GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. április XXVIII. évfolyam, 4. szám
Megjelenik: április 20-án

fotó: Hársfalvi György

Költészet napja

Programajánló
április 19-27. 19. Zöld Hetek (program a
3. oldalon)
április 22-én, szombaton 15-17 óráig
Tájházak Napja a Pásztorházban
április 22-én, szombaton lomtalanítás
április 23-án, vasárnap Bolhapiac
április 29-30. Rügyfakadás –
Tavaszünnep Tavaszköszöntő családi
rendezvény, bemutatókkal, vidám
programokkal, finom ételekkel, zenével
a Nagymezőn
(részletes program a 3. oldalon)
május 5-én pénteken 15 órakor
Német nyelvű közmeghallgatás a
Községházán
5. Mai 2017 (Freitag) Öffentliche
Anhörung für deutschsprachige
Einwohner Gemeindehaus
május 6-án, szombaton Balatoni Barista
Bajnokság a Darnayban (részletek a 6.
oldalon)
május 10-én, szerdán 18 órakor
Láng-Miticzky Katalin textilés képzőművész kiállításának
megnyitója a Községházán
május 13-án, szombaton Gyenesi Íz-lelő
(részletek a 6. oldalon)

Képünkön a kiállítás két főszereplője a kosárfonó szakkör vezetője Bognárné Piroska és
Kovács Zoltánné népi iparművész.

Együtt ünnepeltük a Költészet Napját, április 11-én, a Községházán a Kosárfonó szakkörünk 10 éves jubileumi kiállításával és – Húsvétról szólva –népi iparművész hímestojás
készítő, Kovács Zoltánné kiállításával.
Közreműködött a Gyenesi Négyes, verseket
mondtak: Kovácsné Kopfer Beatrix és Bognár
István. Itt számolhattunk be a közönségnek,
hogy a megelőző szombaton, a Cserszegtomaji
versmondó versenyen Kenesei Aurélia, Újvári Lajosné és Bognár István különdíjat nyertek, Tánczosné Marika és Papp János emléklappal és egy-egy szép könyvvel gazdagodtak.
Köszönjük nekik, hogy Gyenesdiást képviselve,
újabb és újabb elismeréseket gyűjtenek.

19. Rügyfakadás
Tavaszünnep

Informationen für Unsere
deutsch-prachigen Einwohner
auf Seite 9-10.

Gyenesdiás Nagymező
2017. április 29-30.
(szombat - vasárnap)
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Elindult a 7. piaci szezon

lattal, így primőr zöldségeket hozott
Gelse, Kerecseny és Resznek telepü2017. április 8-án, gazdag vásári forgataggal lés is. Sorra kinyitottak a megszokott
vette kezdetét az I. Balatoni Hal és Termelői faházak is, újdonságként kínálja
Piac szezonnyitó rendezvénye. A hagyomá- velős pirítósát, kolbászos deszkáját
nyoknak megfelelően a Pannon Egyetem és kürtőskalácsát a „Nyelvelő” néBurgonyakutatási Központja vetőburgo- ven működő faház, valamint a vega
nya vásárt tartott, melyet a gyenesdiási és hal különlegességeket kínáló
óvodások táncos és az iskolások dalos-ver- „Oázis” egység.
ses műsora követett.
A gyerekek és családok jó hangulaA rendezvényen bemutatkozott a Hévíz- táról a szombathelyi Paprika Jancsi
Balaton-Zalai
Dombhátak
LEADER Bábszínház két derűs előadása gonEgyesület szervezésében a szezON Bevá- doskodott, míg a rendezvény végéig
sárló Közösség is, akik a térség kosarában az igazán jó légkörhöz a Gyenes 4es
gyűjtötték össze a helyi termékek javát. A muzsikája járult hozzá.
résztvevőknek lehetőségük nyílt az országos Köszönjük a Pannon Egyetem Burminősítésen bronz érmet szerzett Rézi Néne gonyakutatási Központnak, hogy
töretlenül részt vállalt piacnyitó renSárkányfű szörpjét megkóstolni.
Az asztalok roskadásig voltak a -térség pol- dezvényünkből és újfent megismergármesterei által is támogatott- termelői kíná- tette kiváló burgonya típusait a széles
nagyközönséggel. Hálás köszönet
szintén a színvonalas produkciókért a
felkészítő pedagógusoknak és a résztvevő gyerekeknek.
Következő piaci program:
2017. április 23, Bolhapiac
A piac nyitva tartása 2017-ben: 2017. április 8 - október 8.
2017. április 8 - június 18: szombat és vasárnap 10.00-21.00
2017. június 19 - szeptember 3: hétfő-péntek 16.00-21.00, szombat és vasárnap 10.00-21.00
2017. szeptember 4 - október 8: szombat és vasárnap 10.00-21.00

Húsvéti készülődés
A hagyományos Húsvéti készülődésünknek
az időjárás megkegyelmezett, április 8-án,
szombaton sokan vettek részt a programokon:
állatsimogató (csibe, nyuszi, bárány, tyúk,
pulyka) , kemencés sütés, tojásfestés, fa nyuszik festése, autókázás Moszkvics kisautókkal, Varázshangok játszóház, bababörze,
népművészeti vásár, állatmenhely bemutatkozása, húsvéti díszek készítése, stb.
A rendezvényen közreműködtek, segítettek:
Varázshangok Egyesület, Morzsa Állatvédelmi Alapítvány, Festetics Imre Állatpark, Tóth
Attila, Ember Lászlóné, Fábián Józsefné,
Hóbár Anikó, Hercegh Erzsébet, Salamonné
Szabó Szilvia, Németh Vera, Dancsné Toman
Katalin, Hóbár Jánosné, Tánczos Lászlóné,
Margrit Falley, Csizy Istvánné, Kissné Páli
Réka, Makó Hóbár Petra és sokan mások.
Köszönöm az önkéntesek, munkatársaim
közreműködését, segítségét.
Hársfalvi György klubkönyvtárvezető

Gyenesdiáson készül az
ország legjobb fagyija

A Bringatanya, Somogyi Fagylalt
Műhely megnyerte egy nemzetközi
fagyiverseny magyarországi
döntőjét, így ők képviselik
Magyarországot az európai
fordulón Bolognában!
A nyertes fagyi húsvéttól már a
pultban. Gratulálunk!

Gyenesdiási Híradó
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19. Zöld Hetek
Programok:
Április 19. szerda:
9.00 Ünnepélyes megnyitó
Gál Lajos Gyenesdiás Polgármestere
Világos Csabáné Intézményvezető
„Vízen, vízben, vízparton” című rajzpályázat
eredményhirdetése
Vetélkedő a víz témakörében 6 fős óvodás
csapatoknak
Április 20. csütörtök:
9.30 Illés Zoltán vizimentő előadása gyerekeknek
„Vizek veszélyei - biztonságos strandolás,
fürdőzés” címmel
15.00 Vizes játékok az udvaron
Április 21. péntek:
Kirándulás csoportonként, vizes élőhelyek
felkeresése, vízminta vétel, palackpostával
üzenet küldése
Április 24. hétfő:
9.00 Frissítő italok készítése
Csoportszimbólum térbeli megjelenítése
15.00-kor Buzás Attila fizika szakos tanár -kísérletek gyerekeknek
Április 25. kedd:
9.30 Dr. Burucs Zoltán egyetemi oktató előadása felnőtteknek
„Gondolatok az ezerarcú vízről” címmel
Április 26. szerda:
9.30 WET-projekt - vizes játékok az udvaron
gyerekeknek
Vendégünk: BalaTóni
Április 27. csütörtök:
9.00 Természet Háza-kísérletek nagycsoportosoknak: Hullámzás a palackban, Táncoló
cseppek
Kicsiknek kézműves foglalkozások: Pék
András-korongozás
Szigeti-Lekics Andrea – nemezelés

Tájházak Napja
a Pásztorházban

2017. április 22-én (szombat) 18.00
órától 2017. április 29-én (szombat)
08.00 óráig az IBCC verseny
(Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa)
időtartama alatt TILOS a horgászat
a Gyenesi Lidóstrand és a Diási
Játékstrand területén, valamint azok
200 méteres környezetében, továbbá
TILOS csónak és egyéb vízi jármű
használata és a fürdőzés!
Megértésüket köszönjük!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2017. április 22-én 15-17 óráig
Gyenesdiáson a Pásztorházba
Tájházak Napi rendezvényünkre:

• Gyapjúfeldolgozás - ismerkedés a rokkával
Szőkéné Hajduk Andrea segítségével
• Fűszer- és gyógynövénybemutató a
gyenesdiási Kertbarát Kör közreműködésével
• Palacsintasütés a gyenesdiási
Nyugdíjasklub tagjaival

K iáll í tás

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és
a József Attila Klubkönyvtár szeretettel hív
minden érdeklődőt 2017. május 10-én, szerdán
18 órára a Gyenesdiási Községházára

Láng-Miticzky Katalin textilés képzőművész kiállításának
megnyitójára.
Megnyitja: Pékné Orbán Julianna
Közreműködnek: a gyenesdiási Községi Kórus
valamint Kenesei Aurélia
és Újvári Lajosné versmondók

A Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány kuratóriumi ülését 2017. április 26-án,
szerdán 17 órakor tartjuk a Klubkönyvtárban (Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.).
Az ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló szervezetünk 2016. évi tevékenységéről 2. Vegyes ügyek
Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet.
Hársfalvi György, a kuratórium elnöke

