GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. április XXVII. évfolyam, 4. szám
Megjelenik: április 22-én

Fotó: Finta Maya

Programajánló
április 23-án, szombaton 14-18 óráig,
Tájházak Napja a pásztorháznál.
Állatsimogató 14-16 óráig.
április 24-30. között
Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa
május 14-én, szombaton 17 órakor
a Községházán Gécseg András
festőművész kiállításának megnyitója.
május 14-én, szombaton 19 órakor a
községházán Református Istentisztelet
május 16-án, hétfőn 6 órától
horgászverseny a diási strandon.

A „Rügyfakadás” programok szombat délelőtt a III. Szegedi Honvéd zászlóalj és az Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszárbandérium felvonulásával kezdődtek, melyet szokás szerint
Csepel teherautón a keszthelyi Boombatucada
ütős együttes kísért. Az „ágyúdörgetést” és a
rövid fegyverbemutatót követően a vidáman
vonuló csapatot a Kőhalmi és a Pék családok
vendégelték meg útközben. Aztán a kis honvédekből és elszánt huszárokból álló megmaradt menet több megállóval húzhatta az ágyút
és az ágyún ülő tüzéreket, nem kis meglepetést és örömet kiváltva a nézelődő kedves
Gyenesdiásiakból. 
(cikkünk a 4. oldalon)

Felhívás
2016. április 23-án (szombat) 18.00 órától,
2016. április 30-án (szombat) 08.00 óráig az
IBCC verseny (Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa) időtartama alatt TILOS a verseny zavarása, TILOS a horgászat a strand
területén, valamint annak 200 méteres
környezetében, továbbá TILOS csónak és
egyéb vízi jármű használata és a fürdőzés!
Megértésüket köszönjük!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Informationen für Unsere
deutschprachigen Einwohner
auf Seite 10-11.

Fotó: Finta Maya
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Gyenesdiási Híradó

„Természetesen Gyenesdiás!”

Április közepén immár
tízedik alkalommal került
megrendezésre a Kárpáti
János Általános Iskolában
az „Öko napok” a „Természetesen Gyenesdiás!”
programsorozat keretében.
A Föld napjához kapcsolódó foglalkozásokat a természet- és környezetvédelem
témaköréből az ÖKO Munkacsoport szervezte közösen az iskola tanítóival,
tanáraival, dolgozóival a tanulók játékos fejlesztésére.
A hétfői ünnepélyes megnyitón plakátokat készítettek az iskola aulájában a gyerekek arról, hogyan képzelik el
Földünk védelmét, környeztük megóvásával.
Másnap gyümölcsnap keretében közösen
készítettek gyümölcssalátát, amit az utolsó
szemig el is fogyasztottak. Többen otthon is
folytatták a jó hangulatú munkát és családjukat is megvendégelték. Szerdán két konténerre való papírt hoztak a szülőkkel közösen
a gyerekek az iskolába a Diákönkormányzat
felhívására. Sok fát megmentve a felesleges
kivágástól. Délután a gyenesdiási polgárőrök: Bozsoki Ferenc, Szabó Sándor, Ács
Gábor és a Keszthelyi Rendőrkapitányság
baleset-megelőzési előadója Dongó Norbert segítségével 247 kisdiák gyakorolhatta
a szabályos kerékpározást fényvisszaverő
mellényben és biciklis bukósisakban.

A harmadik osztályosokat látta vendégül
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület egy
játékos ismeretszerző vetélkedőn a községházán. A hét többi napján az osztályok
fele felkereste a Természet Házát és érdekes
foglalkozásokon vehettek részt a látogatóközpontot animátorainak köszönhetően.
Pénteken az „Erdőben az Iskola” projektnap keretében Csepü-lapu gongyola ügyességi versenyre került sor az évfolyamok
között a Nagymezőn, majd különböző feladatokkal várták a tanárok az állomásokon a diákokat, akik rajzoltak, énekeltek, sportoltak és
játékos formában tanultak az erdő állatairól,
növényeiről. Hétfőn a felső tagozatos tanulókat várta a Zöldjárat.
A Zöldjáratban Tóth Pál tartott interaktív bemutatót a gyerekeknek. Érdekes fizi-

kai kísérleteket láthattunk
cseppfolyós nitrogénnel, illetve elektromos eszközök
felhasználásával.
A program keretében
megismerkedhettünk vele,
hogy
- mi az energia, és hogyan
állítjuk elő,
- milyen megújuló energiaforrások állnak rendelkezésünkre,
- hogyan lehet ezeket az
energiaforrásokat környezettudatosan felhasználni,
- és miért fontos mindez.
Az „Öko napok” keretében Koroncné
Cserép Ilona védőnő és Divinyiné Zsoldos
Zsuzsanna egészségfejlesztő adtak hasznos
tanácsokat a felsős tanulóknak az egészséges életmódjuk kialakításához. Iskolánkba
látogatott a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület és az ötödikeseknek
és a nyolcadikos tanulóknak tartottak hasznos órákat. Még az elkövetkező napokban is
folytatódnak a programok, aminek keretében
kispályás labdarúgótorna zajlik, valamint
az iskola előtti fűszerkert beültetése történik
újabb növényekkel, amihez köszönettel fogadunk minden szülői segítséget otthon túlszaporodott növények, virágok felajánlásával.
Köszönet az ÖKO Munkacsoport lelkes
csapatának: Fejes Éva, Glóbits Judit, Juhász
Péterné, Szekeres Erzsébet, Góth Imre

Gyenesdiási Híradó

MEGHÍVÓ!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját
2016. május 14-én (szombaton)
19.00 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
Református Istentiszteletre.
Zichy Emőke
keszthelyi református lelkész
„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg
valamennyien
Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára,
és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
Mert tietek az ígéret és gyermekeiteké,
sőt mindazoké is, akik távol vannak,
akiket csak elhív magának az Úr a mi
Istenünk”
(Apostolok cselekedetei 2:38 )
Áldás - Békesség!

M eghívó!

Szükséged van gyógyulásra?
Szeretettel várunk!
Sandersné dr. Kovács Erzsébet, Jézus
nevében imádkozik a betegekért.
Keszthely, Balaton Színház, Simándy terem.
2016. május 28. (szombat) 13 óra.
INGYENES!
Gyere el és gyógyulj meg TE is! Az utóbbi
időben fülek és szemek nyíltak meg,
rákos daganatok tűntek el, mozgásszervi
problémák gyógyultak.
Istennel minden lehetséges!

Gyenesdiási történetek
Az elmúlt években többen is megkeresték a
Gyenesdiási Híradó szerkesztőségét és az általuk a nagyközségben megélt eseményekről
szóló történeteket adtak át közlésre.
Sajnos ezek az érdeklődésre számot tartó elbeszélések meghaladták a havonta megjelenő
újság terjedelmi lehetőségeit. Eddig!
Most felkérjük olvasóinkat, hogy akik szívesen visszaemlékeznek életük olyan szakaszára, ami érdeklődésre tarthat számot és
hozzájárul Gyenesdiás történetének jobb
megismeréséhez, kérjük írják le és jutassák el
hozzánk.
Közös megbeszélést követően szeretnénk
egy könyvet megjelenteni a gyenesdiási történetekből és az esetleg hozzájuk kapcsolódó
fényképekből.
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Felhívás

Kertbarát Körének
megalakulására!
Volner Lajos kertészettel foglalkozó szakember kezdeményezésére ezúton hívjuk fel
a tisztelt lakosság figyelmét, egy gyenesdiási
Kertbarát Kör megalakítására. A Kertbarátok
Körének célja az lenne, hogy a tagok egymás
között megoldást találjanak a kertészettel kapcsolatos feladatokra és problémákra, továbbá
rendszeresíteni lehetne az eddigi években
is -Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepénmegrendezésre került Magbörze programot.
Az első találkozóra 2016. április 28-án,
18.00 órakor a Klubkönyvtárban kerülne sor.
Várjuk szeretettel a mozgalom iránt érdeklődőket.
További információ:
Volner Lajos, 06 30/238-8959

Pünkösdi kiállítás

Szeretettel várunk mindenkit
2016. május 14-én, szombaton 17 órára
a gyenesdiási Községházára

Gécseg András festőművész
„ Egy út a Balaton mellett „ című
kiállítása megnyitójára.
A kiállítást megnyitja Góth Imre Árpád
alpolgármester
Közreműködnek gitáron:
Szabó Attila és Tóth Gábor

Kosárfonó hétvége a
Pásztorházban
Idén is megtartjuk nyári kosárfonó hétvégénket. Várjuk szakköröseinket és új jelentkezőket is, akik megismerkednének a kosárfonás fortélyaival.
Szakmai irányítást Bognárné G. Piroskától
kapunk.
Időpontok: június 24. péntek 15-19 óráig
25. szombat 9- 17 óráig
26. vasárnap 9- 13 óráig
Díja 2000,- Ft + anyagköltség. Metszőollót,
árt és kést mindenki hozzon magával.
Jelentkezni a részvételi díj felének befizetésével a Klubkönyvtárban lehet.
További információ: Hársfalvi Györgyné
30/342-3934

GYENESDIÁSI NYÍLT
HORGÁSZVERSENY
Szokásos pünkösdi horgászversenyünk
2016. május 16-án pünkösdhétfőn 6.009.00 (10.00) óra között kerül megrendezésre a diási strandon, partról.
Nevezni a verseny megkezdése előtt fél
órától lehet.
Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft, ifjúságiaknak 500 Ft, gyermekeknek ingyenes.
A verseny szabályai: Horgászni személyenként 1 db fenekezős készséggel lehet.
Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület elnöksége

Az IBCC Európa
legnagyobb
bojlis versenyei között!
Az első fergeteges Nemzetközi Balatoni
Bojlis Kupa után 2016. április 24–30. között kerül megrendezésre a második gigantikus balatoni megmérettetés. Már most
biztos, hogy a Balaton történetének eddigi
legnagyobb pontyhorgászversenye lesz az
idei IBCC. Hogy miért?
– 80 csapat nevezett a viadalra és az érdeklődés továbbra is töretlen
– összesen 17 országból érkeznek a csapatok
– a tavalyinál lényegesen több, már 130
km hosszú szakaszon lesznek a kijelölt
horgászhelyek, Gyenesdiáson mindkét
strandon -a Diási Játékstrandon három
csapat, a Gyenesi Lidóstrandon 2 csapat összesen öt csapat mérkőzik.
A Fishing and Hunting élő televíziós
közvetítésben számol majd a versenyről
minden nap!

