GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. június XXVI. évfolyam, 6. szám
Megjelenik: június 19-én

Programajánló
június 26-án, pénteken 18.00 órakor
Bibliai előadás a Klubkönyvtárban.
június 27-én, szombaton 22. Szabó Ferenc kispályás Női-, Férfi-, labdarúgó
Emléktorna.
Helyszín: Gyenesdiás, Sportpark Balaton
u. 2. (részletek a 4. oldalon)
július 2-án, (csütörtökön) 16.00 – 18.00
óra között, VÉRADÁS a Községháza
nagytermében
július 4-5. Gyenesdiási Keszegfesztivál (részletes program a 3. oldalon)
július 9-12. Gyenesdiási Bornapok
Bor utca, népművészeti- és kézműves
vásár, kulturális programok, gyermekműsorok, Varázshangok Játszóház. (részletes
program a 3. oldalon)
július 11-én, szombaton 20 órakor
kiállításmegnyitó, a Községháza nagytermében, az ikonfestő táborokban készült
alkotásokból.
július 29-én, szerdán 20 órakor Községházi Esték első hangversenye a Községháza nagytermében. Fellép a Varázshangok kórus és gitáros együttes

BALLAGÓ DIÁKJAINK

8.A osztály
Ágoston Petra, Bokor Marcell Ádám, Bosznai Keán, Bujtor Krisztián, Darázsi Fruzsina
Virág, Divinyi-Zsoldos Tamás, Kovács Gergő, Kővári Adrienn, Papp Levente, Rajki András,
Sándor Klaudia, Sipos Lili Franciska, Strzebonski Sam Michiel, Szabó Flóra Kata, Tóth
Roland Botond, Vajda Ádám, Vas Elizabet, Zarnóczai Virág Vivien
Osztályfőnök: Kocsa János

Keszegfesztivál
2015. július 4-5.

Gyenesdiási Bornapok
– Bormustra
2015. július 9-12.
Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 12-13.

8.B osztály
Pálfi Bianka, Divinyi Zsolt, Hegyi Bianka Zsófia, Sós Marcell, Mikolás Anett, Gál Emese,
Fliszár Máté, Penzer Lili, Horváth Emese, Krasznai Kevin, Koloszár Vivien, Szita Zsófia Anna,
Németh Sándor, Kozma Bognár Dominika, Horváth Aliz, Szi-Péter Balázs, Shestakova Yana
Osztályfőnök: Varga-Vajda Renáta
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Gyenesdiási Híradó

Elsőáldozás

Fotó: Balla Eleonóra

Ebben az évben május 17-én vasárnap, 10
órakor kezdődött az elsőáldozás a vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskolában.
Összesen 21 gyermek vette magához életében
most először az Oltáriszentséget. Nagy izgalommal készült mindenki az első szentgyónására és a közös szentmisére. Minden arcon
látni lehetett azt a boldogságot, amit az Úr
Jézussal való bensőséges találkozás tud adni
azoknak, akik szeretik Őt. Kívánjuk minden
elsőáldozónak, hogy a jövőben minél gyakrabban vegyék magukhoz e csodálatos szentséget, mely sok erőt és szeretetet fog adni nekik a mindennapi életükben.
Ardey Bálint, Baranya Hanna Bernadett,
Büki Bence, Csiszár Viktória Dóra, Farkas
Bence, Fazekas Dániel, Fliszár Dalma, Füle
Bence, Garamvölgyi Alexa, Gyutai Júlia,
Hamza Bálint, Hauer Boldizsár, Kovács
Kriszta, Miklós József, Molnár Ákos, Nagy
Diána, Sajcz Raul, Sulyok Valencia, Szabó
Luca, Vajda Máté, Varga Levente

Bérmálkozás
Idén június 14-én vasárnap, 15 órakor bérmálással egybekötött szentmisét celebrált
Dr. Márfi Gyula érsek úr a vonyarcvashegyi
Eötvös Károly Általános Iskolában. Hősiesen
viselte minden résztvevő azt a nagy hőséget,
ami az iskola aulájában körülvett minket.
Érsek atya a szertartás utáni beszélgetésen
kiemelte, hogy jó volt látnia a bérmálkozók
tiszta és őszinte tekintetét, amellyel várták
a Szentlélek megerősítő kegyelmét e szentségben. Kívánjuk mind a 27 bérmálkozónak,
hogy nyitott szívvel tudják fogadni a kegyelmi adományokat életük elkövetkező részében.
Bán Benjamin, Bedő Rebeka Karolina, Bujtor Krisztián, Divinyi Dalma Júlia, DivinyiZsoldos Tamás, Fliszár Máté, Gachályi
Mátyás, Gál Emese, Gömbös Viktória, Hegyi
Bianka Zsófia, Horváth Emese, Kővári Adrienn, Lukács Noémi, Mikolás Anett, Nagy
Diána, Nagy János László, Pálfi Bianka,
Penzer Lili, Rajki András, Sipos Lili Franciska, Sipos Máté, Szabó Flóra Kata, Szita Zsófia Anna, Tóth Bence, Tóth Roland Botond,
Vajda Ádám, Vas Elizabet

Fotó: Pálfi Sándor

Erdélyben jártunk – Cikkünk a 7. oldalon

Gyenesdiási Híradó
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Keszegfesztivál – 2015. július 4-5.
2015. JÚLIUS 4. SZOMBAT (4th July,
sat)
10.00 Keszegsütés | start of frying breams
14.00 A piac és a rendezvény nyitása
14.20 Halászléfőzés és halfogyasztás
hazánkban.
Miklós Beatrix 2014. év
gasztronómusának előadása
18.00 Amit a halról tudni kell- Porkoláb
Tamás stand up előadása
19.00 “Ó mely sok hal terem...” Gyenes
4-es muzsikás előadása
20.00 Gerendás Péter együttesének
koncertje
21.30 Tánczene: zenél a Gábor& Gábor
zenekar | dance music

2015. JÚLIUS 5. vasárnap (5th July, Sun.)
10.00 Keszegsütés | start of frying breams
11.00 Halászléfőző verseny kezdete | fish
soup cooking contest
14.00 Vasárnapi vásárnyitás, eredményhirdetés
14.30 Hal gasztronómiai különlegességek- Borda Attila, Hotel Spirit***** mesterszakács előadása
16.00 Ki a legjobb Hohoho Horgász? halas gyerekjátékok | fish games
18.00 Fúvószene, zenél a Kék Zalai Balaton Fúvós Egyesület | brass music
Az apró vendégeket vasárnap 14.00 órától a
Szemfüles Egyesület játszóháza várja.

Gyenesdiási Bornapok
– Bormustra
2015. július 9-12.

20 órakor Borfelismerő verseny
20 óra 30: Szabó Balázs Bandája koncertje
22 órakor: Tűztánc
22.30 órától 02.00 óráig tánczene, zenél a
Helios együttes

Helyszín:
Kárpáti korzó rendezvényterület
Programok
Bor utca, népművészeti- és kézműves vásár,
kulturális programok gyermekműsorok, Varázshangok játszóház
Július 9. (csütörtök)
18.30 A fesztivál ünnepélyes megnyitója
Majd: Folklórműsor, közreműködik a Gyenes
Néptánc Együttes, Gyenesdiási Népdalkör,
Gyenesdiási Dalárda, Gyenesi Négyes, Re-Folk
zenekar
20 órakor Borfelismerő verseny
21.00 órától 01.0 0 óráig tánczene, zenél a
Silver Band

Július 12. (vasárnap)
18.00 A Maszk bábszínház Borok, dalok, bábok c. műsora
19.00 Zalaapáti harmonikások műsora
20.00 Operett- musical műsor
Leblanc Győző - Tóth Éva és táncosok
előadásában.
21 órától 01 óráig Tánczene, zenél a
Start tánczenekar
További információk:
Klubkönyvtár Gyenesdiás, 83/314-507,
gyenesdiaskultura@t-online.hu

Július 10 (péntek)
18 óra: Gyermekműsorok – Mutyi bohóc show
19 óra: Nagykanizsai Gólyalábasok bemutatója

KÖZSÉGHÁZI ESTÉK
RENDEZVÉNYEK
Az első három estén Lichtenwaller Zoltán,
a negyediken Jan ten Hove festőművészek
képei láthatók.
Az első hangversenyre július 29-én, szerdán 20 órakor kerül sor.
A Varázshangok kórus és gitáros együttes már bemutatkozott a Községházán – egy
zenés télűző vigadalom rendezvény során,
akkori sikerük miatt kértük fel egy nyári
koncertre őket.
A második hangverseny – augusztus 5-én,
szerdán este 8 órakor - un. crossover előadás
lesz, a balatongyöröki jazztábor résztvevői
különböző műfajú, könnyedebb darabokat
adnak elő.
Augusztus 12-én, szerdán este 8 órakor
keszthelyi zenetanárok és tanítványok –
Alföldi Nelli hegedűn, Felföldi Olivér csel-

Július 11. (szombat)
18 órától játékos, interaktív gyermekműsor:
Rudi bohóc, a gyermekek kedvence
19 órától a Kárikittyom Anticeleb Orchestra
- vidám koncertje
20.00 Borfelismerő verseny
20.30 a Nyughatatlan zenekar koncertje
21 óra 30-tól a Hagyományőrző bemutató
majd 02.00 óráig tánczene, zenél a
Fantasy együttes

lón, Csikár Lívia hegedűn, Miklós András
brácsán, Alföldiné Szelestei Ágnes fuvolán
– Könnyű nyári muzsika címmel adnak
hangversenyt.
A Községházi sorozat zárásaként – augusztus 19-én, szerdán 19 órakor a Szent Ilona
kápolnában a közelgő Szt. István nap és Szt.
Ilona búcsú tiszteletére Maczkó Mária ad
koncertet.

MEGHÍVÓ!
A Községháza nagytermében
kiállítást rendezünk az elmúlt években
a gyenesdiási plébánián tartott
IKONFESTŐ TÁBOROKBAN
készült alkotásokból.
A kiállítás megnyitója:
2015. július 11-én, szombaton 20 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kedves Véradóink!
Szeretettel hívjuk és várjuk véradásra.
Véradás időpontja: 2015. július 2-án (csütörtökön) 16.00 – 18.00 óra között,
Véradás helye: Gyenesdiás Községháza
A véradásra személyi igazolványát, lakcím
– és TAJ kártyáját kérjük, hozza magával!
Segítségét előre is nagyon köszönjük!
Magyar Vöröskereszt
Országos Vérellátó Szolgálat

Meghívó
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, sportszeretőt, szurkolót a 2015.
június 27-én tartandó 22. Szabó Ferenc
kispályás Női-, Férfi-, labdarúgó Emléktornán.
Helyszín: Gyenesdiás,
Sportpark Balaton u. 2.
Program:
830 Koszorúzás Szabó Ferenc sírjánál a Diási temetőben
900 Torna megnyitása
930 Csapatmeccsek
1200 Ebéd
1300 A csapatmeccsek folytatódnak
Elődöntő, döntő
Eredményhirdetés
Torna zárása
Várjuk női és férfi csapatok jelentkezését
és minden sport iránt érdeklődőt. A nevezés díja 6000 Ft-, mely tartalmazza az ebédet valamint egy egynapos belépőt a csapat
(10 fő) részére a strandra.
Információ és jelentkezés: Mosdósi Attila,
+36/30/520-03-75
Felhívás!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel befogadja a már nem használt
boros hordókat. Kérjük, akinek feleslegessé
vált hordója van, jelezze a tefo.gyenesdias@
gmail.com e-mail címen, vagy a 83/312-737es telefonszámon, hogy annak elszállításában
az Önkormányzat tudjon segíteni.
***
Diós települések 2015. évi találkozója
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az
idei Diós települések találkozója 2015. július
18-án, Bihardiószegen kerül megrendezésre.
Részletes programok később. További információ és jelentkezés: József Attila Klubkönyvtár, 06 83/314-507, gyenesdiaskultura@tonline.hu.
***
BIBLIAI ELŐADÁS
Az Igét jelek, csodák, gyógyulások követik!
2015. június 26-án (pénteken) 18 órakor a
Gyenesdiási Klubkönyvtárban.
Előadó: dr.Földes Eörsné Éva

A Biblia szerint az I.Péter 2/24. alapján, Jézus nevében gyógyulás van. Ez a mai napon
is érvényes! Az előadáson résztvevők megismerhetik a ma is ható, működő igéket, gyógyulhatnak akár gyógyíthatatlannak mondott
betegségekből is, a Biblia alapján.
Ezt a lehetőséget ne hagyja ki, legyen Ön is
egészséges!
A részvétel mindenki számára ingyenes!
***
A József Attila Klubkönyvtár
könyvtára és az eMagyarország Pont
július 9-től, július 31-ig
ZÁRVA tart.
Nyitás augusztus 3-án, hétfőn.
A könyvek a szünetben leadhatók a Múzeum nyitvatartási idejében. (keddtől-péntekig,
9-12 óráig. Minden kedves olvasónknak kellemes nyári pihenést kívánunk!

TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
Bővült Gyenesdiás garantált
programjainak köre
Heti programajánlónk az idei évben tovább
bővült. Újdonságként heti 4 alkalommal a
Caravan Bike szervezésével és vezetésével
kerékpártúrán fedezhetik fel a vendégek
a Nyugat-Balaton szépségeit. A Természet
Háza szervezésében július-augusztus hónapokban heti kétszer vezetett gyalogtúrán vehetnek részt az érdeklődők, de ugyanitt a helyi lovasok összefogásával hamarosan elindul
a gyermeklovagoltatás is. A vizes kalandokat
kedvelőknek ajánljuk az új vitorlás programot, amelynek során, nyáron heti kétszer
profi oktató vezetésével ismerkedhetnek meg
a vitorlás sport alapjaival. Természetesen a
többi népszerű programhelyszín is látogatható, kérjük keressék a részletes garantált programajánlót a Tourinform irodában.
Strandi animáció
Június 26-tól indulnak a strandokon az
animációs programok. A Diási Játékstrandon július és augusztusban naponta várja
animátor csapatunk a gyerekeket, illetve a
mozogni, sportolni vágyókat, míg a Gyenesi
Lidóstrandon is heti rendszerességgel gyerekkuckó kínál játékos foglalkozásokat.
Forgatások
Május közepén Kandász Andrea népszerű
Kalandjárat című műsorával (TV2) forgatott
a Nyugat-Balatonon, ami érintette településünket is. Június elején pedig az MTV stábja
járt településünkön és több helyszínen is készítettek felvételeket.
A Gyerek Szigeten jártunk
A Magyar Turizmus Zrt. idén lehetőséget
biztosított egyesületünk számára, hogy a
Budapesten megrendezésre kerülő Gyerek

Gyenesdiási Híradó
Sziget rendezvénysorozat első hétvégéjén
képviselje Gyenesdiás és a Nyugat-Balaton
turisztikai kínálatát. A gyerekek részére izgalmas játékokkal, nyereményekkel készültünk, a legnagyobb attrakció a kicsik körében
természetesen nem más, mint Bala Toni volt
személyesen. Örömmel fogadták a gyerkőcök a kabalafiguránkat ábrázoló matricáinkat,
kifestőinket és puzzle formájában is megismerkedhettek teknősünkkel. A szülők pedig
tájékozódhattak a település, valamint a térség
ajánlatairól, válogathattak turisztikai kiadványaink közül.
Elkészült az új 2016. évi Receptnaptár
A télen kiadott népszerű Receptnaptár
2015. folytatásaként elkészült a már a következő évre szóló az Egyesület gondozásában Somogyi Zoltán „Max” gasztroblogger
receptjeivel. Ajánljuk figyelmébe! A naptár
a Tourinform irodában – a készlet erejéig –
megvásárolható.
Információs irodánkban továbbá kiegészítő
szolgáltatásként az ajándéktárgyak, könyvek,
térképek vásárlása mellett fél-, ill. egész napos programokra (Budapest, Pécs-Villány,
Puszta, Badacsony, Kis-Balaton, Sümeg, Tihany-Füred, stb.) is lehet foglalni, továbbá
kerékpár-kölcsönzési lehetőség is biztosított.

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület,
mint térségi civil szervezet csatlakozott a
2015. május 16-ára szervezett Magyar Természetjáró Szövetség TeSzedd a Kéken!-en
országos felhívásához.
A szervezők felhívásában: a rendezvény célja
természeti értékeink közös védelme, a környezettudatosság növelése, a szemléletformálás,
hogy minél több ember figyeljen oda környezetére, és minél kevesebbet szemeteljen. Azt
is szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre
juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra, valamint felhagyna a szemeteléssel. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat idén is, hogy közösen
megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.
Itt el kell oszlatni egy tévhitet: nem a turisták
szemetelnek, hanem a kirándulók. Az Országos Kékkör (Országos Kéktúra + Rockenbauer
Pál Dél-dunántúli Kéktúra + Alföldi Kéktúra)
több mint 2500 km hosszú túraútvonalának
megtisztítása a szeméttől, hogy minden túrázót
tiszta környezet várjon.

Gyenesdiási Híradó
Több ponton, a Természet Házánál a
Bakonyerdő Zrt. a Keszthelyi-hegységre
koncentrálva, egyesületünk pedig a HévízKeszthely közötti KÉK turistautak mentén
és a kerékpárutak mellett szedte össze a
hulladékot.
Sok környékbeli aktivista révén több mázsa
zsákos és veszélyes hulladék (gumi) került ki
az erdőkből és bokrosokból. (Védőkesztyűt és
zsákokat a Magyar Természetbarát Szövetség
zalai koordinátoraitól kaptunk.)
A program következő dátuma: 2015.
szeptember 19-én lesz, amelyre szintén várjuk
az önkénteseket.

I. BALATONI HAL- ÉS
TERMELŐI PIAC
Rendszeres programok
 Minden vasárnap „Vásárba félpénzzel”
program: Vásároljon 1000,- Ft értékben, és
17.00, 18.00 és 19.00 órai sorsoláson nyerje
vissza helyi termelői termékben ezt az összeget!
 Május
2-től
minden
szombaton
14
órától
Gomba
vásár
Figyelem! Lakossági, saját fogyasztási célzattal gyűjtött gombákat is ezen időszakban
Lázár Attila gombaszakértő ingyenesen bevizsgálja!
Tervezett tematikus vásárok szombaton 14
órától:
 Június 20. Bogyós gyümölcsök vására,
lekvárfőzés
 Június 27. Különlegességek: fácán, nyúl,
galamb tartása és elkészítése
 Július 4-5. Keszegfesztivál
 Július 9-12. Bornapok
 Július 18. Bab vásár
 Július 25. Terítéken a gyenesi konyha

Műfüves
pálya
kialakítása
a
gyenesdiási Kárpáti János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola udvarán
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítés Programjának támogatásával 2015 júniusában egy kisméretű 22 x
42 méter nagyságú műfüves pálya kerül a
Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán kialakításra.
A műfüves pálya fontossága
Gyenesdiás a Nyugat-Balaton régió legintenzívebben fejlődő települése, lakosságának száma 80-110 fővel gyarapodik évente.
A népességi arányokat tekintve fiatalodó tendenciákat hordoz.
A 15 km-re fekvő Várvölgy község általános iskoláskorú gyermekei a gyenesdiási
általános iskolában végzik tanulmányaikat,
ezzel együtt mindösszesen 380 fő oktatását
biztosítja a Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Az iskola udvarára
tervezett beruházástól való távolság az óvodások és bölcsődések számára mintegy 150
méter, így a legkisebb korosztály számára is
lehetővé válik a pálya használata.
A helyi Kinizsi Sportegyesület számára
fontos a szakszövetség állásfoglalása, amely
szerint az utánpótlás kinevelése elsőrendű.
A pálya létrejötte minden korosztály számára egész éves futballozási lehetőséget
biztosít, illetve a minden napos testnevelés
bevezetésével az iskolai testnevelés órákat is
színesíti.
Gyutai-Szalay Nikoletta, projektfelelős
„Vízi turizmus és vízi sport fejlesztése
Gyenesdiáson”
Kikötőfejlesztést bemutató és hajóavató
ünnepség a VII. „Vízen az iskola” rendezvény keretében

Terítéken a nyúl, galamb, és a fácán
június 27. szombat 14.00
14.00 A piac és a rendezvény nyitása
14.00 Látványfőzés
15.00 A nyúltenyésztés fortélyai- László Bea
előadása
15.30 A fácán elő,- közép és utónevelésének
kérdései, ifj. Resch Mihály előadása
17.00 Milyen felhasználási lehetősége van a
galambnak? - Tóth Iván előadása
18.00 Tátrai Lajos zenés estje
Az aktualitásokért kérjük, keresse a www.
gyenesdias.hu weboldalt vagy a piac Facebook
oldalát.
Nyitva tartás:
Hétköznap piactér: hétfő-csütörtök 16.00 órától
Péntek, szombat és vasárnap 14.00 órától
További információ:
Piacfelügyelet: László Beáta
T.: +36 70/567-4628
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Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtott, valamint a LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésének
eredményeként 2013-ban a Gyenesdiási Yacht Egylet pályázatot nyert el „Vízi
turizmus és vízi sport fejlesztése Gyenesdiáson” projekt címmel. A pályázatnak
köszönhetően kikötőfejlesztés, valamint
oktató hajópark beszerzése valósult meg.
Mindez lehetőséget teremt a helyi Kárpáti
János Általános és Alapfokú Művészeti Is-

kola diákjai számára a vitorlássport pedagógiai programba illeszkedő gyakorlására,
valamint Gyenesdiás Nagyközség idegenforgalmi vonzerejének növekedését elősegítő vitorlásprogramok lebonyolítására.

„Vízen az iskola” rendezvény a Diási
Játékstrandon
A gyenesdiási Kárpáti János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában az utolsó
oktatási héten az iskola helyi tantervében kidolgozott újszerű tanulási, tanítási
eljárásokat megvalósító rendezvénysorozat valósult meg az idén hetedik alkalommal. A tematikus hét elnevezése: „Játszva
tanulás hete – Biztonságosan, Egészségesen Gyenesdiáson”. A rendezvény
egyik napja a „Vízen az Iskola” rendezvény, melyen az iskola és partneriskolánk
tanulói vízbiztonsági, vízi közlekedési,
elsősegély-nyújtási elméleti és gyakorlati
oktatáson, valamint a témához kapcsolódó
játékos vetélkedőkön vettek részt. Az
idén 7. alkalommal megrendezésre kerülő
program külső megvalósítói a Balatoni
Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a Diási
Élménypark, a Gyenesdiási Háziorvosi
Szolgálat, a Keszthelyi Yacht Club, az Optisul Vitorlásiskola és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület.