2017. április
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Gyümölcsoltó
Boldogasszony
2017. március 24-én, pénteken az év egyik
legszebb ünnepén találkozhattak a gyümölcsoltás iránt érdeklődők. Miért szép ez
az ünnep? Mert a teremtésről szól szépen,
csendesen, meghitten.
A mintegy 40 fős közönséget Gál Lajos
polgármester köszöntője után Dr. Pálfi Dénes
professzor kápráztatta el gazdag előadásával
és örökzöld gyümölcsfáival. Az oltás nagymestereként nemcsak az oltással kapcsolatos népszokások és néphagyományok részleteibe lehetett betekintést nyerni, hanem a
korszerű oltás technikáiba is. Előadása után
Komáromy Béla mutatta be fenyőfa fűrészpor hozzáadásával készült „Baka kenyerét”
és ismertette annak múltbéli szükségszerűségét és az egészségre gyakorolt hatását.
Az előadások és Deák Ákos Plébános úr
áldása után vette kezdetét Komoróczi La-

Sikeresen indult a
Francia Klub
Hernandez Erzsébet Magyarországon született, később Franciaországba ment férjhez.
Hosszú idő után hazaköltöztek, itt, régiónkban találták meg új otthonukat. Férjével úgy
tapasztalták, hogy környékünkön sok franca
nyelvű, francia nyelv kedvelő (frankofon) él,
akik szeretnek itt élni, szeretik a magyarokat.
Szívesen integrálódnának, vennének részt
még jobban a helyi közösségekben, vagy
csak komolyabban foglalkoznak a nyelvvel.
Erzsébet elképzelése volt, hogy összehívná ezeket az embereket, hogy közös programokkal segítse e közösség törekvéseit,
itt a Balaton nyugati csücskében, annak
mértani központjában, Gyenesdiáson.
Szívesen fogadtuk e szándékot és helyet kínáltunk a leendő klubnak. A helyi lapokban
– köszönjük a keszthelyi Balatoni Krónika

jos és Partics Gyula szakmai vezetésével
az oltás gyakorlati bemutatása.
A rendezvényt Volner Lajos által vezetett Magbörze is színesítette. Lassan beérik ennek jelentősége és az értékes növény
és fűszernövények a – csere által- egyre
nagyobb körben terjednek el. A hangulatot ismételten a Dalárda szívből szóló

muzsikája biztosította. Köszönet érte és
köszönet minden kedves résztvevőnek, akik
szakmaiságukkal, jókedvükkel éltették ezt a
csodálatos, hagyományőrző és értékmentő
ünnepet.
Igazán nagy öröm volna, ha sokkal több
gyermek is érkezne a rendezvényre, hiszen
ez az ő jövőjükről is szól.

és a Vonyarcvashegyi
Hírmondó együttműködését – magyar és francia nyelven közzétettük
a felhívást és izgatottan
vártuk, hány érdeklődő
jön el az első találkozóra, április 3-án, 17
órára.
Fülig ért a szánk, 24en jöttek el, felénél kicsit többen magyarok,
akik társalgási szinten
beszélik a francia nyelvet, a többiek franciák,
belgák, svájciak, akik
az év egy részét, vagy egészét itt töltik,
környékünkön és távolabbi környékünkön.
Közel 3 órás, igen jó hangulatú találkozón e
kis közösség, klub már a további programokat tervezi, szeretnék jobban megismerni

a környék látnivalóit, helyi rendezvények,
nevezetességek iránt érdeklődnek.
Remélem, hogy a későbbiekben is e közösség életéről, élményeiről beszámolhatunk.

Hársfalvi György

Utolsó napirendi pontként Zita tanító nénit
köszöntötte a polgármester, aki a 4 éve alakult Gyermekképviseletet a kezdetek óta
összefogta.
A 2013 tavaszán megalakult gyenesdiási
Gyerekképviselet félévente tanácskozik a

helyi önkormányzat és szakmai szervezetek
képviselőivel, melynek során az önkormányzat helyet és teret biztosít, elsősorban a település gyermekeit érintő kérdések, ötletek,
javaslatok kibontakoztatásának, a családbarát település és önkormányzatiság jegyében.

10. Jubileumi
Gyermekképviseleti Gyűlés
Gyenesdiáson
2017. március 29-én, a gyenesdiási Községháza Képviselő-testületében mintegy 17
gyermek képviselte iskoláját az immár 10.
alkalommal összehívott gyűlésen.
Az előzetesen megküldött napirendek szerint haladva a Gyermekképviselet újfent
megtárgyalta a gyerekek által korábban
felvetett javaslatokat, melyek közül igazán
népszerűnek tűnt a játszótér rekonstrukció
és az ivókút létesítése az udvaron. Varga
Klára, az Iskola Tanács elnökeként tájékoztatta a küldöttséget a „Köszönő iskola” projekt elindulásáról, valamint új javaslatként
fogalmazta meg a „Kárpátisok” fellépésekor viselhető arculati, kiegészítő öltözéket.

Gyenesdiási Híradó
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Rendhagyó irodalom óra
Szálinger Balázzsal
Április 10-én, a Magyar Költészet Napja
előtt egy nappal 7. és 8. osztályos tanulóink
Szálinger Balázs József Attila-díjas költővel
találkozhattak iskolánk aulájában.
A program előzménye, hogy az előző tanévben alsó tagozatosaink könyvtári irodalmi
foglalkozásokon vehettek részt, továbbá 3.,
4. és 5. évfolyamos tanulóinkat Berg Judit,
József Attila-díjas írónő örvendeztette meg
színvonalas előadásával, a gyerekek körében
népszerű könyveinek dedikálásával.
Bár anyagi lehetőségeink szűkösek, a tavalyi rendezvények sikerén felbuzdulva célul
tűztük ki, hogy ebben a tanévben, és a jövőben
is hasonló foglalkozások szervezésével
próbáljuk gazdagítani tanulóink irodalmi
ismereteit.
Szálinger Balázs a Hévíz folyóirat
főszerkesztője, több dráma és mesedarab
sikeres írója. A keszthelyi születésű,
gyermekkorát Alsópáhokon töltő költő ma
már Budapesten él, de gyakran hazalátogat,
megyeszerte irodalmi foglalkozásokat tart.
Tanulóink Balázs személyében nem csak
egy igazi költőt, hanem egy szimpatikus, a
gyermekkoráról, iskolai élményeiről őszintén
beszélő embert ismerhettek meg.
Beszélgetésünk során a helyi kötődésen kívül más, a tanulók és a költő életében közös
pontok is szóba kerültek. Pl. Erdély, (Szálinger Balázs két évig Erdélyben élt. Tanulóink

egy része most utazik oda.) a sport, a foci, a
könnyűzene iránti érdeklődés.
Az irodalmár tanulóink kérdéseire is válaszolt. (Köszönjük Cseh-Bodnár Zsanettnek a
kérdések összegyűjtését!)
A gyerekek a ma már országosan ismert
Rájátszás (Profi zenészek és kortárs költők
együttműködése.) nevű formációnak köszönhetően meghallgathatták a költő pár
megzenésített versét is. Rövid felmérésünk
is tükrözte, hogy a mai ifjúság rendszeres
zenehallgató, de verseket nem olvas. Az
együttes is azért jött létre, hogy a kortárs

irodalmat szélesebb körben terjessze, hiszen
a zene segítségével a versek is könnyebben
eljutnak hozzánk.
A költő látogatását sétahajózással is próbáltuk megköszönni. A szép, napsütéses kirándulásra elkísért minket Gál Lajos polgármester,
felesége Gálné Németh Ildikó és Varga-Vajda
Renáta, intézményünk igazgató helyettese is.
A Szálinger Balázs által megteremtett közvetlen, barátságos légkör, a költő magával
ragadó személyisége révén örök élménnyel
gazdagodtak tanulóink.

Nagy Antal Róbert

Táncház-sorozatunk következő alkalma
a Rügyfakadás- Tavaszünnep keretein belül kerül
megrendezésre, kivételesen szabadtéren!
Helyszín: Nagymező
Időpont: 2017. április 30 (vasárnap)

A népi kismesterségek szakköre a nemezeléssel ismerkedik,
Gömbös Katalin népi iparművész irányításával.

17.00-tól „Erdők, vizek zenéje” c. koncert
a Tükrös Zenekar előadásában, utána: táncház
Eső esetén: 18 órától koncert és táncház a Községházán

