GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. május XXVII. évfolyam, 5. szám
Megjelenik: május 24-én

fotó:Vasas Győző

Programajánló
május 27-én, pénteken 17 órától A
Darnay Pincénél Ana-Max NaturanOK
kurzus
május 27-én, pénteken 16-19 óra között János-forrás takarítása, újbóli rendbetétele.
május 29-én, vasárnap GYERMEKNAP
a Természet Háza szervezésében. Ezen a napon a Természet Háza és a Festetics Állatpark is díjmentesen látogatható.
május 29-én, vasárnap GYERMEKNAP
jegyében, nem csak gyerekeknek, nyílt nap
a Yacht Egylet vitorláskikötőjében
június 9-én, csütörtökön 17 órától a Művészeti iskola év végi záró vizsgája az iskola aulájában.
június 10-én, pénteken 18 órától a
Községházán „Három Generáció” című
kiállítás megnyitója.
június 18-án, szombaton 9.00 órától
tanévzáró és ballagási ünnepély.
Programjainkra szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Elsőáldozás

Urunk mennybemenetelének ünnepén,
május 8-án vasárnap, 10 órakor kezdődött az
elsőáldozás a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly
Általános Iskolában. Deák Ákos plébános atya
celebrálta a szentmisét, amelyben
36 gyermek vette magához életében először
az Oltáriszentséget. Boldog izgalommal készült mindenki az első szentgyónására és a közös szentmisére. Nemcsak külsejükben voltak
szépek a gyermekek, hanem a lelkük is megtisztulva ragyogott ezen az ünnepen. Kívánjuk
az elsőáldozóknak, hogy gyakran vegyék magukhoz az Eukarisztiát, mely igazi lelki békét
ad és megerősíti őket a mindennapi életükben.
„A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
az „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című,
2016. évben meghirdetett pályázat keretében
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
DÍJAT adományozott a Nagyközségek
kategóriában Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának a település közlekedésbiztonsága érdekében végzett kimagasló tevékenységéért. Az ünnepélyes
díjátadásra 2016. május 11-én, 9 órakor
Budapesten, a Művészetek Palotájában került sor a Közlekedési Kultúra Napja nyitórendezvény részeként. A díjat Gál Lajos
polgármester személyesen vette át.

Andor Bíborka, Andor Zsombor, Ángyán Szilveszter, Balogh Vanessza, Csák Roland, EdviIllés Tamás, Erdősi Zsombor, Gál Marcell,
Góra Blanka, Góra Blanka, Grafl Maja Tamara, Hajas Zselyke, Halász Zoltán, Horváth
Boglárka, Joós Alexandra, Joós Dorina, Laczó Dániel, Laczó Ferenc, Lakatos-Szakos Lili,
Liszák Lili, Lukács Zétény Attila, Magai Gréta,
Márkus Luca Sára, Nánássy Máté, Németh Lili
Nóra, Paál Levente Csaba, Papp Antónia Lili,
Rózsa Regina, Sinthavong Bence, Sós Zsóka,
Szöllősi Zsombor Zsolt, Tóth András, Tóth
Márton Máté, Ujláb Boldizsár, Vastag Zsófia,
Venekei Sára, Zakár Anna
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Borászati évadnyitó
Április 29-én, a Darnay-pince és rendezvénypajta adott helyet a Da Bibere Zalai
Borlovagrend évadnyitó rendezvényének. A
tavalyi vonyarcvashegyi „nulladik” után
az idei már az 1-es sorszámot viseli, feltételezve/bizonyítva, hogy az évadnyitó rendezvény hagyománnyá válik. Jelen voltak
a borrend tisztségvelői, néhány tagja, a borfesztiválokban érdekelt települések képviselői, résztvevő kiállítók.
Természetesen a helyszínt, az 1644-ben
épült és 2012-ben felújított műemlék pincét,
a vele egy ingatlanon lévő rendezvénypajtát bemutatta a házigazda gyenesdiási település polgármestere, Gál Lajos, valamint
terveiről beszélt a „Darnay-pince, rendezvénypajta és piknikkert” üzemeltetője, Somogyi Zoltán-Max gasztonómiai tanácsadó,
gasztroblogger. Várhatóan – tevékenysége
eredményeképpen – a helyszín vonzó lesz a
bor- és gasztronómia iránt érdeklődők, látogatók, turisták és szakemberek számára is.
Az üdvözlések, köszöntők – Gál Lajos polgármester, a kezdeményező Péter Károly,
Vonyarcvashegy polgármestere, dr.Brazsil
József a Da Bibere Borlovagrend nagymestere, Vaszily Zsolt, a rend kancellárja – során
természetesen szó esett a rend örökös nagymestere, dr.Bakonyi Károly szőlőnemesítő
életművéről, emléke megőrzéséről. Ebben a
kérdésben leánya, Bakonyi Judit is megszólalt.
Páli Lajos, a rend korábbi kancellárja beszélt az 1993-ban általa – még mint megyei
főkertész – indított Zalai Borcégér rendezvényről, akkor Keszthely várossal összefogva igyekeztek a zalai-balaton-felvidéki
borokat népszerűsíteni. A környező borvidéki településeknek 1-1 faházat biztosítottak,
ahol a helyi borászoknak nyújtottak lehető-

A képen balról: Péter Károly Vonyarcvashegy polgármestere (profilból), dr.Szabó István,
Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, dr.Brazsil József nagymester, Vaszily Zsolt kancellár,
és Wolf Sándor borászati szakfelügyelő.
séget boraik népszerűsítésére. Ezután adták
át a városnak a rendezvényt, azzal a szándékkal is, hogy a helyi borászokon kívül biztosítsanak lehetőséget 1 tokaji és egy határon
túli borászatnak is a bemutatkozásra.
Érdekessége volt a rendezvénynek a Somogy megyei Wolf Sándor szakfelügyelő
tájékoztatója; a borrend tavaly felkért 2
fő NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerbiztonsági
Hivatal) borászati szakfelügyelőt, akik inkognitóban végeztek - nem hatósági vizsgálatokat a keszthelyi rendezvényen. A
későbbiekben is a megfelelő minőség megtartása érdekében szükséges lehet a hasonló

kontroll, a vizsgálatok eredménye alapján a
települések a nem megfelelő minőségű bort
forgalmazó termelőkkel szemben, akár a
jelentkezés visszautasítása szankciójával is
élhetnek.
Több település képviselője számolt be borfesztiváljaik tapasztalatairól, Rezi képviselőjétől pedig megtudhattuk, hogy a település
idéntől csatlakozik a nyugat-balatoni a borfesztivál sorozathoz.
Természetesen nem maradhatott el a jó borok, illetve Max egy kis étel-ízelítője kóstolgatása sem.
HGY

Gécseg András „Egy út a Balaton mellett” című kiállítását Góth Imre Árpád alpolgármester
nyitotta meg a pünkösdi hétvégén.
Az ünnephez és a kiállítás címéhez
kapcsolódva megjegyezte: - Isten
tehetséget és szorgalmat is ad, ha
kiválasztotta az embert egy feladat
elvégzésére. Gécseg András képeivel
bizonyította, megkapta ezt az áldást.
Keszthelyen született 1971-ben, és
azóta is ott él, bár édesanyja révén
diási felmenőkkel rendelkezik, így
hazai környezetben nyílhatott meg
újabb kiállítása Örvényes és a Balatoni Múzeum után, Balatonfüred és a
Balaton Színház előtt.
Elhangzott, hogy középiskolai tanulmányait Zalaegerszegen végezte,
mint építész technikus, azonban hamar rájött, hogy rajztudását más területen szeretné
kihasználni. A rajz és a festészet iránti érdeklődését nagypapájának köszönheti előbb
reklámfestéssel foglalkozott, feliratokat,

reklámtáblákat, homlokzat dekorációkat készített, pár évvel később festette első olajfestményeit.
Nagy hatással volt rá Paál László és Munkácsy Mihály, ma is inspirálják és kísérik

munkáit. A munka mellett kezdetben
kevés időt tudott a festészettel foglalkozni, de az élete úgy alakult, hogy
egyre közelebb került az alkotáshoz.
Az utóbbi évei már erőteljesebben
szólnak a rajzolásról, festésről. Az
olajfestmények mellett nagy szerepet
tölt be a pasztellkréta használata, mint
kifejező eszköz; közel került hozzá és
fontos része festészetének. Érdekli az
akvarell technika, csodálatos történet
számára, a pillanat hatalma.
A művész hitvallása, hogy…„soha
nem érezheti, hogy kész van, minden
alkotás egy születés, egy próba arra,
hogy megismerjem magam és aztán megmutassam másoknak. A kép akkor készült el, mikor az alkotó gondolata azt azzá teszi.”
A kiállítás június 8-ig lesz látogatható a
Községházán.
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Nyílt Nap a Yacht Egyletben
„Gyermekek napja jegyében,
nem csak gyerekeknek”
Május 29-én, vasárnap
a vitorláskikötőben

A közhasznú sportegyesületként működő Yacht Egylet szeretettel meghívja a
gyenesdiási családokat az alábbi nyílt napi
programjaira:
11.00 Szlovéniai és magyar tűzoltók bemutatói az érdeklődő gyerekek aktív részvételével
14.00-18.00
Vitorlás kirándulás túrahajókkal az érdeklődő családok és felnőttek számára.
Sportos fiataloknak közös vitorlázási lehetőség az Opti Suli Vitorlásiskola
helybeli növendékeivel. Ismerkedés a vitorlásszakkörben használt hajókkal és az
iskolai szakkör tanév közbeni és szünidei
programjaival.
Tudnivalók: A programokon való részvétel ingyenes. A rendezvény időtartama alatt a
klubházban a büfé kedvezményes áron üzemel. Ajánlott a sportos öltözet, kérjük, hogy
lehetőleg világos talpú, kényelmes lábbelit
viseljenek a fedélzeten. A kishajós programokban csak úszni tudó gyerekek vehetnek
részt. A vitorlás hajóvezetők elrendelhetik a
mentőmellény viselését, melyet az egyesület
biztosít.
Yacht Egylet Gyenesdiás Elnöksége

M eghív ó!

Szükséged van gyógyulásra?
Szeretettel várunk!
Sandersné dr. Kovács Erzsébet, Jézus
nevében imádkozik a betegekért.
Keszthely, Balaton Színház.
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!
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K iállítás
Szeretettel várunk mindenkit
2016. június 10-én, pénteken 18 órára
a gyenesdiási Községházára a
„Három generáció”
című kiállítás megnyitójára
A kiállításon bemutatjuk
Dóczi Erzsébet csomózott szőnyegeit
Tóth Adél portrérajzait
Clausen Eszter dekoratőrmunkáit
A kiállítást megnyitja: Balázsi Mária Éva
újságíró, művelődésszervező
Zenél: Clausen Christian

Balatoni Kurzusok:
AnA-Max NaturanOK kurzus
Natúr kozmetikumok, fűszerkeverékek
bemutatása, kencék közös készítése, és
vásárlási lehetőség.
Nem arról fogunk beszélgetni,
ki mit rak bele, hanem arról,
hogy mi mit nem teszünk bele.
Időpont: 2016.05.27. Péntek, 17.00 óra
Helyszín: A Darnay. Pince, rendezvénypajta
és piknikkert.
(8315 Gyenesdiás, Darnay u. 10.)

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
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Programelőzetes

Július 9-10-én kerül sor a Gyenesdiási keszegfesztiválra.
A szombat vasárnapi programok a következők lesznek.
Szombaton délután strandi animációk,
majd a piacnál 16 órakor kezdődik a halászléfőző-verseny, és közben a színpadon gasztronómiai csipetkék/előadások, 18 órakor eredményhirdetés, majd zenés műsorok – Tátrai
Lajos gitáros, Deresedő Wild Gerlicék -, 21
órakor Beatles zene, majd sláger/tánczene a
The Apples zenekartól
Vasárnap délután strandi animációk, táncműsorok (jazzbalett, akrobatikus rock and
roll) a strandon, vagy a piacnál. 18 órától a
piacon zenés programok (ír zene, dzsessz)
21 órakor Delhusa Gjon műsora, majd
Tánczene a Gábor és Gábor zenekarral (közben a foci EB döntője kivetítőn
követhető)
Mindkét nap keszegsütés
A Gyenesdiási Bornapok
(július 14-17) a szokásos módon zajlik,
csütörtökön megnyitónap, 19 órától a helyi
művészeti csoportok fellépésével, este a Silver zenekar tánczenéjével
pénteken 18 órától gyermekműsor-vásári
komédia, majd 20 óra 30-tól Nagy Feró és
a Beatrice koncertje, utána látványos műsor,
majd a Helios együttes tánczenéje
szombaton késő délután gyerekműsorok, vásári komédia, majd 20 óra 30-tól a
MagyarVista Social Club koncertje, utána látványos-tüzes műsor, majd a Fantasy
együttes tánczenéje
Vasárnap 18 órától gyermekműsor, este
operett-nóta-nosztalgiaműsor
Mészáros
János Elekkel és partnernőjével, táncosokkal, majd a Start együttes tánczenéjével zárul a borfesztivál
A műsorok mellett péntektől vasárnapig
gyermek játszóház, minden nap népművészeti és kézműves kirakóvásár, 11 borház, lacipecsenyések, és más élelmiszer árusok várják
kínálatukkal az érdeklődőket.
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FORRÁSVÍZ TEMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Ön is vegyen részt a János-forrás takarításában, újbóli rendbetételében!
3 hétvégés programot hirdet egyesületünk
a János-forrás és környezete rendbetételére.
Az idei Rügyfakadás-tavaszünnep mottója
ez a cél volt.
2016. május 13-20-27. (3 egymást követő
pénteken a délutáni órákban /16–19 óra között/ szeretettel várunk mindenkit programjainkon.) Az első alkalom már megvolt a múlt
hétvégén, amikor is környezet- és tereprendezés (bokor és faültetés) történt, a második
alkalommal a forrásház kitisztítása és a forráskifolyó rendezése, valamint virágosítás
lenne, a harmadik alkalommal emléktáblák és új információs tábla kihelyezésére
kerülne sor.
A közös takarításban bárki részt vehet, ha
tud, kérjük jöjjön szerszámokkal és értesítse
szomszédait, barátait, hogy együttes erővel
tudjunk e nemes és jó ügy mellett kiállni.
Kérjük, ha lehetséges előre jelezze részvételi
szándékát, hogy melyik alkalommal érkezik!
Vezetőség