Hajóavató ünnepség
A gyenesdiási Kárpáti János Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
– mint együttműködő partnerek- a Gyenesdiási Yacht Egylet által elnyert „Vízi
turizmus és vízi sport fejlesztése Gyenesdiáson” c. EMVA pályázatnak köszönhetően lehetővé válik az iskola pedagógiai
programjába illeszkedően a vitorlásoktatás,
valamint a természetes vízi környezetünk
élővilágának megismerése, a természettudományos ismeretek élményszerű elsajátítását biztosító feltétetek helyi kialakítása.
A sikeres pályázatban 5db kisvitorlás
hazai gyártótól történő beszerzése, valamint a vitorlásiskolát kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések valósultak meg.
Az oktatási programon kívül fennmaradó
időszakban az eszközpark és infrastruktúra
lehetőséget biztosít a vitorlázást népszerűsítő, kipróbálására lehetőséget biztosító
strandi animációs szolgáltatás lebonyolítására is, mellyel a település idegenforgalmi
vonzerejének növekedését is elő kívánjuk
segíteni.

„Go Boating” Nyíltnap
A Magyar Vitorlás Szövetség által meghirdetett program célja, hogy segítse, erősítse a vitorlássporttal foglalkozó szervezetek és a környékbeli iskolák kapcsolatát,
hogy minél több fiatal tanulónak felkeltse
érdeklődését a vitorlássport iránt, valamint
népszerűsítse a sportágat. A rendezvény
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azonos időben kerül megszervezésre az
egész országban, melyhez a gyenesdiási
VII. „Vízen az Iskola” rendezvény is kapcsolódott.
Buzás Attila, tanár és projektfelelős
Sümegi Ferenc,
Yacht Egylet Gyenesdiás elnök

BŐLCSÖDEI-ÓVODAI
HÍREK
Családi és gyermeknap az óvodában
Köszönetemet szeretném kifejezni az óvoda valamennyi dolgozójának, hiszen bebizonyosodott, ha összefogunk, minden sikerülhet.
Az idei gyermeknapra mindent meg tudtunk szervezni, de az időjárást sajnos nem.
Mindennek ellenére a gyermekek és szülők visszajelzéseiből úgy gondoljuk, egy jól
sikerült délutánt tudhatunk magunk mögött,
amikor felhőtlen vidámság, szórakozás, érdekes tevékenységek várták az óvodásokat,
valamint a bölcsiseket. A legjobban várt
szórakozás így sem maradt el, sikerült a
tornateremben felállítani egy kisebb méretű
ugráló várat a kalandot keresők legnagyobb
örömére.
Színesítette a programot bábjáték az óvodapedagógusok előadásában (Kun Sándorné
vezetésével), homokkép készítés, kézműves
foglalkozás, arcfestés, valamint hüllő és
óriáspók kiállítás, köszönet érte Lábodi Balázsnak, valamint köszönet mindenkinek a
büfében árusított finomságokért, melyeknek
nagy sikere volt. Külön köszönjük a Bringatanya (Somogyi család) felajánlását, a jégkását, amit minden kisgyermek ingyenesen
kapott meg.
A rendezvényünket támogatták tárgyi felajánlásokkal:
Gyutai-Sebestyén Csilla, Cseh-Bodnár
Zsanett, Tóth-Kovács Viktória, Könye Veronika, Albertné Ötvös Hajnalka, Nemes
Melinda, Lakatos-Szakos Judit, Palaczki
Ildikó, Fáró-Szántó Adrienn, Divinyiné Zsadányi Mónika, Dániel Szilvia, Németh Imre,
Németh Imre,
Tóth Csilla, Tóth Krisztina, Tóth Szilvia,
Csöngéné Sulyok Orsolya, Borsosné Bohár
Zsuzsanna, Simonné Kornicsák Zsanett,
Kozubné Nyakas Krisztina, Salamonné
Kovács Anita, Cserkuti Lívia, Rudolf Mariann, Tamás Melinda, Marton Orsolya,
Mosdósiné Balogh Anita, Barcza Tímea,
Kaufmann Eszter, Gazda Melinda, Németh
Tímea, Hajas Emőke, Paál Miklós, Buzás
Attila, Szabó Balázs, Kiss Balázs, IllyésZemliczki Zita
Akik pénzbeli támogatást adományoztak,
nekik is hálásan köszönjük!
A kuratórium nevében: Lóránt Veronika
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Gyermekekért Alapítvány 2014. év
A 2014. évben fejeződött be a pályázati
munkánk,
amelynek
fenntarthatósági
foglalkozásait végeztük ez évben is,
úgymint túra szervezése, főzőnapok és sport
versenyek, amelyen az óvoda valamennyi
gyermeke részt vett.
Támogattuk egy udvari ivókút telepítését,
amely a gyermekek egészségvédelme
szempontjából régóta várt megvalósításra.
Gyermek és családi napot szerveztünk színes
programokkal, sokfajta tevékenységgel,
amelynek aktív részese volt valamennyi
óvodás kisgyermek. Szülői támogatásban
is részesültünk, ami az alapítvány
bankszámlájára került befizetésre, valamint az
önkormányzat is támogatta tevékenységünket,
amiből a jövőben támogatni kívánjuk az
óvoda rendezvényeit, mint pl. Pacsirta
gyermek dalfesztivál.
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért
Alapítvány 2013. évben az SZJA 1%-ból
179.579.- Ft-ot kapott. Részbeni 104.080.- Ft
felhasználása az alábbiak szerint történt meg
2014. évben.
Családi nap
38.061.- Ft
Ivókút az óvoda udvarára
40.000.- Ft
Működési költségre
26.019.- Ft
(telefon, bankköltség)
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért
Alapítvány 2014. évben az SZJA 1%-ból
186.580.- Ft-ot kapott. Felhasználása 2014.
évben nem történt meg. Felhasználására
terveink szerint 2015. évben kerül sor a
2013. évben beutalt, de 2014. december 31ig részben felhasznált SZJA 1% tartalékolt
75.499.- Ft összegével, valamint a 2015.
évben várható SZJA 1%-ával együtt, egy
nagyobb értékű udvari játék beszerzésével a
gyermekek nagy örömére.
Induló pénzkészlet 2014. 01. 01-én:
335.297.- Ft
Bevételek összesen 2014. évben:
468.482.- Ft
- 2014. évben beutalt SZJA 1% összege:
186.580.- Ft
- Magánszemélyektől kapott támogatás:
171.215.- Ft
- Önkormányzattól kapott támogatás:
110.000.- Ft
- Hévíz és V.Tszöv. Kamatbevétel:
687.- Ft
Kiadások összesen 2014. évben:
172.837.- Ft
Telefon használat szja-eho:
8.000.- Ft
könyvelési díj:
45.000.- Ft
meghívók:
9780.- Ft
telefonszámla:
30.430.- Ft
ivókút:
40.000.- Ft
családi nap:
38.065.- Ft

Gyenesdiási Híradó
postai díjak:
2.720.- Ft
bankköltség:
18.568.- Ft
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0663 pályázatban
megtérülő bankköltség:
19.726.- Ft
Pénzmaradvány bankszámlán
2014. 12. 31.-én:
630.942.- Ft
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
2015/2016-os nevelési évre óvodába felvett
gyermekek:
Ángyán Zalán, Beke Kristóf, Bodnár Attila
Bendegúz, Bohus Levente Mátyás, Borsos
Bálint, Bremzay Zénó, Cseh Marcell, Dencs
Olivér, Edve Klementina, Fáró Petra, Gyutai
Emília, Heincz Leila, Horváth Réka, Karászi
Kadosa, Kozub Leila, Kránicz Gergely Szilárd, Kulcsár Nóra, Lévai István Attila, Lévai
Nimród Noel, Lucz Léna Viola, Maidanuc
Míra Anna, Majtász Zelma, Nagy Alexia Kíra,
Paál Zétény, Pálfalvi Kristóf, Pusztai Georgina, Rajkai Kornél, Stribli Bori Petra, Surányi
Dóra, Süle Nóra, Szeles Botond, Tarnóczai
Csenge, Tóth Bendegúz, Trombitás Medárd,
Veress Kende
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
2015/2016-os nevelési évre bölcsődébe felvett gyermekek:
Angyal Panna, Angyal Dániel, Bertók Dániel, Boros Dóra, Czimondor Gergő Bulcsú,
Garamvölgyi Zétény, Gyutai Zekő, Hegedüs
Benjamin, Hulmann Bence, Katona Vince,
Krasznai Zétény Zoltán, Lázár Máté, Leopold Nóra, Marton Emma, Marton Gellért,
Marton Anna, Pali Vince, Sághi Alina Bori,
Szabó-Horváth Bence Gábor, Szente Barnabás, Tóth Izabell Réka, Tóth Zsombor Tibor,
Veress Mira, Veress Léna

ISKOLAI
HÍREK
Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a nyári szünet ideje alatt az iskola titkárságán az alábbi
napokon tartunk ügyeletet 9.00-12.00 óráig:
- július 1. szerda,
- július 8. szerda,
- július 15. szerda,
- július 12. szerda,
- július 29. szerda,
- augusztus 5. szerda,
- augusztus 12. szerda,
- augusztus 19. szerda.
A tankönyvosztás pontos időpontjáról augusztusban értesítjük a szülőket az iskola
honlapján, a Gyenesi Híradóban, valamint a
hirdetőtáblákon.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden
szívből jövő felajánlást, melyet Banicz Zoltán
6. osztályos tanulónk gyógykezelésére tettek
a szülők, családok.

Gyenesdiási Híradó
Aki a későbbiekben is szeretné támogatni
a kisfiú gyógykezelését, a Gödörházy Antal
Alapítvány Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél (Gyenesdiás) vezetett számlára való
befizetéssel megteheti.
Minden tanulónknak jó pihenést kívánunk!
Iskolavezetés