2017. április
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kutatói munka eredménye: Y vírusnak
ellenállnak, nagy termőképességűek, magas
étkezési minőségűek és minden szempontból
versenyképesek.
Nyitott Balaton
Az itt nemesített burgonyák 3-4-szer is
„Pecsételd körbe a Balatont két keréken” visszavethetők, minőségi romlás nélkül.
címmel összbalatoni kerékpáros élmény- és
Sikeres burgonya termesztés alapja: helyes
teljesítménytúrára várja idén a régió a játé- fajtaválasztás, fémzárolt vetőgumó használat,
kos kedvű bringásokat. A túra teljesíthető tudatos
tápanyag
utánpótlás,
tudatos
2-3 nap, egy hét, vagy akár a 3 hétvége alatt, növényvédelem, szakszerű tárolás.
kinek hogyan kényelmes, lényeg, hogy közBurgonya fajta felhasználási típusa:
ben begyűjtsük a pecséteket a csatlakozott
„A”., nem szétfövő, közép keménypecsételőhelyeken (látogatóhelyek, Tourin- -/ saláta , hidegkonyha
„B”, nem szétfövő, „szappanos” kissé
form irodák, éttermek és szálláshelyek). Tolisztes, közepes keményítő tart.--/ vegyes
vábbi részletek: pecset.balatonbike.hu
használat, főzni, köretnek, leveshez, sütni.
Kiemelt gyenesdiási rendezvények:
„C”, szétfövő, lisztes, magas keményítő tart.
lazaszerkezet. --/püré, burgonyás tészták
Balatoni Barista Bajnokság május 6-án
Tudatosan vásároljunk, így tetszetős is lesz
Egy kávé gőzölgő, krémes, zamatos és művészi is lehet. Hogy hogyan? Ez is kiderül a az ételünk, nem csak finom.
Keszthelyi burgonya fajták: Balatoni rózsa
másodszor megrendezésre kerülő Balatoni
Barista Bajnokságon 2017. május 6-án. A - „B” főzés típus,
Katica- „B”, Démon:” B/C”, White Lady:
Darnay Pince, rendezvénypajta és piknik- „C”, Hópehely „: B/C”, Arany chipke. –
kertben Gyenesdiáson!
A rendezvény a szakmai megmérettetés „C” (gesztenyére hasonlít az íze) Botond: mellett tanulási lehetőséget jelent, a tökéle- „B”, Basa: - „A” - főzési tipp, Lorett: - „B”,
tesen elkészített és szépen díszített kávék és Somogyi Kifli: - „A”
Összegezve a Keszthelyen nemesített
forró italkülönlegességek pedig a laikus és
kávékedvelő közönség számára nem csak burgonyák jellemzői: kiváló minőségűek és
látványt, hanem különleges ízélményeket is finomak.
kínálnak. Ki lesz a Balaton idei Barista BajJó lenne, ha a kereskedők is így árulnák
noka? Kiderül május 6-án!
a burgonyát: név szerint, főzési típus
megjelölésével.
Gyenesi Íz-lelő
Olyan burgonyát ne vegyünk meg, amit a
Május 13-án újabb gasztrotúrára várjuk tűző napon tárolnak, mert bezöldülnek és azt
a vendégeket: 4 vendéglátóhely kínálja már nem ajánlatos elfogyasztani.
egyedi, csak erre a napra elkészített
Az előadás második felében megismertük
menüjét. Egy jegy megváltásával az általuk a burgonya betegségeit, növényvédelmét,
kiválasztott két helyszínen kóstolhatják meg ültetését,
tápanyag
szükségletét,
a helyi ízeket a résztvevők, akik az éttermek betakarítását és a helyes tárolását.
között akár öko-dottóval, azaz lovaskocsival Köszönjük, ismét sokat tanultunk.
is utazhatnak. A napot A Darnay. Pince, renAjánlás: www.burgonyakutatas.hu /ezen
dezvénypajta és piknikkert programja zár- az oldalon sok infóhoz jutunk + burgonyás
ja, 18.30 órától. Menük és további részletek a ételrecept is található.
gyenesdias.info.hu-n, jegyek pedig a Tourinform irodában válthatók.
A legközelebbi klub napunk 2017.05.08-án,
A programokra mindenkit szeretettel várunk! 18 órakor a Klubkönyvtárban.
Téma: Fóliás és szabadföldi zöldségfélék
termesztése. Magas ágyás előnye.
KertBarát Kör
Különleges zöldségek bemutatása: 1 részMángold
Hírei!
Kérdéseket, ötleteket, várjuk a: kertdoki01@
gmail.com email-címre.
Áprilisban 3-án megtartott klubnapunkon
Szeretettel várunk régi és új tagokat egyaránt.
Dr.
Polgár
Zsolt
professzor
a
Burgonyakutatási Központ igazgatója, tanára
Körtvélyesi Ibolya
volt a meghívott vendégünk. 2017. március
15-én kapta meg az Ujhelyi Imre díjat
a hazai burgonyanemesítés terén elért
Természet Háza
kimagasló és egyedülálló eredményei,
Hírei
oktatói munkássága elismeréseként. Gratulálunk!
április 23.   13:30 A Föld napja (családi
Téma: A burgonya fajtái és növényvédelme. program)
Keszthelyen a burgonya nemesítés 1950 óta
május 7.     13:30 Madarak és fák napja
folyik. Egy-egy fajta kinemesítése 10 évnél (családi program)
is több időbe telik. A több évtizedes összetett
május 8 – 12. Madarak és fák napja (isko-
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lai csoportok részére, előzetes bejelentkezés
szükséges)
május 27 – 28. Gyereknapi program (minden látogató részére)

Fürdőegyesületi
hírek
Kedves Fürdőegyesületi Tagok!
Szeretnélek Benneteket a tavaszi évnyitóval kapcsolatban egy pár sorban tájékoztatni.
Mint minden évben, idén is az első tavaszi programunk a RügyfakadásTavaszünnepen való részvétel. Évek óta
nevezünk a főzőversenyre, melyen idén
vaddisznóragut főzünk, Steller Fülöp
főszakács vezetésével, kukta: Stellerné
Böcskei Márti. Remélem, hogy egy nagyon
jó hangulatú, szép napot töltünk a Nagyréten.
A kétnapos rendezvény első napján, szombaton Gál Lajos Polgármester kérésére a 10
órára meghirdetett taggyűlésünket 9 óra
30 perckor tartjuk, hogy részt tudjunk venni
a község által szervezett felvonuláson.
Kérlek Benneteket, hogy jöjjetek a 9.30
-as időpontra.
Másnap reggel 8 órakor kezdjük a bográcsos vaddisznóragu főzését. Aki tud jöjjön
segíteni. Várható elkészülte déli 12 óra.
Mint már írtam az alapanyagok mennyisége
miatt kérlek Benneteket, hogy írjátok meg
hányan jöttök.
Egy kis előzetes a 2017-es programjainkból:
Elhatároztuk, hogy idén részt veszünk a
keszegfesztivál főzőversenyén, ezzel is bővítve programjaikat.
Saját rendezvényünk lesz a július 29-i
halászlé vacsoránk. Az idei évben is
Böcskei Pista és veje Steller Fülöp főzik a
kitűnő halászlét, mellyel remélhetően több
tagunkat kínálhatunk meg, mint a tavalyi
évben. Az utána tartott tombolajátékunk is
évek óta nagy sikerű. Kérem, hogy idén is
ajánljatok fel minél több, még használható
ajándéktárgyat, melyeket nagy izgalmak
közepette sorsolunk ki. A játékot ezúttal is
Stellerné Böcskei Márta, Tóth Eszter és Kovács Miklós vezeti.
Az idei évben ünnepeljük az újkori
Fürdőegyesület megalakulásának 25. évfordulóját. Szeretnénk a legaktívabb tagjainknak egy elismerő oklevéllel jutalmazni, megköszönve a sok éves munkájukat.
Kérlek Benneteket, hogy 10-15 főre adjatok javaslatokat. Email-ben, vagy szóban a
„Rügyfakadás-Tavaszünnep” alatt. Az elismeréseket a nyári halászléfőzésünk alkalmából adnánk át.
Az őszi szüreti felvonuláson is régóta
részt veszünk. Igyekszünk minden évben
valami új, ránk jellemző öltözékbe bújni és
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így tenni színesebbé a felvonulást. Eddig
volt, aki fürdőruhában, míg mások egyesületi trikóban, de úszógumival, békatalppal,
úszószemüvegben, homokozó játékokkal,
pettyes gumilabdával vonultak. Az ideit
még nem tudjuk, de bízzunk Lőrincz Csillában és Bánhídi Péterben, hogy vidám és
mulatságos jelmezünk lesz.
Természetesen az egyesületi ismerkedés jó
lehetőség arra, hogy évközben kisebb csoportok egymást vendégül látva, szorosabb
barátságokat kössenek.
Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését.

Az egész nevelőtestület nevében gratulálok
a szép eredményekhez a gyermekeknek és
felkészítőiknek, valamint köszönöm minden
kollégám lelkiismeretes munkáját.
Lóránt Veronika
óvodapedagógus

Drazsé nyuszi a bölcsődében!

Kovács Miklós
elnök

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Gyermekdalfesztivál
az óvodában
Március 31-én tartottuk az idén 8. alkalommal a Pacsirta Gyermekdalfesztivált.
Tehetségkutató programunk sikerességét
bizonyítja, hogy Zala megye 22 intézményéből érkeztek hozzánk gyermekek, összesen
114 fő.
A zsűriben Maczkó Mária, Csordásné Fülöp Edit, ifj. Horváth Károly biztatta a kis
óvodásokat a bátor szereplésért. Mindhárman
megállapították, hogy évről-évre több igazán
tehetséges énekes mutatkozik be, akik aztán
reményeik szerint továbbviszik magukkal ezt
a lelkesedést és népzenei elköteleződést az
iskolába.
A legmagasabb minősítést, a kiemelt aranyat 31 bemutatkozó kaphatta meg az idén
(szólisták, kisegyüttesek).
Ebből Gyenesdiásiak:
Zöldike kisegyüttes: Bukovenszki-Bata
Berill, Fridinger Csenge, Léránt Flóra, Magyar Csenge, Mosdósi Lora
Felkészítőjük: Sulyok Orsolya
Szivárvány énekegyüttes: Fáró Enikő, Hajas Hanga, Heincz Leila, Majtász Zelma
Felkészítőjük: Kun Sándorné,
Szigeti-Lekics Andrea
Hétszínvirág kisegyüttes: Szita Sára,
Palaczki Hanna, Békefi Róza, Kerner Nóra,
Kulcsár Réka
Felkészítőjük: Somorjai Lívia
Szólisták: Kulcsár Nóra, Gróf Dóra
Felkészítőjük: Somorjai Lívia
Nagy Alexia Kíra
Felkészítőjük: Somorjai Lívia
Szabó Dávid
Felkészítőjük: Jezerniczki Andrea
Csönge Rebeka
Felkészítőjük: Martin-Nusal Ágnes,
Tóthné Regényi Csilla
Szabó Liza
Felkészítőjük: Kurnát-Albrecht Boglárka,
Varga Zoltánné