2016. április

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
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vényre, és ígéretet kaptunk
a jövő évi szereplésre is.
Az ünnepélyes megnyitón,
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület tagjai- amelyen a polgármester úr
nak nevében ezúton szeretnénk megköszönni a is köszöntötte a jelenlevő2016. április 16-17-én megrendezésre került ti- ket, elhangzott a 18 esztenzennyolcadik „Rügyfakadás-Tavaszünnep” dő eredményeit felvonultató
kulturális és környezetvédelmi szabadtéri ren- közösségépítő szellemiség,
dezvény lebonyolításában segítők fáradozá- amely töretlenül kíséri vésát, támogatását és a szervezésben való aktív gig egyesületünk munkáját.
szerepvállalását.
A János-forrás első felújítására való gyűjtés éppen
Nagy örömmel vettük, hogy ismét sikerült 18 évvel ezelőtt történt, és
megmozgatni a környék iskoláit, családo- idén azért is időszerű, mert
kat, baráti köröket, a hétvégén. Hiszen volt a megindult a forrás vize, isA Magyar Vándor Klub lelkes csapata
gyerekeknek pénteken „Erdőben az iskola” – mét folyik a gyógyító tiszta
suliprogram, valamint szombat-vasárnap tú- víz a forráskútnál. A tavalyi évre való gyűjtés nomabb ételek közül a Sebestyén Károly
raprogram kicsiknek és nagyoknak egyaránt, is sikeresen zárult, hiszen megújultak a Keszt- vezette Fehérvári Betyárok – Csirkeragu
egyesületi és a természetjárók szervezésben. helyi-hegység turistaútjai és jelzésfestései.
leves kapros túrógombóccal /borban áztaA hétvégi jó időben ismét kikapcsolódhattak
tott erdei gombával/ - nevű főztjét ítélte a
Késő délelőtt a gyerekek nagy örömére legjobbnak és a legízesebbnek, így ők vitgyerekeink és a családok.
A Jóisten kegyes volt és igazi tavaszköszön- megjelent a Keszthelyi Katasztrófavédelem ték el idén is az ezüst vándorserleget.
De igazán finom ételek készültek a nap
tő hangulatban adta, hogy megszerveződjön a egyik létrás tűzoltó autója, melynek létrájáról
két nap folyamán a gasztro-kultúrális, sport, a gyerekek megcsodálhatták madártávlatból során, hiszen pillanatokon belül elfogyott
természet- és környezetvédelemi ismereteket a Nagymezőt és a környék szép erdeit. A kis a GYENESDIÁSI DALÁRDA – Csülkös
népszerűsítő szabadtéri esemény.
gyenesi honvédek bemutató műsorát -amely a bablevese /Pékné módra/, a BUCKÁS KFT
Az idei program bevételét az egyesület már már „hazajáró” szegediek vezényletében zaj- – Csontos pacal pörköltje, a REZI VÁRmeghirdetésekor „A János-forrás újbóli rend- lott-, megcsodálhatta GAAL osztrák testvér- BARÁTOK – Kakaspörköltje nokedlivel, a
GYENESDIÁSI „MULTIKULI” CSAPATA
betételére” szánta.
településünk küldöttsége is.
A Zámbó Tibor, mesterszakács vezette – Borsikafüves erdélyi töltött káposztája, a
A Nagymezőre érkező kitartó érdeklődők zsűri, miközben elkezdte munkáját, kiosztás- SZEGEDI HONVÉDEK – Baboskáposztája,
idén is láthattak honvéd és huszáravatást, ra kerültek a Föld Napi vetélkedő kérdései, a 379. SZÁMÚ FELTÁMADÁS CSERmelyre ünnepélyes keretek között került sor, felnőtt és gyerek kategóriában. A leginkább KÉSZCSAPAT – Tradicionális Cserkészlebmiközben serényen estebédet főzött a huszár- szabadtűzön főtt finom étkek illata betöltötte bencse, a BOKOR TEAM – Festetics György
kedvenc csülkös pacal pörköltje, a MAGYAR
konyha kedves csapata.
a Nagymező virágillatú levegőjét.
Az idei jó időben több érdeklődővel, botaA „Régi korok konyhája” főzőhelyen a KÓ- VÁNDOR KLUB – Olaszos Magyar Vándor
nikai sétára is sor került, melyet Samu Zoltán MA TEAM tavaly győztes csapatának (Kóbor étele knédlivel és Libazúzás csülök pörköltnövényorvos szakvezető kísért, valamint Páli Attila, Mayer Gábor) finom főztje – Mustáros je, a GYENESDIÁSI FÜRDŐEGYESÜLET
Barna jóvoltából lovagolhattak is a kiránduló- tárkonyos marharagu, tejföllel és galuská- - Vargányás csülkös pacalja, a TERE-FERE
központhoz látogatók.
val – készült, mindannyiunk örömére, hiszen KULTURÁLIS EGYESÜLET – Vörösboros
nagyon finom lett, akárcsak az egyesületünk Tere-fere raguja, valamint az ÁSZOK csapaA vasárnapi napon a főzőversenyre 13+1 (Kőhalmi Zoltán vezette palacsintasütő csa- tának csülkös babos káposztája.
igen komolyan felkészült csapat jelentkezett. pata) készítette finomságok és természetesen
Az ételek és italok zsűrizését követően keNagy örömünkre szolgált, hogy idén már ko- Keresztes József és főzőcsapata által készült
rült sor a Föld Napi vetélkedő eredményhirmoly helyi civil szervezetek és a környező te- babgulyás is.
A szakmai és civil zsűri (Horváth Sebes- detésére, amelyen gyerek kategóriáiban: Varlepülések baráti főzőcsapatai is megjelentek.
Több településről is ellátogattak a rendez- tyénné és Németh Ágnes) a finomabbnál fi- ga Gábor (I.), Pál Bendegúz (II.) és Molnár
Emma Adél (III.). A felnőtteknél Tere-fere
(I.), Magyar-Német csoport (II.) és Kapitány
Éva (III.) helyezést ért el. GRATULÁLUNK!
A Nagymező Bajnoknője és Bajnoka versenyben, sodrófahajításban (I.) Izer Bernadett
(15,6 m), (II.) Krasznai Tamásné (14,0 m),
(III.) Bán Melinda 13,7 m) lettek a győztesek.
(Itt idén először rendeztünk JUNIOR kategóriájú versenyszámot is: (I.) Sebestyén Flóra
(17,0 m), (II.) Monterio Giovana (10,5 m),
(III.) Dabranaki Rebeka (9,7 m).)
A malomkődobásban férfiaknál JUNIOR
kategóriában idén is (I.) Papp Levente (4,95
m), (II.) Krasznai Marcell (4,2 m ), valamint
(III.) Bujtor Krisztián (3,4 m) szerepeltek sikeresen. Felnőtt kődobók mezőnye: (I.) Pék
Flórián Kristóf (6,00 m), (II.) Fi Attila (5,9
Rügyfakadás Tavaszünnep rendezvény alkalmából a hétvégén településünkön járt
m), (III.) Bokor Norbert (5,6 m).
az osztrák Gaal település küldöttsége.
GRATULÁLUNK!

Gyenesdiási Híradó
A kulturális blokk meglepetése az Ír Regatta, avagy a Szelíd Csavargók Együttes
koncertje, valamint kedves Gyenes Néptáncegyüttes kicsi és ifi csapatával indult. A
Gyenesdiási Dalárda az idei évben a főzőhelyén szerepelt dalaival szép és megindító
nótáival.
A lovas programokat idén is Varga Zoli
tagtársunk fogta össze, melyben az avarok
és huszárok lovas kultúrájának bemutatása
után Vitéz Viktória és csapata igazán szép
bemutatóját láthatta a nagyközönség.
A nap folyamán a kicsiket és nagyokat a
mászófal és trambulin mellett, a Varázshangok az Egészségért Egyesület lelkes aktivistái mozgatták meg és kápráztatták el játékaikkal. Sajnos csak késő délután kerülhetett
sor a Brumi Bandi Band gyerekműsorára,
azonban nagyon sokan szurkolva kedvenc
együttesüknek kitartottak a koncert alatt. A
Silver Band táncos - zenei esti hangulatát,
már a fellobbanó tábortűz fényében élvezhették a maradó közönség tagjai.
Egész napot átfogó, igazán vonzó és népszerű bemutatókat láthattunk a Cserkészek,
a Természet Háza és Csider völgyi Lövészklub jóvoltából. KÖSZÖNET ÉRTE!
Külön köszönet a hangosításért (József A.
Klubkönyvtár, Silver Band), hiszen a kiváló
idő és az egyre népesebb számban érkező
nagyközönség örömére, végig zökkenőmentesen zajlottak a programok. A „Forrásvizes”
igen keményen helyt álló palacsintasütő, sörcsapoló (Sümegi Gábor, Nánássy Árpád) és
borkínáló (Gécseg Katalin, Tompos Árpád)
csapat mellett, köszönjük a tikett árus fiatalok segítségét, valamint Keresztes József és
főzőcsapata odafigyelését a programjaink
biztosításához. A teherautót és a gulyáságyút
pedig Czafit Zoltán úrnak.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület köszönetet mond, mindannak a kedves vendégseregnek, támogatónak, résztvevő fellépőnek, valamint a helyszínen megjelent
kézműveseknek, akik e napon fent voltak és
támogatták a természetvédelem és természetbarát elképzelések nemes ügyét.
Köszönet támogatóinknak: Keszthelyi Erdészet, Gyenesdiás Önkormányzata és Étkezde,
Polgármesteri Hivatal dolgozói, Klubkönyvtár, Gyenesdiási Ált. Iskola, Gyd. Környvéd.
Bizottság, BfNPI, Természet Háza, Keresztes
József és főzőcsapata, Rózsahegyi Műszaki
Áruház, Ordosz - Tárkány Bt, Rádi Pincészet,
Karám büfé, Komáromy Pékség, Polgárőrség, Silver Band Együttes, www.falmaszas.
com, Zámbó Tibor, Németh Ágnes, Asbóth
Sándor Gyenesdiási Huszárbandérium, János
Lovarda, Gyenes Néptáncegyüttes, Varázshangok az Egészségért Egyesület, Oázis Kertcentrum, Szőnyegország, J&A Kerámiaház,
Nádas csárda, Anita étterem, Piroska csárda,
Tere-fere Kulturális Egysesület (Bp, V. ker.),
Varsás Bt., Keszthelyi Katasztrófavédelem,
Motyó Diszkont, Zöld Hangya Bt., Kandikó
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-5Imre, Gergye Miklós, Poli-papír, Gyalog Üzletház, Dr. Novák Zsuzsa, Ikervirág, Mészáros Szerelvény szaküzlet, Szűrő kis- és nagyker, Mozaik Áruház, Szabó és Szabó Autóker,
Szűcs Szőrmés, Z+D Kft, Szalay Szikvíz, Diás
Kertcentrum, keszthelyi Cserkészek, Keczeli
Zoltán, helyi lovardák, végül, de nem utolsó
sorban a vidám nap során az egyesületünk
segítőinek, valamint tagságának és családjaiknak, barátaiknak.
Visszavárunk mindenkit jövőre is!
A János-forrás takarításánál pedig minden
segítő kezet és ötletet tisztelettel fogadunk!
Vezetőség

GYenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
Gyenesdiás Plusz kedvezménykártya
Az egyhetes érvényességű, ingyenes
strandbelépésre jogosító Gyenesdiás Plusz
kedvezménykártya ára 2016-ban emelkedik: felnőtteknek 2.900 Ft, míg gyerekeknek
(4-14 éves korig) 1.500 Ft. A West Balaton
Kártya 30% strandkedvezménye az idei évtől megszűnik.
Kérjük, hogy az érdeklődőket eszerint tájékoztassák!
Álláshirdetés
A Turisztikai Egyesület pályázatot hirdet a
Tourinform irodába informátori munkakör
betöltésére a Kulturális Közfoglalkoztatási
program keretében. Amit elvárunk: helyismeret, biztos német nyelvtudás, jó kommunikációs készség, számítástechnikai és
online felületek ismerete, idegenforgalmi
területen szerzett gyakorlat előny.
Fényképes önéletrajzokat, pályázatokat a
gyenesdias@t-online.hu címre várjuk 2016.
április 29-ig.
Nyitott Balaton kiemelt gyenesdiási rendezvények
I.Balatoni Barista Bajnkoság
Gőzölgő, ébresztő, illatos, zamatos: sok
minden eszünkbe juthat a kávéról, de gondolunk-e arra, hogy szép is lehet? Május 7-én,
a Nyitott Balaton programsorozat keretében
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület és Somogyi Zoltán Max gasztroblogger szervezésében a Természet Háza Látogatóközpont ad
otthont az I. Balatoni Barista Bajnokságnak.
A program a vendéglátásban dolgozóknak és
a kávézás szerelmeseinek is érdekes lehet.
A bársonyos, forró fekete fölött selymes
tejhab, rajta szépséges minta – kinek ne lenne kedve megcsodálni, majd belekortyolni?
Az I. Balatoni Barista Bajnokságon képzett
és műkedvelő kávémesterek készítik az
esspressokat, a cappuccinókat és saját ötletük alapján megálmodott kávéitalokat.

A szervezők célja a régió kávézási kultúrájának fellendítése, hogy a minőségre vágyó
vendégek egyre több helyen találkozhassanak finom és szépen elkészített kávékkal. A
látványos versenyen a közönség elleshet fortélyokat, így akár majd otthon is új élményt
nyújthat a kávézás. A laikus érdeklődők biztos, hogy a program után máshogy tekintenek
a feketelevesre: a rendezvényen Perna Andor barista előadása és bemutatója is várja
az érdeklődőket: aki nem ismeri a fogalmat,
megtudhatja, mi is az a latte art, milyen a jó
kávé és hogy hogyan készítsük el a jó feketét? A szakmai előadás a vendéglátásban dolgozóknak is hasznos információkat és tippeket nyújt.
A versenyzők április 25-én éjfélig jelentkezhetnek a bk@maxgastro.hu címre elküldött levélben (név, lakcím, e-mail cím, mobiltelefonszám, munkahely feltüntetésével).
Nevezési díj nincsen és a közönség számára
is ingyenes a rendezvény látogatása, mely
9.00 és 16.00 között várja a vendégeket.
Ki lesz a Balaton első Barista Bajnoka? Kiderül május 7-én!
II. Gyenesi Íz-lelő
Május 14-én izgalmas gasztrotúrára, a II.
Gyenesi Íz-lelőre várjuk a vendégeket: 5
vendéglátóhely kínálja egyedi, csak erre a
napra elkészített menüjét. Egy jegy megváltásával az általuk kiválasztott két helyszínen
kóstolhatják meg a helyi ízeket a résztvevők,
akik az éttermek között akár lovaskocsival
is utazhatnak. A napot az idei évtől új üzemeltetővel (MAX Gastro Group Kft. - Somogyi Zoltán) és új programokkal működő
„A Darnay. Pince, rendezvénypajta és piknikkert” szezonnyitó programja zárja, 18.00
órától. A részletes programokat hamarosan
megtalálják a gyenesdias.info.hu -n és további érdekességeket awww.facebook.com/
ADarnay oldalon is.
A Darnay. Pince, rendezvénypajta és piknikkert.
Az idei évtől kicsit újragondolva, megújult
tartalommal nyit ki A Darnay, ahol változatos
gasztronómiai és zenés programokkal várják
az érdeklődőket: lesznek borvacsorák, borkóstolók, főzőkurzusok és vidám műsoros
estek.
Állandó kínálat
- borkóstoló: Azt tartják a szőlő nedűje
kismértékben gyógyszer, nagymértékben
orvosság! Kóstolja meg a finom borokat és
„gyógyuljon” meg testileg-lelkileg! Ehhez
kínál a pince 3-4 féle bort, hideg falatkákkal.
- piknikkert: Meghitt páros, vagy családi
piknik, egy kellemes beszélgetés barátokkal
a törökkori pince kertjében. Ehhez biztosít A
Darnay házigazdája piknikkosarat (benne 3
féle „fogás” helyi termékekből + ital) és piknikplédet.
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Alkalmanként
- a nyári Balatoni Kurzusok gasztronómiai
programjai (2 hetente különféle főzőkurzusok
pl. kenyérsütés, lekvár vagy ketchup főzés)
- borvacsorák (kéthetente, páratlan héten)
előzetes bejelentkezéssel
- zenés, műsoros estek (hétvégenként)
A Darnay kiváló helyszín családi, baráti
vagy céges események lebonyolítására is,
maximum 30-35 főig.
A programok előtt vagy után pedig érdemes megtekinteni a 2012-ben felújított, 17.
századból fennmaradt egykori boronapince
épületében lévő kiállítást, ahol tablók, fotók
segítségével ismerkedhetünk meg a település
hegyközségi, illetve a környék szőlőtermesztési/borkészítési múltjával, valamint a névadó
dr. Darnay-Dornyai Béla kiváló magyar tudós
életútjával és munkásságával.
Helyszín: Darnay u. 10.
Nyitva: Csütörtök-szombat: 16-20 óráig
(április, május, szeptember és október) Keddszombat: 14-20 óráig (június-augusztus)
Bejelentkezés: +36 20/938-1588

-6A piac aktuális rendezvényeiről (az eddig
megszokott szezonális tematikus programok
szerint) a gyenesdias.hu vagy a piac Facebook
oldalán tájékozódhat.
További információ: László Beáta, piacfelügyelő. Tel.: 06 70/567-4628

MAGYAR VÁNDOR
KLUB

Itt a tavasz!
Ez nem számít ilyen szép időben igazi hírnek, de ha figyelembe vesszük, hogy ezzel kirándulásaink is beindultak, akkor mindenképpen az. De nem csak kirándulni járunk.
Részt vettünk a Rügyfakadás-Tavaszünnep
rendezvényen is, és örömmel mondhatom,
hogy a tisztes helytállás mellett minden kilátogató klubtagunkat vendégül tudtuk látni egyegy tányér VÁNDOR-étellel. Jó társaságban,
jó közösségben telt az a napunk és mindenkin
látszott, hogy megtalálta a feladatát, igazán jól
érezte magát.
De már a következő kirándulásra készülünk:
a Balaton déli-partjának és titkainak megismeI. BALATONI HAL- ÉS
résére. Mert titkok azért vannak! Ezzel igazán
akkor szembesül az ember, amikor útikönyvek
TERMELŐI PIAC
vagy internetes oldalak felkeresése után kide2016. április 9-én megnyitott ismét az I. Ba- rül: más a valóság.
latoni Hal- és Termelői Piac. A piacnyitót a
Hogy ez hogyan derült ki? Nos, úgy éreztem,
gyenesdiási óvodások vidám hangulatú mű- szükség lesz az útvonal előzetes lejárására.
sora nyitotta, majd az érdeklődők a Pannon
Árpád-kori templomrom, térdig érő bokaEgyetem Burgonyakutatási Központ jóvoltá- törő-gaztengerben – törölve. Kájel-csipkeház
ból a széles fajtaválasztékú vetőburgonyából Balatonendréden: haláleset után az örökös egy
vásárolhattak. A rendezvényt a Zabszalma éve mindent lezáratott, nem látogatható – töegyüttes fergeteges gyermekkoncertje és a rölve. Még a Szóládi pincesor is tartogatott
Bakonyerdő Zrt Természet Háza Látogató- váratlan meglepetéseket…
központ interaktív játszósarka színesítette. A
És ilyenkor a kirándulás szervezőjének át
piac az idei évben új gasztronómiai étel- és kell írnia az egész napi programot.
termékkínálattal és várhatóan június elejétől
De szerencsére, mindenhol kedvesen fogadfriss halkínálattal várja vendégeit.
tak bennünket és olyan látnivalókat tudtunk
A piac nyitva tartása:
helyettük beiktatni, melyek méltón fémjelzik
•
2016. április 9-június 19: szombat és a Magyar Vándor Klub kirándulásait.
vasárnap 10.00-21.00
Mert egyre többen érzik azt, hogy jó velünk
•
2016. június 20-szeptember 4: hétfő- jönni kirándulni!
péntek 16.00-21.00, szombat-vasárnap 10.00Több okból is: Elsőként azért, mert nem po21.00
litizálunk. Ez a legfontosabb. Hiszen célunk
•
2016. szeptember 5-szeptember 24: Hazánk, Magyarország épített és természeti
szombat-vasárnap 10.00-21.00
örökségeinek felkeresése. Ebben a politikának pedig nincs
helye. A másik, ami
fontos: a közösség.
A nyitott szemmel
és nyitott szívvel
velünk utazó klubtagjaink érzik, hogy
jó társaságban, szép
helyeket ismerhetnek meg.
És ennek tudatában öröm látni, hogy
a májusi kétnapos
kirándulásunkra is
nagyon nagy az érdeklődés.