A környék forrásvizei és
nevezetes kútjai
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
idén 18 éves, nagykorú lett civil szervezetünk. Ahogy nevünk is utal rá, a legfontosabb
kezdetektől a megóvandó víz, az élet eredője.
Keszthely térsége szerencsésnek mondhatja
magát ebből a szempontból, mivel a Balaton
tava mellett számos forrás, vízfolyás, patak
szeli át a térségünket.
Elmondható, hogy a Keszthelyi-hegység
magasabb fennsíkjait vastag agyag takarja,
így ezek a területek szinte teljesen vízmentesek. Emberi településre utaló nyomokat a
régmúltból csak a nagyobb források és kutak,
valamint a tó partján találhatunk. Hévíz forrásának krátertava mellett számos forrást, forráscsoportot fellelhetünk. A vizek többsége a
hegység lábainál tör fel: Gyenestől Györökig
az Örzse-forrás, a Szent János-forráscsoport,
a Fiszkút, a Festetics-forrás, a Római-forrás.
A hegység belsejében talán a legismertebbek a Szent Miklós-kút és a Büdöskút vize
fakad. Sajnos a bauxitbányászat miatti vízkiemelés 25 esztendeje, valamint az elmúlt
időszak legális és illegális vízkiemelései, tetézve a szárazabb évekkel, igen drasztikusan
lecsökkentették a legtöbb forrás és szivárgó
vízhozamát, melyek igazán a mai napig sem
tértek magukhoz. A Keszthelyi-hegység környéki települések mindegyikében található
egy vagy több forrás, néhányat említve: Zalaszántón a Kovácsi-forrás, Tátika-Hidegkút,
Várvölgyön a Pap –kútja, és több kisebb bödönkút, Reziben a Szentkút, Sümegprágán a
Sarvaly-forrás (amely tavaly került szépen
felújításra), Lesenceistvándon a Máté-kút,

-4Válluson a Csettegő-forrás. A források foglalásaikkal együtt helytörténeti és kultúrtörténeti értékeket is magukban hordoznak.
Fontos megjegyeznem, hogy minden vizes
élőhely ex lege, vagyis önmagában védett.

János-forráscsoport főforrása (1932)

Az egykori Bujtor-Oswald-féle vízimalom
1906-ból a János-forrás alatt (Hantal Ágnes
gyűjteménye)

Egyesületünk indulásakor, a kezdetekben az első forrás, melyet sikerült rendbe
tenni önkormányzati és vállalkozói segítséggel, összefogással az a gyenesdiási
Szent János-forrás volt. Itt egy forráscsoport található, melynek az egyik jelentősebb
forrását az 1800-as évek elején foglalták.
Bővizű ez a forrássorozat, amelynek egyike
fölé Nemes Talabér János (a Gyenesdiáson
született Talabér János költő /† 1899/ atyja)
1828-ban a hidak, források és átkelők védőszentjének Nepomuki Szent János szobrát állíttatta, s erről a kitűnő vizű forrás a
Szt. János-forrás nevet kapta. (DARNAY
DORNYAI 1936)
A foglalást 1908-ban és 1913-ban, majd
véglegesen 1953-ban újjáépítették. A ma már
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ismét csobogó vizű, diási „Szentjánoskút”
„életében” nagy változást hozott 1962. Ekkor került kiépítésre a Keszthely városát ellátó vízmű terület, melyet Léczfalvy Sándor
főmérnök tervezett. „Oly bővízűek voltak
ezek a források, hogy az egykori Bujtor Oswald-féle malmot is hajtották.” – írta egy
helyütt Darnay Dornyai Béla.
A kirándulások során találkozhatunk azokkal az erdei forrásokkal és forráshelyekkel,
amelyek igen kellemes környezetben még
valamelyest megmaradtak eredeti szépségükben. Pl. a már említett Válluson található
Szent Miklós-forrás egykoron egy nagy halastavat is táplált az 1700-as években, amikor még szerzetesek éltek itt. Az egykoron
itt megbúvó pálos kolostor teljesen elpusztult. (A helyét érdemes lenne kitáblázni,
valamelyest a falakat rekonstruálni!) Ezt a
területet hívták régen Vállusszentmiklósnak.
A Büdöskúti-forrás környéke is kedvezett
a régi időkben egy tanya kialakításának. A
környéken található erdők dús makktermése
évszázadokon át egyedülállóan érdekes bakonyi disznó sertéstartás alapját biztosította:
a nagy vásárokra hajtott kondákat e helyeken
teleltették és hizlalták. (Sarvaly és Büdöskút
híres volt vaddisznótenyészetéről.)
Egyesületünk tagsága számára fontos a
források és más vizes élőhelye megóvása,
tisztán tartása, melyek rendezésére az emberi hívó szó mindig elegendő volt. Egy településen vagy a határában, he él egy forrás
és tiszta víz fakad e helyről, él a hozzá tartozó közösség is és az élet eredőjéből mindig
erőt lehet meríteni!
18 év elteltével a Forrásvíz Természetbarát Egyesület legfontosabb feladatának az
eddig elért eredmények megtartását tekinti.
Éves programjainkban kiemelt módon
szerepel a családbarát és gyerekbarát programok felkarolása, a zöld napi rendezvények szabadtéri játszóházas és ökotudatos
megszervezése. A civil kapcsolati tőkén
belül mindazon szervezetekkel való szoros
viszony ápolása, melyek programjaikban az
együttműködésen túl a hagyományápolást,
a helyes polgári értékrend szerinti értékteremtést és család-gyerek centrikus hangsúlyt
fektetik le.
Jelenleg az aktív zöld napi programok
futnak éves programterv szerint, de fontos
a természetjáró nagyközönségnek hirdetett
családbarát túraprogramok köre is (LEPKE
program és Zalai Természetjáró Nap). Az
ökológiai lábnyom csökkentésében fontos
szerepet vállalunk a bakancsos és kerékpáros, de a lovas turizmus feltételeinek javításában is a térség turisztikai egyesületeivel
együtt (TDM pályázatok). A környékbeli turistajelzések ápolásában és a túrázás népszerűsítésében is élen járunk, hiszen környékünkön általunk valósult meg családi
túra /5-10 km/, valamint Orchidea és Fedezd fel a Keszthelyi-hegységet jelzéskör is!
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A források rendbetételén túl, a túraútvonalak és védett természeti értékek táblázásán
keresztül, egészen a hagyományőrzésig és értékápolásig jutott a vállalható feladatok köre.
Az oktatásban és a jeles „zöld” napi ünnepek
programjain való igazi szemléletváltó és közösségépítő programok a mai napig meghatározzák az egyesület éves programjait.
Az utóbbi évek fejlesztési és pályázatai
is értékesek, hiszen új közösségi tereket
adtak a családbarát székhelytelepülésnek
(Kárpáti korzó, Darnay pince). Ezek pályázati folytatásáról is mindig gondoskodott a
közgyűlés és vállalta, hogy a projektek megvalósításán túl az új kihívásoknak (mint pl.
a Lepke túra és az erdei játékok és eszközök
fejlesztése) is – évről évre - megfelel. A térségi szerepkör vállalása, mint ahogy azt több
Keszthely környéki feladat is bizonyítja, ös�szefogással megoldható.
Gál Lajos, tiszteletbeli elnök

TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
Megérkezett megújult kiadványunk
Elkészült a legújabb 2016/2017-re szóló
színes és informatív települési kiadványunk,
mely Gyenesdiás rövid bemutatása mellett
szállás és szolgáltatói ajánlatokat is tartalmaz.

Tavaszi kitelepüléseink,
megjelenéseink
Április végén Európa legbiztonságosabb
úticéljáként népszerűsítettük a Balaton régiót illetve a májusi Nyitott Balaton programsorozatot a Városligeti Országos Rendőr- és
Tűzoltónapon. BalaToni mellett Balatonföldvárról Balcsi Guszti, Balatonszárszóról
Süsü és Füred kapitány is részt vett a ren-
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Május első hétvégéjén a Budai Várban a
Főszezon Kiállításon vett részt térségünk,
ahol a Rádi Pincészet is bemutatkozott.

Kávé levendulás, földiepres
szörppel és gasztrotúra
ökodottóval
A Nyitott Balaton idején két nagy sikerű
gasztronómiai rendezvényen is részt vehettek a vendégek Gyenesdiáson. Somogyi Zoltán Max helyi gasztroblogger és a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület első alkalommal
rendezte meg a Balatoni Barista Bajnokságot, ahol a régió legjobb kávémesterét keresték, majd következő hétvégén öt vendéglátóhely immár második alkalommal invitálta
gasztrotúrára a vendégeket a Gyenesi Ízlelő keretében. (képeink a 19.oldalon)
Művészi díszek: tejhabbal rajzolt motívumok a cappuccinón, kreatív kávéitalok
és eszpresszó – ezeket készítették a versenyzők a Balatoni Barista Bajnokságon,
melynek a Természet Háza Látogatóközpont adott otthont. Az első alkalommal és
hagyományteremtő szándékkal megrendezett megmérettetés kiérdemelte a Magyar
Fesztivál Szövetség és a Magyar Turizmus
Zrt. közös szakmai értékelése alapján a
Gasztroélmények Éve 2016. ajánlását, s
több szakmai szervezet is az esemény mellé
állt. A zsűritagok között volt – mások mellett – Miklós Beatrix, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség alelnöke – ő volt
a bírálóbizottság szakmai elnöke, SáringerKenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat elnöke, aki társadalmi elnökként
bírált és Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus
Szövetség alelnöke is. A rendezvény célja a
régió kávézási kultúrájának fellendítése volt.
– A szakemberek tanulhattak egymástól, a
kávészerető közönség pedig megismerkedhetett a latte arttal, a művészi tejhabkészítéssel.
A baristák saját ötletük alapján kitalált kávés
italokat is kínáltak a zsűrinek. Az egyszerűbb, konzervatív vonalat képviselő kreációk mellett egyedi italokat is kóstolhattunk
– összegezte Somogyi Zoltán Max, a bajnokság ötletgazdája és főszervezője, aki a
résztvevők visszajelzései alapján sikeresnek
ítélte a rendezvényt. A baristák készítettek
például mentás; cseresznyevirágszirupos;
ibolyaszirupos kávéitalt is. Első helyezett,

s ezzel együtt a Balaton Barista Bajnoka a
győri Mező Róbert lett, aki saját kreációként
nem kávéfőzőgéppel, hanem aeropressel
(kávékészítő eszköz) készített, levendulás,
földiepres szörppel és jéggel tálalt kávéitalt
talált ki és szolgált fel. Második lett Csóka
Richárd, harmadik pedig Józsi Erik, s különdíjak is gazdára találtak.
A május első szombatján megrendezett
esemény után egy héttel pedig öt vendéglátóhely összefogásával ismét a 2. Gyenesi Íz-lelőre várták a szervezők (a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület és Somogyi
Zoltán Max) a vendégeket. A gasztrotúra
résztvevői degusztációs (kóstoló) menüket
és borokat vagy alkoholmentes italokat ízlelhettek. A háromfogásos menükben szerepeltek például a Karám büfé mártásokkal
tálalt lángosgolyói, a Piroska Csárdában
sertésszűzérme kakukkfüves vargányagombával került a tányérra, a Sportház rizságyon tálalt zöldséges csirketokányt is kínált, a Torony csárdába betérők Gyenesi
finom falatot: tócsis húst is kóstolhattak, A
Darnay. Pince, rendezvénypajta és piknikkert vendégei pedig zsivány szendvicset:
sajttal, sonkával, kolbásszal, szalonnával
töltött, összesütött lepénykenyeret is ízlelhettek friss kerti zöldes mártogatóssal. Az éttermek között ökodottó, azaz lovaskocsi járt
a gasztrotúrázók örömére. A nap a Darnay
pincénél zárult, ahol a Rezi hagyományőrzők egy pikáns komédiát, a Lukas komák
című darabot adták elő, majd koncertek is
szórakoztatták a zsúfolásig telt pajta vendégeit: a Gelencsér István vezette Regatta
Zenei Közösség valamint az Ír Regatta,
avagy a Szelíd Csavargók Együttes fellépése fokozta a jó hangulatot. A programban résztvevők megfogalmazták: a Balatoni
Barista Bajnokságnak és a Gyenesi Íz-lelőnek is lesz folytatása.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a rendezvények lebonyolításához nyújtott segítséget, együttműködést!
További információ: Somogyi Zoltán Max
bk@maxgastro.hu • balatonikurzusok.hu
06/20/938-1588; 06/31/317-9743

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
„Ha a föld isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta!”