Erdélyben jártunk!
Gyenesdiás testvértelepülésén Csíkszenttamáson jártak május 14. és 19. között a
Kárpáti János Általános Iskola hetedik osztályos tanulói. A 46 diák és öt kísérő tanáruk a Határtalanul! program tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek című pályázat
keretében jutottak el Székelyföldre. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatásával létrejött kirándulásra még tavaly nyerték el pályázatukkal a támogatást, aminek
célja a külhoni magyarsággal kapcsolatos
ismeretek bővítésének elősegítése volt. A
hat nap öt éjszaka és közel 2500 km-es út
rendkívül gazdag programot tartalmazott,
helyszíneken megtartott rendhagyó tanórákkal.
A hajnali indulás után a nagylaki határátlépésnél az Európai Unió történelmi jelentőségéről, hatásáról beszélgettek. Nagyváradon a
város és környékének kiemelkedő művészeti
alakjairól és történelmi szereplőiről, mint
Szent László királyról a nevét viselő katolikus templomnál.
A Király-hágónál Partium és Erdély
szerepére emlékeztek. Kolozsváron nem
lehetett kihagyni a Szent Mihály templomot és Fadrusz János Mátyás király lovas
szobrát.
Torockón a Kis Szent Teréz Gyermekvédelmi Központban átadták a Keszthelyi
Nagycsaládosok Egyesületének adományát,
segítve a nehéz helyzetben lévő gyerekek
gondozását. Így tettek később Déván, ahová
a Szent Ferenc gyermekotthonba juttattak el
adományokat a Gyenesdiáson élők felajánlásaival.
Meglátogatták Tordán a sóbányát és a
Segesvár melletti Fehéregyházát, ahol Petőfi Sándor emlékoszlopánál verssel idézték meg a költő szellemét.
Székelyudvarhelyen az Emlékezés Parkjában lévő történelmi személyek portréi előtt
tettek időutazást, míg Farkaslakán Tamási
Áron, Szejkefürdőn Orbán Balázs sírját keresték fel.
Este Csíkszenttamáson fúvószenével fogadták őket a házigazdák, majd megismerkedtek a gyerekek a szállásadóikkal, ahol
hasonló korú gyerekekhez kerültek.
Megnézték Karcfalva erődtemplomát,
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korábban történ SICULICIDIUM-ra. Elzarándokoltak a Csíksomlyói búcsú helyszínére, ahol közösen énekelték el a magyar és székely himnuszt.
Csíkszeredán a Millenniumi-templomban
ismerkedtek az organikus építészettel, majd
felkeresték a Gyimesi-szorost és az Ezeréves
határt a Rákóczi várral.
Este közös táncházat tartottak a gyerekek,
majd sokáig játszottak együtt a vendéglátóikkal, fociztak, táncoltak.
Vasárnap is közös programmal a katolikus templomban tartott Istentisztelettel
kezdődött, megálltak Marosfőnél és előadták Wass Alberttől az utolsó badacsonyi
táltosról szóló novelláját, amit bemutattak
este a Csíkszenttamáson élőknek is. Átadták
Isten kardját az igazszívű székely fiúnak. Útközben meghallgatták a tanulók előre elkészített előadásait a sós tavak kialakulásáról,
a sóbányászatról, a történelmi eseményekről
és az ismert emberekről.
Sorra került még Medgyes történelmi belvárosa, Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégium híres egykori diákjaira gondoltak.
Gyulafehérvár várbelsője a román építészet
remekművével a püspöki székesegyházzal és
az ott nyugvó Hunyadi családdal mindenkit
meghatott.
Déván a Szent Ferenc Alapítványnál
szálltak meg, hogy utazásukkal támogassák és felhívják a figyelmet az alapítvány működésére és az ott élő gyerekekre,
akikkel közösen nézték meg az esti város
fényeit.
Felkeresték az ismét épülő várat és megelevenítették a Kőműves Kelemen balladáját,
megnézték a vár tövében álló román tornaiskola emlékcsarnokát, köztük Szabó Katalin és Károlyi Béla portréját. Vajdahunyad
vára mindenkit elvarázsolt. Marosillyén,
Bethlen Gábor szülőházánál a nagy Erdélyi
politikusra emlékeztek. Máriaradnán a híres
Mária-kegyhelyen a máriaradnai Kegyelmek
Anyja ferences templomnál álltak meg. Aradon az 1848-1849-es szabadságharc tizenhárom hős tábornokának emlékművénél
emlékeztek történelmünkre.
Este éjfél közelében értek haza, fáradtan és
sok örömmel, élménnyel telve, amiről szüleiknek és iskolatársaiknak is beszámoltak. A
kérdésre, hogy visszamennének erre a hoszszú útra azt válaszolták. - Mikor indulunk?
Erdély mindenkit vár, Gyenesdiás pedig az
augusztusban a testvértelepülésről viszont
érkező székely gyerekeket fogadja.
Köszönjük az adományokat, amivel a támogatták a torockói gyerekeket: a keszthelyi Nagycsaládosok Egyesületének és Stéger
Timótnak. Köszönjük a dévai Szent Ferenc
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Alapítványnak juttatott támogatást a kiránduláson résztvevő gyerekek családjának, továbbá: Mórocz Józsefné, Németh Gézának és
párjának, Cseh Bea, Horváth Ép, Rózsehegyi
bolt, Vajda Rita, Bognár Piroska, Jankó Rozália, Tóth Margit, Szabó Sándorné, Szabó Erika, Mária Zenger, Kovács Béláné,
Prodiktív Bt, Ángyán Szilveszter, Könyvel
Velem Kft, Csehi Angéla, Tótok Balázs,
Kalló Sándor, Salamonné Kovács Anita,
Blaskovics Zoltánné, Edvi-Illés Csaba,
Ertl Csaba, Szabó László, Gergye Miklós,
Sermann Zsolt, Bujtor Attiláné, Fischer
Doris, Vajda Rita, Kapitány Éva, 7/b osztály,
7/a osztály és szüleik, Hévíz irodaszer,
Németh Család, Gyenesdiás Önkormányzat,
Hefler Anita, Fonnyadt Alexandra, Gyutai
Lara, Cseh András, Horváth Sebestyén, Horváth Boglárka, Czvitkó Judit, Rajnai Liza,
Paál család, Bagoly Krisztián, Góra Blanka,
Horgosi Réka, Torsa Beatrix.
Góth Imre
projektfelelős

Ismét játszva tanulhattunk

Az utolsó tanítási héten a hagyományokhoz
híven „játszva tanulhattak” tanulóink.
Június 9-én a „Vízen az iskola” jól előkészített strandi programján mérhették össze tudásukat, talpraesettségüket a nebulók. A testet,
szellemet megmozgató állomásokon jól érezték magukat a gyerekek. Az ízletes gyros, hűsítő jégkrém után a legrátermettebb csapatok
az eredményhirdetésen átadott ajándékoknak,
jutalom sétahajózásnak is örülhettek.
A nap apropója volt, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség 2015. június 9-re hirdette meg a GO BOATING napot, melyhez
Gyenesdiás is örömmel csatlakozott. Nyílt
napon megismerkedhettek tanulóink a vitorlázás alapjaival.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően
5db kisvitorlás beszerzése, valamint a vitorlásiskolát kiszolgáló infrastrukturális
fejlesztések valósultak meg.
Így intézményünkben lehetővé válik az
iskola pedagógiai programjába illeszkedően a
vitorlásoktatás.
Június 10-én, az „Erdőben az iskola” nap-
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ján különböző túraútvonalakon teljesíthettek
a kellőképpen elfáradó iskolások.
Június 11-én, az osztályfőnöki napon az
egész osztályt megmozgató kerékpártúráké,
múzeumlátogatásoké, strandolásé volt a főszerep.
Június 12-én, a Sportnapon alsósaink az iskola területén szintén egy sikeres pályázat feladataira épülő állomásokon ügyeskedhettek.
(Pl.: Gumihordás, Forma 1-es pálya, 4 perces
futás színes rúd gyűjtésével stb.) Felsőseinket ismét a strand területén várták a feladatok,
és ott tehették próbára ügyességüket, fizikai
állóképességüket.
Hatodik alkalommal került megrendezésre
az utolsó tanítási napon, június 15-én az iskolai „Ki mit tud?”, ahol színvonalas produkciókat láthattunk. Főleg alsósaink jeleskedtek,
színvonalas táncelőadásokkal, jelenetekkel,
élő hangszeres előadással.
Az időjárás néha már túl kegyes is volt hozzánk, a napsütésre, jó időre nem lehetett panasz.
Reméljük, hogy tanulónk nyári pihenése is
hasonlóan tartalmas, élményekkel teli lesz!
MINDENKINEK JÓ VAKÁCIÓT!
Nagy Antal Róbert
Köszönet
Szeretném megköszönni a művészeti iskola népi ének tagozatára járó népdalénekesek
szüleinek, hogy egész évben segítették a
munkámat.
Csordásné Fülöp Edit

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Somogyország-Kaposvár. Ez volt klubunknak a nyári szünetet megelőző legutóbbi kirándulása. Hogy merre jártunk? Niklán Berzsenyi Dániel emléke előtt hajtottunk fejet,
majd sírját is felkerestük. Buzsák népművészetét a tájházban, a kézműves termékek sokszínűségét a Faluházban csodálhattuk meg.
(Képünk Buzsákon készült) Ezt követően a
Krisna-völgybe mentünk, ahol két órás vezetést kapott csoportunk. Megismertük életüket,
hétköznapjaikat.

Somogyváron hazánk harmadik (Mohács
és Ópusztaszer utáni) legnagyobb történelmi
emlékhelyét, a Szent László által alapított
Bencés apátság romjait kerestük fel. Innét
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majd a kánikula ellenére a Róma-hegyre kaptattunk fel, Rippl-Rónai József műtermébe,
otthonába.
A délutáni szabadprogram, majd a hűsítő
fagyizást követően pedig olyan érdekességeket mutattam meg útitársaimnak, mint Bory
Jenő madonnaszobrát, a Szent István kutat,
Rippl-Rónai „fogatát”, a kaposvári születésű Nagy Imrének, a tragikus sorsú miniszterelnöknek szobrát, és a fáradtan leroskadt
Széchenyi István szobrát. A felsorolás nem
teljes, de az biztos, hogy aki velünk tartott,
egy tartalmas és szép nap keretében a tőlünk
nem is oly nagy távolságra lévő gyöngyszemeket fűzhetett fel emlékei fonalára.
Hiszen ez a célja a Magyar Vándor Klubnak: rámutatni mindazokra az értékekre, melyek Hazánk, Magyarország területén találhatóak és méltóak arra, hogy felkeressük őket.
Így lesz majd az ősz folyamán is: szeptember 13-án Göcsej és Hetés vidékére látogatunk el, majd szeptember 26-27-én Debrecenbe, a Civis városba. Csodálatosan szép utak
lesznek ezek is. Persze, aki többet szeretne
tudni rólunk, az kérdezze meg bármelyik
klubtagunkat.
Mi is ezt tesszük egy-egy utazás után, hiszen
mindenki véleményére kíváncsiak vagyunk.
De az internet keresőjébe elég ennyit beírni:
Gyenesdiási Magyar Vándor Klub.
Várunk mindenkit közénk, aki egy jó társaságban szívesen jönne kirándulni velünk!
Politikamentes klubunknak nem csak Gyenesdiásról, hanem Keszthelyről, Balatongyörökről és Zalaegerszegről is vannak tagjai.
Értékeket fedezünk fel, útitársainknak értékeket adunk, értékeket közvetítünk.
És ebben az őrülten rohanó világban ez nem
is olyan kis vállalkozás…
Csányi Zoltán - a klub elnöke -

TERMÉSZET
HÁZA
Programjaink:
Májusban és június elején is sok csoport érkezett hozzánk. Az óvodásoknak állatos programokkal készültünk és jókat játszottunk. Az
iskolások osztálykirándulás keretében látogattak el hozzánk. A környék iskoláiból, de
távolabbi települések oktatási intézményeiből is voltak vendégeink. A kiállítás megtekintését követően szinte mindegyik csapat
megoldotta a dioráma kutató feladatlapot.
Voltak, akik madártollakat ismertek fel, mások kísérletet kértek, kézműveskedtek. A
foglalkoztató terem játékai minden esetben
népszerűek voltak, a nagy kedvencek egyike
az ökomata; de sokan kipróbálták a relációs
játékot és a termésdobozt is. A csoportok egy
része kinti programra is igényt tartott, néhány
osztállyal geotúrára indultunk. A gyalogtúra
során érintettük a Nagymezőt, a dolomitbá-
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nyát és a Vadlánlikat is. Gyereknapi rendezvényünkre közel 300 fő érkezett, a Festetics
Imre Állatpark 500 látogatót vonzott. Az
érdeklődők mosolygós arccal, vidáman távoztak tőlünk, a gyerekek kedves üzeneteket
írtak a véleménylapocskákra! A csapatokat a
Facebook oldalunkon is meg lehet tekinteni,
az albumok folyamatosan bővülnek és
frissülnek!
ÖKO Műhely:
Május elejétől szeptember elejéig keddenként (14:00-17:00) és péntekenként (9:0012:00) kézműves foglalkozásokkal, játékokkal várjuk a gyerekeket! A program ára:
belépő+ 200 Ft/fő anyagköltség
Mindenem a természet! Versenysorozat
utolsó pontgyűjtési lehetőségei:
június 27.
Boglárka, de nem virág;
bagoly, de nem madár – előadás, foglalkoztató termi programok
június 28.
Lepke les túra
A részletekről a frissülő plakátokon és
közösségi oldalunkon tájékozódhatnak
kedves vendégeink!
A rendezvények belépőjeggyel látogathatók (felnőtt: 600 Ft; diák, nyugdíjas: 400
Ft; gyerek: 200 Ft).
A túra részvételi díja 400 Ft/fő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ: Sali Éva, 30/239-9894;
termeszethaza@bakonyerdo.hu;
https://www.facebook.com/termeszethaza
Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.

GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HÍREI
Évelővirágos parkoló-ágyások
Gyenesdiáson
A gyenesdiási Lídó strand parkolójában
lévő virágágyások új ruhát öltöttek. Évelő
virágok díszítik az ágyásokat, melyeket kavicsmulcs véd a gyomosodástól és a kiszáradástól.
Az évelőkiültetések igazi szépsége második, harmadik évben mutatkozik meg, amikor a növények teljes méretükre kifejlődnek.
Ekkorra összenőnek és eltakarják a kaviccsal
takart talajfelszínt, ezáltal a gyomok megtelepedését akadályozzák. Gazdag nyári virágzással hálálják meg a kevés, de rendszeres
gondoskodást. Mindkét ágyás fő virágzási
csúcsa nyárra esik.
A nyugati ágyásba napfényt kedvelő, kifejezetten szárazságtűrő úgynevezett kavicskerti
vegetáció került, melyek kiegyensúlyozott
színvilágúak. Az ágyás vezérnövényei a sárga virágú ökörfarkkórók, melyeket a zsályák
mélykékje, a sarkantyúvirág tompapiros, a
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fátyolvirág fehér virágfelhői emelnek ki. Az
alsó szintben kék macskamenta, gólyaorr,
nyuszifül, különböző varjúhájak díszlenek.
A keleti ágyás esetében a több vizet, több
gondoskodást igénylő úgynevezett border
évelők határozzák meg az ágyás karakterét.
Ezek magasabbra nőnek, többségük sárga,
narancs, piros színű, melyeket kék és fehér
virágú évelők hangsúlyoznak. Az ágyás vezérnövényei a hosszú életű, magas díszfüvek
mellett a sárga virágú napszem és a kasvirág
sokszínű fajtája. Ezeket alacsonyabb, nyár
elején és kora ősszel virító évelők kísérnek.
Az ágyásokat tervezte Ambrus Mária
Zsófia táj- és kertépítészmérnök (www.
eveloakademia.hu). A kivitelezésben a helyi
településüzemeltetési csoport néhány alkalmazottja is közreműködött.
Az ágyás megvalósítását támogatta és a
növényeket termesztette a szombathelyi
Innoflora Kft. www.innoflora.hu
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás Nagyközség közigazgatási területén
az alábbi kategóriákban
1. „Legzöldebb” udvar (örökzöldek, tuják,
cserjék)
2. „Legvirágosabb” udvar
3. „Legautentikusabb” udvar (egyedi stílusú és dekorációjú)
4. „Leggondozottabb, legtisztább” utca,
utcaszakasz
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. Kérjük Önöket,
hogy a fotókat legkésőbb 2015. július 5-ig

2015. június

-9küldjék meg a fent megadott e-mail címre a
pályázó és az ingatlan adataival együtt.
Településünkön
több
utcában
burkolatfelújítási munkálatok történtek és folytatódnak az elmúlt hetekben
melegaszfaltos megoldással. Felújításra került az Arany János köz, Arany János
utca, Iskola utca, Sellő köz, Harmat utca,
Móra Ferenc utca, Kamondi utca. A padkázási utómunkálatok még folyamatban vannak. A befejezésig az érintett lakosság szíves türelmét kérjük!
A Kossuth Lajos utcában lévő járda
Mandulás utca és a Petőfi Sándor utca
közötti szakasza felújításra kerül. A régi,
rossz állapotban lévő aszfaltburkolatot
VIACOLOR típus váltja fel. A Kertrendező
Kft. jóvoltából 140,0 méter hosszú szakasz
készül el június hónapban.
A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően Gyenesdiás Nagyközség az érvényben lévő településrendezési terveinek
kisebb módosítását határozta el.
Jelen módosítási eljárás két önkormányzati tulajdonú ingatlan (413 és 414 hrsz.) és
környezete terület-felhasználásának felülvizsgálatára irányul. A módosítással érintett, lehatárolt területi egység a Madách utca
– Fürdő utca – Tulipán utca – vasútvonal által határolt terület. Az érintett ingatlanokra
az utóbbi időszakban több olyan hasznosítási megkeresés érkezett, melyek, a hatályos
településrendezési eszközök rendelkezéseivel nincsenek összhangban, de tervezett
funkció a településen, és az adott helyen is

elfogadható, sőt indokolható lenne.
A tervezett módosítás alapvetően nem változtatja meg a település fő infrastruktúra
hálózatát és a település fejlesztési céljaival
továbbra is összhangban van.

Francia kapcsolat
Május közepén négy napos látogatást tett
Hévíz térsége küldöttsége a Párizstól 200
km-re (Le Mans szomszédságában) a La
Guierche székhelyű, de 3 településen működő Portes du Main egyesület meghívására.
Hévíz, Cserszegtomaj, Alsópáhok, Sármellék
polgármesterei, képviselői, egyesületi vezetői
mellé - Hévíz település hívására - Gyenesdiásról is képviseltettük magunkat: a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület részéről
Kovács Judit Tourinform irodavezető és
Hársfalvi György önkormányzati képviselő, klubkönyvtárvezető személyében. A
2010 óta kialakult nemzetközi kapcsolatban
a két kistérség küldöttségei már jártak egymás
országában. A francia vendéglátók, akik családoknál helyezték el csapatunkat, igen szívélyesen fogadtak bennünket, mutatták be településeiket, látnivalóikat, szerveztek közös
programokat, illetve egy délelőttön az együttműködés további teendőiről váltottak szót.
A képen egy újonnan épült sportcsarnok tárgyalójában „munka közben” vendéglátók és
vendégek.
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 14-én
rendkívüli ülést tartott.
Az első napirend keretében a képviselőtestület a település közvilágításának korszerűsítési lehetőségéről kapott tájékoztatást. A Polgármester elmondta, Gyenesdiás
Önkormányzatának alapvető érdeke, hogy
településüzemeltetés költségeit csökkentse.
Ezért keresi annak lehetőségét, hogy a közvilágítási és a hozzá kapcsolódó költségek
milyen módon csökkenthetőek. Ennek egyik
módja a hagyományos lámpatestek, LED
fényforrással üzemelő típusúakra történő
cseréje.
Gyenesdiás területén 640 db lámpatest van,
melyből 494 db kompakt fénycsöves, 146 db
pedig nátriumlámpa. A beépített teljesítmény
22,29 kW. előzetes kalkulációk alapján a
LED lámpatestekkel történő világítással a
beépített teljesítmény, ezáltal a fogyasztás
kb: 45-50 %-kal csökkenthető. A közvilágítás korszerűsítése eddig KEOP pályázati lehetőségek útján történt. Jelenleg új pályázat
kiírása nem várható ebben a témában.
A második napirendi pontban a C+
Fesztivál (rock fesztivál) megrendezéséről
tárgyalt a képviselő-testület (ld. április 28-i
ülés).
A harmadik napirend keretében Gyenesdiás szabályozási tervének módosítását tárgyalta a képviselő-testület. A döntést
megalapozó képviselő-testületi határozatok
figyelembevételével a rendeletmódosítás
végső elfogadási és hatályba léptetési szakaszba érkezett. A főépítészi záró vélemény
után – a 30 napos kifüggesztési idő lejártával
– a szabályozási terv módosítása véglegesíthető.
A negyedik napirendi pontban Gyenesdiás Bora 2015. bírálata történt meg, ahol 9
fajtából 6 fehérbor, 1 rosé és 2 db vörösbor
közül Rádi László gyenesdiási termelő „Irsai
Olivér” fajtájú borát nyilvánította a képviselő-testület győztesnek.
A képviselő-testület 2015. április 28-án
tartotta munkaterv szerinti nyilvános ülését.
Az első napirend keretében az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött a testület. Az év közben
történt előirányzat-módosítások testületi
döntéseken alapultak, az írásban kiküldött
anyag új elemeket nem tartalmazott.
A második napirendi pontban az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése,
könyvviteli mérlege, pénz- és eredménykimutatásáról döntött a testület. A rendelet
területi döntéseken alapuló tényadatokat tartalmaz.
A harmadik napirend keretében az
Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési

- 10 jelentését tárgyalta a képviselő-testület. Az
észrevételek pótlására intézkedési terv készült, melyben rögzítésre kerültek a feladatok, határidők és felelősök.
A negyedik napirendi pontban a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját, valamint a Gyermekvédelmi
beszámolót tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület. A Családsegítő Szolgálat köszönetet mondott Gyenesdiás lakosságának az
adománygyűjtő akciók sikeréért. A Szolgálat
kiemelten sok adományt kap a település lakosságától (ruhanemű, tartós élelmiszer, kisbútor stb.). Az adománygyűjtő akciók közül
kiemelkedik a Tourinform Irodával közösen
szervezett, most már hagyományos év végi
„Csillagfény” cipős doboz adománygyűjtő
akció.
Ötödikként a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról döntött a
képviselő-testület.
A hatodik napirendi pontban a DRV tevékenységéről szóló tájékoztatót hallgatta
meg a képviselő-testület. Polgármester úr a
korábbiakhoz hasonló jó együttműködést és
hivatallal történő folyamatos együttműködést kért a továbbiakban is a Szolgáltató cég
képviselőitől.
A hetedik napirend keretében a testület
a Gyenesdiási Kinizsi SK tevékenységéről
szóló beszámolót tárgyalta. Az egyesület elnöke elmondta, jelenleg 8 csapattal rendelkezik az egyesület, szerencsére nagyon sok
az utánpótláskorú labdarúgó. Rengeteg fiatal
sportol az egyesületben a környékbeli településekről is. Az elmúlt időszakban végzett
beruházások párjukat ritkítják a környéken,
egyre jobb körülmények között tudják fogadni a sportolókat.
A nyolcadikként a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató került napirendre.
A Polgármester gratulált az egyesületnek a
szép sportsikerekért, elmondta, hogy a testület lehetőségeihez mérten a 2015-ös költségvetési évben is támogatja az egyesületet.
A képviselő-testület az egyéb ügyek keretében döntött:
 a szociális étkeztetés, mint alapszolgáltatás ellátása (fejlesztése) céljából szociális
célú gépkocsi beszerzésére irányuló pályázat
benyújtásáról,
 a C+ rock fesztivál megfelelő garanciákkal történő megrendezésének engedélyezéséről,
 a Kinizsi SK. TAO V. pályázatához
2016. évi költségvetésből 3.000.000,- Ft önerő biztosításáról,
 a Lido Gastro Strand Kft. területbérleti
kérelméről.
A képviselő-testület 2015. május 26-án
tartotta következő munkaterv szerinti nyilvános ülését.
Az első napirend keretében a közbiztonság helyzetéről, a Keszthelyi Vízirendészeti
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Rendőrkapitányság tevékenységéről, valamint a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatót hallgatta meg a képviselő-testület.
Dr. Horváth István, Keszthely Város Rendőrkapitánya elmondta, hogy néhány éve kedvező statisztikák mutatkoznak a közbiztonság tekintetében. A 2015. évi idegenforgalmi
szezonra a rendőrség felkészült, a megyei
főkapitány döntése alapján a nyárra az idegenforgalmilag érintett területek plusz 6-10
fős akciócsoporttal bővülnek. Az elmúlt 4
éves intervallumot tekintve 1/3-ára csökkent
a személy- és vagyonelleni bűncselekmények száma. Remélhetőleg ez a tendencia
tartható.
Dr. Hetényi-Marton Tamás, a Vízirendészeti
Rendőrkapitányság keszthelyi őrsparancsnoka elmondta, Gyenesdiás térségében a szabálysértések száma az elmúlt évben csekély
volt, bűncselekmény pedig egyáltalán nem
volt. Az orvhalászat nem érintette a térséget,
vízbefulladás sem történt. Hosszú idő után
megújult a Vizirendészet teljes jármű parkja;
17-20 hajó áll rendelkezésükre.
Gyalog László Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltóparancsnoka tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2012.
esztendőben komoly átalakulás volt a katasztrófavédelem rendszerében, amely érintette a Keszthelyi Tűzoltóságot. A személyek és a feladatok jelentősen nem változtak.
Gyenesdiáson az elmúlt évben 8 eset volt,
amelyből 6 alkalommal tűz, 2 alkalommal
pedig műszaki mentés történt. Új Országos
Tűzvédelmi Szabályzat került elfogadásra
az elmúlt évben; a szabályzatban foglalt
rendelkezések szerint Gyenesdiáson egész
évben tilos a tűzgyújtás.
A második napirend keretében a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta a képviselő-testület. A
Kistérség tevékenységében az SZSZK-val
kapcsolatos ügyek vitele, valamint a belső
ellenőrzési feladatok ellátása kiemelendő.
A harmadik napirendi pontban a Kábeltelevízió KHT tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta a testület, majd a negyedik
napirendi pont keretében Gyenesdiás nagyközség településrendezési eszközei módosításának véglegesítését fogadta el a képviselő-testület.
Az ötödik napirend keretében építési övezet módosításáról született döntés, amely a
413 és 414 hrsz-ú ingatlanokat érinti.
Ezt követően, a hatodik napirendi pontban pályázaton történő részvételről döntött a
képviselő-testület, orvosi Rendelő fejlesztés,
Balaton utca útburkolat-javítás tekintetében
(a pályázat befogadásra került, elbírálása
még nem történt meg).
Ugyancsak pályázat benyújtásáról döntött
a képviselő-testület a hetedik napirendi
pontban, amely az Önkormányzati Étkezde
fejlesztését, eszközbeszerzését célozza meg.

Gyenesdiási Híradó
A nyolcadik napirendi pont keretében rendezvények támogatására kiírt pályázaton
történő részvételről határozott a testület.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
- a Vazul Lovas Baranta Hagyományőrző
Sportegyesület részére az önkormányzat tulajdonát képező gyenesdiási 1886/4 hrsz-ú,

SPORT
Lovasaink már a megye határokat átlépve is szép eredményeket érnek el.
A Somogy megyei díjlovagló bajnokság
szezonnyitó fordulóját a Török Lovastanya
Lovas Klub rendezte Szentán. Itt Megyesi
Diána, Conthargos nevű lovával első helyet
szerezte meg az A6-os díjlovas programban,
Fellner Katalin, Bohém Báró nevű lovával
az „A” zenés kűr kategóriában a harmadik
helyet szerezte meg. Ezek az eredmények
azért is értékesek mivel a verseny helyszíne
a Kaposvári Lovas akadémia mellett került
megrendezésre, mely az ország egyik kiemelkedő lovas oktatási központja és ebből következően sok tehetséges versenyző a hazai
pálya előnyeit élvezte.
A díjugrató sportban is szép eredmények
születtek. A Pápán megrendezésre kerülő versenyen Borzai Melitta, Dolli nevű lovával a
B1 nyitott kategóriában a második helyet
szerezte meg. Valamint a Katafán megrendezett versenyen ugyan ez a páros a B2 ifi kategóriában az első helyet szerezte meg.
A már fogalomnak számító lovasunk Finta Géza kimagasló verseny évadot kezdett.
Eddig 11 versenyen indult az ország minden
részében és ami kiemelendő, hogy minden
startnál az első négy között szerepelt. Nagyon jó formában vannak a lovai és természetesen, a lovas is, mely a fiatalok számára
példaértékű lehet.
Ez úton is gratulálunk a versenyzőknek és
további sok sikert kívánunk nekik, valamint
köszönjük, hogy a gyenesdiási lovasok hírnevét öregbítik az ország különböző versenyein.
Gyenesdiási vívók az OB-n
Ez év januárjában az SZ-L Bau Balaton Vívóklub felvételt hirdetett kezdő vívók számára. Az új jelentkezők között 4 gyenesdiási vívó
is volt (Kiss Attila, Edvi-Illés Tamás, Paál Levente és Farkas Zsombor), akik teljes erőbedobással végezték feladataikat az edzéseken.
Június 8-án a klub évzáró házi versenyt rendezett, ahol Edvi-Illés Tamás és Paál Levente
a képzeletbeli dobogóra is felléphettek, de a
többiek is elégedettek lehettek eredményeikkel. Az idősebbeket a több éve vívó Kovács
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„rét” művelési ágú ingatlanából cca. 45000
m2 használatba adásáról,
- a 1509/3 hrsz-ú „közút” megjelölési ingatlan önkormányzati tulajdonba fogadásáról.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2015. szeptember 15-én tartja. Az
ülés napirendi pontjai:

1.)
Beszámoló az Önkormányzat 2015.
I. félévi gazdálkodás tapasztalatairól
2.) Beszámoló a Gyenesdiási Bölcsőde és
Óvoda tevékenységéről
3.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Alex- szel és Kaló Ádámmal együtt elvittük a
2015. június 13-18-ig tartó Országos Bajnokságra, Balatonfüredre. Szombaton került sor
a „Gyermek” korcsoport egyéni versenyeire,
ahol is Alex több mint 100 vívó között kezdte
meg asszóit. A csoportkörben nyújtott jó teljesítménye alapján kiemelt helyet kapott a táblán, így az első fordulóban nem kellett vívnia.
A következő fordulókban is sikerült nyernie,
amíg el nem jutott a legjobb 8 közé jutásig.
Itt pont egy idősebb klubtársával került össze,
aki ellen nagyon szoros asszóban 8-6-ra alul
maradt. A következő napon „Törpici” korcsoportban Ádám, Attila, Tamás és Levente
mutathatta meg tudását, míg Alex versenybíróként „pihente ki” az előző nap fáradalmait.
A kicsik, nagyok egyaránt hősiesen viselték
a nagy meleget, valamint a kezdők számára szokatlanul hosszú (egész napon át tartó)
verseny fáradalmait. A csoportkörben Levi
komoly találatokat adott, Tomi egy, Ádám
és Attila pedig 4 győzelmet is bezsebelt. Attila a táblán is nagyon szépen vívott, eljutott
egészen a 16-ba jutásig, ahol is a későbbi 3.
helyezett állította meg. Ádámnak klubtárssal kellett vívnia a 8-ba jutásért, de sajnos a
későbbi bajnoktól 10-2-re kikapott. A végeredmény: Ádám11., Attila 26., Tamás 49.,
Levente 60. hely. Gratulálunk mindegyikük
eredményéhez, és várjuk a folytatást, hiszen
Ádám még „Törpici” csapat, Alex pedig még
„Újonc” egyéni, „Újonc” csapat és „Serdülő”
egyéni versenyszámokban is vívhat majd.
Ádám a derecskei verseny kivételével végig
vívta az Olimpici versenyeit és nagyszerű vívással két érmet is szerzett ebben az évben.
Szolnokon is és Békéscsabán is 8. helyen
végzett. Alex sérülései ellenére ebben az évben is szép eredményekkel gazdagodott. Két
alkalommal is bekerült az érmesek közé. Az
idei Diákolimpián 8. helyet szerzett, a Katolikus Iskolák Országos Vívóversenyén a 2000es születésűek között (2003-asként) 6. helyezett lett. Ezekhez az eredményekhez is külön
gratulálunk nekik!
Kovácsné Kopfer Beatrix

csoport felvételét a vívás iránt érdeklődő és
arra alkalmas gyermekeknek. A kezdők és haladó vívók, illetve versenyzők számára 4 napos EDZŐTÁBORT tartunk 2015. augusztus 26-29.-ig Keszthelyen a Csány-Szendrey
ÁMK tornacsarnokában (Keszthely – Fodor
utca 43.). Az edzőtábor egész napos, ezért étkezést biztosítunk.
A keszthelyi szakosztályunk tagjain kívül
táborunkon a balatonfüredi, tapolcai és
keszthelyi vívószakosztályunk kezdő – haladó csoportjai, valamint kadet és junior
korú versenyzői is részt vesznek.
Edzőtábor célja a kezdők számára:
- a sportág megszerettetése, szabályainak
megismertetése
- a víváshoz szükséges alap-állóképesség
megszerzése
- alapszíntű technikai elemek megtanulása
- tehetségkutatás

T I S Z T E LT S Z Ü L Ő K !
SZ-L Bau Balaton Vívóklub keszthelyi
szakosztálya 2015. évben is tervezi kezdő