Gyenesdiási Híradó
Klubunk nyitott, tehát bárki tagja lehet, aki
szeretne részesülni mindebből a jóból és elfogadja klubunk alapszabályát. Bővebbet
honlapunkról olvashatnak, elég csak annyit
beírni a keresőbe, hogy Gyenesdiási Magyar
Vándor Klub.
És máris lehet velünk jönni kirándulni…
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Zenebölcsik és baba-mama klub
Továbbra is szeretettel várom a 0-3 éves
gyermekeket a zenebölcsis foglalkozásokra a
gyenesdiási Községházán szerdánként 9.30tól 10.30-ig. A nyári szünet előtti utolsó foglalkozás június 1. szerda. A májusi baba-mama klub időpontja 18-a, 10.15. Előtte 9.30-tól
zenebölcsi lesz.
Varázshangok Családi Nap
Ebben az évben is megrendezzük családi
napunkat a gyenesdiási Nagymezőn június
4-én, szombaton. Részletesebb információt a
következő lapszámban olvashattok.
Varázshangok Játszóházak
A következő helyeken találkozhattok ingyenes játszóházainkkal:
Április 30. 15.00-17.00 Balatongyörök, Palacsintafesztivál
Május 1. 15.00-17.00 Keszthelyi móló
Május 14-15 egész nap Keszthely, Fő tér
Május 14-15-16. 11.00-15.00 Keszthely,
Festetics kastély

TERMÉSZET HÁZA
PROGRAMJAI
TEMATIKUS PROGRAMOK:
• április 23. Túra a Föld napja alkalmából
10:00 Regisztráció a Természet Házában
10:15 Indulás a helyszínre saját járművekkel
10:30 Túra a Kovácsi-hegyen, a bazaltbánya – égerlap – Hollókő – Rakottyás tavak –
sztúpa útvonalon
A túra részvételi díja 600 Ft/fő.
• május 8. Madarak és fák napja
Előadás és játékos foglalkozás a jeles nap
alkalmából
A rendezvény belépőjeggyel látogatható;
a „Mindenünk a természet” vetélkedő újabb
pontgyűjtési lehetősége!
• május 15. Holdfénytúra a fülemülék éjszakáján
SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK:
• kedd: hagyományos állattartás szakkör
• szerda: meseszakkör

Gyenesdiási Híradó
• csütörtök: természetjáró szakkör
• péntek: madarász szakkör
INFORMÁCIÓ:
termeszethaza@bakonyerdo.hu
+36 30 239 4279; +36 30 239 9894;
+36 30 216 5336

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
A munka gyümölcse beérett!
Bölcsődénkben 2016. április 12-én nyílt napot tartottunk. Az elmúlt években is nagyszámú érdeklődő jelent meg ezen a napon, de az
idei évben kiemelkedő létszámú család tartott
igényt erre a felkínált lehetőségre.
Mind a kormányzati intézkedések – GYED
extra bevezetése, munkateremtő intézkedések- mind a fenntartó részéről apró, de folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően bölcsődénk tárgyi feltételei egyre vonzóbbá tették
az ellátásunkat. Szeretnénk hinni, hogy ehhez
a lehetőségekhez szakmai tudásunkkal mi is
hozzájárulhattunk, és így együtt valósítottuk
meg azt a színvonalat, amely révén bölcsődénk a térség közkedvelt intézményévé vált.
Szakdolgozóink részére biztosítottak a továbbképzés lehetőségei, és az önképzés is jelen van szakmai elhívatottságunkban.
A jelentkezőket május hónapban értesítjük
az elbírált eredményről.
Minden kedves érdeklődőnek ezúton is szeretnénk megköszönni a megjelenést.
Tótok Leventéné
Bölcsődei Szakmai Vezető
Megszólalt a pacsirta
a Gyenesdiási Óvodában
Április 8-án került megrendezésre az idei
esztendőben már hetedszer gyermekdal fesz-
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Felhívásunkra13 településről érkeztek hozzánk jelentkezők. Az énektanítást magas színvonalon művelő pedagógusok 80 kisgyermeket készítettek fel a megmérettetésre, akik 51
műsorszámban szerepeltek a neves zsűri előtt.
A gyermekeket élvezettel hallgatták a
zsűritagok: Maczkó Mária, Csordásné Fülöp Edit, Horváth Károly.
Sokszor adtak alkalmat a kicsik derültségre,
meghatottságra, csodálkozásra a zeneértőknek és a közönségnek egyaránt.
Az eredmények is mutatják, hogy valóban
tehetséges kisgyermekeket hoznak el rendezvényünkre, hiszen a résztvevők 16 arany minősítést, 8 kiemelt aranyat vihettek haza.
Két kiemelt arany minősítés a hazaiak
birtokába került: a Szivárvány csoport kisegyüttesét, valamint a Zöldike csoport szólistáját részesítették ebben a magas díjazásban a
zsűri tagjai.
Gratulálunk minden díjazottnak ezúton is!
Reméljük, kedves emlék marad számukra ez
a nap.
Lóránt Vera

ISKOLAI
HÍREK
Úszásoktatás a gyenesdiási Wellnes Hotel
Katalinban
2016. márciusától a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4.a
és 4.b osztálya számára az a lehetőség nyílt,
hogy ingyen járhatnak úszni hétfőnként és
csütörtökönként a Gyenesdiáson üzemelő
Wellnes Hotel Katalin szállóba. A 4.a osztálynak „könnyebb” dolga volt, mert az egyik
osztálytársunk apukája, Illés Zoltán volt az
oktató.
Nekem legjobban az első óra tetszett, mert
játszottunk fröcskölő „versenyt”. Minden
gyereknek nagyon tetszett a testnevelés órák
keretében megtartott úszásoktatás. Kár, hogy
csak öt alkalommal vehettünk részt rajta. Annak örültem volna, ha legalább tízszer me-

gyünk. Azt hiszem, az iskolában még nagyon
sokszor fog szó esni ezekről a vízben együtt
töltött, felejthetetlen, fantasztikus órákról.
Garamvölgyi Alexa 4.a osztályos tanuló
„Úszásoktatás óra”
A negyedik osztályos tanulók 5 alkalommal
voltak úszni a Wellness Hotel Katalinban. A
4.a osztálynak Máté osztálytársunk apukája,
Illés Zoltán tartotta az edzést. Nagyon sok
mindent tanultunk tőle, közte hátúszást és
gyorsúszást. Volt olyan gyerek, aki már tudott
úszni, de akadt olyan is, aki nem.
Az óra legtöbbször játékkal záródott. Az úszómedence kényelmes volt
mindannyiunknak és nagyon jó volt a vize.
Az osztályfőnökünk, Ica néni, mindig megnézett bennünket és nagyon örült, hogy mennyit
fejlődtünk. Nagyon hamar véget ért ez a pár
alkalom, amit nagyon sajnálunk.
Remélem, hogy máskor is eljöhetünk ide!
Köszönjük a lehetőséget a Hotel Katalinnak!
Gyutai Júlia 4.a. osztályos tanuló
Versenyeredmények
Csány-Szendrey Általános Iskola által meghirdetett Helyesírási verseny.
Bató Bence 3. hely
4.a Felkészítő:
Nyiri Istvánné
Bendegúz Nyelvész - megyei anyanyelvi
verseny Zalaegerszegen
Bató Bence megyei 5. hely
4.a Felkészítő: Nyiri Istvánné
Hevesy György Országos Kémia Verseny
2015/2016
megyei forduló eredménye
7. évfolyam
2. Mácsai Dániel Kárpáti János Általános
Iskola és AMI
felk: Fejes Éva
12. Szalai Súta Kárpáti János Általános Iskola és AMI
felk: Fejes Éva
8. évfolyam
2. Szarka Felicián Kárpáti János Általános
Iskola és AMI
felk: Fejes Éva
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GYENESDIÁSI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
HÍREI
Strandigazolvány
Az igazolványok érvényesítése a Gyenesi
Lídó strand pénztárban történik, május 20tól, június 30-ig.
Az érvényesítés rendjében az alábbi változás történt: Azok a személyek, akik a helyi
adókat határidőre befizették (2016. március 15.), nem kell a hivatalban adóigazolást
kérni, strandigazolványukat a strandpénztárban a lakcímkártya bemutatásával tudják
érvényesíteni.
Akinek adótartozása áll fenn, az adó befizetése után az igazolás a hivataltól személyesen, postán- vagy e-mailben is kérhető, amelyet a strandpénztárában kell a
lakcímkártyával együtt bemutatni. A kérelem-nyomtatvány letölthető a wwww.
gyenesdias.hu/nyomtatványok/
adóügyi/
adóhatóság igazolása menüpontban.
Munkalehetőség!
I.
A 2016-os évre strandjainkra és az iskolába (gyermekfelügyeletre) diákokat keresünk 16. betöltött életévtől a Meló - Diák
Dél Iskolaszövetkezeten keresztül. Bővebb
információ és a jelentkezés feltételei Gyenesdiás hivatalos Facebook oldalán: Gyenesdiás (Nyugat-Balaton üdülőfaluja) lesz
elérhető április 20-tól.
II.
A Diási Játékstrandra várjuk felnőttek
jelentkezését pénztáros és udvaros munkakörben kiemelt fizetéssel. Érdeklődni személyesen 9 és 10 óra között a Polgármesteri Hivatalban május 10.-ig.
Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét,
hogy településünkön a tavaszi zöldhulladék szállítás április 23-án lesz, melyet
a hulladékszállító cég végez. Az 1 m nem
hosszabb ág-, és fanyesedéket kötegelve,
falevelet levágott füvet bármilyen zsákba
rakva maximum 25 kg/zsák súlyhatárig
ingyenesen elszállítja. Az ömlesztett nem
megfelelően kihelyezett ágnyesedék nem
kerül elszállításra! A zöldhulladék szállítás
csak magánszemélyekre vonatkozik!
Pályázat a helyi népi építészeti és
kultúrtörténeti értékek támogatására.
A pályázat általános feltételei: A támogatás a népi építészeti emlékek, hely- és kultúrtörténeti örökség megőrzése érdekében
kerül kiírásra, pl. nádfelújítás, homlokzat
felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés,
stb. A pályázatot Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának Környezetvédelmi és
Településfejlesztési Bizottsághoz kell benyújtani. A határidőn túli, tartalmilag nem
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A keretösszeg vissza nem térítendő támogatás. A pályázathoz önerő szükséges,
amelynek mértéke 50%. A pályázat tartalmi követelményei: A pályázó adatai (név,
cím hrsz., elérhetőségi cím, telefonszám)
Általános feltételei: Felújítás előtti és utáni állapotról fotódokumentáció felújítás
leírása, költségvetés, elkészülés határideje, pályázott pénzösszeg felhasználásának
módja.
A pályázott teljes összeget számlával kell
igazolni. Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a pályázattal kapcsolatban: Samu Zoltán
516 - 001.
Beadási határidő: 2016. május 30.
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 pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok
ösztönzése kulturált, környezetbarát, vendégváró környezet kialakítására, zöldterületek növelésére és virágosítására, fásításra,
a településkép, különösen a lakókörnyezet
esztétikus megjelenítésére. A zsűrizés július második hetében történik. Írásban,
e-mail-ben (tefo.gyenesdias@gmail.com)
jelentkezhetnek:
ingatlantulajdonosok,
kereskedelmi egységek. Szomszédok, barátok, ismerősök is nevezhetik az általuk
legszebbnek ítélt kertet. Kérjük Önöket,
hogy a fotókat legkésőbb 2016. július 5-ig
küldjék meg a fent megadott e-mail címre
a pályázó és az ingatlan adataival együtt.
Az idei évben a nyertesek között kertápolási eszközöket, tápoldatokat stb. osztunk
ki, illetve egy szép kerámia táblácskával
gazdagodik.
1.) Településünkön
több
utcában
burkolatfelújítási munkálatok kezdődnek
május hónapban melegaszfaltos megoldással. Felújításra kerül a Balaton utca, Béke
utca, Csokonai köz, Erzsébet köz, Liliom
utca, Toldi köz, Váci Mihály utca, Víz János utca, Vörösmarty utca. Részlegesen
felújításra kerül: Csillag utca, Galagonya
utca, Kökény utca, Meleghegyi utca.
A kivitelezési munkálatok elvégzéséig az
érintett lakosság szíves türelmét kérjük!
2.) A korábbi hetekben közvilágítás korszerűsítés történt községünkben. A ko-
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rábbi lámpatesteket, energiatakarékos LED
világításúra cserélte a kivitelező.
Az új világítástechnika előnye, hogy környezetbarát és kb: 40-45 % energia-megtakarítást érhetünk el használatukkal.
3.) A Lőtéri utcában kétoldali útpadka-stabilizációs munkálatok folynak. A kivitelezés végén a csapadékvizek lefolyása szabályozottabbá válik.
Köszönjük a kivitelezés ideje alatt tanúsított türelmüket!