/ Petőfi /

Kivirágzott a bokréta évszázadok óta és
most még szebb, mint valaha!
Látszik a ráfordított pénz, látszik az ország
szépítésére szentelt idő és energia.
Hiszen ezt látjuk mi is és valljuk meg, keressük mi is. Hazánk, Magyarország épített és természeti örökségeinek felkeresésének célját tűzte zászlajára három évvel
ezelőtt a Magyar Vándor Klub.
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Ezért megyünk most Nógrádba, hogy a
felvidék legszebb részeit ismerhessük meg:
többek között a Világörökség részeként számon tartott Hollókő települést is, az Ipolytarnóci ősfenyőt, a Somoskő várának bazaltfolyamát, a Betléri kastélyt és az Aggteleki
cseppkőbarlangot.
De már nézünk is előre: A következő út
Tamási és Ozora környékére vezet.
Ez is szép területe hazánknak! Ozorai Pipo
vára, a Dégi kastély a holland házzal, Simontornya vára, Zalában Zichy Mihály
kastélya és műterme, Cecén pedig Csók
István szülőháza és műterme várja a Magyar Vándorokat.
Erre az utunkra már lehet jelentkezni, május 27-i (péntek 19.oo) Klubnapunkon.
De bárki csatlakozhat klubunkhoz, aki nyitott szemmel és szívvel szeretne járni Magyarország legszebb tájain, jó társaságban és
jó hangulatban. Mert ez mind-mind fontos.
Hiszen a bokréta akkor igazán szép, ha olyan
szemmel nézünk rá, hogy érezze ragyogását!
Több információ honlapunkon található,
elég a keresőbe beírni: Gyenesdiási Magyar
Vándor klub. De ott vagyunk a Facebook-on
is. Hiába, ez már a XXI. Század…
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője
-

Óvodai-bölcsődei
hírek
A Zöldike csoporttal ellátogattunk a helyi
könyvtárba, ahol Fliszár Katalin könyvtárvezető nagy szeretettel fogadott bennünket.
A Madarak és Fák napja alkalmából a
természet és a madarak védelméről szólt
a foglalkozás. Mivel a gyerekeknek nagyon
fontos, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek, ezért már korábban ellátogattunk a
fenékpusztai Madárgyűrűző táborba, amely-
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nek emlékei most sorban felidéződtek. Még
Kati nénit is meglepte a gyermekek szerteágazó tudása. Nagyon tartalmas ismeretterjesztő tevékenységet vezetett a könyvtáros,
ahol a gyerekeknek könyvek és filmek által
bővültek ismereteik. Nagy sikere volt a játékos „kukacevő” versenynek, amit még
most is vidáman emlegetnek.
Köszönjük a tartalmas foglalkozást:
Csöngéné Sulyok Orsolya
Óvodapedagógus

18. Zöld Hetek
Óvodánk április 13-22 között szervezte
meg „a testi-lelki harmónia jegyében” a 18.
Zöld Hetek rendezvényét. Nevelőtestületünk ez évben is igyekezett változatos, érdekes programokat kínálni a gyermekek és a
családok számára.
Az egészséges táplálkozás megismerése
már óvodás korban is fontos. A csoportok azt
a feladatot kapták, hogy készítsenek megadott alapanyagból (zöldség, gyümölcs) tízórait. Nagyon ötletes, szemet gyönyörködtető finomságok készültek, amit zsűri díjazott,
jutalmazott. Másnap a szülők készítették a
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reggelit, csoportjuk számára. A sok finom
falatot a gyerekek élvezettel fogyasztották.
Látványos program volt az is, amikor Fehér Csaba házi malmával búzát őrölt a
gyermekek segítségével. Kirakódó vásárt
is tartottunk, ahol olyan termékeket lehetett kóstolni és vásárolni, amit mindenkinek
ajánlott fogyasztani (méz, csíra, kecskesajt,
tönkölybúzából és magvakból készített ropogtatnivaló, pástétomok, ivólevek zöldségekből, fürjtojás, a gyerekek segítségével készített házi kenyér). Bemutató foglalkozáson
megismerkedhettek a gyerekek a hazánkban
termett legegészségesebb zöldségekkel és
gyümölcsökkel. A testápolás fontosságáról
is szó esett. A helyes tisztálkodás folyamatát gyakorolhatták ovisaink, védőnő és
egészségfejlesztő szakember segítségével.
A fogmosásról és fogápolásról Dr. Kerner László és Dr. Hetényi Orsolya tartott
előadást és bemutatót. A szülők számára
Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár tartott
előadást „Szélsőségek és tévhitek a táplálkozásunkban” címmel. Sajnálattal vettük
tudomásul, hogy ezen az előadáson csak az
óvoda dolgozói vettek részt.
A sport elengedhetetlenül fontos minden
korosztály számára. Sportdélutánt szerveztünk, ahol különböző sportágakat próbálhattak ki az érdeklődők (spinning, kondicionáló edzés, judo, gokart, labdarúgás).
Minden napot reggeli tornával kezdtünk.
Örültünk volna, ha a szülők bátrabban részt
vesznek a sportolásban.
Kerékpáros kirándulást szerveztünk a
Festetics Imre Állatparkba. A gyerekek
számára izgalmas volt, hogy rendőr vezette őket, és szüleikkel együtt kerékpároztak.
Ellátogattunk a karmacsi Elisabeth Állatmenhelyre, ahol sok árva, gazdátlan kutyussal találkoztunk. Megnyugodva tapasztaltuk,
hogy jó körülmények között élnek, gondos
ellátást és szeretetet is kapnak. Kézműves
foglalkozáson fürdőgolyót készítettek a
gyerekek Bogi óvonénivel. Sorok Attila
pékmester segítségével bepillantást nyertek a kenyérsütés fortélyaiba. Megismerkedtek Szabó László méhész munkájával,
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gyógynövényekkel Dr. Németh Gyöngyi
gyógyszerész segítségével. Zöldségeket és
gyümölcsöket formáztak gyurmáztak Andi
óvonéni vezetésével. A rajzpályázatunk ez
évben „ Így védem az egészségemet” címet
kapta. Szép számmal érkeztek alkotások a
környék óvodáiból, és a mi óvodásainktól.
Értékes jutalmat kaptak a legjobb pályamunkát. „Tetőtől talpig egészség” címmel
vetélkedőt rendeztünk óvodás csoportok
részére. 12 csapat nevezett. Azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek sok információval
rendelkeznek az egészségvédelemmel kapcsolatban. A Zöld Hetek az óvoda dolgozóinak szakmai kirándulásával zárult.
Köszönjük valamennyi résztvevőnek és
szülőnek, hogy segített rendezvényünk sikeres megvalósításában.
Az óvoda nevelőtestülete
Támogatóink:
Dr. Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna-egészségfejlesztő, Koronczné Cserép Ilona-védőnő, Simon Mihály-judo oktató, Horváth Zoltán-futballedző, Marton Zsolt-Mazsola SC,
Dongó Norbert-rendőr zászlós, Dr. Dublecz
Károly-egyetemi tanár, Papp DorottyaElisabeth Állatmenhely, Fehér Csaba-Fehér
Holló Természetvédelmi Egyesület, Dr. Kerner László-fogorvos, Dr. Hetényi Orsolyafogorvos, Dr. Németh Gyöngyi-gyógyszerész, Sorok Attila-pékmester, Szabó László és
neje-méhész, Visontai Béla-Zöld Ház tulajdonos, Magyar Lívia, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi
Bizottsága.

Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért
Alapítvány Közhasznúsági jelentése
2015. év
Induló pénzkészlet (2015.01.01.) 630.942,Bevételek összesen 2015. évben 277.709,- SZJA 1%
141.407,- Magánszemélygyűjtő
136.185,- Hévíz és Vidéke Takszöv. kamat
117,Kiadások összesen 2015. évben 345.158,- Virág rugós játék
120.650,- Polip kétüléses rugós játék
120.650,- Könyvelési díj
30.000,- Gyereknap
40.069,- Csoport foglalkozás (anyagok)
8.338,- Postaköltség
8.340,- Bankköltség
16.848,- Nyomtatvány
260,- Kerekítés
3,Pénzmaradvány-bankszámla
2015. 12. 31. – pénztár

548.493,15.000,-

Ebben az évben is támogattuk az óvoda különböző rendezvényeit, pl. a Pacsirta
Gyermekdalfesztiválra a gyermekek bodzasípot kaptak ajándékba, melyet a keszthelyi

Fafaragó Szakkör adott ajándékba alapítványunknak, a Zöld Heteket rajzeszközökkel
támogattuk, a pályázati fenntartáshoz eszközöket biztosítottunk, az egyes foglalkozásokhoz.
Bővítettük az udvari játéklehetőségeket 2
db rugós hinta vásárlásával, megszerveztük
a gyermeknapot, ahol sokféle foglalkozást,
elfoglaltságot biztosítottunk ingyenesen a
gyermekek részére. Ezt a rendezvényünket
támogatta a Bringa Tanya (Somogyi család).
A szülők is gyarapították az alapítvány
számláját egyéni befizetéseikkel.
A támogatásokat ezúton is köszönjük MINDENKINEK!
Lóránt Veronika
Kuratóriumi Elnök

ISKOLAI
HÍREK
Tisztelt szülők!
Művészeti iskolai beíratás a 2016-17-es
tanévre 2016. június 1.-2. 8.00-16.00-ig az
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iskola titkárságán. A beíratáshoz szükséges nyomtatványok a titkárságon átvehetők
lesznek az adott időpontban.
Művészeti iskola év végi záró vizsgája
2016. június 9-én 17.00 órakor lesz, szeretettel várjuk a szülőket!
BEGY-napok: június 9., június 13-14-15.
Az utolsó tanítási nap: június 15.(szerda),
a tanévzáró időpontja: 2016. június 18.
szombat, 9.00 óra

Irodalmi foglalkozások az
iskola könyvtárában
Péter Lóránd könyvtáros kollégámmal
elhatároztuk, hogy színesítjük iskolánk
könyvtárának programkínálatát.
Versíróként fontosnak tartom tanulóink
körében az irodalmi ismeretek bővítését, az
olvasás népszerűsítését. Szívesen segítettem a szervezésben.
Ebben a tanévben alsósaink vehettek rész
könyvtári foglalkozásokon.
Az 1. és 2. osztályos gyerekeknek a
gyenesdiásiak által jól ismert Varga Eszter
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óvónő, drámapedagógus tartott játékos, mozgásos könyvtári órákat.
A 3. osztályosok a hévízi, gyermekverseket és meséket is író Tüttő Beával érezhették jól magukat 1-1 tanórán.
A 4. osztályos tanulókat Bódai-Soós Judit látogatta és örvendeztette meg. A hölgy
Budapestről jött el hozzánk. Gyerekeknek
szóló írásai (mesék, versek) a Breki Magazinban is megjelentek. Judit jelenleg a
Dörmögő Dömötör fő meseírója. Több
gyerekeknek szóló könyve jelent már meg.
Az idei foglalkozásokat Berg Judit írónő látogatása fogja megkoronázni. (Erről
részletesen a következő lapszámban olvashatnak.)
A következő tanévben a felső tagozatosoknak szeretnénk hasonlóan tartalmas
foglalkozásokat szervezni.
Nagy Antal Róbert

Rendhagyó népzenei óra az
iskolában
A hagyományok háza szervezésében május
9-én, a magyar népzene olyan közismert és
kevésbé szem előtt levő hangszereire irányult a figyelem, mint a hegedű, a brácsa,
a cimbalom, a nagybőgő, a tárogató, a pásztorfurulya, a tilinkó, a flóta (a fuvola őse), a
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hosszúfurugla, a koboz vagy a kecskeduda.
A gyenesdiási önkormányzat közreműködésével Agócs Gergely néprajzkutató, a
Hagyományok Háza tudományos munkatársa, akit a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc-tehetségkutató verseny zsűrijéből ismerhetünk, és a Parapács Zenekar
rendhagyó népzenei órát tartott iskolánkban, mely biztosan maradandó, jó élményt
jelentett a gyerekeknek.

Április 16-án, a Vass Lajos
Népzenei Verseny középdöntője
került megrendezésre Sümegen.
A bemutatón részt vett a Gyenesdiási Népdalkör, a Csicseri énekegyüttes
és Andor Benedek- Tálos Olivér duója.
A népdalkör kiemelt arany minősítéssel
továbbjutott az országos döntőbe, a Csicseri
énekegyüttes és a duó arany minősítést szerzett.
A népdalkör tagjai voltak:
Kun Sándorné, Tiringer Mihályné, Nagy
Lászlóné, Papp Andrea, Szalóki Jenőné,
Tóth Miklósné, Major Lajosné, Stefanicsné
Lóránt Györgyi, Lóránt Veronika, Szijártó
Endréné, Hefler Jenőné, Mórocz Lajosné,

Versenyeredmények
tanuló neve

osztály

verseny neve

típusa

helyezés

felkészítő neve

Bagoly Loretta

3.a

mezei futóverseny

csapat

3.

Glóbits Judit

Gyutai Lara

3.a

mezei futóverseny

csapat

3.

Glóbits Judit

Magyar Bori

3.a

mezei futóverseny

csapat

3.

Glóbits Judit

Farkas Zsombor

3.a

mezei futóverseny

egyéni

2.

Glóbits Judit

Farkas Zsombor

3.a

mezei futóverseny

csapat

2.

Glóbits Judit

Tóth András

3.a

mezei futóverseny

csapat

1.

Glóbits Judit

Paál Levente

3.a

mezei futóverseny

csapat

1.

Glóbits Judit

Nánássy Máté

3.a

mezei futóverseny

egyéni

2.

Glóbits Judit

Nánássy Máté

3.a

mezei futóverseny

csapat

1.

Glóbits Judit

Farkas Zsombor

3.a

Bendegúz levelezős
verseny matek(országos
döntőbe jutott)

megyei

1.

Glóbits Judit

Farkas Zsombor

3.a

Bendegúz levelezős ver-

megyei

4.

Sebestyén Vera

Bagoly Loretta

3.a

Kanizsai hangos olvasás

területi

10.

Sebestyén Vera

seny szövegértés
verseny
Riedl Dániel

3.a

Kanizsai hangos olvasás
verseny

területi

10.

Sebestyén Vera

Farkas Zsombor

3.a

Kanizsai nyelvtan-he-

területi

15.

Sebestyén Vera

Laczó Dániel

3.a

Kanizsai nyelvtan-he-

területi

16.

Sebestyén Vera

területi

?