Húsvéti hagyományőrzés, hagyományápolás! Nem is olyan könnyű feladat a bölcsődei
kisgyermeknevelők számára.
A hagyományos húsvéti elemek között
megtalálhatóak, a tojásfestés, a locsolkodás,
a fészekrakás, vagy éppen a húsvéti nyuszi.
Mi minden évben igyekszünk tartalommal is
megtölteni az ünnepeket, és egyre tudatosabban nem csak a tárgyi eszközöket helyezzük,
előtérbe -persze azokat sem mellőzzük-, de a
hangsúlyt áthelyezzük a gyermekközpontú,
környezetünk tevékeny megismerésén alapuló nevelésre. A húsvéti nyuszi hozzánk
Drazsé személyében érkezett meg- egyik
kisgyermeknevelőnk jóvoltából-. Természetesen a fészekbe ajándékot is hozott, de mindemellett ezzel a háziállattal „testközelből „ismerkedhettek meg a gyerekek. Simogatták,
énekeket, mondókákat mondtak neki.
Drazsé megismerésén túl, az udvarunk
esztétikai megjelenéséhez a Rácz és a
Tiszamarti családtól fából készült nyuszikat is kaptunk. Ezúton is köszönjük nekik!
A húsvéti kalácsot, ami szintén nyúl
formájú volt, a Komáromy pékségnek
köszönjük meg!
Tótok Leventéné
Bölcsőde Szakmai Vezető

Zenés tavaszváró

A Zöldike csoportot látogatta meg március
24-én „Manó-dalok” című interaktív foglalkozásával Belényesi Barnabás.

A gyerekek megismerkedhettek különleges hangszerekkel. Tapssal, tánclépésekkel
kísérték a zenélést.
Élvezetessé, rendhagyóvá tette számunkra a
délelőttünket, köszönjük ezúton is.
Sulyok Orsolya
Lóránt Veronika
óvodapedagógusok
Szomorú hírt kell közölnünk az újság olvasóival. Két alkalommal az intézmény előtt
lévő virágládából valaki elvitte azokat a
növényeket, melyeket a gyerekekkel együtt
ültettünk el. Most újra beültettük, figyelmeztető táblákat is helyeztünk a virágok közé.
Reméljük, ezek a növények két napnál tovább
díszítik óvodánkat.

Iskolai
Hírek

Fenntarthatósági Témahét

Általános iskolánk is csatlakozott az április
24-28. között megrendezésre kerülő Fenntarthatósági Témahéthez. Alsó tagozaton a
gyerekek vízhez való pozitív kötődésének
kialakítását és a felelős állattartás módjait
dolgozza fel. Felső tagozatban a tudatos
táplálkozással és valamennyi osztályban
a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése
kerül előtérbe.
Napi programjaink között szerepel hétfőn:
hulladékból termékkészítés, kedden: gyümölcsnapra és papírgyűjtésre kerül sor, szerdán: kerékpáros napot tartunk, csütörtökön
ökológiai lábnyomot mérünk, pénteken:
„Erdőben az iskola” program keretében a
Nagymezőre szervezünk sportos, játékos foglalkozásokat.
Kiegészítő programok, melyekkel a témahét folytatásában is találkozhatnak a tanulók:
lépésszámlálás elektromos eszközökkel, látogatás a Természet Házába, fűszerkert ápolása,
labdarúgó torna, előadások az egészséges
életmódról és a fogápolásról.
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„SZÉP ZALÁBAN SZÜLETTEM…”
Népdaléneklési verseny megyei fordulója
2017. március 17. péntek 900
Gyenesdiás Községháza
2017. március 18. szombat 830
Kárpáti János Általános Iskola és AMI

sópáhok, Zalalövő, Kiskanizsa, Galambok,
Zalaegerszeg, Nagykapornak, Bak, Palin,
Nagykanizsa, Bagod, Salomvár, Csonkahegyhát, Borsfa, Gelse, Zalaszentiván,
Lenti, Zalakomár, Teskánd, Gellénháza,
Gyenesdiás.

Gilice énekegyüttes ( 8 fő ) 2. o.
			Kiemelt arany
(Lengyel Luca, Szente Regina, Szabó Lili,
Fazekas Zsófia, Szijgyártó Ákos, Vers Hunor, Kurnát-Albrecht Sebestyén, Gaál Benjamin )

A múltunk értékeiben van jövőnk és magyarságunk.
A népdalverseny évenkénti megszervezésével a célunk a tehetséggondozás,
tehetségnevelés, a népi kultúra, a néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés őrzése, élményszerű továbbadása.
A kodályi és bartóki hagyományok ápolása.
A népzene napjainkban is összetartó
érték. Zenei anyanyelvünk lélekben ös�szekapcsol emberi közösségeket határokon innen és túl.
A zsűri a területi fordulók során összefoglaló képet kapott arról, hogy a hagyományőrzők milyen tudással és lelkesedéssel őrzik a
zenei kincset, milyen igényességgel válogatták és adták elő népdalaikat.
A területi fordulók Zalaegerszegen, Zalaszentbalázson és Gyenesdiáson kerültek
megrendezésre. Az arany minősítést elért
énekesek jutottak tovább a megyei fordulóra.
Zala megyében a 15 éves múltra visszatekintő „Szép Zalában születtem…” címet
viselő népdalverseny mutatja, hogy ezek
a célok megvalósulnak. 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. A zsűri tagjai
voltak:
- Maczkó Mária, Emerton -és Magyar
Örökség-díjas népdalénekes, a Népművészet
Ifjú Mestere, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanára.
- Vakler Anna, népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára
- Németh István, a Magyar Tudományos
Akadémia zenei munkatársa
- ifj. Horváth Károly, népzenész, népzene
tanár, a Népművészet Ifjú Mestere
Ők a „Tiszán innen- Dunán túl” Országos
Népdaléneklési Verseny zsűri tagjai is.

Szólóének, kisegyüttes, énekegyüttes kategóriákban léptek fel a dalosok.
1-2., 3-4., 5-6., 7-8. és középiskolás korcsoportokban értékelte a zsűri a bemutatott
dalcsokrokat.
A verseny anyaga két magyar gyermekdal, illetve népdal előadása volt hangszerkíséret nélkül.
Az eredményhirdetés a helyszínen kategóriánként a verseny zárásakor történt.
A népdalénekesek minősítő oklevelet vihettek haza.

3-4. osztály
Szóló
Hefler Dóra
4. o.
Kiemelt arany
Gál Marcell
4. o.
Arany
Kántor Lelle
4. o.
Arany
Berta Antónia
4. o.
Kiemelt arany
Vajda Sára
3. o.
Kiemelt arany
Baranya Vanda
3. o.
Kiemelt arany
KISEGYÜTTES
Rezedák ( 4 fő ) 3. o.
Kiemelt arany
(Vajda Sára, Baranya Vanda, Simon Eszter,
Nagy Panna)
ÉNEKEGYÜTTES
Füzike énekegyüttes ( 14 fő )
2-4. o.
Kiemelt arany
(Berta Antónia, Hefler Dóra,Kántor Lelle,
Zakár Anna, Vajda Sára, Baranya Vanda,
Simon Eszter, Nagy Panna, Vajda Hanga,
Gyutai Borbála, Cseh Fruzsina, Balogh Laura, Paál Anna, Venekei Sára)

15. alkalommal rendezte meg a Kárpáti János Általános Iskola a népdalverseny megyei
fordulóját.
28 település 45 intézményéből érkeztek
dalosok.
Vonyarcvashegy, Rezi, Keszthely, Zalabér, Zalaapáti, Zalavár, Pacsa, Hévíz, Al-

Először 2003. március 25-én találkoztunk
Gyenesdiáson, a Községházán, 44 produkció volt akkor. Az alsó tagozaton 15 fő, az
5-8. osztályosok 13 fővel, a középiskolások
10 fővel mutatkoztak be. Ebben az évben
38 szólista és 6 csoport énekelt. A megyei
rendezvény 2013-tól kétnapos. 2012-ben
és 2013-ban a területi fordulókon negyedik
helyszínként bekapcsolódott Lendva.
Az idei versenyen 238 produkció hangzott el, pénteken 113, szombaton pedig
125. Közel 650 fő lépett fel a két napon.
89 nevelő készítette fel az énekeseket.
Köszönetemet fejezem ki Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzatának, Gál Lajos
polgármesternek, a Kárpáti János Általános
Iskola szülői munkaközösségének, és ifj.
Horváth Károly népzenésznek, valamint
Cseh-Bodnár Zsanett és Juhász Péterné
kolléganőimnek anyagi támogatásukért és
a szervezésben való közreműködésükért.
A XV. „Szép Zalában születtem…” megyei
népdalverseny eredményei:
1-2. osztály
Szóló
Bődi Lora
1. o.
Kiemelt arany
Cseh Fruzsina
2. o.
Kiemelt arany
Lengyel Luca
2. o.
Kiemelt arany
Szijgyártó Ákos 2. o.
Kiemelt arany
Vers Hunor
2. o.
Arany
Lendvay Csenge 1. o.
Arany
Hársing Hanna
1. o.
Arany
Szente Regina
2. o.
Kiemelt arany
Kurnát-Albrecht Sebestyén
		