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 22.
napján tartotta legutóbbi ülését.
Napirend előtt a Gyenesdiás Sportjáért kitüntető címek kerültek átadásra.
Az első napirend keretében a képviselőtestület az idegenforgalmi idényre történő
felkészülés és a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület tájékoztatója tárgyában készült
előterjesztést tárgyalta a testület. A képviselő-testület tájékoztatást kapott a strandi
felkészülésről. Sajnos a magas vízállás miatt gépjárművel nem lehet megközelíteni a
strandot.
A polgármester a Gyenesi Lidóstrand és
az Oppel Imre sétány fejlesztésével kapcsolatban komplex terv készítését javasolta, a
vállalkozók bevonásával. A Gyenesi Lidó
strandon szükségessé vált már a közművek
teljes felújítása, fejlesztése. Szeptember 30ig a strandon lévő 2 büfét a tulajdonosoknak el kell bontatniuk. Az új büfék elhelyezésére több variáció szerint lesz lehetőség,
ezzel együtt megújul a kapuzat is.
Egyetért azzal, hogy májusban még egy
bejárás legyen a Turisztikai Egyesülettel
közösen. Véleménye továbbra is az, hogy
fejleszteni kell a horgászturizmust. A vízpart adjon lehetőséget a horgászturizmus
több helyszínű kibővítésére. A két horgásztanya kikötői engedélyezése érdekében
fogjon össze a Turisztikai Egyesület, a Horgászegyesület és az Önkormányzat.
Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az utak aszfaltozásának ütemezéséről.
Egyetért a szüreti felvonulás színvonalasabbá tételével, pályázat révén táncosok,
lovasok meghívását, a rendezvény színesebbé tételét javasolja a felvonulásra.
Megállapította, hogy a Turisztikai Egyesült beszámolója részletes és alapos ezúttal
is, melyhez gratulált.
A második napirendi pontban a Környezetvédelmi Program 2016. évi feladatait fogadta el a képviselő-testület.
A harmadik napirend keretében 2016. évi
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Közbeszerzési Terv megtárgyalására és elfogadására került sor. Az Önkormányzat
idei évre vonatkozó tervei, fejlesztései között közbeszerzési kötelezettség alá esik a
Temető utcai víz és szennyvízcsatorna-vezeték építése, és a belterületi utak, járdák
építése, felújítása és karbantartása.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jelenleg több beadásra
váró pályázati anyag van előkészítés alatt
(étkezdebővítés, korszerűsítés, kerékpárosbarát fejlesztés a két strand között, csapadékvíz-elvezetés, valamint új orvosi rendelő építése) Amennyiben bármely beadásra
kerülő pályázat nyertesnek minősül, akkor
a közbeszerzési terv módosítható.
A negyedik napirend keretében a Zalaispa
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának jóváhagyása tárgyában
készült előterjesztést tárgyalta a képviselőtestület, amely elfogadásra került.
Az ötödik napirendi pontban a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások térítési díjairól szóló 7/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelet módosítását tűzte napirendre a testület. A bölcsődei
gondozási díjat minden évben április 1-ig
kell megállapítani. Az indulás óta megál-
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A hatodik napirendi pontban a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2013.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött
a testület. A szociális étkezési díj tavaly került emelésre, a díjat a testület változatlanul
hagyta.
A hetedik napirendi pont keretében a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozását
fejezte ki a képviselő-testület, és csatlakozott az országos kezdeményezéshez.
A nyolcadik napirendi pontban a Fogászati alapellátás szerződés módosítását fogadta
el a képviselő-testület.
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött:
•
a Toldi köz használatáról,
•
a Vibex Hús Kft. területvásárlási
kérelméről,
•
Rezi László és társai önkormányzati ingatlant érintő kérelméről,
•
a gázcseretelep bérleti jogának átruházásáról,
•
ABC mögötti területen kialakítandó játszótér tervéről,
•
a 2016. évi lakossági ivóvíz- és