Sebestyén Vera

területi

lyesírás verseny
lyesírás verseny
Eke Boglárka

3.a

Csány-Szendrey helyesírási verseny

Laczó Dániel

3.a

Rezi helyesírási verseny

?

Sebestyén Vera

Kustán Lili

3.a

Országos szépíró verseny országos

4.

Sebestyén Vera

Gyutai Lara

3.a

Gyenesi szövegértő
verseny

12.

Sebestyén Vera

területi

Kenesei Aurélia, Berta Józsefné, Grátzner
Ferencné, Dr. Nagy Pálné, Karsai Gabriella, Horváth Sebestyénné, Bognár István,
Csepregi Zoltán, Farkas Ödön, Folly Pál,
Csordásné Fülöp Edit
A Csicseri énekegyüttes tagjai voltak:
Baranya Hanna, Gyutai Júlia, Farkas
Réka, Hársing Jázmin, Jávor Leila, Sulyok
Valencia, Garamvölgyi Alexa, Kovács Kriszta, Szalóki Piroska, Farkas Emese, Hefler
Dóra, Kántor Lelle, Zakár Anna, Márkus
Luca.
Felkészítőjük Csordásné Fülöp Edit volt.
Köszönet Szalókiné Farkas Piroskának és
Farkas Gábornak, hogy ezen a napon segítettek a szervezésben és az aznapi feladatok
megoldásában.

XIV.„SZÉP ZALÁBAN
SZÜLETTEM…”
Megyei népdaléneklési verseny
A népdalverseny évenkénti megszervezésével a célunk a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi kultúra, a néphagyományok megismertetése, a népdalok őrzése,
élményszerű továbbadása. A kodályi és
bartóki hagyományok ápolása és az önálló
előadásmód fejlesztése.
A népzene napjainkban is összetartó érték.
A zsűri a területi fordulók során összefoglaló képet kapott arról, hogy a hagyományőrzők milyen tudással és lelkesedéssel őrzik
zenei hagyományaikat. Milyen igényességgel válogatták és adták elő népdalaikat.
Népdalénekeseink lelkesen őrzik a népzenei hagyományokat, ezen belül Zala megye
népdalkincsét. Ezzel is tisztelegve Vajda
József és id. Horváth Károly Zala megyei
népdalkutatók munkája előtt.
Évek óta több mint ezer gyermek énekel
a megyénkben a területi fordulókon és több
mint 600 népdalénekes mutatkozhat be az
országosan elismert szakemberekből álló
zsűri előtt a megyei döntőn:
•
Maczkó Mária, Magyar Örökség-díjas népdalénekes, a népművészet
ifjú mestere, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanára.
•
ifj. Horváth Károly a népművészet ifjú mestere, népzenész, népzene tanár
Területi fordulók helyszínei voltak:
Zalaegerszeg
Öveges József Általános Iskola
Zalaszentbalázs
Petőfi Sándor Általános Iskola
Gyenesdiás
Kárpáti János Általános Iskola és AMI
A területi fordulókról az arany és kiemelt
arany minősítést elért énekesek jutottak tovább a döntőre.
29 település 52 intézményéből jutottak tovább az énekesek a megyei döntőre.
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63 felkészítő nevelő segítette munkájukat.
233 produkció jutott a megyei fordulóba, 153 szólista, 80 együttes.
Évek óta magas létszámú rendezvény a
népdalverseny. A bemutatók színvonala is
egyre magasabb színvonalú, ezért 4. éve a
megyei népdalverseny két napos rendezvény.
Április 8-án, a 7-8. osztályos népdalosok és a középiskolás korosztály mutatkozott be.
32 szólista, 18 kisegyüttes és 13 énekegyüttes lépett színpadra. (350 fő)
Április 30-án, az 1-6. osztályos népdalénekesek bemutatója volt.
109 szólista, 29 kisegyüttes, 22 együttes
mutatja be választott dalait (360 fő)
Szóló, kisegyüttes és énekegyüttes kategóriákban értékel a zsűri.
A verseny anyaga zalai népdalokból álló
népdalcsokor volt.
A Kárpáti János Általános Iskola és
AMI népdalénekeseinek eredménye:
1-2.osztály
SZÓLÓ
Vajda Sára 2.o.
Szente Regina 1.o
Cseh Fruzsina 1.o
Baranya Vanda 2.o.

arany minősítés
arany minősítés
arany minősítés
arany minősítés

ÉNEKEGYÜTTES
Füzike énekegyüttes 1-2.o kiemelt arany
minősítés
(Vajda Sára,Vajda Hanga, Baranya
Vanda, Gyutai Borbála, Cseh Fruzsina,
Simon Eszter, Nagy Panna)
3-4.OSZTÁLY
SZÓLÓ
Szalóki Piroska 4.o.
arany minősítés
Somogyi Ádám 4.o.
		
kiemelt arany minősítés
Kántor Lelle 3.o
arany minősítés
Berta Antónia 3.o.
arany minősítés
Gál Marcell 3.o.
arany minősítés
Hefler Dóra 3.o.
		
kiemelt arany minősítés
Farkas Emese 4.o.
arany minősítés
Gyutai Júlia 4.o.
		
kiemelt arany minősítés
Jávor Leila 4.o.
		
kiemelt arany minősítés
Farkas Réka 4.o.
		
kiemelt arany minősítés
Kovács Kriszta 4.o.
		
kiemelt arany minősítés
ÉNEKEGYÜTTES
Csicseri énekegyüttes 3-4. kiemelt arany
minősítés
(Szalóki Piroska, Somogyi Ádám, Kántor Lelle, Berta Antónia, Gál Marcell,
Hefler
Dóra,Venekei
Sára,Farkas
Emese,Gyutai Júlia,Jávor Leila,Farkas

2016. május

Réka, Garamvölgyi Alexa, Kovács Kriszta, Sulyok Valencia, Lénárt Roberta)

Gergely-napi Művészeti
Fesztivál-Gyenesdiás

5-6.OSZTÁLY
SZÓLÓ
Tálos Olivér 6.o. kiemelt arany minősítés
Liszák Lili 5.o. kiemelt arany minősítés
KISEGYÜTTES
Liszák Lili – Fodor Blanka-Hardi Zsófia 5.o. arany minősítés

Múltunk értékeiben van a jövőnk. Hosszú
hagyományokat őrizve rendeztük meg a
Regionális Gergely-napi Művészeti Fesztivált idén XII. alkalommal.
A hagyományt azok teremtették, akik a
legelső alkalommal itt voltak. Jól érezték
magukat és ezért újra eljöttek, majd továbbadták élményeiket másoknak, akik azóta hasonló örömmel viszik tovább a hírét.
A regionális fesztivál őrzi a valaha Európaszerte ismert Gergely-járás hagyományát.
A jeles nap az iskolaalapító I. Gergely pápára emlékeztet, ünneppé IV. Gergely pápa
rendeletével emelkedett.
Az eseményre Somogy, Veszprém, Vas
és Zala megye általános iskoláinak tanulói
kapnak meghívást minden év márciusában.
Az idei évben 36 település 52 intézményéből 740 fellépő érkezett, 112 pedagógus vett részt felkészülésükben. Négy
művészeti ágban mutatkoztak be a diákok:
vers-és prózamondás, drámajáték, néptánc,
népdaléneklés, ipar- és képzőművészet.

7-8.osztály
SZÓLÓ
Hefler Flóra 8.o. kiemelt arany minősítés
Kovács Hanna 7.o. kiemelt arany minősítés
KISEGYÜTTES
Ertl Zsófia - Hefler Flóra 8.o. kiemelt
arany minősítés
ÉNEKEGYÜTTES
Szivárvány éneklőcsoport 5.7-8.o. kiemelt arany minősítés
(Gaál Boglárka, Hefler Flóra, Farkas
Emese, Kovács Hanna, Vajda Virág, Ertl
Zsófia, Farkas Laura, Andor Benedek,
Tálos Olivér)
KÖZÉPISKOLA
SZÓLÓ
1.Gál Emese 9.évf.(Czuczor G. Bencés
Gimn. Győr) kiemelt arany minősítés
2.Kató Dorottya 12.évf. Vajda J. Gimn.
Keszthely kiemelt arany minősítés
A 7-8. osztályos és középiskolás kategória kiemelt arany minősítést elért énekesei továbbjutottak az országos döntőre.
Felkészítő nevelő:
Csordásné Fülöp Edit

2016. május
Ebbe a kategóriába 170 alkotás érkezett, melyeket az iskola aulájában kiállítás keretében
nézhették meg a résztvevők, illetve az érdeklődők.
Szeretnénk fenntartani a fesztivál jelleget,
a legtöbb kategóriában minősítést kapnak a
fellépők. Évről évre magasabb a jelentkezők
száma. Sokan visszatérnek, de új intézményekből is jelentkeznek fesztiválunkra.
A bemutatók az általános iskolában és a
Községháza nagytermében zajlottak. Minden
évben rangos zsűri értékeli a diákok előadásait és a beküldött alkotásokat.
Zsűri tagjai voltak 2016-ban:
Vers és prózamondás:
Kósa Tamás
Magyar nyelv-és irodalom szakos tanár
Boldizsár
Bernadett
tanító,drámapedagógus
Népzene-népdaléneklés:
Ifj. Horváth
Károly
népzenész, népzene tanár
Maczkó Mária Magyar Örökség-díjas
népdalénekes
Drámajáték:
Szabóné Fehér Hajnalka
drámapedagógus, tanító
Szücsné Pintér Rozália
drámapedagógus, szaktanácsadó
Ipar és képzőművészet: Dóczi Erzsébet
népi szövőoktató, szakkörvezető
Dr. Szarkáné Lampert Anikó rajzszakos
pedagógus
Néptánc:
Németh László
táncpedagógus, együttes vezető
Bereczky Szilárd népművészet mestere
A szakmai zsűri véleménye, hogy évről-évre
magasabb színvonalú produkciókat látnak és
hallanak. A minősítés és helyezések mellett
vándorkupát vihet el minden évben művészeti
áganként 1-1 iskola.
Ez a márciusi Gergely-napi Művészeti Fesztivál fontos eseménye az iskolának és az ideérkező diákoknak.
Reméljük, hogy a részt vevők az idén is
jól érezték magukat! Jövőre is találkozunk a
Fesztiválon!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik rendezvényünket bármilyen formában
támogatták!
Fő támogatóink voltak:
Bangó Edina, Borda László, Bringa Tanya, Coop ABC – Gyenesdiás, Coop Sarok
ABC Gyenesdiás, Cseh Beatrix, Danubius
Hotels Group, Hévíz, Diákönkormányzat
Gyenesdiás, Dongó Árpád, Dongóné Marika, Farkas Gábor, Gödörházy Alapítvány – Gyenesdiás, Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata,Gyutai-SzalayNikoletta Hagyományok Háza Budapest, Hajasné Emőke,
Hársfalviné Ildikó, Heflerné Fördős Anita,
Iker Mónika, Iker virág és ajándék üzlet, Il-
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Kalamár
Anita, Kárpáti János
Általános
Iskola
Szülői Munkaközössége,
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ Keszthelyi
Tankerülete, Kollár
Szabolcs, Komáromi Pékség, Kovács
Gyöngyi,
Maczkó Mária, Pontyos
Könyvkereskedés,
Produktív Bt., Rózsahegyi Kft., Simon Edit, Somogyi Zoltán Max,
Stefanics Lajosné Györgyi, Szabadics Hús
Bt., Szalókiné Farkas Piroska, Számítógépes
Gravír Stúdió, Szőnyegország, Tálos Tibor,
Tomborné Szakály Marianna, Tourinform,
Varnava Kriszta, Vincze Lívia
Drámajáték: előképzős drámacsoport,
ezüst minősítés
Különdíjat kapott: Nagy Panna
felkészítő:Kun Sándorné
Képzőművészet kategória
Különdíj:Liszák Gréta, felkészítő Nagy Antal Róbert
2. helyezés:Karászi Georgina, felkészítő
Karancsy Péter
Iparművészet kategória
3. helyezés: Szente Regina, nemez bábok
1. helyezés: Gombár Kata, gyöngy ékszerek
különdíj: Jakab Emese, gyöngy gallér
felkészítők: Bertók Ágnes és Inkler Ildikó
A NÉPTÁNC kategória díjazottjai
Táncegyüttes kategória:
Arany: Gyenesi Csemeték (Gyenesdiás),
Gyenesi Apraja Tánccsoport (Gyenesdiás),
Gyenes Gyermek Tánccsoport (Gyenesdiás)
Ezüst: Gyenesi Csöppségek (Gyenesdiás);
A gyenesdiási csoportok tagjai:
Gyenesi Csöppségek (2.o): Baranya Vanda, Eke Zsófia, Gaál Janka, Galát Flóra,
Gyutai Borbála, Liszák Gréta, Lőrincz Hanna, Nagy Panna, Paál Anna, Tódor Jázmin,
Tóth Janka, Vajda Hanga, Vajda Sára,
Gyenesi Csemeték: (3.o): Berta Antónia,
Czirok Lilla Kamilla, Gál Marcell, Hajas
Zselyke, Hársing Míra, Horváth Boglárka,
Joós Alexandra, Joós Dorina, Magai Gréta,
Miklós Rozália, Molnár Csenge, Nánássy
Máté, Tóth András, Zakár Anna
Gyenesi Apraja Tánccsoport (4-5.o):
Beleki Karolina, Bujtor Alexandra, Czirok
Lilla Kamilla, Farkas Réka, Fliszár Dalma,
Gál Marcell, Gombár Janka, Gyutai Júlia,
Kővári Bence, Miklós József, Németh Lili,
Tóth András, Vaszily Virág
Gyenes Gyermek Tánccsoport (6-8.o.):
Csali Matilda, Dongó Zsófia, Gaál Boglárka,
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Giber Martin, Gombár Kata, Horváth Luca,
Krasznai Marcell, Tombor Ernő, Vajda Virág
Kamaraszám kategória:
Arany: Gyenes Kamara (Gyenesdiás), tagjai: Csali Matilda, Dongó Zsófia, Gaál Boglárka, Gombár Kata, Horváth Luca, Vajda
Virág
Szóló kategória:
Arany: Gál Marcell – Tóth András (Gyenesdiás); Gombár Janka – Gyutai Júlia (Gyenesdiás);
Összesített eredmények alapján a kupát
megosztva Badacsonytördemic és Gyenesdiás nyerte el.
Népdaléneklés
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Szóló:
1-2. évfolyam
Lengyel Luca
Vajda Sára
Cseh Fruzsina
Baranya Vanda
Szente Regina