2. o.
Kiemelt arany
KISEGYÜTTES
Balogh Laura- Cseh Fruzsina
		
2. o.
Kiemelt arany
ÉNEKEGYÜTTES
Csicsergők ( 8 fő ) 1. o.
Kiemelt arany
(Bődi Lora, Lendvay Csenge, Hársing Hanna, Borza Diána, Németh Barbara, Venekei
Eszter, Tóth Dorottya, Vas Kata)

5-6. osztály
Szóló
Somogyi Ádám 5. o.
Kiemelt arany
Szalóki Piroska 5. o.
Arany
Kovács Kriszta 5. o.
Kiemelt arany
Jávor Leila
5. o.
Arany
Farkas Emese
5. o.
Kiemelt arany
Farkas Réka
5. o.
Kiemelt arany
Baranya Hanna 5. o.
Kiemelt arany
Borda Levente
5. o.
Kiemelt arany
Liszák Lili
6. o.
Arany
Andor Benedek 6. o.
Kiemelt arany
Gyutai Júlia
5. o .
Kiemelt arany
Balázs Dorina
6. o.
Arany
KISEGYÜTTES
Borda Levente – Somogyi Ádám, 5. o.
			Kiemelt arany
ÉNEKEGYÜTTES
Csicseri énekegyüttes (13fő)
5. o.
Kiemelt arany
(Baranya Hanna, Farkas Emese, Gyutai Júlia,
Kovács Kriszta, Jávor Leila, Garamvölgyi
Alexa, Szalóki Piroska, Léránt Roberta,
Sulyok Valencia, Hársing Jázmin, Farkas
Réka, Borda Levente, Somogyi Ádám)
7-8. osztály
Szóló
Tálos Olivér
7. o.
Kiemelt arany
Kovács Hanna
8. o.
Kiemelt arany
KISEGYÜTTES
Csillagvirágok ( 3 fő) 5. 8. o.
			Kiemelt arany
(Baranya
Hanna,Farkas
Emese,Kovács
Hanna,Vajda Virág)
Gyenesi betyárok ( 2 fő) 7-8. o.
		
Kiemelt arany
(Andor Benedek-Tálos Olivér)
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ÉNEKEGYÜTTES
Szivárvány éneklőcsoport ( 6 fő) 5-8. o.
			Kiemelt arany
(Andor Benedek, Baranya Hanna, Farkas
Emese, Kovács Hanna, Tálos Olivér, Vajda
Virág)
KÖZÉPISKOLA
Szóló
Hefler Flóra 9. évf. Vajda J. Gimnázium,
Keszthely		 Arany
Az országos döntőn a következő énekesek
képviselik Zala megyét:
-Tálos Olivér
-Gyenesi betyárok (Andor Benedek-Tálos
Olivér)
-Szivárvány éneklőcsoport
(Andor Benedek, Baranya Hanna, Farkas Emese, Kovács Hanna, Tálos Olivér,
Vajda Virág)
A verseny szervezője, felkészítő nevelő:
Csordásné Fülöp Edit

Programme und
Veranstaltungen in
Gyenesdiás
Samstag, 22. April von 15 – 17 Uhr
Tag des Heimatmuseums im Kleinen
Hirtenhaus
Sperrmüll / Entrümpelung: am Samstag, 22. April 2017. Wir bitten darum, den
Sperrmüll nur am Abend vor der Entrümpelung vor das Grundstück an die Straße
zu legen. Er wird gegen eine kleine Gebühr
von 1.500 Ft dort abgeholt.
Die Eisensammlung zugunsten des Kindergartens und der Schule findet ebenfalls
am Samstag, 22. April 2017 statt. Wenn Sie
etwas für die Eisensammlung haben, melden Sie es bitte bis 19. April beim Bürgermeisteramt: persönlich bei der Technischen
Gruppe oder Telefonnummer 516-000 oder
per e-mail an (gyeneshivatal@t-online.hu)
Bitte das Alteisen nicht an die Straße legen, sondern nur den Mitarbeitern des Gemeindeamtes übergeben.
Vom 22. – 29. April - Europas größtes
IBCC Preisgeld-Anglerturnier am Balaton
Nach
den
absolut
gelungenen
Anglerturnieren in den vergangenen Jahren
findet nun das III. Internationale Balatoner
Karpfenfänger-Turnier („Carp Catcher
Cup”) nahezu am gesamten Ufer des Sees
statt. Auf einer Strecke von 130 km treten
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-9Szép Zalában születtem… címmel CD-t
jelentetett meg a Zala zenekar (vezetője:
ifj. Horváth Károly), melynek lemezbemutató koncertje 2017. május 11. (csütörtök)
18:00-kor kerül megrendezésre Keszthelyen, a Balaton Színházban.
A lemezen közreműködik többek között a Kárpáti János Általános Iskola Csicseri Énekegyüttesének néhány tagja.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Jegyek (1000 Ft) kaphatók a Balaton Színház
jegypénztárában illetve 2017.május 2-ától
Csordásné Fülöp Edit tanárnőnél az általános
iskolában.
Versenyeredmények
2017. március 17-én rendezték meg a Bendegúz Nyelvész verseny megyei döntőjét
Zalaegerszegen, ahol a következő szép eredmények születtek:
Bertalan Marcell 1.b 5. hely
Horváth Boldizsár 1.b 6. hely
fast 100 Mannschaften an und kämpfen um
den Sieg.
Entlang des Seeufers angeln Sportfischer
aus 17 Ländern miteinander um die Wette.
Auch am Diáser Spielstrand und am
Gyeneser Lidó-Strand wetteifern mehrere
Teams. Ob der dickste Fisch an einem
unserer Strände an die Angel geht?
ACHTUNG:
In der Zeit vom 22. April (Samstag) 18
Uhr bis 29. April (Samstag) 08.00 Uhr sind
Behinderungen und Beeinträchtigungen
der Wettkämpfe untersagt. Fischen und
Angeln im Strandbereich und Umkreis
von 200 m sind verboten, weiterhin sind
während der Zeit das Befahren des Sees mit
Booten oder anderen Wasserfahrzeugen
sowie das Baden im See nicht erlaubt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Verwaltung der Großgemeinde Gyenesdiás
2-tägiges Frühlingsfest auf der Großen
Wiese (Nagymező)
Schon zum 19. Mal organisiert der
Gyenesdiáser Verein der Naturfreunde
„Quellwasser” das beliebte Programm
„Wenn
die
Knospen
spriessen...”
Wandertour, Kochduell am offenen Feuer,
Reiter-Vorführung, Bogenschützen zeigen
ihr Können, Spiele, Volksmusik und
Entspannung für die ganze Familie. Alle
sind herzlich willkommen!
Samstag, 29. April
10.30 Fröhlicher Festzug des III. Szegeder

Tóth Janka 3.b 10. hely
Szabó Lukrécia 5.b 13. hely
Liszák Lili 6.a 3. hely
Gombár Janka 6.a 19. hely
2017. március 21-én a Kőrösi Csoma Sándor
megyei szövegértő versenyen Nagykanizsán
György Aranka 2.a 9.
Zámolyi Norbert 2.b 13.
Tóth Janka 3.b 2.
Mácsai Rebeka 4.b 9.
Gombár Janka 6.a 7.
Szentandrássy Zsuzsanna 6.a 17.
helyezést ért el.
Hevesy György megyei kémai verseny
eredményei:
Vitéz Enikő 7.a megyei 20.
Mácsai Dániel 8.b megyei 9.
Szalai Súta 8.b megyei 11.
Borda Róbert 8.a megyei 12.
Minden tanulónak gratulálunk!
Landwehrmann-Bataillons, des 47. Zalaer
Traditionsvereins und des Gyenesdiáser
Husarenbanderiums
durch
Gyenesdiás, begleitet vom Boombatucada (Route:
Diáser Spielstrand-Madáchstr.-Csokonaistr.Lőtéristr.-Große Wiese)
12.30 Husarenparade, Reitervorführung
mit Kampfszenen
14.30 Botanischer Spaziergang im Wald
30. April (Sonntag)
08.00 Kochduell (traditionelle Speisen der
Region). Registrierung!
Inzwischen: Wandertour mit dem Zalaer
Naturfreunde-Verein in den Keszthelyer
Bergen
10.30 Vorstellung der kulturellen Vereine
und Pfadfinder
11.30 Husarenparade
12.20 „Die Küche der alten Zeiten” stellt
sich vor
12.50
Umwelt Quiz für Kinder und
Erwachsene (anlässlich „Tag der Erde”)
13.10 Brumi Bandi Band (Musik für Kinder) – inzwischen Mittagessen
14.20 Vorführungen von den örtlichen
Reitschulen
15.20 Highlight des Tages: Steinwurfund Nudelholzwurf-Wettbewerb („Meister
und Meisterin der Großen Wiese” werden
gesucht!)
16.30
Preisverleihung, die Gewinner
werden bekanntgegeben
17.00 Konzert mit Volkstanz - Tükrös
Band und „Táncház a javából”
19.30 Lagerfeuer, Gesang
21.00 Veranstaltungs-Ende
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Ganztägige Programme:
• Vorstellungen von Naturschutzvereinen
und der Forstwirtschaft (an den Ständen
werden
Informationsmaterial
und
Landkarten ausgegeben)
• Handwerkermarkt
• Vorführungen des Katastrophenschutzes,
der Polizei und der Feuerwehr
• Vorführungen von Sportclubs der Region
und von der Pfadfindergruppe
• Kinderspielklub (organisiert vom Verein
„Zauberklänge für die Gesundheit”)
Den
Gyenesdiáser
Besuchern
des
Frühlingsfestes empfehlen wir, möglichst
nicht mit dem Auto zu kommen, sondern
mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Die Anzahl
der Parkplätze bei der Großen Wiese ist
begrenzt. Vielen Dank!
Gálné Németh Ildikó, Vereinsvorsitzende
Mittwoch, 10. Mai um 18 Uhr im
Gemeindehaus
Ausstellung der Textilkünstlerin LángMiticzky Katalin
Balaton+ / Nyitott Balaton
Hol dir den Stempel „Auf 2 Rädern rund
um den Balaton”. Die Tour kann innerhalb
von 2 bis 3 Tagen, einer Woche oder an drei
Wochenenden absolviert werden, wie es für
jeden bequem und zeitlich angenehm ist. Für
weitere Details: Tourinform-Büro
Samstag,
6.
Mai,
Balatoner
Barista-Meisterschaft
in
der
Veranstaltungsscheune beim historischen
Darnay Weinkeller
Auf der Suche nach dem besten „KaffeeMeister” der Region
Appetitlicher
Duft,
Muntermacher,
köstlich, aromatisch, verführerisch: Eine
Menge Dinge gehen uns durch den Kopf,
wenn wir an Kaffee denken. Wir wollen
aber nicht nur an Kaffee denken, sondern
im Rahmen der Balatoner Kursreihe den
Kaffeeliebhabern die perfekte Zubereitung
besonderer Kaffeespezialitäten und heißer
Getränke vorstellen. Neben der technischen
Herausforderung können die Teilnehmer
viel über Kaffeesorten, deren kreative
Zubereitung und anspruchsvolle Dekoration
lernen, um dann selbst eigene GeschmacksExplosionen und visuelle Erlebnisse zu
gestalten.
Die Veranstaltung wird vom Gyenesdiáser
Tourismusverein und Somogyi Zoltán
Max organisiert und richtet sich an ALLE
Kaffeeliebhaber und ist mit Sicherheit
sowohl für Profis (Gast- und Pensionswirte,
Catering-Service) als auch für privates
Laienpublikum interessant. Jeder ist
willkommen und kann dabei sein.
Die Veranstalter freuen sich auf Bewerber
für den Wettbewerb und alle Interessierte, die
mehr über einen Barista (Kaffee-Sommelier)
wissen oder einfach nur etwas über den per-