2016. április
csatornadíj támogatási pályázaton történő
részvételről,
•
a bontásra kerülő Puskás Ferenc
Stadion lelátó ülőhelyek igényléséről.
A képviselő-testület soron következő ülését 2016. április 26-án, 18 órakor tartja. Az
ülés időpontját és napirendi pontjai:
1.)
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése, könyvviteli mérlege, pénzés eredmény-kimutatása, valamint a belső
ellenőr beszámolója
2.) Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója,
Gyermekvédelmi beszámoló
3.) Beszámoló a település egészségügyi
helyzetéről
4.) Tájékoztató a DRV tevékenységéről
5.) Tájékoztató a Gyenesdiási Kinizsi SK
tevékenységéről
6.) Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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Programme und
Veranstaltungen in
Gyenesdiás
Samstag, 23. April
Tag des Heimatmuseums im Kleinen
Hirtenhaus
von 14 – 18 Uhr - Die Korbflechter stellen
ihre Arbeiten und ihr Volkshandwerk
vor, außerdem mit den Mitgliedern vom
kleinen Hirtenhaus und dem Rentnerklub
Pfannekuchen (Palacsinta) backen und
probieren
von 14 – 16 Uhr – Streichelzoo mit
Tieren und Tierpflegern des Festetics-ImreTierparks
um 17 Uhr - Die Gyeneser Vier (GY4)
und der Männer-Chor DALÁRDA geben
einen Vorgeschmack auf ihre im Januar
herausgebrachte CD „Katonaság nagy uraság”.
Vom 24. – 30. April - Europas größtes
IBCC Preisgeld-Anglerturnier am Balaton
Nach dem absolut gelungenen ersten Internationalen Anglerturnier im vergangenen
Jahr findet heuer das II. Internationale
Balatoner Karpfenfänger-Turnier („Carp
Catcher Cup”) fast am gesamten Ufer des
Sees statt. Noch gigantischer als im Vorjahr.
Auf einer Strecke von 130 km treten 80
Mannschaften an und kämpfen um den Sieg.
Entlang des Seeufers angeln Sportfischer
aus 17 Ländern miteinander um die Wette.
Am Diáser Spielstrand platzieren sich 3
Mannschaften, am Gyeneser Lidó-Strand
wetteifern 2 Mannschaften. Welches
„unserer” 5 Teams bekommt den dicksten
Fisch an die Angel?
ACHTUNG:
In der Zeit vom 23. April (Samstag) 18
Uhr bis 30. April (Samstag) 08.00 Uhr sind
Behinderungen und Beeinträchtigungen der
Wettkämpfe untersagt. Fischen und Angeln
im Strandbereich und Umkreis von 200 m
sind verboten, weiterhin sind während der
Zeit das Befahren des Sees mit Booten oder
anderen Wasserfahrzeugen sowie das Baden
im See nicht erlaubt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Verwaltung der Großgemeinde Gyenesdiás
Samstag, 7. Mai von 9-17 Uhr im Haus der
Natur Besucherzentrum
I. Balatoner Barista-Meisterschaft – Auf
der Suche nach dem besten „Kaffee-Meister”
der Region
Appetitlicher
Duft,
Muntermacher,
köstlich, aromatisch, verführerisch: Eine
Menge Dinge gehen uns durch den Kopf,
wenn wir an Kaffee denken. Wir wollen aber
nicht nur darüber nachdenken. Im Rahmen
der Balatoner Kursreihe möchten wir
Kaffeeliebhabern die perfekte Zubereitung
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Getränke vorstellen. Neben der technischen
Herausforderung können die Teilnehmer
viel über Kaffeesorten, deren kreative
Zubereitung und anspruchsvolle Dekoration
lernen, um dann selbst eigene GeschmacksExplosionen und visuelle Erlebnisse zu
gestalten.
Die Veranstaltung - organisiert vom
Gyenesdiáser Tourismusverein und Somogyi Zoltán Max – richtet sich an ALLE
Kaffeeliebhaber und ist mit Sicherheit
sowohl für Profis (Gast- und Pensionswirte,
Catering-Service) als auch für privates
Laienpublikum interessant. Jeder ist
willkommen und kann dabei sein.
Die Veranstalter freuen sich auf Bewerber
für den Wettbewerb und alle Interessierte, die
mehr über einen Barista (Kaffee-Sommelier)
wissen oder einfach nur etwas über den perfekten Kaffee-Genuss erfahren möchten.
Weitere
Informationen,
Wettbewerbsbedingungen und Anmeldung:
Somogyi Zoltán Max, eMail: bk@
maxgastro.hu, Tel: 20/938-1588 oder Internet: www.balatonikurzusok.hu
Samstag, 14. Mai um 17 Uhr im
Gemeindehaus
Eröffnung einer Gemäldeausstellung mit
Werken des Kunstmalers Gécseg András.
Samstag, 14. Mai um 19 Uhr im
Gemeindehaus
Andacht der Evangelisch-Reformierten
Kirche
Samstag, 14. Mai von 11 – 18 Uhr
II. Gyeneser Gastro-Tour „So schmeckt
Gyenesdiás”
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr gibt
es wieder ein ganztägiges Programm mit den
gastronomischen Partnern des Touristischen
Vereins. Daran nehmen teil: der historische
Darnay-Weinkeller, das Karám Büfet am
Gyeneser Lidó-Strand, die Piroska Csárda,
das Sporthaus und die Torony Csárda. In
jedem dieser Häuser gibt es ein spezielles
Menü mit Wein, Schorle oder Sirupsaft für
die Kinder.
Essen und Trinken von 10 - 18 Uhr - Mit
einem Genuss-Ticket können Sie an diesem
Tag in 2 von den teilnehmenden Restaurants
die angeboteten Menüs probieren. Mit dem
gemütlichen Öko-Dotto, einer Pferdekutsche,
können die Gäste von Tisch zu Tisch in die
ausgewählten Restaurants fahren.
Ab 18.30 Uhr - Der Tag endet mit einem
Besuch im Darnay Weinkeller. Köstliche
Weine, gute Laune, Unterhaltungsprogramm.
Zwischen oder vor den kulinarischen
Köstlichkeiten können Sie sich die Zeit
vertreiben und im Keramik-Haus das
Modellieren an der Töpferscheibe versuchen.
Oder Sie schauen sich im Haus der Natur
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Besucherzentrum die interaktive Ausstellung
über die Keszthelyer Berge, regionale Flora
und Fauna an. Wenn Sie die Keszthelyer
Berge aus der Nähe kennenlernen möchten,
sollten Sie dort eine kleinere (oder sogar
größere) Wanderung von der Großen
Wiese (Nagymező) aus beginnen. Die ganz
Tapferen können unter den Baumwipfeln im
Balaton-Kletterpark balancieren. Ab 10 Uhr
ist auch der örtliche Bauern-Markt geöffnet.
Weitere Informationen / Ticket-Verkauf:
www.balatonikurzusok.hu, Somogyi Zoltán Max, eMail: bk@maxgastro.hu, Tel.:
20/938-1588, Internet: www.facebook.com/
BalatoniKurzusok
oder Tourinform Gyenesdiás, 8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2, eMail: gyenesdias@
tourinform.hu, Tel.: 83/511-790
Montag, 16. Mai morgens ab 6 Uhr
Öffentlicher Angelwettbewerb am Diáser
Angelstrand vom Ufer oder Boot aus.
Jeder kann mitmachen mit einer Angel pro
Person. Anmeldung eine halbe Stunde vor
Beginn direkt am Angelplatz. Kindern ist
das Angeln vom Boot aus nur in Begleitung
Erwachsener erlaubt.
Haus der Natur Besucherzentrum
Der Natur auf der Spur. Naturfreunde
können sich auf die geführten Wandertouren
vom Team des Besucherzentrums freuen.
Samstag, 23. April – Frühlingswanderung
am Tag der Erde
10.00 Uhr
Registrierung
im
Besucherzentrum
10.15 Uhr
Start zum Zielgebiet mit
eigenem Fahrzeug
10.30 Uhr
Wanderung am Kovácser
Berg,
Basaltgrube,
Erlenniederung,
Hollokő, Rakottyás-Seen, Stupa-Straße
Teilnahmegebühr: 600 Ft pro Person
Sonntag, 8. Mai – Tag der Vögel und der
Bäume
Vortrag und interaktive Ausstellung im
Besucherzentrum
Auch hierbei können Sie wieder neue
Punkte für das Quiz-Spiel „Mindenünk a
terméset” sammeln.
Sonntag, 15. Mai – Mondscheinwanderung
in der Nachtigall-Nacht
Bequeme Kleidung und Schuhe ....und
los geht´s in die Keszthelyer Berge. Nicht
vergessen: Stirn- oder Taschenlampe,
Wasser, Zeckenspray und ein bisschen
MUT!
Teilnahmegebühr: 800 Ft pro Person
Anmeldungen für die Wanderungen bitte
am Vortag bis 16 Uhr. Die Touren starten bei
einer Mindestanzahl von 8 Personen. Falls
die Tour entfällt, sagen wir natürlich allen
Bescheid.
Treffpunkt
ist
immer
beim
Besucherzentrum.
Die
Führungen
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sind auf ungarisch, auf Wunsch mit
deutschsprachigen Erläuterungen.
Organisation und Infos: Haus der Natur
Besucherzentrum, Tel. +36 30/239-9894,
E-mail: termeszethaza@bakonyerdo.hu
Adresse: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4
(neben dem Festetics Imre Tierpark)
Öffnungszeiten unseres Balatoner Fischund Kleinbauernmarktes
09. April – 19. Juni
Samstag+Sonntag 10–21 Uhr
20. Juni – 04. Sept.
Montag-Freitag
16–21 Uhr, Samstag+Sonntag 10-21 Uhr
05. – 24. Sept.		
Samstag+Sonntag 10-21 Uhr
Auch dieses Jahr wieder WochenendProgramme
mit
saisonalen
Themenschwerpunkten.
Weitere
Informationen
im
TourinformBüro oder hier: www.facebook.com/
ElsoBalatoniHalEsTermeloiPiac
Historischer
Darnay-Weinkeller
–
Veranstaltungsscheune und Picknick-Garten
In diesem Jahr eröffnet ein neuer Betreiber
(MAX Gastro Gruppe Kft. – Somogyi

SPORT

Gyenesdiás Sportjáért
kitüntetettek
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2009 óta minden évben jutalmazza, kitünteti
azokat a sportolókat, egyesületeket, akik az
előző évben, években kiemelkedő teljesítményt nyújtottak sportágukban. Az idei évben
is Gál Lajos polgármester köszöntötte a sportolókat, Góth Imre alpolgármester méltatta
eredményeiket:
A 2015-ös évben is büszkék lehettünk spor-
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Zoltán) die Saison mit neuen Ideen und
vielfältigen kulinarischen und musikalischen
Programmen, zum Beispiel Weinabende,
Weinproben, Kochkurse und lustige
Unterhaltungsabende. Die detaillierten
Programme werden in Kürze auf der
Tourinform-Internetseite www.gyenesdias.
info.hu und auf der Facebook-Seite www.
facebook.com/ADarnay veröffentlicht.
Geplant sind:
- kulinarische Programme der BalatonSommerkurse (z. B. Brot backen, Marmelade
oder Ketchup kochen)
- Wein Abendessen (alle zwei Wochen,
ungerade Woche) nach Vereinbarung
- Musikabende (Wochenende)
Ständiges Angebot:
Weinprobe: Probieren Sie die köstlichen
Weine und verwöhnen Sie Ihren Körper und
die Seele! Dazu bietet der Weinkeller 3-4
Sorten kalte Snacks an.
Picknick Garten: Romantisch zu zweit
oder Familienpicknick, ein angenehmes
Gespräch mit Freunden im Garten. Dazu
werden die Darnay Picknick-Körbe mit
lokalen Produkten und Getränken sowie eine
Picknick-Decke angeboten.

Lieber Besuch aus der Steiermark
Vergangenes Wochenende hat anlässlich
unseres Frühlingsfestes eine dreizehnköpfige
Delegation unserer österreichischen Partner Gemeinde Gaal im steirischen Bezirk
Murtal.
Unsere Gäste waren von der in Gyenesdias
erlebten Gastfreundschaft derart begeistert,
dass diese bereits nach den ersten Stunden
schon wieder über den nächsten Besuch
nachgedacht haben. Ob das Quartier im
Kek vendeg haz, das Essen im Anita am
Abend oder zu Mittag in der Piroska Csarda,
das Haus der Natur, oder das familiäre
Frühlingsfest auf der „Großen Wiese“ ,
alles Gebotene wurde zum Erlebnis. Und
dass alles wie am Schnürchen funktionierte
ist den beiden Sekretärinnen, Birgit Gruber für Gaal und Reka Buzas-Belenta in
Gyenesdias zu verdanken. Vor allem Rekas
liebenswürdig charmante Regie an beiden
Tagen hat allen Teilnehmern gut getan.
Die beiden Bürgermeister, Friedrich Fledl
/ Gaal und Lajos Gal / Gyenesdias haben
zum Abschied die bestehende Gemeinde
Partnerschaft erneuert und das nächste Treffen angekündigt.

tolóinkra sok szép eredménnyel gazdagították
Gyenesdiás sporttörténetének arany oldalait és
sok szép éremmel gyarapították gyűjteményüket, miközben velük izgulhattunk és örülhettünk különböző versenyeken, bajnokságokon.
2016. évben Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a
nagyközségi elismerő címek alapításáról és
adományozásáról szóló 15/2013.-as önkormányzati rendelete alapján a „Gyenesdiás
sportjáért 2015” elismerő címet az alábbiak
szerint adományozza:

Két évtizedes múltra tekintenek vissza az első
versenyek. 2004-től rendszeresen fogadja a
nyári Országos Strandröplabda profi és amatőr
versenyeket, versenyzőket a Diási Játékstrandunk.
Röplabda Szakosztály alakult a Gyenesdiás
KINIZSI SK. keretein belül 2008-ban, majd
2012-ben átalakultak és kiváltak a sportkörből és önálló egyesületként, immár a Nyugat–Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület névvel működnek tovább. Megtartották
terem- és strandröplabda szakosztályukat, sok
fiatallal szeretették meg a sportágat.
A térség röplabdabázisává váltak, minden
röplabdázást tanulni akaró, röplabdázni kívánó gyermeket és felnőttet szeretettel várnak.