1.o.
arany
2.o.
arany
1.o.
arany
2.o.kiemelt arany
1.o.kiemelt arany

3-4. évfolyam
Szalóki Piroska
Gál Marcell
Jávor Leila
Berta Antónia
Farkas Réka
Somogyi Ádám
Farkas Emese
Baranya Hanna
Kovács Kriszta
Hefler Dóra
Gyutai Júlia

4.o.
arany
3.o.
arany
4.o.
arany
3.o. kiemelt arany
4.o.kiemelt arany
4.o.kiemelt arany
4.o.kiemelt arany
4.o.kiemelt arany
4.o.kiemelt arany
3.o.
arany
4.o.kiemelt arany

5-6. évfolyam
Tálos Olivér
6.o.kiemelt arany
Andor Benedek 5.o.kiemelt arany
Liszák Lili
5.o.kiemelt arany
7-8. évfolyam
Kovács Hanna
Hefler Flóra

7.o.
arany
8.o.kiemelt arany

Gyenesdiási Híradó
Kisegyüttes:
1-2. évfolyam
Cseh Fruzsina-Balogh Laura 1. o.
kiemelt arany
5-6. évfolyam
Andor Benedek – Tálos Olivér 5-6. o.
kiemelt arany
3-4. évfolyam
Gyutai Júlia - Jávor Leila - Szalóki Piroska
4.o. arany
Énekegyüttes:
Füzike énekegyüttes 1-2.o. arany
Csicseri énekegyüttes 3-4.o. kiemelt arany
7-8. évfolyam
Szivárvány énekegyüttes
arany

2016. május
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5-8.o. kiemelt

Népdaléneklés kategóriában a vándorkupát a gyenesdiási Kárpáti János Általános
Iskola nyerte.

Szövegértő verseny
1. évfolyam
3. helyezés: György Aranka Katalin
felk: Varga Lászlóné
6. helyezés: Steiner Kata Rozina
felk: Domjánné Kránicz Margit
8. helyezés: Zámolyi Norbert
felk: Varga Katalin
2. évfolyam
1. helyezés: Horváth Miriam
felk: Tamás- Nikolics Virág
2. helyezés: Stiener Máté Bendegúz
felk: Németh Lajosné
3. helyezés: Tóth Janka
felk: Juhász Péterné
3. évfolyam
12. helyezés: Gyutai Hanna Lara
felk: Sebestyén Veronika
17. helyezés: Sós Barnabás
felk: Tüttő Lajosné
4. évfolyam
6. helyezés: Bató Bence
felk: Nyiri Istvánné
8. helyezés: Lajter Zsófia
felk: Egyedné Bakó Ildikó

Illyés Gyula megyei
versmondó verseny Hévíz
- Csali Matilda 8.o. 1. helyezés
Vers- és prózamondás:
- Hefler Flóra 8. o., 1. hely,
felkészítő: Cseh-Bodnár Zsanett

Kertbarát Kör
hírei

I. Balatoni Hal- és
Termelői Piac

Kertbarát Kör alakult!
Volner Lajos vezetésével, igaz kislétszámmal, de lelkes tagokkal megalakult a
Kertbarát Kör április 28-án. A magas szekértői szintű beszélgetés után más szemmel látjuk a kertünket. Ezért jöttünk össze,
hogy tapasztalatainkat megosszuk egymással. Volner Lajos elmondta sokféle különleges paradicsom, paprika faj és fajtákkal
foglalkozik. Ezen kívül fűszer és gyógynövények szakértője is.
Célunk, hogy egészségesebb zöldséggyümölcs kerüljön az asztalunkra: ehhez
kell a lakosok részéről vállalkozói szellem
egy kis kert sarok – pl. füves részből veszünk el- és bevonni a családot a kertészkedésbe szaktanácsot megkapják tőlünk .
Lehet nem lesz rögtön nagyméretű paradicsomunk, de az íze mennyei lesz. Tehát
a családi házak kertjeiben megtermelt
zöldségek-gyümölcsök nagyon fontosak
arról nem is beszélve, hogy csökkentik a
kiadást.
Széleskörű tanácsot kaptunk Dr. Jakus
Péter agrármérnöktől egészen a talaj előkészítésétől a palántázás,- tápoldatozás,permetezésen túl a betakarításig.
Legközelebbi klubnapunkra minden hobby kertészt szeretettel várunk, a témánk:
aktuális munkák a kertben , gyógy, -és fűszernövényekről és biokertészkedés !
Következő klubnap 2016. május 26.
Klubkönyvtár 18 óra
Szaktanácsot lehet kérni: kertdoki01@
gmail.com

Az április 9-én megnyitott piac új állandó kínálattal bővült. Az eddig megszokott
minőségi termelői bor, zöldség, gyümölcs,
házi hús, sajt, tejtermékek, lekvárok, valamint lángos és halkínálaton túl a „Viharos Halsütőben” friss en sült halakat kóstolhatunk, Gáspár Vilmos faházban pedig
megízlelhetjük a finomabbnál finomabb
„Gáspárlatokat”. Várhatóan Pünkösdöt követően vásárolható a prémium kategóriás
Szomor Húsüzem szürkemarha és bivaly
termékei is.
A piac nyitva tartása:
•        2016. április 9-június 19: szombat és
vasárnap 10.00-21.00
•        2016. június 20-szeptember 4: hétfő-péntek 16.00-21.00, szombat-vasárnap
10.00-21.00
•        2016. szeptember 5-szeptember 24:
szombat-vasárnap 10.00-21.00
Részletes tematikus programok és termelők akciós ajánlatai virtuálisan a piac
Facebook oldalán, a valóságban pedig a
piac hirdető tábláján.

Ha mindent megtettünk növényeinkért
jöhet egy ima:
„Uram, add, hogy mindennap essen,
mondjuk, éjféltől hajnali háromig, de kérlek, csendes, meleg esőt szeretnék, hogy jól
beszivárogjon a földbe. Úgy tedd, hogy ne
essen a szurokszegfűre, ternyére, napvirágra, levendulára meg mindazokra a növényekre, amelyek - mint tudod, hisz végtelen
a te bölcsességed - szárazságtűrő fajok. Ha
akarod, felírom a nevüket egy cédulára.
Add, hogy a napocska egész nap süssön,
de ne mindenhová (például ne a gyöngyvesszőre, se a tárnicsra, se az istenfára, se
a rododendronra), és ne is perzseljen. Add,
hogy sok legyen a harmat, és kevés a szél,
elég a giliszta, de ne legyen levéltetű és csiga, se lisztharmat.
Tedd meg, hogy hetente egyszer hígított trágyalé és galambtrágya hulljon alá az égből.
Ámen.”
Karel Čapek: A szenvedelmes kertész

Természet Háza
programjai
PROGRAMOK:
május 29. Gyermeknap
13:00 – 16:00 Somlainé Jeney Szilvia
csillámtetkóval várja a kicsiket és nagyokat
14:00 – 14:30 az alsópáhoki Bodzavirág
Népdalkör műsora
A gyermeknapon a Természet Háza és a
Festetics Imre Állatpark is díjmentesen
látgatható!
június 19. Tematikus program a barlangokról
Előadás és túra a barlangok világnapja alkalmából
A rendezvény belépőjeggyel látogatható;
a „Mindenünk a természet” vetélkedő utolsó pontgyűjtési lehetősége!
SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK:
kedd: hagyományos állattartás szakkör
szerda: meseszakkör
csütörtök: természetjáró szakkör
péntek: madarász szakkör
INFORMÁCIÓ:
termeszethaza@bakonyerdo.hu
+36 30 239 4279; +36 30 239 9894; +36
30 216 5336

2016. május

- 12 -

Programme und
Veranstaltungen in
Gyenesdiás

balatonikurzusok.hu,
Somogyi
Zoltán Max, eMail: bk@maxgastro.hu, Tel.:
20/938-1588, Internet: www.facebook.com/
BalatoniKurzusok

Großreinemachen an der János-Quelle –
eine Umweltinitiative
Motto und Ziel des diesjährigen
Frühlingsfestes lauteten: „Die János-Quelle
soll gesäubert und hergerichtet werden.“
Die Reinigungsaktion findet an den drei
Freitagen 13.-20.-27. Mai nachmittags von
16–19 Uhr statt. Jeder kann mitmachen und
in der Gemeinschaft helfen, die Quelle und
ihre Umgebung zu verschönern.
Am ersten Wochenende wurden auf dem Terrain bereits Sträucher und Bäume gepflanzt.
Am zweiten Wochenende kümmern wir uns
um die Quelle, den Wasserlauf sowie Blumen
und Pflanzen. Am dritten Wochenende
wird eine Gedenk- und Informationstafel
aufgestellt. Wir freuen uns, wenn auch Sie
dabei sein können. Bitte motivieren Sie Ihre
Nachbarn und Freunde und lassen Sie uns
gemeinsam ans Werk gehen. Bitte eigenes
Werkzeug mitbringen und wenn möglich Ihre
Teilnahme im voraus beim Quellwasserverein
oder im Gemeindehaus bekannt geben.

Sonntag, 29. Mai - Tag der offenen Tür im
Diáser Yachthafen
„Kindertag – nicht nur für Kinder”

Freitag, 27. Mai um 17 Uhr
Im Rahmen der Balatoner Kursreihe:
AnA-Max Naturkosmetik
Präsentation von Bio-Naturkosmetika
und
aromatischen
Kräutermischungen,
gemeinsame Herstellung und Verkauf.
Wo? In der Veranstaltungsscheune beim
Darnay Weinkeller, Gyenesdiás, Darnay u. 10
Vorschau: „Kipferl, Semmel und Briosch”
am Freitag, 3. Juni um 16.30 Uhr in der
Veranstaltungsscheune.
Teilnehmergebühr
1.500 Ft.
Weitere
Informationen:
www.

Der gemeinnützige Segel- und Yachtverein
lädt zu einem bunten Programm ein:
11:00 Uhr
Vorführung
der
slowenischen und ungarischen Feuerwehr
– interessierte Kinder können sich aktiv
beteiligen.
14-18 Uhr
- Kleine SegelschiffAusflüge für die ganze Familie, für Jung und
Alt.
- Gemeinsames Segeln mit der örtlichen
Opti-Segelschule und deren Schülern.
Interessierte Kinder und Jugendliche können
viel über den Segelsport erfahren und
teilnehmen.
Jeder ist willkommen. Die Teilnahme an
diesen Programmen ist unentgeltlich.
Freitag, 10. Juni um 18 Uhr - „Drei
Generationen”
Eine Ausstellung
im
Gyenesdiáser
Gemeindehaus. Jeder ist willkommen.
Erzsébet Dóczi – geknüpfte Teppiche
Adél Tóth – Porträtzeichnungen
Eszter Clausen – dekorative Arbeiten
Die Journalistin Mária-Eva Balázsi eröffnet
die Ausstellung.
Musikalische Begleitung: Christian Clausen
I. Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt
Das Angebot der regionalen Produkte auf
dem im April wieder eröffneten Markt wird

In memorian Bernáth Dávid!
Áprilisban még arról számolhattunk be, hogy Bernáth Dávid együtt ünnepelte a születésnapját a labdarúgó csapattal. Majd április 23-án, a Böde elleni találkozó 65. percében ros�szul lett és a gyors orvosi beavatkozás ellenére a kórházban életét vesztette a fiatal játékos.
Fájó szívvel és bánattal telve búcsúzik Bernáth Dávidtól a Gyenesdiási Kinizsi SK vezetősége, minden játékosa és a szurkolója. Búcsúzik Zala megye sportolóinak nagy családja.
Dávid emlékét barátként, ismerősként őrizzük, sokan szerették, csak a focipályán voltak
ellenfelei, akiknél tudásával és hatalmas munkabírásával kivívta mindenki tiszteletét és
szeretetét. A gyenesi Di Maríaként emlegették. Hatalmas szívvel focizott.
Az élettől kapott 28 évéből Gyenesdiáson másfélévet tölthetett. Lehetett tőle bármit kérni,
segített mindenkinek. Ismerősei számíthattak rá a pályán, a munkahelyén és az életben.
Vidám, közvetlen természetével mindenkit barátjává fogadott. Magával ragadóan tudott
szeretett városáról, Tamásiról beszélni és nagyon örültünk, amikor Gyenesdiáson is otthon
érezte magát. Jól döntöttem! – Mondta. - Majd hozzátette: - csak a gyenesdiási Kinizsi!
Bernáth Dávid örökre velünk marad Gyenesdiás közös emlékezetében.
Könnyű legyen neked a föld!