- 10 fekten Kaffee-Genuss erfahren möchten.
Weitere
Informationen,
Wettbewerbsbedingungen
und
Anmeldung: Somogyi Zoltán Max, eMail:
bk@maxgastro.hu, Tel: 20/938-1588 oder
Internet: www.balatonikurzusok.hu
Samstag, 13. Mai von 11 – 18 Uhr
Auf ein Neues! Die III. Gyeneser GastroTour „So schmeckt Gyenesdiás”
Auch in diesem Frühjahr gibt es wieder
ein ganztägiges Programm mit den
gastronomischen Partnern des Touristischen
Vereins. Daran nehmen teil: das Karám Büfet
am Gyeneser Lidó-Strand, die Piroska Csárda, das Sporthaus und die Torony Csárda. In
jedem dieser Häuser gibt es ein spezielles
Menü mit Wein, Schorle oder Sirupsaft für
die Kinder. Abschließendes Programm im
historischen Darnay Weinkeller.
Essen und Trinken von 10 - 18 Uhr: Mit
einem Genuss-Ticket können Sie an diesem
Tag in 2 von den teilnehmenden Restaurants
die angeboteten Menüs probieren. Mit dem
gemütlichen Öko-Dotto, einer Pferdekutsche,
können die Gäste von Tisch zu Tisch in die
ausgewählten Restaurants fahren.
Ab
18.30 Uhr: Der Tag endet mit
einem Besuch im Darnay Weinkeller. Live
Gitarrenabend mit Zsigmond Irsai, dazu
köstliche Weine, Pogácsa, gute Laune.
Zwischen oder vor den kulinarischen
Köstlichkeiten können Sie sich die
Zeit vertreiben und im Keramik-Haus
dem Töpfermeister beim Modellieren
an der Töpferscheibe über die Schulter
schauen. Oder Sie gehen ins Haus der
Natur Besucherzentrum zur interaktiven
Ausstellung über die Keszthelyer Berge,
regionale Flora und Fauna. Wenn Sie
die Keszthelyer Berge aus der Nähe
kennenlernen möchten, sollten Sie dort eine
kleinere (oder sogar größere) Wanderung
von der Großen Wiese (Nagymező) aus
beginnen. Die ganz Tapferen können unter
den Baumwipfeln im Balaton-Kletterpark
balancieren. Ab 10 Uhr ist auch der örtliche
Bauern-Markt geöffnet.
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Weitere Informationen / Ticket-Verkauf:
Tourinform Gyenesdiás, 8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2, eMail: gyenesdias@
tourinform.hu, Tel.: 83/511-790
Auf dieser Seite stellen die teilnehmenden
Restaurants ihre Menüs vor:
h t t p : / / w w w. g y e n e s d i a s . i n f o . h u / d e /
veranstaltung/gyenes-genusstag.html
Tickets im Vorverkauf: 4.500 Ft/Person,
Kinder bis 14 Jahre 3.500 Ft.
Am Veranstaltungstag: 4.900 Ft/Person,
Kinder bis 14 Jahre 3.900 Ft
Aufruf
der Großgemeinde Gyenesdiás, Ausschuss für Umweltschutz und
Siedlungsentwicklung
Wettbewerb „Unser Dorf soll noch
schöner werden!”
Wie in jedem Jahr rufen wir wieder zu
einem Wettbewerb auf, der in vier Kategorien
aufgeteilt ist. Es wird gesucht:
1.
„Der
grünste
Garten”
(immergrüne Pflanzen, Bäume, Tuja,
Sträucher)
2.
„Der blumenreichste Garten”
3.
„Der authentischste Garten”
(eigener Stil, individuelle Dekoration)
4.
„Die
gepflegteste,
sauberste
Straße” (die Teilstrecke vor dem
Grundstück)
Ziel
des
Wettbewerbs:
Die
Grundstückseigentümer werden angespornt,
bei der Gestaltung und Verschönerung
mitzuwirken. Dabei wird besonders auf
Umweltverträglichkeit, Gestaltung, Baumund Grünbepflanzung sowie Blumenvielfalt
Wert gelegt, um das Siedlungsbild und die
Ästhetik der Wohnumgebung zu steigern.
Die Jury findet in der zweiten JuliWoche statt. Sie können sich selbst oder
andere im Gemeindehaus oder per eMail
(gyenesmuszak@t-online.hu) melden, zum
Beispiel Nachbarn, Freunde, Bekannte.
Bitte reichen Sie ein aktuelles Foto und die
Adresse des „Wettbewerbs-Objekts” ein.
Anmeldeschluss ist der 5. Juli 2017.

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil
szervezeteket SZJA-ja 1%-ával
• Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány �����������������������18959284-1-20
• Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány ����������18954351-1-20
• Gödörházy Antal Alapítvány ������������������������������������19275880-1-20
• Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány ������������������19276001-1-20
• Forrásvíz Természetbarát Egyesület �������������������������18960088-1-20
• Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány ����������������18967250-1-20
• Gyenesdiási Polgárőr Egyesület �������������������������������19282831-1-20
• Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány �����������������18366422-1-03
• Varázshangok az Egészségért Egyesület �������������������18330096-1-20
• Turisztikai Egyesület ������������������������������������������������18966527-1-20
• Nyugat Balatoni Regionális Sportegyesület���������������18291506-1-20
• Katolikus Egyház �����������������������������������������(technikai száma) 0011

Gyenesdiási Híradó
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Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

A mérleg és tartozékai megtalálható Gyenesdiás Önkormányzat honlapján –civil szervezetek – polgárőrség címszó alatt.
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 3-án
rendkívüli ülést tartott, melynek keretében
Gyenesdiás belterületén út, járda építése, felújítása, karbantartása, sírkertek kavicsozott
útjainak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról
döntött a testület. A legalacsonyabb ajánlatot
tevő VeszprémBer Zrt.-vel került sor szerződéskötésre.
A képviselő-testület 2017. március 21-én
tartotta munkaterv szerinti ülését. Az első napirend keretében a Gyenesdiás Sportjáért kitüntető címek átadására került sor, melyről a
márciusi számban tudósítottunk.
A második napirendi pontban az idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről szóló beszámolót, valamint a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület tájékoztatóját tárgyalta a képviselőtestület. A testületi ülést megelőzően a Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság
bejárást tartott a településen, megtekintették
a strandokat. A Diási Strandon hamarosan
megtörténik a füvesítés, illetve a tervezett
játszótéri fejlesztések is megfelelően alakulnak. Sikeres volt a Kárpáti korzó BFT
pályázata is, így április végén sor kerülhet
szerződéskötésre. A Gyenesi Lídóstrand átépítése nagy feladat lesz. A bizottság a bejárás

- 12 során párbeszédet folytatott az ügyben, hogy
elindítaná a közművek és a jegypénztár építését. 2017 szeptemberében kezdődik a kivitelezés. A testület úgy döntött, a Karám Büfé
marad a régi helyén, a többi szolgáltató egység
a keleti oldalon kapna helyet.
Az adósságkonszolidációból az útaszfaltozásokat és betervezett járdaépítéseket az önkormányzat szeretné véghezvinni. A műhely
áthelyezése is napirenden van.
A harmadik napirend keretében a Környezetvédelmi feladatok 2017. évi programjairól
készült előterjesztést tárgyalta meg a képviselő-testület.
A negyedik napirendi pontban a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. tevékenységéről szóló
tájékoztatót tárgyalta meg a képviselő-testület,
így többek között a 71-es út tervezett rekonstrukcióját. Ez a beruházás 1,2 km hosszban
érintené a hercegi vezetéket. A felújítást azonban csak akkor szabad elvégezni, ha a hercegi vezeték kiváltásra kerül. Ennek tervezése
zajlik, de a kivitelezés az őszi hónapokban
kezdődne el. A DRV-nél a Gördülő Fejlesztési
Tervben csak a tervezés szerepel. A DRV és a
Magyar Közút Zrt. már több ízben is egyeztetett e tárgyban, de úgy tűnik, most sikerül
előbbre lépni. A 2017-re tervezett felújításnak
2018. év az elszámolási határideje. Az önkormányzat célja, hogy mindkét oldalon kerékpár
sáv legyen felfestve, ehhez 20-25 cm szélesítés
és úttengely módosítás szükséges.