Gyenesdiáson nagyon népszerű sportág a
röplabdázás. Az országban elsők között létesültek a településen strandröplabda pályák.
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2014-ben az U-15-ös korosztályban elnyerték a magyar bajnoki címet és a nemzetközi
Eötvös Kupa bajnokai lettek: Héri Sára –
Tóth-Lakits Petra strandröplabda szakágban.
Az U 14-es korosztályban Sebestyén Flóra
a legjobb utánpótláskorú strandröplabda játékos címet nyerte el. 2015-ben az U 16-os
korosztály magyar bajnoki címe és ismét a
nemzetközi Eötvös Kupa megnyerése kapcsolódik Héri Sára és Tóth-Lakits Petra nevéhez.
Az U 14-es korosztályban magyar bajnoki 2. helyezett lett Sebestyén Flóra, társával
Vasvári Eszterrel. Héri Sára, Tóth Lakits
Petra és Sebestyén Flóra bekerültek a magyar korosztályos válogatottba. A magyar
strandröplabda válogatott tagjaként TóthLakits Petra több előkelő helyezést ért el
nemzetközi versenyeken. A magyar korosztályos teremröplabda válogatottban szerepelt
Héri Sára U 18 korosztályban és Sebestyén
Flóra U 16-os korosztályban. Rengeteg bajnoki és kupamérkőzésen vettek részt és értek
el kiváló eredményeket.
A testület nevében gratulált kimagasló
eredményeikhez és további sok szép sportsikert kívánt szüleik, edzőik és csapattársaik
örömére. Ezekkel a gondolatokkal ismerte el
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a
sportágért és a településért végzett eredményes munkájukat és gratulált mindenkinek,
aki valamivel is tudta segíteni a kitüntetést
kapó röplabdások sikerét. Gratulált az otthon
nyugalmával segítő szülőknek, a következetes edzőknek az egyesület vezetőinek és a
mindig jobb teljesítményre sarkalló csapattársaknak.
Ezt követően Döbröntei Mátét köszöntötte, aki szintén két évtizede foglalkozik önvédelmi sportágakkal. Kezdetben még csak
a helyi általános iskolában gyámolította a
gyengébb osztálytársait, majd a keszthelyi
Pelso SE Kung Fu szakosztályba kerülve
versenyeken is részt vett. Az elmúlt 13 évben eljutott a legmagasabb fekete öv előtt
álló piros övet jelentő szintig. A gyermek
versenyektől napjainkig 27 kiemelkedő verseny eredményét tartja számon, közülük 17
alkalommal végzett az első helyen 9 alkalommal második lett. Több küzdelmi ágban
is bizonyította tudását, amit napjainkban már
tanítványainak is átad. Legutóbb a 2015-ös
magyar bajnokságban Quingda küzdelmi ágban a felnőtt férfi 85 kg-os súlycsoportjában
Magyar Kung FU Wushu Országos Bajnokságot szerzett.
A képviselő-testület nevében gratulált Döbröntei Máténak eddig elért szép eredményeihez, további sok szép sikert kívánt a továbbiakban, jó tanítványokkal, hogy megszerzett

- 12 tudásával népszerűsítse a gyerekek körében
a sportolást és tovább öregbítse Gyenesdiás
jó hírnevét. Örömmel adta át Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata a Gyenesdiás
sportjáért 2015 kitüntető címet.

Gyenesdiási
sikerek
Rómában
Örömmel
adjuk tájékoztatásul,
hogy a gyenesdiási
lakos Wéber Zsolt
2014.04.02-án
Olaszországban,
Rómában a nyílt
brazil jiu jitsu versenyen bronzérmet
szerzett a 100.5kg os súlycsoportban Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata ezúton is gratulál a nívós
eredményhez és további jó egészséget és sok
sikert kíván a jövőbeni versenyzéshez.

Karnyújtásra
a bajnoki címtől
Félidőhöz érkezett a Zala megyei II. osztály
Északi-csoportjában szereplő labdarúgóink
számára a bajnokság. A tavaszi idény nyolc
mérkőzéséből valamennyit magabiztosan
megnyerték. Zalaszentivánt 3-1-re, Keszthelyt 7-0-ra, Zalaapátit 4-0-ra, Páterdombot
6-0-ra, Rezit 6-2-re, Zalaszentmihályt és
Várvölgyet egyaránt 5-1-re, Sármelléket 110-ra győzték le.
A 23. fordulóban így most 13 pontos előn�nyel vezetik a bajnokságot, amiből még hét
forduló van hátra, így illik mértéktartóan
várni június 5-ét. Hátravannak még a hagyományos nagy küzdelmet hozó Alsópáhok,
Zalaszentgyörgy és a Türje elleni mérkőzések, ami után reményeink szerint lehet majd
ünnepelni.
Jelenleg a szurkolókat az foglalkozatja, ki
rúgja a századik gólt és melyik mérkőzésen
fog megszületni? Április 23-án 95 rúgott
góllal várja a csapat a folytatást a Böde ellen,
akiktől az egyetlen vereséget szenvedték el
ősszel.
Mindenkit szeretettel várnak a labdarúgók
és az Sk elnöksége a közös szurkolásra a
pályán lévő játékosok buzdítására. Éljük át
ismét közösen a bajnokság megnyerésének
nagyszerű érzését, érezzük az összetartozás
páratlan megnyilvánulását.
- Mindig az előttünk álló mérkőzés a legnehezebb és mindig arra készülünk. – Mondta
Hajba Géza edző a Sármellék elleni szép
győzelmet követően. A csapat kapusaként is

Gyenesdiási Híradó
szereplő doyen májusban ünnepli 57ik születésnapját és
nagy szerencséjére –
mint mondta - együtt
játszhatott fiaival is,
sőt.
- Élvezem a játékot
– tette még hozzá -,
nagyon jó volt a nyolcvanas években Keszthelyen focizni és most is nagyon jó olyan
tudású játékosokkal együtt lenni, akik fiatal
korukban elérték annak a csapatnak a tudásszintjét. Az osztály legjobb játékosai nálunk
vannak és most már biztos vagyok benne
meg fogjuk nyerni a bajnokságot!
A hátralévő mérkőzések sorsolása, avagy út
a bajnokságig! Kár lenne kihagyni!
04.23. 16.30 óra: KINIZSI SK GYENESDIÁS - BÖDEI SE
04.30. 16.30 óra: KINIZSI SK GYENESDIÁS - POLICE - OLA LSK
05.08. 16.30 óra: LE ALSÓPÁHOK - KINIZSI SK GYENESDIÁS
05.15. 16.30 óra: ZALASZENTGYÖRGY
SE - KINIZSI SK GYENESDIÁS
05.21. 17.00 óra: KINIZSI SK GYENESDIÁS - CSERSZEGTOMAJI SK
05.29. 17.00 óra: TÜRJE SE - KINIZSI SK
GYENESDIÁS
06.05. 17.00 óra: KINIZSI SK GYENESDIÁS - NAGYKAPORNAK KSE
Női csapat soron lévő fordulói:
04.24. 10:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - ZALASZÁNTÓ SE
05.01. 10:00 óra: POLICE - OLA LSK GYENESDIÁS KINIZSI SK
05.07. 16:00 óra: SZEPETNEK SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK
05.14. 16:00 óra: ZALAGRÁR PÓKASZEPETK - GYENESDIÁS KINIZSI SK
05.29. 11:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - NTE 1866.
06.05. 13:00 óra: AF PÁTERDOMB LSC GYENESDIÁS KINIZSI SK
06.11. 15:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - KEHIDAKUSTÁNY SE

Nyugat – Balatoni Regionális
Sportcentrum Egyesület
Röplabdaközpont
Az Országos DÖNTŐBEN vannak
a Lányok!
Fennállása óta legnagyobb sikerét érte el az
Egyesületünk. Az április 2 –án, Keszthelyen
megrendezett Országos Serdülő Bajnokság
(OSB) 2. forduló, melynek tétje a döntőbe
kerülésvolt, a Lányok olyan eredményt értek

Gyenesdiási Híradó
el, hogy ott lehetnek a május 14 -16. között
tartandó fináléban.
Az első mérkőzésen simán győztek az NB
I –es MTK ellen 3:0 arányban. Nem okozott
gondot a Kalocsa csapata sem, akiket szintén
3:0 ra győztek le a Lányok.
Következett a nagy összecsapás a szintén
NB I –es UTE ellen. Az első két játszmát
meggyőző játékkal hozta a csapat (2:0), sőt a
3. szetben is 24:22 – re vezetett és mérkőzés
labdája volt! Sajnos az UTE hárítani tudta és
szépített. Elfáradtak a Lányok és végül drámai csatában, a hosszabb kispaddal rendelkező, több csere lehetőséggel bíró UTE nagyon
nagy szerencsével 3:2 győzött. Ez azonban
nem befolyásolta a végeredményt, mert így is
biztosan a döntőbe került az OSB csapatunk!
A csapat minden elismerést megérdemel!
Ez a teljesítmény, a döntőbe kerülés olyan
erdmény, amelyet országszerte, a legnagyobb
elismerés övezi. Tőlünk sokkal nagyobb, sokkal régebbi NB –es klubok vannak a „vert”
mezőnyben, pl. Gödöllő, Kaposvár, MTK,
Kecskemét, Győr, stb. A döntő részvevőinek
névsora mindent elmond magáról, arról, hova
jutottal el a Lányaink. A döntő résztvevők a
női vonalon: Békéscsaba, Eger, Nyíregyháza,
UTE, Vasas és természetesen mi is!
Természetesen nem felejtkezhetünk el
azokról, akik a kimagasló csapatteljesítmény
mellett ezt a nagyon nagy sikert összehozták,
részesei voltak! A teljesség igénye nélkül. A
kezdetet elindító Takács József tanár úr, Juhász Mónika testnevelő, edző, aki folytatta,
valamint akik a csúcsra vezették a Lányokat,
a vezetőedző Fehér Tibor és segítője Lakics
Bence pályaedző. Mindenkinek a legnagyobb
elismerés és köszönet jár!
A döntőben lányok mellett, a legjobb 6 fiú
csapat is jelen lesz a döntőn, hogy eldöntsék
kik lesznek a bajnokok a 2015/2016 évi Országos Bajnokságban.
A döntő megrendezésére Egyesületünk is lehetőséget kapott, mellyel élni fogunk. Április
24 –ig kell beadni pályázatunkat. Ezért kérjük
Mindenki segítségét, hogy lehetősége szerint
anyagilag is támogassa egyesületünket, hogy
olyan pályázatot tudjunk benyújtani, amivel
el tudjuk nyeri a döntő rendezési jogát!
A nagyobbak mellett a kisebbek is méltó-
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Az április 16-án rendezett hazai labdarúgó
mérkőzést követően két játékos születésnapját
ünnepelték közösen a csapattársak az
öltözőben. A nőknél Kuti Veronikát, míg
férfiaknál Bernáth Csabát vették körül társai
jókívánságokkal és ajánlották fel számukra a
győzelmet.
A képen Hegedüs Vera köszönti
Kuti Veronikát.
képpen szerepeltek a Veszprém Megyei Bajnokságban. A mini korosztályú csapataink (A
és B) remekül helyálltak az elmúlt hétvégén
Veszprémben rendezett fordulóban. Az A csapat 5 mérkőzésből 4 –szer, a B csapat 2-szer
győzedelmeskedett.
Az Egyesület honlap címe megváltozott!
Az új honlap elérhetősége: www.nyugatbalatonirse.hu. Megújult formában, folyamatosan frissülő hírekkel, információval várjuk
a honlap látogatóit!
Kérjük a SZJA 1% -kal támogassák az
Egyesületünket, a gyerekeket!
Adószámunk:18291506-1-20.
Király András elnök