Gyenesdiási Híradó
erweitert, und die Palette wird noch bunter.
Qualitätsweine, Gemüse, Obst, Wurst und Käse
aus eigener Herstellung, Molkereiprodukte,
Marmeladen und Gebäck. An der FischBude können Sie sich frisch gebratenen Fisch
schmecken lassen und danach ein köstliches
Verdauungs-Schnäpschen bei der GáspárVilmos-Blockhütte probieren. Nach Pfingsten
werden voraussichtlich auch PremiumErzeugnisse von ungarischen Graurindern
und Wasserbüffeln angeboten.
Themen-Wochenende immer samstags ab
14 Uhr
21. Mai – Pilze und Heilkräuter – Vom
Experten geführte Tour in den Keszthelyer
Bergen, Treffen am Markt und Abfahrt von
dort um 14 Uhr mit eigenen Fahrzeugen.
Gemeindenachrichten
Gebäudesteuer- Wir machen dringend darauf
aufmerksam, dass alle Grundeigentümer,
die kürzlich einen entsprechenden Brief mit
einem 4-seitigen Steuererklärungs-Formular
von der Gemeinde bekommen haben, diese
Gebäudesteuererklärung bis spätestens 31.
Mai 2016 einreichen müssen, unabhängig
davon, ob sich gegenüber der bisherigen
Steuererklärung etwas geändert hat oder
nicht. Bei nicht fristgerechter Abgabe wird
ein Strafgeld verhängt.
Reinigung der Entwässerungsgräben
In Kürze werden die öffentlichen
Entwässerungsgräben
an
beiden
Seiten der Kossuth-Straße durch das
Straßenverwaltungsamt Keszthely gereinigt
und ausgehoben.
Es wird gebeten, dass die Gräben vor Privatund Geschäftsgrundstücken an beiden
Seiten der Hauptstraße von den betreffenden
Einwohnern und Grundeigentümern bis
zum 15. Juni 2016 gesäubert werden. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung!
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SPORT
Keszthelyen a röplabda OSB
A pünkösdi hétvégén a Csokonai Sportcsarnokban rendezték hazánk legjobb serdülőkorú röplabdázóinak részvételével az Országos
Serdülő Bajnokság idei döntőjét.
A házigazda gyenesdiási Nyugat Balatoni
Röplabda SE leány csapattal képviseltette magát és a csoportmérkőzésükön az Egert 3:1-re
verték, majd az Újpesttől 3:2-re kikaptak. A
mérkőzés nagyon elfárasztotta a lányokat, így
másnap a középdöntőben a Nyíregyházától
3:1-re, kikaptak és a helyosztón az 5. helyért
mérkőzhettek, ahol ismét az Egerrel találkoztak és az elszenvedett 3:1-es vereségükkel a
6. helyen zártak.
Csapat tagjai: Héri Sára, Hegyi Bianka, Fülöp Petra, Marton Gabriella, Penzer Lili, Sebestyén Flóra, Szedresi Eszter, Takács Panna,
Tóth – Lakits Petra, Vasvári Eszter. Vezetőedző: Fehér Tibor, másodedző: Lakics Bence,
csapatvezető: Király András.
Az első helyet a Vasas Óbuda - KRA szerezte meg, 2. a Budapest Bank - BRSE, 3. UTE,
4. Nyíregyháza, 5. EVSI sorrend alakult ki a
lányoknál. Fiúknál: 1. Kecskeméti Sportiskola, 2. Dunaferr SE, 3. Kaposvári Röplab-

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 26.
napján tartotta legutóbbi ülését.
Az első napirend keretében a képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének módosítása, zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése, könyvviteli
mérlege, pénz- és eredmény-kimutatása, valamint a belső ellenőr beszámolóját tárgyalta
meg. Az önkormányzat képviselő-testülete a
2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
925.655 E Ft Költségvetési bevétellel
770.337 E Ft Költségvetési kiadással
222.809 E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
A második napirendi pontban Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját,
valamint a Gyermekvédelmi beszámolót tárgyalta meg a képviselő-testület. A Szolgálat
vezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
gyermekvédelemről szóló kormányrendelet
módosítása 2015 novemberében került elfogadásra; a hatósági intézkedések lehetőségét
elvették a szolgálattól.
A harmadik napirend keretében a
település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót hallgatta meg a képviselő-testület.
Elhangzott, hogy a rendelési időt továbbra

da Akadémia – FINO, 4. Szolnoki FRKSI, 5.
MAFC-BME Felsővárosi, 6. Pénzügyőr SE.
- Hosszú utat tettünk meg az országos döntőbe kerülésig. – Fogalmazott Fehér Tibor a
Gyenesdiás edzője, majd elmondta: – A lányok mérkőzésről, mérkőzésre fejlődtek NB
I-es és NB II-es csapatok utánpótlás gárdáit
verték meg és két fordulóból is csoportelsőként jutottunk tovább. Bekerülni a legjobb hat

csapat közé már önmagában is nagy sikernek
számít, ahol Gyenesdiást és Zala megyét is
képviselhettük. 250 – 300 néző előtt rangadó
hangulatban játszani felemelő érzés volt. A
többi csapat általában 14-17 fővel érkezett,
míg mi 9 játékossal álltunk ki és hajszálón
múlott a csoda a legjobb négybe kerülés. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel.
Góth Imre

sem lehet betartani. A rendelési idő végére
torlódnak fel a betegek, rendszeresen fél órával a rendelés vége előtt érkeznek tömegesen.
Ellátatlanul nem maradnak a betegek, éppen
ezért folyamatosan „összecsúszik” a két rendelési idő. Egy rendelőben a két felnőtt körzet
rendelését igen nehezen lehet csak megoldani.
A jelenlévő háziorvosok felhívták a figyelmet a rendelő műszaki állapotának hiányosságaira, a festés időszerűségére, a rossz nyílászárókra, amelyek miatt a riasztó időnként
nem használható. A felnőtt háziorvosi rendelő
tekintetében az elmúlt 15 évben valamennyi
felújítást (padlóburkolat-, függönycsere, bútorzatbeszerzés, számítógéppark teljes cseréje
stb.) a Vajda Eü. Bt. végzett és finanszírozott.
Polgármester úr elmondta, megoldást a két
praxis szétválása jelenthet. A 2016. évi költségvetés tartalmaz egy új gyermekorvosi- és
fogászati rendelő létesítését, ezzel a két felnőtt praxis ügye, és a helyettesítés problémája is megoldódik.
A negyedik napirendi pontban a DRV Zrt.
tevékenységéről szóló tájékoztatót hallgatta
meg a képviselő-testület. A jelenlévők tájékoztatást kaptak arról, hogy a DRV-nél belső
átszervezések történtek, a szennyvíz-ivóvíz
egy művezetőség alá kerül, melynek vezetője
Kiss László lett.
A polgármester felhívta a DRV Zrt. jelenlévő képviselőinek figyelmét, hogy a csőtörés
utáni úthelyreállítások nem mindig megfelelő
minőségben készülnek el. Ezen mindenkép-

pen változtatni szükséges; a település arculatához illeszkedő helyreállításra lenne szükség.
2017. évben a 71-es fkl. út teljes gyenesdiási
szakaszára vonatkozóan elindulna a helyreállítás. A Madách utca és kisebb keresztmetszetű utak tekintetében az önkormányzatnak
vannak elképzelései, pályázatok bevonásával.
A DRV gördülő fejlesztési tervét szeretné
megismerni, milyen elképzelések vannak a
település három sarkalatos útja vonatkozásában. (Madách, Darnay és József Attila). Szóba került a hercegi vezeték ügye; itt új vezetékre történő kiváltással lehetne a problémát
megoldani.
Szennyvízelvezetésnél a mélyebben fekvő területeknél a tisztító aknák visszacsapó
szelepét ellenőrizni kell, ahol pedig nincs,
pótolni. Ezt a problémát véglegesen meg kell
oldani.
A Balaton utcai szennyvízátemelő szaghatására hívta fel a figyelmet, különösen az idegenforgalmi szezonban jelent ez problémát.
A DRV Zrt. képviselője elmondta, bíznak
abban, hogy az idei évben több pénzt tudnak
vezeték rekonstrukcióra fordítani. A helyreállításokkal kapcsolatban az eredeti állapotot
igyekeznek helyreállítani. Erre most egy külön brigád szakosodott.
Szennyvíz-elvezetés: gyakori probléma a
hálózat túltelítettsége. Sajnos még mindig sok
illegális csapadék kerül a rendszerbe, ami a
túltelítettséget nagyban befolyásolja. Ezeket
folyamatosan ellenőrzik.
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Ezt követően, ötödik napirendi pontként a
Gyenesdiási Kinizsi SK tevékenységéről szóló
tájékoztatót tárgyalta meg a testület. A napirend megtárgyalása előtt valamennyi jelenlévő
1 perces néma felállással emlékezett meg a labdarúgó mérkőzésen tragikus hirtelenséggel elhunyt Kinizsi SK játékosról, Bernáth Dávidról.
Az Önkormányzat komoly anyagi támogatással segíti a Kinizsi SK tevékenységét. A fejlesztések, amelyek a TAO5-ben tárgyilagosulnak a
lelátó kialakításával sikeresnek mondhatóak.
Az önkormányzat a későbbiek során is szeretne
olyan együttműködést kialakítani, amelyben a
Kinizsi SK révén újabb értékteremtésekre kerülne sor.
A testület helytállónak tartotta egy TAO6
pályázat benyújtását, amelyben több mint 30
milliós érték együttes jelenhetne meg, nagy
műfüves pályaalap építésével. A Sportkör törekvése 2017. évre nyugvópontra kerülne ezáltal. A TAO6 pályázatban 30 % helyett 18 %-os
önrészt kell bevállalni a következő évre.
Majd a hatodik napirendi pontban a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta
a képviselő-testület.
Az egyesület elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Nyugat-Balatoni RSE bekerült
Magyarország legjobb 6 csapata közé, valamint elnyerték az Országos Serdülő Bajnokság Döntőjének megrendezési jogát, amely
Pünkösdkor került lebonyolításra, Keszthelyen.
A viszonylag fiatal egyesület már igen komoly sportsikereket ért el. Az induláskor nagyon sokat segített Takács József testnevelő
tanár, az elért sikerekért őt is elismerés illeti.
Mint ismeretes, a Diási Játékstrandon – valószínűsíthetően elektromos zárlat következtében
– leégett a nyugati oldalon lévő vizesblokk,
melynek során a röplabda egyesületnek a he-

lyiség padlásán tárolt, jó néhány sporteszköze
megsemmisült. Az újjáépítés valószínűleg őszre tolódik.
A hetedik napirendi pontban az
önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű
vagyon vagyonértékelése című napirend megtárgyalására került sor. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő
vagyonleltárt elfogadta.
A nyolcadik napirendi pontban
a Gyenesi Lidóstrand fejlesztési koncepcióját tárgyalta a képviselő-testület. Az érintett
vállalkozók külön fórum keretében kapnának
tájékoztatást a fejlesztési elképzelésekről. E
fórumokon elhangzott észrevételek figyelembevételével véglegesedne nyárra a tervezés.
A helyi szociális ellátásokról szóló
8/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítására került sor a kilencedik napirend
megtárgyalására. Gyenesdiás Önkormányzata
a házi segítségnyújtás feladatait a keszthelyi
Szociális Szolgáltató Központ útján látja el.
Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj megállapítása 2016. napjától jelentősen
megváltozott, korábban csak a lakáson gondozásra fordított időt vették figyelembe a térítési
díj megállapításánál, január 1-jétől azonban
valamennyi – a házi segítségnyújtás keretében – elvégzett tevékenységet figyelembe kell
venni, így az ellátottak havonta fizetendő díja
megemelkedett.
Jelenleg a gondozotti létszám 14 fő, mely
személyek (átlagosan) 500-5.200,-Ft közötti
térítési díjat fizetnek, ennek 30%-a kb. havonta
10.200-Ft, éves díja 122.000,-Ft.
A rendelet-tervezet szerint a térítési díj 30%át az önkormányzat így átvállalja, havonta
számla ellenében a szolgáltató részére történő
utalással.

Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött:
•
Jakabovics Tibor zalaegerszegi lakos játszótér kialakítási kérelméről,
•
a Mobil Gáz 98. Kft. területbérleti
kérelméről,
•
Megyei kitüntető címekre történő
felterjesztéséről,
•
állást foglalt a Szőlőhegyi utca és
Varsáshegyi utca közötti telekcsoport újraosztásához kapcsolódó út kialakításával
kapcsolatban,
•
a Diási Játékstrand gyermekpancsolója feletti árnyékoló megvalósításáról,
pályázat bevonásával,
•
támogatta a Horgászegyesület horgászturisztikai fejlesztést célzó TOP 1.2.115 pályázatát,
•
gyermekorvosi, védőnői és fogászati rendelő létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról (TOP-4.1.1-15)
•
valamint egy oktatást és szemléletformálást segítő KEHOP pályázat beadásáról.

GYENESDIÁSI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
HÍREI

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 és személyi igazolvánnyal
együtt bemutatni. A kérelem-nyomtatvány
letölthető a wwww.gyenesdias.hu/nyomtatványok/ adóügyi/adóhatóság igazolása
menüpontban.
Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz négy családtag részére válthatnak ki
strandbérletet, ha befizetik a helyi adót és a
fürdőegyesületi tagdíjat. Az adóigazolás és
a fürdőegyesületi tagdíj befizetéséről szóló
igazolás valamint a személyi igazolvány
bemutatásával tudják a strandigazolványt
kiváltani. A harmadik és minden további
kiskorú gyermek mentesül a strandigazolvány kiállításáért fizetendő díj alól.

építményadó bevallásukat – függetlenül attól, hogy a korábbi bevalláshoz képest történt-e változás vagy sem – haladéktalanul,
de legkésőbb május 31.-ig tegyék meg.
Ezt követően azon adóalanyok terhére,
akiket ismételten fel kell hívni a bevallás
benyújtására, egyidejűleg mulasztási bírság
kerül megállapításra.

Strandigazolvány
Az igazolványok érvényesítésére a Gyenesi
Lídó strand pénztárában május 20.-tól június
30.-ig minden nap 1200 – 1700 óráig van lehetőség. Július 01.-től, hétfőtől – péntekig 800
és 1000 óra között lehet csak érvényesíteni az
igazolványokat.
Az érvényesítés rendjében az alábbi változás történt: Azok a személyek, akik a tavalyi évben váltottak strandigazolványt és a
helyi adókat az idén is befizették, nem kell a
hivatalban adóigazolást kérni, strandigazolványukat a strandpénztárban a lakcímkártya
és a személyi igazolvány bemutatásával tudják érvényesíteni. Akik a tavalyi évben nem
kértek strandigazolványt azon személyeknek
a hivatalban adóigazolást kell kérni és azzal
tudják kiváltani a bérletüket.