Gyenesdiási Híradó
A ötödik napirend pontban a DRV tájékoztatóját tárgyalta a testület. A Keszthelyi Üzemegység vezetője elmondta, igyekeztek azokat
a feladatokat szereltetni a Gördülő Fejlesztési
Tervben szerepeltetni, amelyeket az önkormányzat megjelölt, pl. Darnay – József Attila
utcai vezeték kiváltása, amely már hosszabb
ideje húzódik.
2018. évi tervezett feladatai között szerepel
a Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. vezeték
rekonstrukció (Kossuth Lajos u. 2000 fm
Na100 öntöttvas vezeték cseréje DN110 KPE
vezetékre + 45 db bekötés + 6 db csomópont
átalakítás és DN 250 azbesztcement
gerincvezeték kiváltásának tervezése, 2200 fm
hosszúságban. 37 db házi bekötés, valamint
minden érintett csomópont szerelvényeinek
cseréjével) A végleges tervek idén elkészülnek.
Polgármester úr elmondta, GFT igénye
volt még az önkormányzatnak a Madách
utca, Csokonai utca ügye. Kérte, hogy a
2017. évre tervezett feladatokat a DRV
feltétlen próbálja végrehajtani. Felvetette
a
szennyvízátemelőkkel
kapcsolatos
hiányosságokat. A Balaton utca végén
lévő átemelőnél a szagtalanítás nagy gond,
főleg az idegenforgalmi szezonban. A
kisstrand felett a kis szennyvízátemelőnél
az automatika hiányzik, manuálisan lehet
bekapcsolni. 2017 szeptemberétől elkezdődik
a kisstrand rekonstrukciója, addig szeretné, ha
megoldódna a probléma

Gyenesdiási Híradó
Üzemvezető úr válaszában elmondta, a
Magyar Állam indított egy szagtalanítási
projektet, amely új biofilterek telepítését
célozza meg. Tudomása szerint a cél az,
hogy a beruházás 2017-ben megvalósuljon;
ez
nemcsak
Gyenesdiást,
hanem
Vonyarcvashegy, Keszthely és Hévíz
településeket is érinti. A próbaüzem nyárra
tehető.
A hatodik napirend keretében Településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi
egyeztetések szabályairól szóló rendeletet
fogadta el a képviselő-testület. Minden településnek ez év október elejéig el kell készíteniük az un. Településképi Arculati Kézikönyvet, valamint meg kell alkotni a Helyi
Településképi Rendeletet. Előtte azonban az
előterjesztéshez mellékelt rendeletet meg
kell alkotni. Ez évben szükséges a településrendezési eszközök felülvizsgálata is, ennek
forrása az adósságkonszolidációs pályázaton
elnyert támogatás. Ezen felül azonban szükséges az arculati kézikönyv készítésére is
forrást biztosítani.
A hetedik napirendi pontban a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött
a testület. A szociális étkezésre vonatkozó
térítési díjakat a tárgyév április 1-jéig kell
megállapítani. A térítési díjak megállapításának módját is e jogszabály tartalmazza:
a térítési díj összege nem haladhatja meg a
szolgáltatási önköltség összegét.
A nyolcadik napirend keretében az ön-

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata értesíti a Gyenesdiáson élőket, hogy
a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet alapján TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVET, VALAMINT
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETET KÍVÁN ALKOTNI.
A 26/2017 (III.21) számú képviselő-testületi határozat alapján tájékoztatjuk a helyi
lakosságot, hogy a településképi arculati
kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata lakossági fórum keretében
tart előzetes tájékoztatást.
A lakossági fórum helye: Gyenesdiás,
Községháza (8315 Gyenesdiás, Kossuth L.
u. 97.)
A lakossági fórum időpontja: 2017. május
5. (péntek) 15.00
***
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- 13 kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította a képviselő-testület.
A nyolcadik napirendben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
térítési díjairól szóló rendelet módosítása történt. A rendelettervezet nem tervezi a gondozási díj emelését egyik szolgáltatás tekintetében sem, tekintettel arra, hogy a térítési díjat
teljes hónapra fizetik a szülők, függetlenül
attól, hogy a gyermek mennyit hiányzik.
Kilencedikként a bölcsődei intézménystruktúra fejlesztése tárgyában készült előterjesztés került megtárgyalásra. A maximálisan
igényelhető támogatás összege 30 millió forint, a támogatás mértéke a fejlesztési költség
95%-a.
A tízedik napirendi pontban a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízió Nonprofit
Közhasznú Kft. jövőjéről tárgyalt a képviselő-testület.
A Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízió Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlést
tartott 2017. március 2-án, ahol a tagok a gazdasági társaság eladásáról egyeztettek. Egyhangúan döntöttek arról, hogy első lépésként
a társaság közhasznúságát megszüntetik, felkérték az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.
A 2017. március 30-án megtartott rendkívüli ülés napirendi pontja volt a Kárpáti
János Általános Iskola átszervezéséhez (létszámemelés) történő önkormányzati véleményezés. A Kárpáti János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola alapító okirata
szerinti engedélyezett létszáma 385 fő. JelenGyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
a 2017-es szezonra dolgozókat keres kiemelt bérezéssel az alábbi munkakörökbe:
takarítónő
udvaros (férfi munkavállaló, „B”
kategóriás jogosítvány)
Jelentkezni személyesen a Községháza
épületében (8315 Gyenesdiás, Kossuth L.
u. 97., földszint Műszaki osztály) lehet.
2017.
április
22-én
(szombaton)
Önkormányzatunk vasgyűjtést szervez,
melynek bevételét az iskola és óvoda támogatására, fejlesztésére fordítjuk. Kérjük a lakosokat, hogy a vashulladékot ne
helyezzék ki az utcára, az önkormányzat dolgozói a gyűjtés végett felkeresik
Önöket, és kizárólag részükre adják át
a feleslegessé vált vashulladékot. Akinek
felesleges vashulladéka van, az jelezze a
Polgármesteri Hivatalban a Műszaki Csoportnál 2017. április 19-ig az 516-000 telefonszámon.
Lomtalanítás 2017. április 22-én (szombat) lesz. Kérjük a lakosokat, hogy a
hulladékot csak előző nap helyezzék ki
(papír hulladék kötegelve, műanyag,
üveg, zsákba gyűjtve). Nem megfelelően
szétválogatott, ömlesztett hulladék nem
kerül elszállításra. Ezen a napon történik a
lim-lom holmik (bútorok, háztartási és mű-

leg 383 tanulóval rendelkezik az iskola, ezért
a fenntartó Klebersberg Intézményfenntartó
Központ az engedélyezett létszám emelését
határozta el, a maximális gyermeklétszám figyelembevételével, amely 459 fő.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § szerint a fenntartóak be
kell szereznie az ingatlantulajdonos önkormányzat véleményét.
A képviselő-testület támogatta, hogy az intézményben az engedélyezett létszám a nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat-ellátási
helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszám kerüljön megjelölésre.
A képviselő-testület soron következő ülését
2017. április 25-én, 18 órakor tartja. Az ülés
napirendi pontjai:
1.)
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése, könyvviteli mérlege, pénz- és
eredmény-kimutatása, valamint a belső ellenőr beszámolója
2.) Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója,
Gyermekvédelmi beszámoló
3.) Beszámoló a település egészségügyi
helyzetéről
4.) Tájékoztató a Gyenesdiási Kinizsi SK
tevékenységéről
6.) Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
szaki cikkek, stb.) elszállítása is, amelyekért azonban fizetni kell. Ezt az összeget a
mellékelt csekken (1500 Ft-,) lehet befizetni. A befizetésre szolgáló csekk másolatát
a Polgármesteri Hivatal részére megküldeni (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
vagy gyenesmuszak@t-online.hu) , vagy
személyesen bemutatni szíveskedjenek. A
lomtalanítás csak magánszemélyekre vonatkozik, vállalkozásoknak külön szerződést kell kötniük.
***
Munkalehetőség!
A 2017-es évre strandjainkra diákokat keresünk 16. betöltött életévtől a Meló - Diák
Dél Iskolaszövetkezeten keresztül. Bővebb
információ és a jelentkezés feltételei Gyenesdiás hivatalos Facebook oldalán: Gyenesdiás (Nyugat-Balaton üdülőfaluja) lesz
elérhető április 20-tól.
***
Pályázat a helyi népi építészeti és kultúrtörténeti értékek támogatására.
A pályázat általános feltételei: A támogatás a népi építészeti emlékek, hely- és
kultúrtörténeti örökség megőrzése érdekében kerül kiírásra, pl. nádfelújítás,
homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje,
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falszigetelés, stb. A pályázatot Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsághoz kell benyújtani. A határidőn
túli, tartalmilag nem megfelelő pályázat
érvénytelennek minősül. A keretösszeg
vissza nem térítendő támogatás. A pályázathoz önerő szükséges, amelynek mértéke 50%. A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázó adatai (név, cím hrsz., elérhetőségi cím, telefonszám) Általános feltételei:
Felújítás előtti és utáni állapotról fotódokumentáció, felújítás leírása, költségvetés,
elkészülés határideje, pályázott pénzösszeg
felhasználásának módja. A pályázott teljes
összeget számlával kell igazolni. Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a pályázattal kap-