I. Országos Sulivívó Találkozó
Az ország 15 megyéjének, valamint a főváros 13 kerületének több mint 80 iskolájából
648 kisdiák mérte össze vívótudását 2016.
március 11-én, pénteken Budapesten, a Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban, az I.
Országos Sulivívó Találkozón.
2016 januárjától iskolánkban
is elkezdődött szakkör keretében
az iskolai vívás. Így ezen a találkozón már a kezdő csoport kis
vívói is képviselhették az iskolát és ezzel együtt Gyenesdiást.
A Kárpáti iskolából Czirok Kamilla, Megyeri Dominik, Lancz
Domokos és Sípos Botond,
a Ranolderből pedig Kovács
Antea vett részt ezen a rendez-

vényen. Kis vívóink egy vidám tudáspróbán
mérhették össze tudásukat, ahol a karikadobástól kezdve az egyszerű lábmunkán keresztül több feladatban is bizonyíthattak. Emellett
kipróbálhatták az elektromos szúrópárnát,
vívhattak egymással, műanyag tőrökkel, találkozhattak olimpiai és világbajnokokkal,
valamint megnézhették a nagyobbak vívóversenyét is, ahol három gyenesi vívónk, Kiss
Attila, Kaló Ádám és Kovács Alex is küzdött
a döntőbe jutásért. A kicsik és a nagyok egyaránt nagyon jó eredményekkel és felhőtlen
élményekkel tértek haza. A tudásbajnokságon
a legjobb 30 eredményt díjazták, itt Kovács
Antea kapott érmet, a párbajtőrversenyen pedig az első 8 helyezett került a döntőbe, ahol
Kovács Alex 6. helyet szerzett. Persze a többiek sem mehettek haza üres kézzel. A rendezők pólókkal és egyéb ajándékokkal kedveskedtek minden gyereknek az egész napi
élmények mellé.
Köszönjük, hogy az iskola és a szülők támogatásával a gyerekek részt vehettek ezen a hagyományteremtő céllal rendezett találkozón!

Elbúcsúztunk Tüttő Lajostól
Áprilisban a Diási temetőben kísértük utolsó útjára Tüttő Lajost, akit tíz éve településünk képviselőtestülete hazafias érdemeiért „Gyenesdiás Nagyközségért” kitűntetésben részesítette. A búcsúbeszédében Gál Lajos polgármester
megemlékezett Lajos bácsi egész életen átívelő szolgálatáról, amit családjáért, a közösségekért, az egyházi és világi
jó és helyes kezdeményezésekért végzett.
1956-ban a Gyenesdiási Forradalmi Tanácsban az ifjúságot képviselte. Aktívan sportolt, a helyi focicsapat kapusa,
1975-től 1978-ig a gyenesdiási Kinizsi Sportklub elnöke. Erdészként a keszthelyi és a diási erdők védelmének szószólója lett. Közreműködött a gyenesdiási márciusi ifjakkal együtt az 1848-as óvodakerti emlékmű létrehozásában. Az 1970-es években részt vett az óvoda építésében, felújításában, az iskola átépítésében-bővítésében. 1990-ben alapítója a KDNP helyi szervezetének,
sokáig aktív tagja és motorja volt. Bábáskodott a második világháború hősi halottak tiszteletére állított emlékmű léthozásánál is. Tüttő
Lajos emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!
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Három alkalomból álló, egész napos önismereti program
indul, amelyre külön-külön is várlak szeretettel!

Gyenesdiási Híradó
Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!
Az Önök figyelmébe szeretném ajánlani a

ÖNISMERETI TRÉNINGEK

Tervezett Szenzomotoros Tréninget,
amellyel gyermekük 3 hónapos korától tudok segíteni.

Helyszín: Gyenesdiás, József Attila Klubkönyvtár
Ár: 10 000 Ft / alkalom
Tartja: Szilvágyi Beatrix coach, tréner
(www.szilvagyibeatrix.hu)
Bejelentkezés: +36-30-393-4830 • info@szilvagyibeatrix.hu

Mindazoknak a gyermekeknek segít a TSMT kiknek:
• mozgásuk megkésett
• izomtónus problémáik vannak
• mozgáskoordinációjuk gyenge
• beszédük megkésett, v. nehezen érthető
• a sikeres iskolai beváláshoz szükséges készségeik és képességeik szintje
alacsonyabb, iskolaéretlenek
• feladattudatuk és feladattartásuk nem megfelelő
• nehezen irányíthatóak, nem működnek együtt
• tartáshibájuk van
• finommotorikájuk és grafomotorikájuk gyenge
• fokozott a mozgás igényük, hiperaktívak..
A tornát egyéni, vagy csoportos formában tartom az év teljes időszakában.
Telefonos egyeztetést kérek.

Pozitív énkép (április 30.)
Változáskezelés (május 28.)
Jövőképalkotás (június 11.)

Apróhirdetések
Alig használt jó állapotú 100 l-es szőlőprés, egy szőlődaráló, egy
üveghébér, egy mustfokoló, kettő műanyag kotyogó eladó. Tel:
83/316-494
Házi tyúktojás eladó! Tel:0630/217 3751
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: 0630/469 4231
Gyenesdiáson naponta friss kecsketej, kecskegidák, nyulak eladók.
Érd: 30 901 2424 tel. számon lehet.
Piroska csárdába vendéglátói kisegítőt keresünk, déli órákban, kb. 3-4
órai munkavégzésre. Tel:0630/247 5025

Tisztelettel: Szekeres Erzsébet 30- 9791604
ÁMV diagnoszta - TSMT I és II terapeuta

Oázis kertészet Keszthely

Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap zárva

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/7161-569

Szent Glória Temetkezési KFT
Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 86.
Nyitva: H-P 08 tól- 16h-ig
Éjjel –Nappal hívható: 06 20 9230 769 vagy
06 30 3486 253

Hamvasztásos temetés:
85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

Koporsós temetés:
130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Ü VE 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, 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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2016. április

Gyerekképviseleti gyűlés.
2016. április 14-én immár
hetedik alkalommal gyűléseztek a Gyerekképviselet tagjai.
A Gyermekképviselet sok más
fejlesztő célú felszólalás mellett többek között megszavazta,
hogy az iskola legyen „Köszönő Iskola”, azaz az iskola diákjai a köszönést egymás és a
felnőttek irányába is példamutatóan alkalmazzák. A Gyermekképviselet ülései továbbra
is nyilvánosak, melyre várjuk
szeretettel az iskola érdeklődő
tanulóit.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
2016. március 25. péntek
Köszönet a nívós előadásért Dr. Kocsisné Dr. Molnár Gittának, Partics Gyula
cserszegtomaji őstermelőnek a gyakorlati útmutatásokért, Dr. Alföldi Zoltánnak és Volner
Lajosnak a Magbörze megvalósításáért, a
Gyenes4S és a Gyenesdiási Dalárda tagjainak a színvonalas műsorért.

Nyitott Műhelyek Napja
Április 1-én, a Pásztorháznál a keszthelyi Kerámia Műhely tagjaival az érdeklődők
kipróbálhatták az agyagozást, korongozást. Köszönjük Simon Editnek - a szakkör
vezetőjének, Kiss E. Hajnalkának és Szép Valériának.

A piacnyitót a gyenesdiási óvodások vidám hangulatú műsora nyitotta.

Nagy érdeklődés kísérte költészet napi programunkat, mely során – a gyenesdiási Községi Kórus közreműködésével – Börner Csák
Ildikó és Papp Márta Ilona festőművészek
kiállítását nyitottuk meg. A képek hangulatát
Kenesei Aurélia verseivel fogalmazta meg,
melyek a képek alatt olvashatók.
A kiállítás megtekinthető május 10-éig, a
Községházán, munkaidőben.

2016. április
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
TOLLE Trappista 1069 Ft/kg
Coca-cola termékek 1,75 l, 329 Ft/db. (188Ft/l) 04.19-04-30
Frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől 169 Ft/l.
Trafikban: Frissen darált, főzött kávéféleségek 120 Ft/adag

Villányi, Szekszárdi, Keszthelyi, Balatoni
minőségi folyóborok széles választéka.
Csomagolt baromfi (VALDOR) és sertés(BABATI) hús!
Megbízható magyar minőség, teljes nyomon követhetőség a
csomagolás alapján!
Hétvégén várható a magyar eper szezon kezdete!

Gyenesdiási Híradó

P

Vonyarcvashegy, Fő út 84.

Akció! Akció! Akció!

Minden, ami a szemüveghez kell:

keretek, lencsék
(távoli, olvasó, multifokális, bifokális)

20-30% kedvezmény!
Ne habozzon,kérjen egy jó ajánlatot.

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2016. április 14-től május 15.-ig.

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Kedves Vásárlóink!

INTERSPAR VIRÁGÜZLET

ANYÁK NAPI NYITVA TARTÁS:

május 1. vasárnap 9-18
Az év többi vasárnapján
9-17 óráig tartunk nyitva!

Érvényes 2016.05.22-től a készlet erejéig. Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