Az edzésprogramban futás, gimnasztika,
gyógytorna, általános ügyességi gyakorlatok,
vívó lábgyakorlatok, szúrópárnázás a párbajtőr gyakorló fegyverével – a tőrrel, hárítások
megismerése, a támadás elsajátítása, szabadvívás, valamint egyéni és csoportos foglalkozások és játékok szerepelnek.
Az edzésekre melegítőben és edzőcipőben
kérjük a megjelenést.
Hozzanak magukkal a gyermekek váltó
pólót, tisztasági csomagot és szénsavmentes
ásványvizet.
A szükséges vívófelszerelést sportegyesületünk biztosítja.
Költségek: Táborunkban a részvételi díj,
amely tartalmazza naponta az ebédet – 2.500.Ft /fő /nap, mely összeget kérünk, a jelentkezéskor befizetni szíveskedjenek.
Az edzőtáborba jelentkezés:
- személyesen: Keszthelyen a vívóedzéseken (Egry József Iskola tornaterme)
2015. június 11-ig délután (1500-1800), vagy
2015. augusztus 10-től délelőtt(900-1100).
- telefonon, e-mail-en:
Borosné Eitner Kinga 30/9508.476,
haszi2@t-online.hu, vagy
dr. Kovácsné Kopfer Beatrix 30/2348.620,
kkbeatrix@vipmail.hu
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Freitag, 26. Juni um 18 Uhr
Biblischer Vortrag in der Klubbibliothek
Gyenesdiáser Fisch-Festival mit gebratenen
Brachsen
4. und 5. Juli im Kárpáti-Park
Eintritt frei, jeder ist herzlich willkommen.
Samstag, 4. Juli
10.00 Uhr Die Fische werden gebraten
14.00 Uhr Markt- und Veranstaltungseröffnung
14.20 Uhr Die Fischsuppe wird gekocht
Beatrix Miklós, Gastronomin des Jahres 2014
18.00 Uhr Lustiger Fisch-Vortrag von Tamás
Porkoláb
19.00 Uhr Die „Gyeneser 4” singen
Fischerlieder
20.00 Uhr Konzert mit Péter Gerendás und
seinem Team
21.30 Uhr Tanzmusik mit der Band
Gábor&Gábor
Sonntag, 5. Juli
10.00 Uhr Die Fische werden gebraten.
11.00 Uhr Vorbereitungen für den FischsuppenKochwettbewerb
14.00 Uhr Sonntagsmarkt- und Verkaufsbeginn
15.00 Uhr Koch Show
15.30 Uhr Gastronomische Fischspezialitäten –
Vorführung
16.00 Uhr Hohoho – Wer ist der beste Fischer?
Angelspiele
18.00 Uhr Eine Blaskapelle musiziert am
Balaton-Ufer
Während des Nachmittags Unterhaltung und
Spiele für Kinder
Am Samstag und Sonntag gibt es am laufenden
Band die leckeren gebratenen Brachsen. Auf
ungarisch heisst dieser Weissfisch „keszeg”. Er
kommt ganz frisch direkt aus dem Balaton.
GYENESDIÁSER WEINFEST
9. – 12. Juli (Donnerstag – Sonntag) auf dem
Kárpáti-Platz
Flanier- und Genussmeile, Weinstraße,
Volkskunst- und Kunsthandwerk, Kultur und
Kinder-programme. Eintritt frei. Jeder ist
herzlich willkommen.
Donnerstag, 9. Juli
18.30 Uhr Feierliche Eröffnung des
Weinfestivals
Danach Volksmusik und Tanz mit der Gyeneser
Volkstanzgruppe, Gyenesdiáser
Liederkranz, Männer-Chor „Dalárda”, Die
Gyeneser 4 und das
Re-Folk Orchester
20.00 Uhr Wein-Wettbewerb – Wer kennt sich
aus und erkennt die meisten Sorten?
21.00 – 01.00 Uhr Tanzmusik mit der SilverBand
Freitag, 10. Juli
18.00 Uhr Clown-Show für Kinder
19.00 Uhr Baumlange Stelzenläufer und Tänzer
20.00 Uhr Wein-Wettbewerb – Wer kennt sich
aus und erkennt die meisten Sorten?
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22.00 Uhr Feuertanz
22.30 – 02.00 Uhr Tanzmusik mit der HeliosBand
Samstag, 11. Juli
18.00 Uhr Spiele und interaktive Unterhaltung
mit Kindern
19.00 Uhr Lustiges Konzert mit dem
Kárikittyom Anticeleb Orchester
20.00 Uhr Wein-Wettbewerb - Wer kennt sich
aus und erkennt die meisten Sorten?
20.30 Uhr Country- und Westernmusik mit
dem Nyughatatlan Orchester
21.30 Uhr Traditionelle Vorführung
22.30 – 02.00 Uhr Tanzmusik mit der FantasyBand
Sonntag, 12. Juli
18.00 Uhr Maszk Puppentheater – Wein,
Puppen, Gesang
19.00 Uhr Akkordeon-Musikanten aus Zalaapáti
20.00 Uhr Operette & Musical – Gesang und
Tanz mit Leblanc Gyözö, Tóth Éva
21.00 – 01.00 Uhr Tanzmusik mit dem StartOrchester
Weitere
Informationen:
Gyenesdiás
Klubbibliothek, Tel. 83/314-507, 20/9769-225,
eMail: gyeneskultura@t-online.hu oder Tourinform, Hunyadi u. 2, Tel./Fax 83/511-790, eMail:
gyenesdias@tourinform.hu, Internet: www.
gyenesdias.info.hu
Samstag, 11. Juli um 20 Uhr
Ikonen-Ausstellung - Eröffnung im großen
Saal des Gemeindehauses.
Das Tourinform-Büro berichtet:
Die garantierten Programme in Gyenesdiás werden in diesem Jahr um wöchentlich vier
Fahrradtouren in der West-Balaton-Region
erweitert, jeweils am Montag, Mittwoch,
Freitag und Samstag. Das Besucherzentrum
im Naturschutzhaus (neben dem Festetics Imre
Tierpark) organisiert im Juli und August zweimal
wöchentlich Wandertouren in die nähere
Umgebung, und vom örtlichen Pferdestall
werden in Kürze für die Kinder Reitstunden
angeboten. Außerdem ganz neu in diesem
Sommer: zweimal wöchentlich Programm für
Segel-sportfreunde. Detaillierte Informationen
auf der Webseite von Tourinform www.
gyenesdias.info.hu oder im Tourinform-Büro.
Strand-Animation
Ab 26. Juni starten an den Badestränden
wieder die Animations-Programme.
Unsere Animateur-Mannschaft wartet im Juli
und August am Diáser Spielstrand täglich auf
die Kinder und Sportbegeisterten. Am Gyeneser
Lidostrand wöchentlich regelmäßiges SpieleAngebot.
Unsere familienfreundlichen Angebote
Wir
haben
eine
Vielzahl
von
kinderfreundlichen Angeboten, z.B. freier
Eintritt für Geburtstagskinder an verschiedenen
Erlebnisorten oder das 7-Stempel-Spiel: auf
Entdeckungstour sollen mindestens 7 Stempel
an den Sammelstationen gesammelt werden.

Gyenesdiási Híradó
Dafür gibt´s eine tolle Belohnung! Natürlich
hält auch Bala Toni, das SchildkrötenMaskottchen und Freund aller Kinder, einige
schöne Überraschungen bereit.
Gemeindenachrichten
In unserer Siedlung sind in den vergangenen
Wochen die Straßenbauarbeiten weiter
vorangeschritten. Die Arany János köz, Arany
János utca, Iskola utca, Sellő köz, Harmat utca,
Móra Ferenc utca, Kamondi utca sind zum Teil
schon asphaltiert worden. Die Straßenarbeiten
gehen stufenweise weiter. Bis zur Beendigung
bitten wir die betreffenden Anwohner um
Geduld.
Zur Erinnerung:
Wettbewerb „Unser Dorf soll noch schöner
werden!”
Wie in jedem Jahr rufen wir wieder zu einem
Wettbewerb auf, der diesmal in vier Kategorien
aufgeteilt ist. Es wird gesucht:
1.
„Der grünste Garten” (immergrüne
Pflanzen, Bäume, Tuja, Sträucher)
2.
„Der blumenreichste Garten”
3.
„Der
authentischste
Garten”
(eigener Stil, individuelle Dekoration)
4.
„Die gepflegteste, sauberste Straße”
(die Teilstrecke vor dem Grundstück)
Ziel
des
Wettbewerbs:
Die
Grundstückseigentümer werden angespornt,
bei der Gestaltung und Verschönerung
mitzuwirken.
Dabei wird besonders auf
Umweltverträglichkeit, Gestaltung, Baum- und
Grünbepflanzung sowie Blumenvielfalt Wert
gelegt, um das Siedlungsbild und die Ästhetik
der Wohnumgebung zu steigern.
Die Jury findet in der zweiten Juli-Woche
statt. Sie können sich selbst oder andere im
Gemeindehaus oder per eMail (gyenesmuszak@
tonline.hu) melden, zum Beispiel Nachbarn,
Freunde, Bekannte. Bitte reichen Sie
ein aktuelles Foto und die Adresse des
„Wettbewerbs-Objekts” ein. Anmeldeschluss ist
der 5. Juli 2015.
I. Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt
Themen-Samstage im Juni/Juli – immer ab
14 Uhr:
 20. Juni Beerenobst – Beerenverkauf und
Marmeladen
 27. Juni Spezialitäten: Fasan, Kaninchen,
Tauben
 4.-5. Juli Fischfestival
 9.-12. Juli Weinfest
 18. Juli Bohnenverkauf
 25. Juli Die Gyeneser Küche
Musikabende im Gemeindehaus Gyenesdiás
Mittwoch, 29. Juli um 20 Uhr - Der
Zauberklang-Chor und die Gitarrengruppe
leiten
die
Reihe
der
musikalischen
Sommerabende ein. Sie haben schon viele
Besucher in unserem Gemeindehaus mit ihrer
Vorführung begeistert.

Gyenesdiási Híradó
Mittwoch, 5. August um 20 Uhr – JazzKonzert mit der Keszthelyer Jazz-Werkstatt
Mittwoch, 12. August um 20 Uhr – Lehrer
und Schüler der Keszthelyer Musikschule
geben ein Konzert mit leichter, sommerlicher
Musik. Mirwirkende: Alföldi Nelli und Csikár
Lívia -, Geige; Felföldi Olivér am Cello, Miklós
András - Bratsche und Alföldiné Szelestei Ágnes
- Flöte.
Mittwoch, 19. August um 19 Uhr – Die
Reihe der Musikabende endet am Vorabend
des Nationalfeiertages in der St. Ilona
Kirche (neben dem Gemeindehaus). Zu
Ehren des Stephans-Tages und des St.IlonaKirchweihfestes gibt die Sängerin Maczkó Mária ein Konzert mit kirchlichen Volksliedern.
Die Konzerte dauern ca. 1,5 Stunden. Jeder ist
herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.
Infos:
József
A.
Klub-Bibliothek, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97,
Tel. 83/314-507, 30/342-3934, E-mail:
gyenesdiaskultura@t-online.hu
Informationsstunde für deutschsprachige
Einwohner
Am 27. April 2015 fand im Gemeindehaus eine
Informationsstunde für die deutschsprachigen
Einwohner von Gyenesdiás statt. Die
Veranstaltung war gut besucht.
- Jahresrückblick 2014: Es ist erfreulich,
dass wiederum keine Kredite aufgenommen
wurden. Es gilt das Motto „Wir können nur
Geld ausgeben, das wir eingenommen haben”.
Die Gemeinde hat einige Projekte aus eigener
Kraft und mit staatlicher Hilfe realisiert. Dazu
gehören Straßen- und Gehwegreparaturen,
Unterstützung jugendlicher Fußballspieler,
Rasenmäher,
Bewässerungssystem
und
Umkleideräume für die Sportanlage, 2
Traktoren, Geräte und Zubehör für die Krippe
und für den Speiseraum des Kindergartens,
Renovierungs-arbeiten und Sicherheitskameras
für Schule und Bürgermeisteramt. Es wurden
professionelle Planungen für Bushaltestellen,
neue Eingangsportale beider Strandbäder,
Beschattung
und
Modernisierung
der
Sanitäranlagen in Auftrag gegeben. Darüber
hinaus Planungen für ein großes Spielschiff
am Gyeneser Lidostrand, Kolumbarien in
beiden Friedhöfen und eine Gedenksäule im
Heldenpark.
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Unternehmer und Vereine konnten der
Kárpáti-Park und der Darnay-Weinkeller
weiter entwickelt und ausgebaut werden,
ausserdem wurden Zaun und Tor des Yacht- und
Segelvereins erneuert sowie Segelschiffe für
den Unterricht der Kinder bereitgestellt.
Mit Hilfe von Investoren Neubau und
Weiterentwicklung:
• Haus der Natur auf der Faluder Wiese
• Barrierefreie Stege am Diáser Spielstrand
• Der Gewerbepark hat sich gut etwickelt.
• Das Wellness-Hotel Katalin hat nach
dem Umbau den 4-Sterne-Status und einen
Ungarischen Tourismus-Qualitätspreis erhalten.
Darauf kann die Gemeinde stolz sein:
- Der Diáser Spiel-Strand bekam zum 4. Male
die Auszeichnung „Bester Strand”.
- Das Festetics-Pferderennen wurde zum 5.
Male auf der Faluder Wiese veranstaltet.
- Das Treffen der Nuss-Gemeinden ist eine
Gyenesdiáser Idee. Einmal jährlich treffen sich
dazu viele Gäste aus den Siedlungen, die das
Wort „Nuss” im Ortsnamen tragen. Diese Idee
findet immer mehr Zuspruch, und nun wollen
sich die „Nuss-Siedler” auch im Ausland treffen
(Diósförgepatony = Nusswinkel).
- Der Quellwasser-Verein bekam den „Grünen
Zala-Preis”.
- Die Schule feierte 50-jähriges Jubiläum.
- Große
Erfolge
der
VolleyballNationalmannschaft
- Erneuerung der 16 Stationen des Trimmdich-Pfades
Ausblick 2015:
Die Steuereinnahmen fallen nach
Schätzungen und Erfahrungswerten geringfügig
niedriger als im Vorjahr aus. Neben den
festen Kosten wird das Geld für verschiedene
Projekte eingeplant, die mit Ausschreibungen,
Förderungen und Hilfe von Investoren realisiert
werden sollen:
- Erweiterung der Sprechzimmer und
Speisesäle
- Öffentliche LED-Beleuchtung mit
Solartechnik (energiesparend)
- Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung
- Vállus, gemeinsame Selbstverwaltung