Építményadó
Felhívjuk azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik még nem nyújtották be az

A képviselő-testület soron következő ülését 2016. május 24-én, 18 órakor
tartja. Az ülés időpontját és napirendi pontjai:
1.)
Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről,
Tájékoztató a Keszthelyi Vízirendészeti
Rendőrkapitányság tevékenységéről,
Tájékoztató a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről
2.)
Keszthely és Környéke Kistérségi
Többcélú Társulás tájékoztatója
3.) Beszámoló az Étkezde tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Kinizsi SK hírei
A TAO V. pályázat keretében a két pálya
közötti területen egy 250 férőhelyes lelátó
fog elkészülni hamarosan valamint a négy
meglévő cserepad cseréje is megtörténik,
új szabványos cserepadokra. A TAO V. pályázat keretében megvalósuló fejlesztések
bruttó összege 7.850.120 Ft-,. Valamint ez
úton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik a társasági adójuk felajánlásával
hozzájárult a fejlesztés megvalósulásához.
Külön köszönet Oláh Istvánnak a KANIZSA TEL. Kft ügyvezető igazgatójának a
támogatásért.

Gyenesdiási Híradó
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A kivitelezést a Reál Munkagép Kft. szakemberei végezték el Máté István vezetésével. Köszönet Kőrősi János egyéni vállalkozónak.

konai köz, Erzsébet köz, Liliom utca, Toldi
köz, Váci M. utca, Víz János utca aszfaltburkolatának felújítása.

A Lőtéri utcában jelenleg útpadka stabilizációs munkálatok vannak folyamatban.
A kétoldali padka beton megerősítést kap,
továbbá a kritikusabb helyeken ’K’ típusú
szegélyezés is elhelyezésre kerül. A padkastabilizáció célja, hogy a csapadékvíz okozta
erózió csökkenjen és a padka hosszabb távon
ép maradjon. A munkálatok június hónapban
fognak befejeződni. A kivitelezés időtartama
alatt köszönjük szíves türelmüket!

A Magyar Közútkezelő Kht. Keszthelyi Kirendeltsége vízelvezető ároktisztítást végzett
a 71. számú főközlekedési út mindkét oldalán. Az árkok tisztításra és profilozásra kerültek. A kapubehajtók alatti átereszek tisztításáról az érintett magántulajdonosoknak kell
gondoskodniuk.
Így kérjük az érintett lakosságot, hogy a
Kossuth Lajos utca mindkét oldalán kapubehajtóik tisztításáról 2016. június 15ig gondoskodni szíveskedjenek! Köszönjük
szépen az együttműködést!

Településünkön megkezdődtek a burkolat
felújítási munkák. Most folyik a Balaton
utca, Vörösmarty utca, Széchenyi utca felújítása, majd ezt követi a Béke utca, Cso-

***

Gyenesdiáson a közvilágítási lámpák
rekonstrukciója megtörtént. A meghibá-

2016. május

sodott közvilágítási lámpatesteket 2016.
május 1-től az ENERIN javítja.
A lámpák esetleges meghibásodását a
közvilágítási
hibabejelentő
rendszeren lakosságnak is lehetősége van bejelenteni online módon. Ettől függetlenül
a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal műszaki csoportjának dolgozói felé is továbbíthatóak a hibák.
A hibákat a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon lehet bejelenteni, melynek elérhetősége: https://kozvilhiba.hu.
Amennyiben használják a szolgáltatást,
akkor hozzásegítenek ahhoz, hogy a kialudt lámpák mielőbb újra világítsanak.
Köszönjük szíves együttműködésüket!

2016. május

Gyenesdiási Polgárőr és
Vízi Egyesület 2015 évi
tevékenységének bemutatása
A közhasznú tevékenység rövid tartalmi
beszámolója.
A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesületet (továbbiakban: GyPVE) a Zala Megyei Bíróság 2007. december 05-én 2196
nyilvántartási számon kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetté nyilvánította. 2014-ben a törvények változása miatt
a közhasznúság megkérése és bejegyzése
megtörtént.
Az egyesületet 2007 évben 29 természetes személy hozta létre Gyenesdiáson.
Célunk, községünk polgári védelmének
biztosítása, bűnmegelőzés.
Az egyesület közhasznú tevékenysége az
alábbi feladatokra terjed ki:
- közrend és közlekedésbiztonság
- gyermek és ifjúságvédelem
- környezetvédelem
A 2015-es év tartalmi beszámolója:
2015. január 31.
Évzáró beszámoló közgyűlés.
2015. július 07.
Nyári idegenforgalmi idénynyitó
2016. március 06.
Évzáró beszámoló közgyűlés.
A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület
az új polgárőr törvény szerint Gyenesdiás
nagyközség településén végzi bűnmegelőzési tevékenységét. Együttműködés révén
a rendezvények lebonyolítása, biztosítása
révén viszont többször be kellett segíteni
a szomszédos településeken, illetve nekik
nálunk. Településünk mindkét kiemelten
jó – kék szalag 4 csillaggal - strandja a
nyári nagyon jó fürdőidő miatt szinte mindig tele volt.
Nyíltan megmondhatjuk, hogy 2015
év folyamán eddig semmiféle atrocitás,
rendzavarás, nem történt. Sikerült a nem
kívánatos személyeket az állandó jelenlétünkkel távol tartani. Sajnos ebben a
nagy nyári forgatagban nagyon nehéz az
utazó bűnözőket megtalálni, mivel településünkön az átmenő forgalmat, mely napi
7-8000 gk. nem számolva az ide utazók ,
itt nyaralók, strandolók mintegy napi 250450 gépkocsiját. Nagyra értékeljük, hogy
a lakosság egyre jobban felfigyel munkánkra, azt segíti és a segítségünket kérik.
Nagyon sok jelzést kaptunk, melyet mi
azonnal tovább tudtunk adni a rendőrségnek a 107-en keresztül. Itt kérek meg mindenkit, hogy szolgálat előtt és bármi ilyen

- 16 jelzett esemény alkalmával azonnal hívja a
107, vagy 112 segélyhívó számot és Ővelük közölje az eseményt, nem pedig a helyi
rendőrségen valakit. Az esetek túlnyomó
többségében a jelzés után 1-2 percen belül
kapitányságunk, vagy katasztrófa védelem
illetékese adat pontosítás miatt a hívást
bejelentőt telefonon visszahívta. Így egy
elfogásra, tettenérésre, baleset helyének,
adatainak pontosítására gyorsabban tud
mindenki reagálni.
A nyár végétől folyamatosan emelkedett
az országba illegálisan belépő migránsok
száma. Ez miatt, azóta kiemelten a szolgálatok még jobban figyelik a migránsokat.
A nyár elmúltával nagy figyelmet kell
fordítanunk a nyaralók és az itt házat vásárolt, de csak ideiglenesen itt tartózkodó
külföldiek ingatlanaira is.
Településünk üdülő község a Balatonpartján. Mindkét strandja a nyári nagyon
jó fürdőidő miatt szinte mindig tele volt.
Ez nagy megterhelést jelentett számunkra
és a kisegítő polgárőrök számára is.
Szolgálatainkat Gyenesdiás kül és belterületén láttuk el. 41 fő polgárőrrel és 2
fő ifjú polgárőrrel. A nyár folyamán kiemelten Gyenesdiás mindkét strandját és a
hozzá tartozó parkolókat, melyeket június
közepétől augusztus 23-ig napi folyamatos
7 fővel 8 órás szolgálatokkal láttuk vendég
polgárőrökkel el a bűnmegelőzési feladatainkat. Ezen kívül a kapott 8 db szolgálati
polgárőr kerékpárral naponta több esetben
végig kerékpároztunk a gyenesdiási kerékpárúton és Gyenesdiás mellékútjain.
Mindezek mellett nem csökkentve a gépkocsival és a 2 segéd motorkerékpárral
láttuk el folyamatos szolgálatot a község
egyéb területein. Ezeken felül polgárőreink rendezvények (főleg a futóversenyek)
biztosításánál saját gépkocsijukkal és nagy
motorjaival is részt vettek a szolgálatokban. Nagyon sok szolgálatunk volt a rendőrökkel közösen.
2015 év folyamán polgárőreink 9780 óra
szolgálatot teljesítettek, melyből a vendég
polgárőrök 2832 órát.
Rendőrrel közös szolgálat 1120 óra volt.
Ezek a közös szolgálatok úgy, hogy egy
rendőrrel történjék, szinte megoldhatatlan
feladat, mivel a rendőrök 8-12 órás szolgálatban vannak. A polgárőreink viszont
dolgozó emberek, akik 6 óránál több szolgálatot egyben nem tudnak vállalni, mivel
kipihenten kell menniük a másnapi, vagy
éjszakai munkába. Ez a mostani magas
óraszám abból adódott, hogy több mint fél
éven át szinte folyamatosan volt községünkben rendőri készenlét a migráns válság miatt, így könnyebb volt közös szolgálatrészeket kialakítani.

Gyenesdiási Híradó
Bűnmegelőzési
Bűnmegelőzési járőr 5571 óra,
Rendőrrel közös szolgálat 1120 óra
egyéb település érdekű bűnmegelőzés
1145 óra,
kiemelt akció 1018 óra,
fokozott szolgálat 310 óra,
Együttműködés keretén belül:
Rendőrség 1120,
ifjúság védelem, iskolában közlekedési
ismeretek 1075 óra,
környezet védelem 1441 óra,
idősek védelme 965 óra,
posta érdekében 48óra,
vasút érdekében 48 óra.
Önkormányzat érdekében teljesített 4879
óra.
Sport rendezvény biztosítása 204 óra.
Ezen idő alatt a szolgálati gépkocsikkal a
járőrözés folyamán a két gépkocsival megtettünk 4528 km-t.
Mivel szolgálatonként csak maximum 30
km-t tehet meg a szolgálatban lévő járőr,
így a szolgálatuk nagyobb részét figyelő és
gyalogos, kerékpáros szolgálatban látják
el. A kettő Honda robogóval 587 km-t, kerékpárokkal (8db) mintegy 950-1000 km-t
tettünk meg 2015 évben az, hogy a nyári
idegenforgalom itt a Balaton partján lévő
nagy településen zökkenőmentesen zajlott
le, nagymértékben az önzetlen munkát szabadidejükben végző polgárőr tagságunknak, vendég polgárőreinknek, és a rendőrséggel jó napi, ill. a kihelyezett készültségi
rendőrökkel folyamatos, jó kapcsolatainknak köszönhető.
Az iskolában 2 alkalommal tartottunk
KRESZ előadást.
3 alkalommal a Balatoni Halászati Nonprofit Zrt-vel az együttműködési megállapodás alapján részt vettünk a Gyenesdiás
területéhez tartozó vízterület környezetvédelmi ellenőrzésében az orvhorgászat- orv
halászat visszaszorítása érdekében.
1 alkalommal szerveztünk közlekedési és
KRESZ vetélkedőt a helyi iskolában.
1 alkalommal közlekedési bemutatót és
versenyt rendeztünk a helyi Óvodában a
rendőrség közreműködésével közösen.
Részt vettünk a megyei és országos
polgárőr rendezvényein. Képviseltük magunkat az OPSZ és ZMPSZ által szervezett
egyéb rendezvényeken, többek között az
október 23-i Bp-i központi rendezvényen a
Rendőrség Teve utcai székházában.
Több alkalommal szerveztünk polgárőr
rendezvényt.
6 alkalommal biztosítottunk a régió több
egyesületével együtt nagy rendezvényt- a
Balatoni Maraton futó versenyt, Festetics
futam és a roncsderbi Gyenesdiási rendezvényét a gyenesi fennsíkon, szüreti felvonulást, a rügyfakadást, gesztenyesütő fesztivál, stb.

