.15 – Begrüßung, Dank an alle Helfer und
Eröffnung des Festabends
18.30 – Martinstag-Überraschungsspiele
18.45 – Verkostung mit neuem Wein,
köstlichem
Gänsebraten
und
vielen
Leckereien, anschließend Tombola.
Nach zwanglosen Gesprächen und gutem

Gyenesdiási Híradó
Essen beschließt das HARANGLÁB-Team
den Abend mit flotter Tanzmusik.
Gebäck und Getränke bringt sich bitte jeder
selbst mit. Möglichst auch Geschirr, Gläser
und Besteck, um Plastikabfälle zu reduzieren.
Wenn Sie einen Gänsebraten zubereiten,
bekommen Sie die Gans dafür. Oder
möchten Sie sich mit anderen Leckereien
für das Martinsessen beteiligen? Zum
Beispiel Rotkohl, Kartoffeln, Risotto,
gemischte Salate. Wenn Sie etwas zum
festlichen, gemeinschaftlichen Abendessen
beisteuern möchten, melden Sie sich bitte
beim Quellwasserverein (Frau Ildikó Gál:
Gyenesdiás, Gödörhházy u. 60, Tel. 83/316943)
Die Aktion „Ein Haus, ein Weinstock”
findet auch in diesem Jahr wieder statt.
Jede Gyenesdiáser Familie kann ab Anfang
November resistente Weinpflanzen von
robusten, widerstandsfähigen Sorten für nur
je 300 Forint erwerben. Maximum 10 Stück.
Quellwasserverein, Gyenesdiás, Gödörházy
u. 60
Grün- und Gartenabfälle
Am Montag, 10. November 2014 werden
kompostierbare Grün- und Gartenabfälle
unentgeltlich abgeholt. Voraussetzung: Äste
bis max. 1 m Länge müssen gebündelt sein.
Blätter, Gras und kleine Zweige sollen in
Säcken (max. 25 kg) verstaut sein. Wir bitten
die Einwohner, ihre Grünabfälle bis zum
10. November morgens spätestens 7 Uhr
vor ihrem Grundstück auszulegen. Nicht
ordnungsgemäß ausgelegte Abfälle werden
nicht mitgenommen.
Darüber hinaus besteht ganzjährig die
Möglichkeit, Grünabfälle bei der KompostSammelstelle in der Faludi utca abzugeben.
MO, DO, FR 15-18 Uhr, SA, SO 9-13 Uhr,
DI + MI geschlossen.
Nach der Zeitumstellung (26. Oktober)
rücken die Öffnungszeiten eine Stunde vor:
MO, DO, FR 14-17 Uhr, SA, SO 8-12 Uhr

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkáhoztermékeink
0,5 kg-os,
üzleteinkben
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

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

Gyenesdiási Hiradó • 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
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„A legvirágosabb kert” egyik győztese – Lambert Iván – portája (lásd 8. oldal)

Golf

Az „Országos Könyvtári Napok 2014” keretében nyugdíjasaink játékos vetélkedőn
vettek részt október 13-án
Vaszkó Zsombor – a képen Böndicz Gergő
szövetségi kapitánnyal - a Kárpáti János
Általános Iskola 7. osztályos tanulója a
2014. évi Országos Golf Tour 10 állomásos
versenysorozat U-14-es kategóriájában a
III. helyen végzett. Tehetséges golfosunk az
anyaklub által rendezett összes versenyen
dobogós helyezést ért el. Az idei szezonban
a napi 8-10 órás gyakorlásé volt a főszerep,
mert a korosztályos kategóriaváltás miatt
jövőre már az U-18-asok között indul hazai
és nemzetközi versenyeken is.
Köszönjük
a
támogatást
a
Golf
Club
Imperiálnak
és
Gyenesdiás
Önkormányzatának.

A Nemzeti Vágta budapesti döntőjén
Németh Szilvia, Cseles nevű lovával
(cikk a 7. oldalon)

2014. október
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Gyenesdiási Híradó

P

Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

Vonyarcvashegy

Aranyfácán dobozos 0,5 l 149 Ft/db 298 Ft/l
Zsákos burgonya: ........ 30 kg-os zsákban ..... 15 kg-os zsákban
Red Scarlet ..................................... 85 Ft/kg......................90 Ft/kg
Hópehely ........................................ 90 Ft/kg......................95 Ft/kg
Balatoni rózsa ................................ 90 Ft/kg......................95 Ft/kg
Red Scarlet apró burgonya 60 Ft/kg
Hansági hagyma étkezési méret: 99 Ft/kg leves méret (kicsi): 60 Ft/kg
Káposzta savanyítani való zsákosan 90 Ft/kg
Érvényes: 2014.10.17.-10.31.

Októberben díjmentes látásvizsgálat
és szaktanácsadás!

AKCIÓINK:

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!

- Komplett (keret+lencse+m.díj) egyfókuszú
(olvasó, vagy távoli) szemüveg 17.000 Ft-ért!!!
- Progresszív szemüveglencse (komfortos viselet)
52000Ft/db helyett 35.000 Ft/db-ért!!!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján.

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

Az akció érvényes:
2014. október 1-31-ig

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

Litográf-95

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

NYOMDA

Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

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

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

Diás kertcentrum

Nyitva a hét
minden napján.

Gyenesdiás Kossuth L. u. 27. Tel.: 06 30/256-80-22

A diási emlékparkkal szemben

Gyümölcsfák árusítását
október 17-én kezdjük!

Növényvédőszerek árusítása!

SPORTHÁZ
ÚJRATÖLTVE
2.014

Elsőként!
Nyílt Napok eseménysorozat
a gyenesdiási Sportházban!
Négy napon át (2014.10.23-2014.10.26)
Akciók, Tombola, Bográcsozás, Kóstoltatások, Játékkuckó,
Sport versenyek.
Október 24-25 ingyenesen!
Részletek: Sportház Gyenesdiás (Facebook),
+3683/510-330, +3620/47-99-566

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Mindenszentekre koszorú
rendelést felveszek!
Vágott és cserepes virágok kaphatók!
Továbbá dekorációk, kegyeleti csokrok,
koszorúk nagy választékban

Üzlet: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 118.
Tel: 70/235-36-05 • E-mail: iker.virag@freemail.hu

Apróhirdetések:
Kerékpárok – férfi, női – kihasználatlanság miatt, áron alul
eladók. Tel: 316-115, 30/53-71-252
Pihe-puha, szőrgombóc holland törpenyuszik elvihetők
hamarosan: fehér, vörös, barna színűek. Kis helyigényű,
könnyen tartható hobbiállatok. Érd: 30/244-3456