csolatban: Samu Zoltán 516 - 001. Beadási
határidő: 2017. május 30.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága versenyt hirdet
Gyenesdiás Nagyközség közigazgatási
területén az alábbi kategóriákban:
1. „Legzöldebb” udvar (örökzöldek, tuják, cserjék)
2. „Legvirágosabb” udvar
3. „Legautentikusabb” udvar (egyedi
stí- lusú és dekorációjú)
4. „Leggondozottabb, legtisztább” utca,
utcaszakasz
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok ösztönzése kulturált, környezetba-

rát, vendégváró környezet kialakítására,
zöldterületek növelésére és virágosítására, fásításra, a településkép, különösen
a lakókörnyezet esztétikus megjelenítésére. A zsűrizés július hónapban történik.
Írásban, e-mail-ben (gyenesmuszak@tonline.hu) jelentkezhetnek: ingatlantulajdonosok, kereskedelmi egységek. Szomszédok, barátok, ismerősök is nevezhetik
az általuk legszebbnek ítélt kertet. Kérjük
Önöket, hogy a fotókat legkésőbb 2017.
július 5-ig küldjék meg a fent megadott
e-mail címre a pályázó és az ingatlan adataival együtt. A nyertesek között kertápolási
eszközöket, tápoldatokat stb. osztunk ki,
illetve egy szép kerámia táblácskával gazdagodik.

Tál Zoltán atya, a Magyarok Nagyasszonya Keszthely Fő téri templom plébánosa
igen érdekes előadást tartott Róth Miksa
üvegfestő életéről és munkásságáról.
Róth Miksa készítette Fő téri templom
- második világháborút is szinte teljesen
átvészelő -üvegablakait Dunst apát megrendelésére, 1896-ban, de a Vajda János Gimná-

zium Szent Imrét ábrázoló üvegablaka is az
ő munkája.
Tál atyától ígéretet kaptunk, hogy egy
későbbi – valószínű júniusi időpontban –
bemutatja nekünk, Gyenesdiásiaknak, érdeklődőknek a keszthelyi Fő téri Nagytemplomot.
Erről, a pontos időpontról a Gyenesdiási Híradóban értesítjük T. Olvasóinkat.

Érdekes technikai jellegű kiállításon
vehettek részt azok, akik eljöttek március
22-én este a Községházára, Nohabokat – ’a
70-es-’80-as évek emblematikus mozdonyát
- és az észak-balatoni vasútvonalat bemutató
kiállításra. Zentai Gábor fotókat, szövegeket tartalmazó gyűjteményét bemutatta
Kocsor Ferenc, a tapolcai állomásfőnök.

Ü V E G E Z ÉS

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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út 11-be
költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy
06 30 3486 253

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu

Apróhirdetések
Gyenesdiáson naponta friss kecsketej,
kecskegidák eladók. Istállótrágya ingyen
elvihető! Érd: 06 30 901 2424.
40 m2 gondozott parketta (párnafás) ingyen
elvihető! Érd: 0630/537 1252 vagy 83/316-115
Diáklányokat keresünk betöltött 16 éves kortól
balatongyöröki és vonyarcvashegyi strandokra
Ice’n’Go árusításra. Érdeklődni az zsoo@gmail.
com e-mail címen lehet.
Fűnyírást, kertgondozást vállalok.
Tel: 70/386 1028 vagy 70/560 9059

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/71-61-569
Szálas műszempilla. Hidroabrázió.
Gyémántfejes bőrcsiszolás.
Tű nélküli mezoterápia. Arany kezelés.
Füllyukasztás (babáknak is). Orrpiercing

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

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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Motor nélkül lehet élni,
de minek?

SPORT

Sportlövészet
Major Veronika kilencszeres Európa- és
háromszoros világbajnok 2017. április 8-9én részt vett Budapesten a Központi Sportiskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából
megrendezett „Jubileumi Kupa” lőversenyen,
ami egyben az első válogató verseny a junior
világbajnokságra.
A BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub
sportolója a 10 méteres légpisztoly, valamint a
25 méteres sportpisztoly versenyszámokban is
megmérettette magát.
Szombaton a 25 méteres sportpisztoly versenyszámot 574 körös (!) új egyéni csúccsal
nyerte meg korcsoportjában, sporttársa
Egri Viktória olimpikon előtt.
Vasárnap sem maradt el a remek teljesítmény.
A 10 méteres légpisztoly versenyszámban 40
lövésből 387 körös kiváló eredménnyel győzött. Legnagyobb ellenfele itt is Egri Viktória
volt. Veronika teljesítményét jól mutatja,
hogy 11 kör előnnyel nyerte meg versenyt.
Következő nagy versenyperiódusa május közepén kezdődik Budapesten. A versenyt követően a válogatott versenyzők elutaznak Münchenbe és végezetül Plzenben fejeződik be a
versenysorozat. Ez idő alatt (16 nap) 7 komplett versenyben fog részt venni.
Keczeli Zoltán

Április utolsó szombatján kerül megrendezésre a Kup MX Classic kupi búcsú technikai
és családi nap. A távolság miatt talán kevesen
figyeltek volna fel a motoros rendezvényre, ha
azt nem Várszegi Zsolt ajánlja figyelmükbe.
Nála tényleg igaz a mondás, régi motoros
a szakmában. 1987-ben 13 évesen a másodosztályban 125 ccm-es kategóriában kezdett.
Keszthelyen a Bakony Művek égisze alatt
működött egy szakosztály, ahol 6-7-en motoroztak és 1992-ig folyamatosan egyre jobb
eredményeket ért el. 1997-ben a keszthelyi
Econa SE az akkori egyik legjobb magyarországi egyesület tagja lett. Jelentőségét a
Belgiumban élő Harry Everts négyszeres
világbajnok tudása jelentette, tőle Várszegi
Zsolt is sokat tanult. Egy sérülés nyolc éves
kényszerpihenője után 2007-ben előbb edzőként tért vissza, majd a Nyugat Kupa versenyeibe szállt be és harmadik lett. A következő
évben már 2., 2010 és 2011-ben megnyerte
a bajnokságot. A következő év februárjában
a Syma csarnokban rendezett teremkrossz
versenyen 59 motoros között
a 4. helyen végzett. Egy
évvel később az edzés alatt
az egyik ugratóról kirepült a
pályáról. Három évig elhúzódó sípcsont és szárkapocstörést szenvedett.
- Négy év kihagyás után 2
másodperccel mentem ros�szabb időt, mint az addigi
legjobb időm. – emlékezett
Várszegi Zsolt - Idén indítottak egy retro kategóriát az
1995 előtti motorok részére.
Április közepén Nyáregyházán rendezett első országos
versenyen 25 motor vonult
fel és bemutató jelleggel
motoroztak is. Az idei beha-

rangozó idényt jövőre versenyek is követik.
Kupon motoros majálist tervezünk, ahol
felügyelet alatt lehet edzés jelleggel motorozni, kötetlenül. Különböző kategóriákban 150 motorra számítunk. Az országúton
olyan mértékben megnőtt a forgalom, amitől
nagyon veszélyessé vált a
motorozás. A zárt pályán
egy irányba kell haladni,
akadályokat kell legyőzni,
amiket mindenki saját szintjéhez mérten tehet. Nagyon
kell koncentrálni, figyelni.
Minden körben más és más
a pálya, változik a nyomvonal.
A kemény heti munka után
jó kikapcsolódást jelent a
motorozás, amit beszélgetéssel és közös sütögetéssel
zárunk. Mindenkit szívesen
látunk, Kupon és a motorosok között. – Mondta még
záráskánt az ismert motoros.
Góth Imre

Húsvéti készülődés – Cikkünket keresse a 2. oldalon
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC, zöldség-gyümölcs és bor
kis-és nagykereskedés, trafik egy
helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt,
kényelmes nagy parkolóval!

Frissen fejt házi tej
magyar tarka tehenektől 159 Ft/l
Komáromy Pékség Gyenesdiás:
Folyamatosan friss! Kemencéből a polcra!
A trafikban minőségi folyóborok nagy választéka:
Villány, Szekszárd, Balaton mellék, Keszthely.
Kiváló ár-érték arány.
Zöldség-gyümölcs teljes hazai és import választék,
friss, napi legkedvezőbb árakon!
Nyári munkára a zöldségesbe
lány vagy fiú kisegítőt keresünk.
Ha egy jó csapatban szívesen dolgoznál, várunk.
Jelentkezés a boltban!
NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-16; V: 6-12

KERTÉPÍTÉSBEN JÁRTAS
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
Cserszegtomaji központtal kertépítő cég munkatársakat keres.
Feladat: 3-6 fős csapatban összetett kertépítési munka végzése
(tereprendezés, növényültetés, építőmesteri munkák, térburkolat készítése,
öntözőrendszer telepítése).
Jelentkezés e-mailben önéletrajzzal az alábbi címre: info@magnoliaart.hu

P

Vonyarcvashegy, Fő út 84.

Minőség, szakértelem,
kedvező árak egy helyen!
Minden, ami a szemüveghez kell:

keretek, lencsék

(távoli, olvasó, multifokális, bifokális)
Ne habozzon,kérjen egy jó ajánlatot.
Részletek az üzletben.

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

Oázis kertészet Keszthely

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