2015. június
- Sportplatz: Tribüne und Spielfeld
- Zusammenarbeit mit Investoren
(Pferdetourismus, Gewerbegebiet)
- Engere Zusammenarbeit mit Bakonyerdő
(Spielplätze, Freizeitpark)
- Teilnahme in der Arbeit des Schulrates
- Strandbadentwicklungen (Pool-Park,
Promenadenweg)
- neue Traktoren-Werkstatt
- Untersuchung der Diáser Anglerstelle
- Kauf von strategischen Immobilien
- Schlamm-Abbau im Yacht-Verein
- Weitere Straßenbauarbeiten folgen. Es gibt
dafür keine staatliche Förderung in Ungarn.
Weil die Gemeinde gut gewirtschaftet und
keine Kredite aufgenommen hat, bekommt
sie eine staatliche Belohnung, die in den
Straßenbau fließt.
Weitere wichtige Aufgaben:
- Kunstrasen-Fußballplatz
- Turnhalle in der Schule
- Nutzung der Sonnenenergie in Schule und
Kindergarten
- Erweiterung des örtlichen Elfengartens
- Restaurierung und Renovierung der
ehemaligen Mühle in der Malom-Straße
Unterstützung
der
Investoren
im
Gewerbegebiet
Mit Interesse haben die Anwesenden
dem Vortrag des Bürgermeisters gefolgt.
Schließlich gab es Gelegenheit für Fragen und
Anregungen. Zusammenfassend wurde von
unserem Bürgermeister darauf hingewiesen,
dass Gyenesdiás ein familienfreundliches,
ruhiges Dorf ist und bleiben will und dass
alle Investitionen und Weiterentwicklungen
in diesem Sinne geplant und realisiert werden
sollen. Die Familienfreundlichkeit ist nicht nur
im Zusammen-hang mit Tourismusförderung zu
sehen, sondern ganz besonders auch im Hinblick
auf die jungen Familien unserer Gemeinde. Dies
wurde von nahezu allen Teilnehmern bekräftigt.
Im Namen der Anwesenden darf ich mich
bei unserem Bürgermeister für seine Zeit
und Mühe bedanken, dass er die deutsche
Informationsrunde ermöglicht. Ein großes
Dankeschön geht auch an Frau Réka BuzásBelenta für ihre Hilfe und Übersetzung.
Margrit Falley

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

2015. június
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Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/50-40-648
3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig
APRÓHIRDETÉSEK
Kerékpárok kiváló minőségben eladók! Szinte minden típusban, jó felszereltséggel, angol
Reynolds, Colombus, CR-MO vázakkal. Továbbá kiegészítők, cipők, pedálok, ruhák,
alkatrészek és egyéb tartozékok. Érd: 06 30/469-4231
Energomat használt, de jól működő mosógép, valamint forgótárcsás Hajdú vízmelegítős
mosógép eladó. Kétágú 11 fokos kitolható alulétra, valamint új szörpfőző gép eladó.
Tel: 06 30/207-8010
Kezdők angol tanítását, ill. korrepetálását vállalom Gyenesdiáson, kortól függetlenül.
Tel.: 06 30/556-7814”
Gyenesdiáson naponta friss kecsketej és sajt, nyulak eladók. Istállótrágya ingyen elvihető.
Tel.: 06 30/901-2424.
Täglich frische Ziegenmilch, Käse und Hasen sind in Gyenesdiás zu verkaufen. Stalldünger
kann umsonst abgeholt werden. Tel.: 30/901-2424.
Balatongyöröki strandra keresünk Icengo árusítására diáklányokat. Jelentkezni a
zsoo770@gmail.com e-mail címen lehet.

Gyenesdiási Híradó

Szent Glória
Temetkezési KFT
Gyenesdiás
Kossuth Lajos u. ФТ.
Nyitva: H-P МФ tól- НТh-ig
Éjjel –Nappal hívható:
МТ ОМ ХОПМ УТХ vagy
МТ ПМ ПРФТ ОСП
Hamvasztásos temetés:
ФСМММ Ft-tól НФМ МММ Ft-ig
Koporsós temetés:
НПМ МММ Ft-tól ОУМ МММ Ft-ig

További információ temetkezésünkről
az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó
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Május 29-én, a polgárőrök sokévnyi várakozás után, felavatták
a Liget Pláza első emeletén az új irodájukat. A Gyenesdiási
Polgárőr és Vízi Polgárőr Egyesület közösen fogja használni az
új irodát, továbbá a tervek szerint itt kap majd helyet a majdan
kiépítésre kerülő térfigyelő kamararendszer központja. Képünkön
Szabó Sándor a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület Elnöke, Gál
Lajos Gyenesdiás polgármestere, Czigány Sándor Alsópáhok
polgármestere és Horváth Gábor a Keszthelyi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi osztályvezetője.

Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere meghívására június
12-én gyenesdiási küldöttség - képviselők, intézményvezetők látogatott Zalakarosra. A találkozón egymás „jógyakorlatát”
tekintették át, szó esett egymás tapasztalatai hasznosításáról.
A vendéglátók - Krampek Mihály, a 97 %-ban önkormányzati
tulajdonú gyógyfürdőt üzemeltető Gránit ZRT igazgatója
kalauzolásával - bemutatták az állandóan megújuló, fejlődő
gyógy és élményfürdő komplexumot is.
Farkas Réka Luca a
Gyenesdiási Általános Iskola
3/b. osztályos tanulója a
Keszthelyi Kilométerek
Maraton gyermekversenyén
a 2005-ben született lány
korcsoport 1000 m-es távján
1. helyezést ért el.
Zalaegerszegen június
6-án a „Ki leggyorsabb,
ki a legkitartóbb atléta”
elnevezésű versenyen
kislabda hajítás
versenyszámban ezüstérmet
szerzett.

2015. június

Műfüves pálya alapkőletétel (cikkünk a 5. oldalon).
Képünkön Gál Lajos polgármester, Lancz Tamás az iskola
igazgatója, Manninger Jenő miniszteri biztos és Józsi György
az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának igazgatója és a jövő
reménységei a gyenesdiási focisták.

Nyugdíjasklubunk záró rendezvényét a Diási horgásztanyán
tartotta, június 9-én. Tánczosné Marika vezette Klubunk aktív
tagjai rendszeres résztvevői községi eseményeknek, kulturális
programoknak. Részt vesznek, sikert aratnak – a települést
képviselve – vidéki programokon, vetélkedőkön, főzőversenyeken,
kulturális bemutatókon.
Októberben újra kezdik, szeretettel várnak új érdeklődőket is.

Nagy érdeklődés kísérte Baráth Imre festményei kiállítása
megnyitóját május 22-én, a gyenesdiási Községházán.
A képek július 2-áig megtekinthetők.
Baráth Imre és Bereczky Szilárd a kiállításmegnyitón

2015. június
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Theodora kékkúti 1,5 l-es ásványvíz. 79 Ft/db (52,6 Ft/l)
Kőbányai dobozos 0,5 l-es sör: 169 Ft/db 338 Ft/l

Komáromy Pékség Gyenesdiás
Naponta folyamatosan kemencéből a polcra! Finom, egészséges, friss!

Gyenesdiási Híradó

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo: 8-19, V.: zárva

FLABééLOS
FLAB
NŐI TESTKULTÚRA SZALON
Ahol a szépség és egészség együtt megtalálható!

Cukrász sütemények nagy választéka!
Paleo cukrász sütemények (cukor- és liszt mentes)

Trafikban 20 - féle minőségi folyóbor kapható
Széles dohánytermék és kiegészítők választéka!
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL-SZOMBATIG 6.00-19.00-ig
VASÁRNAP ZÁRVA
Szombaton délután folyamatosan friss pékárú!
TRAFIK VASÁRNAP:: 8.00-17.00-ig nyitva
Érvényes: 2015.06.18.- 06.27.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

A Nők lapjából
ismert vákuumalagút
Oto Chili Kockahasgép
Szép lábak, feszes bőr, karcsú alak Csak napi 5 perc

Keszthely, Pláza I. emelet • 06-30/879-5566
www.facebook.com/keszthely.ﬂabelosstudio
Nyitva tartás: H-P: 7.30-18.30 Szo.: 8-12 V: Zárva

TÖRŐDJÜNK
MAGUNKKAL!

DIÁS KERTCENTRUM

P

GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.
A diási emlékparkkal szemben
Tel.: 06 30/256-80-22

VONYARCVASHEGY

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT!!!
- fényre sötétedő szemüveglencsék 11.990 Ft/db-tól!
- dioptriás napszemüveg lencsék
(optikai keretbe) 7.500 Ft/db-tól!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Az akció érvényes megjelenéstől 2015.06.30.-ig

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!

Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
email: pelsooptika@gmail.com

Kedves Pálinka Kedvelők!
Hamarosan megnyílik
Balatongyörökön az új Pálinkaház.
Családi vállalkozás keretében modern, új berendezésen,
a hagyományos eljárást ötvözve a modern technológiával
keltjük életre a gyümölcs lelkét, hogy igényes odaﬁgyeléssel
jó pálinkát készítsünk. Nálunk meggyőződhet arról, hogy hol
és milyen körülmények között készül el párlata, hiszen a
folyamat elejétől a végéig jelen lehet.
Lehetősége van folyamatos
szakmai egyeztetésre így évről évre jobb minőség érhető
el, hiszen jó cefréből lehet
kiváló pálinkát készíteni.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Már 100 l gyümölcscefre
kifőzésére lehetősége van,
így kisebb mennyiségek
lepárlása is megoldható.
Tíz kilométeres körzetben
cefréjét háztól-házig
ingyenesen elszállítom.
Gyűjtse össze gyümölcsét és
főzesse ki nálam
kedvenc pálinkáját!

Cím: 8313 Balatongyörök Szilváskert u.
Telefon: 0630 9243 819 Mail: gasparvv@t-online.hu