Gyenesdiási Híradó
Megjelenésünkkel - az állandó jelenléttel- a nem kívánatos elemeket sikerült távol tartanunk.
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relvény ajtózárak lecserélése szükséges
volt, hogy egyáltalán a takarítást elkezdhessük. Takarító felszerelést és az ajtózárakat is meg kellett venni. Mindenhol arra
2015. szeptember közepén vehettük át a törekedtünk, hogy a lehető legolcsóbbat
szolgálatok minőségi javításához pályázat tudjuk beszerezni.
útján nyert Suzuki Vitara Algripp 1,6-os
A kapott támogatást felhasználtuk még
személygépkocsit. A két gépkocsival így a járőrszolgálatnál a kapott HONDA romár lényegesen többet tudunk a területen bogók üzemanyag tankolására, illetve a
kint lenni. Szeptemberig két polgárőrünk májusi nagy hőségnél elrendelt szolgálaszolgálatait a saját gépkocsijával, illetve toknál tartandó kötelező ásványvíz folyaa nyári meleg időszakban motorkerék- matos feltöltéséhez
Felhasználtuk még az iroda külső polpárjával látták el összességében 1477 km
–t tettek meg a szolgálati útjuk során. A gárőr megjelenésének matrica legyártatászolgálatot ellátó polgárőrökre – nem név sára és a vendég polgárőrök szállásához
szerint, hanem a 107-re bejelentkezett a bútorok felszállításához béreltünk egy
és eseménylapot kiállított 2 fő részére tehergépkocsit.
(5610Ft/fő) - kötöttünk baleseti biztoKiadásaink: A gépkocsik, motorok és
sítást. Ez évi 11220 Ft a 2 főre. Baleseti a 8 kerékpár valamint a gépkocsik téli/
halál 300Eft, Baleseti rokkantság 500Eft, nyári kerekeinek tárolásához a Pláza
Kórházi napidíj 185 napig 1000Ft/nap, alatt volt egy szeméttároló, melyet átheCsonttörés 10Eft, Súlyos sérülés 50Eft, lyeztünk és a helyén tároló helyiség kiBaleseti műtét 45Eftalakítását kezdtük el. A szeméttároló áthelyezése, anyagok vásárlása, beépítése,
Eddig a két gépkocsival 5427 km-t , a föld elszállítása, falazások, bepucolások
segédmotorokkal 2615km-t kerékpárok- eddig a szolgálatokon felül 88 008Ft-ba
kal kb. 250-280 km/kerékpár tettünk meg kerültek és mintegy 450 óránkba. Sajszolgálataink során.. Ez év nyarán az ön- nos itt a garázsajtókat nem tudtuk megkormányzat támogatásával bérelünk egy csinálni, mivel a 65 000.-Ft-os anyag
szolgálati helyiséget. Ugyan itt kaptunk mellé 110 000.-Ft+ÁFA árajánlatot kapegy teljesen nyitott szemét tárolót, melyet tunk. Kértünk még 2 árajánlatot, egyik
áthelyeztünk egy másik helyre és a régi 2db HÖRMANN kaput vásárolunk 2x
tároló helyén most alakítjuk ki a gépko- 80 000 Ft és azt beszerelik 28 000.-Ftcsik, motorok és a kerékpárok tárolására ért illetve komplett ajtókat beszerelve
a garázst. Ez a munka elég lassan megy, 188 000.-Ft+ÁFA értékben. Ha ezt megmert a szolgálatok mellett itt még falazni, csináljuk szinte minden pénzünk erre
bepucolni, betonozni, festeni, válaszfalat megy el. Elmentem a polgármester úrhoz,
építeni, bejárati garázsajtót kell készíteni. hogy segítsen. Elmondtam, hogy hogyan
Eddig erre mintegy 450 óránk merült fel. állunk és már csak az ajtók vannak, ami
Mindezen feladatokat csak úgy tud- részünkről kivitelezhetetlen. Ő ígérte a
tuk ellátni, hogy ZMPSz-től OPSZ- segítséget az ajtó anyagának összeállítáBM/4206-3/2015 számú támogatásból sában és az ajtók beszerelésében, így az
kaptunk 682 300 Ft-ot, Gyenesdiás Nagy- ajtó anyagára, burkoló anyaggal, festékközség Önkormányzatától működési tá- kel, zárakkal, kulcsokkal kb. 65 000 –
mogatásra 250 000.-Ft-ot, Iroda működ- Ft-ból kijön. Mi a zárakat és burkolatot,
tetési hozzájárulásra 300 000.-Ft-ot NAV válaszfalat már megcsináljuk. Az ajtó
SzJA 1%-után 55 235 Ft-ot, Támogatás zárjának kulcsa a szolgálati gépkocsi
magánszemélytől 40 000.-Ft cégtől, az kulcsával közös kulcstartón lesz, melyOpeltól megkaptuk 2 alkalommal a hasz- jel a közösségi helyiség ajtaját is tudja a
nált vasat és lemezt ez 10 000.-Ft. tagdíj szolgálatos polgárőr nyitni. A szolgálati
34 800.-Ft, Kamat 11 961.-Ft, C + Feszti- gépkocsi átvétele is úgy történik, hogy az
vál, mely sajnos csődbe ment, befuccsolt éjszakai portásnál lehet a polgárőr szekkaptunk 650 000.-Ft támogatást. Az új rény kulcsát elkérni, a gk és garázs kulSuzuki Vitara 1,6i Algripp gépkocsihoz csot átvenni .Az átvételt és vissza leadást
benzin kártyát 150 000.- Ft értékben, me- az ott lévő nyomtatványon 1 sorban kell
lyet 2016. december 31-ig lehet felhasz- elintézni. Erre azért van szükség, hogy
nálni.
mindig tudjuk ki vette át a gépkocsit.
A támogatásra kapott pénzt a bűnmegEzen kis kitérő után folytatnám irodaelőzésre fordítottuk teljes mértékben. A szer nyomtatvány 39 005Ft.- Gépkocsik
szolgálati gépkocsik üzemeltetésére és és motorok üzemeltetése, KZT-484 javítáfenntartására, műszaki vizsgájára és a sa és anyag 475 289.-Ft, Műszaki vizsga,
biztosításokra, valamint bérelt iroda kö- olajcsere, telefon, NHM-682 vonóhorog
zös költségeire illetve az iroda legszüksé- iroda klts, posta klts, egyéb szolgáltatás
gesebb használatba vételi kialakításához vendég polgárőrök 873 812.-Ft
használtuk fel. A helyiségeket több éve
Hatósági díjak, illetékek,bank klts, biznem használták, ott az összes csap, sze- tosítások egyéb szolgáltatás 186 171.-Ft.

2016. május
Cégautó adóra megkaptuk a pénzt, de az
csak 2016 januárban lett bevallva és befizetve.
Éves költségvetésünk főösszegei:
Nyító:1 054 226.-Ft Bevételek-nyítóval
együtt:3 238 522.-Ft.
Kiadások:1 662 285.-Ft Év végi Záró:
1 576 237 .- Ft. Itt tartalékoltunk a garázs befejezéséhez és ahhoz, hogy minden évben az első támogatásokat május
környékén kezdtük megkapni és addig is
kell valamiből a szolgálatokat teljesíteni
és hozzá a feltételeket biztosítani.. 2015
évben sikeresen pályáztunk NEA pályázaton, de pénzt nem kaptunk, a sorban
állók közé soroltak bennünket. Szerintem
ebből már nem lesz támogatás.
2015 év végén lehetett ismét NEA pályázatot beadni, most is pályáztunk, érvényes, elfogadott pályázatunk van, de még
nincs döntés, hogy ki és mennyit kap- ha
kapunk.
Ez úton szeretnénk megköszönni az
egyesületünk támogatását mindenkinek,
hisz ezzel is tudjuk segíteni Polgárőrségünk és az Önkormányzat munkáját, hogy
a település lakói és az ide látogató vendégek közbiztonsági jó közérzete megmaradjon. Nekünk nagyon fontos tagjaink
önzetlen segítsége, a felajánlott SzJA 1%
minden forintja. Örülünk, hogy most már
nekünk polgárőröknek is van helyiségünk
ahol tudunk dolgozni, találkozni, a napi
teendőket megbeszélni és a járműveinknek és tartozékainak is lesz egy normális
tárolási helye, ezzel is növelve a szolgálataink színvonalát.
Nem mindegy, hogy egy polgárőr a szolgálatát télen azzal kezdi, hogy letakarítja
a havat, jeget és beül a -10 fokos autóba,
vagy nyáron a közel 55-60 fokos autóba,
vagy a télen melegnek számító 10-15 C
fokos garázsból, nyáron a 15-20 C fokos
garázsból jár ki kényelmesen. Már más a
szolgálat elkezdése is.
Ennyi volt –röviden a- a 2015 évünk
munkája eredményei és pénzügyi teljesítése.
Még egyszer nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, Önkormányzatunknak, OPSz, ZMPSz, BM, C+fesztivál ,
adójuk 1%-át felajánlóinknak, hogy segítették munkánkat és reméljük ez évben is
és a jövőben is segítenek bennünket.
Polgárőreinknek köszönöm az önként
felajánlott és teljesített szolgálatokat az
iroda és garázs kialakításához a fizikai
munkát és egyéb segítséget.
A részletes mérleg, az OBH (Országos
Bírói Hivatal) honlapján megtekinthetõ
Szabó Sándor
GyPVE elnök
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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.

Kedves Látogatók Stájerországból
A Rügyfakadás Tavaszünnep alkalmából Gaal testvértelepülésről egy 13 fős delegáció látogatott el
településünkre. Vendégeink számára felejthetetlen élményt nyújtott az erős szélben megtapasztalt balatoni sétahajózás, majd a csodálatosan felújított Helikon Kastélymúzeum parkjának megtekintése. Este
a Képviselő-testületi tagokkal tartott vacsora kötetlen, baráti hangulatban telt.
Másnap reggel a Természet Háza Látógatóközpont felkeresése után a delegáció a Rügyfakadás Tavaszünnepen tette tiszteletét, ahol a magyar virtus magas szintjét ismerhették meg. Vendégeink a Gyenesdiáson tapasztalt vendégszeretet oly mértékig el voltak ragadtatva, hogy a találkozás első óráit követően
már a következő látogatás lehetőségeiről esett szó.

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 V E G E Z É S

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

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

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

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, 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.
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A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület
május 16-án rendezte a szokásos Pünkösdi
nyílt horgászversenyét.
Gyermek-, ifjúsági és felnőtt kategóriában 30-an neveztek és a reggel 6 órától
11 óráig tartó versenyen túl sok kárt nem okoztak a balatoni halállományban.
A képen a díjazott horgászok:
(balról) Pereczár József (felnőtt3.), Szakály László (f.1.), Baki Róbert (f.2.),
illetve fia, Bujtor Krisztián (ifi 1.), Ehnert Benny (ifi 2.)
(A verseny után valaki elvitte egyik gyermek – ottfelejtett - horgászbotját és
horgászdobozát, valamint hátizsákját. A hátizsákot valaki a strandbejárat ajtajára akasztotta. A becsületes megtalálót kérjük, hogy a Klubkönyvtárba szíveskedjen beadni a talált dolgokat. Köszönjük.)

Gyenesdiási Győzelem Európa legnagyobb bojlis versenyén.

Az első fergeteges Nemzetközi Balatoni Bojlis Kupa után 2016. április 24–30. között került
megrendezésre a második gigantikus balatoni megmérettetés. A versenyre 80 csapat nevezett összesen 17 országból. Gyenesdiáson mindkét strandon -a Diási Játékstrandon három
csapat, a Gyenesi Lidóstrandon 2 csapat - összesen öt csapat mérkőzött, akik közül a verseny legnagyobb halát, a 23 kg-os tükörpontyot egy német csapat, a World of Carpcraft
fogta a Gyenesi Lidóstrand előtti partszakaszon.
A verseny méltón bebizonyította, hogy Gyenesdiáson érdemes a horgászturizmussal foglalkozni és a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket előmozdítani.

ÖKO- labdarúgó kupa

Májusban fejeződött be iskolánk felső tagozatos fiú tanulói részére rendezett ÖKO- Labdarúgó Kupa. Berta András tanár úr szervezésében az osztályok hat fős csapatokkal vállalták

a mérkőzéseket. Helyenként szoros küzdelmet
vívtak, míg néhány jó képességű osztály nagyobb arányú győzelemmel lepte meg ellenfeleit. A hangsúly a sportoláson és a játékon volt,
mindenkinek gratulálunk az elért eredményé-

hez. Sorrend az első csoportban: 1. 5. a, 2. 6. a,
3. 5. b, 4. 6. b, osztály a gólkirály Pálmai Marcell lett. A második csoportban: 1. 8. a, 2. 7. c,
3. 7. a, 4. 8. b, 5. 7. b, osztály, itt Lobitz Norbert 7 góllal lett a legeredményesebb játékos.

A Nyitott Balaton idején két nagy sikerű gasztronómiai rendezvényen is részt vehettek a vendégek Gyenesdiáson. Somogyi Zoltán Max helyi gasztroblogger
és a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület első alkalommal rendezte meg a Balatoni Barista Bajnokságot, ahol a régió legjobb kávémesterét keresték, majd
következő hétvégén öt vendéglátóhely immár második alkalommal invitálta gasztrotúrára a vendégeket a Gyenesi Íz-lelő keretében. (Cikkünk az 5. oldalon.)

2016. május
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Nyári nyitva tartás: május 22-től, augusztus 31-ig
hétfőtől-péntekig:
6.30-1900-ig
szombaton:
6.30-19.00-ig

VASÁRNAP

6.30-12.00-ig

Frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől 169 Ft/l.
Trafikban teljes hazai dohányáru választék, szeszes italok és
Villányi, Szekszárdi, Keszthelyi, Balatoni minőségi folyóborok,
hűtött üdítők és sörök.
Gyenesdiási Komáromy Pékség naponta négyszer kemencéből a
polcra! Széles választékkal, magas minőségben!

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. május 24-től június 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

Cukrásztermékek gyenesdiási termelőktől!

Álláshirdetés

Helyi termelők, helyi termékek, helyi ismerős eladók,
megbízható minőség!

1 fő értékesítő személyt keres

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Kényelmes nagy parkolóval várjuk kedves vevőinket.
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: 0630/469 4231
Gyenesdiáson naponta friss kecsketej, kecskegidák, nyulak eladók.
Érd: 30 901 2424 tel. számon lehet.
Gyenesdiási Nagystrandon büfébe dolgozókat keresünk! Felszolgálót,
pultost, konyhai kisegítőt. Tel:0670/557 4912

Az idei idényre a Szomor Húsüzem Kft.

a gyenesdiási I. Balatoni Hal- és Termelői Piacán bérelt faházába,
továbbá 2 fő gépjárművezető engedéllyel rendelkező értékesítő
személyt, különböző balatoni piacokon történő mobil árusítás
lebonyolításához. A mobil árusításhoz a gépjárművet a kft
biztosítja. Gyenesdiási lakosok előnyben.
Elvárás:
- vendéglátásban és kereskedelemben szerzett tapasztalat
- angol nyelv ismerete elvárás, német nyelv ismerete
további előny
- ápolt megjelenés, kiváló kommunikációs képesség
Feladatok és juttatások megbeszélés szerint. Jelentkezni e-mailben
a szomorhus@cagliariplusz.hu címre megküldött önéletrajzzal
kell. Az írásban benyújtott önéletrajzok kiértékelését követően
szóbeli elbeszélgetésre kerül sor, ezért az önéletrajzba kérjük az
elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím) pontos feltüntetését.

Oázis kertészet Keszthely

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

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap zárva

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

