GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. május XXVIII. évfolyam, 5. szám
Megjelenik: május 19-én

fotó: Finta Maya

Rügyfakadás-Tavaszünnep

A Gyenesdiási Óvoda és Bölcsőde csapata

Programajánló
május 28-án, vasárnap 10 órakor elsőáldozás a vonyarcvashegyi általános
iskolában
június 2-án, pénteken 19 órakor Tóth
György Variációk irtókapára – című
kiállítás megnyitója a Községházán
június 3-án, szombaton 15-17 óráig Kézműves játszóház a Pásztorházban,
ügyességi játékok fiataloknak a Pásztorház udvarán
június 3-án, szombaton 19 órától „Táncház a javából!”, záróest az iskolában
június 4-én, vasárnap 15 órakor Bérmálás
a vonyarcvashegyi általános iskolában
június 5-én, Pünkösdi Horgászverseny
6 órai kezdéssel, a diási strandon (részletek a 3.oldalon)
június 8-án, csütörtökön 17 órától a Művészeti iskola záróvizsgája az aulában

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
tagjainak nevében ezúton szeretnénk megköszönni a 2017. április 29-30-án megrendezésre került tizenkilencedik „RügyfakadásTavaszünnep” kulturális és környezetvédelmi
szabadtéri rendezvény lebonyolításában segítők fáradozását, támogatását és a szervezésben való aktív szerepvállalását.
Nagy örömmel vettük, hogy ismét sikerült
megmozgatni a környék iskoláit, családokat,
baráti köröket. Az idei április végi hosszú

hétvége időjárása is kedvezett a szabadtéri
programoknak és nagyszerű volt, hogy egyre több iskolás gyerkőc és család tartott velünk; így igazi tavaszköszöntő hangulatban
szerveződött meg a gasztro-kultúrális, sport,
természet- és környezetvédelemi ismereteket
népszerűsítő szabadtéri rendezvény.
Az idei program bevételét az egyesület már
meghirdetésekor „Balatongyöröki Pele apó
tanösvény rendbetételére” szánta.
folytatás a 4. oldalon..

Munkában a zsűri, Zámbó Tibor mesterszakács irányításával.

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 12-13.
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A Kárpáti János Általános
Iskola és AMI, valamint
a Gyenesdiási
Bölcsőde és Óvoda
vezetői 2017. április 25-én
ünnepélyes keretek között
vették át az Oktatási
Hivatal által adományozott
Oktatási Hivatal
Bázisintézménye címet.
Képünkön: Lancz Tamás
iskolaigazgató, Gál Lajos
polgármester és Világos
Csabáné óvodavezető

Bringatanya újabb sikere
A Bringatanya, Somogyi fagylalt műhely
nyerte a Balaton Turizmus Szövetség 2017.
évi Balaton fagyija versenyét! A Festeticsek
mandulás csókja már a pultban. Gratulálunk!

Idén is csatlakoztunk a Tájházak Napja országos rendezvényhez.
A gyenesdiási Pásztorházban, április 22-én, délután az érdeklődők megismerkedhettek
– Szőkéné Hajduk Andrea közreműködésével – a rokkával, a gyapjúfonal készítésével, a
Gyenesdiási Kertbarát Kör – Körtvélyesi Ibolya, Herczeg Erzsébet, Finta Maya - gyógynövény bemutatót tartott, e növényekből készült gyógyteát kóstoltatott, de szokás szerint a
Nyugdíjasklubnak – Fábián Józsefnének és Hóbár Jánosnénak – köszönhetően palacsintát is
ehettek az érdeklődők.

Tourism Social Media
díjátadó
Kolléganőink Budapesten jártak a Tourism
Social Media Awards (TSMA) workshopján
és a verseny eredményhirdetésén. A szakmai
megmérettetésben az egyéb turisztikai szolgáltatók legjobb közösségi média aktivitásai
között a tavaly őszi Gyenesi Íz-lelő facebook
kampányunk a Social Campaign kategória
nagyon erős mezőnyének döntőjébe jutott.
Ha dobogóra nem is állhattunk – a díjazottak
listáját látva –, mi erre az eredményre is nagyon büszkék vagyunk!

Május 10-én nyílt Láng-Miticzky Katalin képzőművész szövött gobelinjeiből és olajfestményeiből válogatott kiállítás, a gyenesdiási Községháza nagytermében.
A kiállítást Pékné Orbán Julianna Ilona ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, közreműködtek
a Gyenesdiási Községi Kórus, Kenesei Aurélia és Újvári Lajosné versmondók.
A kiállított alkotások megvásárolhatók. A tárlat május 30-ig látogatható, munkaidőben.

Gyenesdiási Híradó

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ!

„Go Boating! – Próbáld ki!

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a 2017. június 4-én
(vasárnap)
18.00 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
református Istentiszteletre.

A Magyar Vitorlázás Nyíltnapja
alkalmából az OPTIsuli Vitorlásiskola
és a Kárpáti János Általános Iskola
vitorlásszakkörösei szeretettel
meghívják a sportág iránt érdeklődő
családokat és gyerekeket egy közös
élményvitorlázásra.
Írj nekünk e-mailen:
az info@optisul.hu címre neveddel és
életkoroddal, hogy a megfelelő hajóval
várhassunk benneteket!

Zichy Emőke
keszthelyi református lelkész
„...jobb nektek , ha én elmegyek,
mert ha nem megyek el,
a Pártfogó nem jön el hozzátok,
ha pedig elmegyek,
elküldöm őt hozzátok.”
( János 16 : 7 )
Áldás - Békesség!

A rendezvény helye és időpontja: a
Keszthelyi Yacht Club kikötője
(Csárda u. 13.)
június 8. (csütörtök) 14,00-19,00 óra
között.
Ebből a suliból senki nem akar lógni! Programon való részvétel díjtalan, de
előzetes regisztrációhoz kötött.
További tájékoztatás:
www.optisul.hu, +30 2736402

GYENESDIÁSI NYÍLT
HORGÁSZVERSENY
Szokásos pünkösdi
horgászversenyünk
2017. június 5-én pünkösdhétfőn
0600-0900 (1000) óra között
kerül megrendezésre a
diási strandon, partról.
Nevezni a verseny megkezdése
előtt fél órától lehet.
Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft,
ifjúságiaknak 500 Ft,
gyermekeknek ingyenes.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Klubkönyvtár szeretettel
meghívja 2017. június 2-án, pénteken
19 órára a Községházára
Tóth György

Variációk irtókapára című
kiállításának megnyitására
megnyitja Búzás- Belenta Réka

Gyenesdiási Horgász és Vízisport
Egyesület elnöksége

Tóth György 2010-ben készítette első
performanszát a környező településeken
összegyűjtött „padlásfiából”. A régi kapák,
ások, mestergerenda darabok, szarufák,
mosóteknők, fém és cserépedények, vasalók,
míves képkeretek, ajtók és ablakok újra
életre kelnek keze alatt. Az amatőr művész
összeállításait a finom népi humor jellemzi a
„Gyöngyhajó lánytól” a „Vágtázó sünökig”.
Műveiben kiválóan ötvözi a fát és a fémet, új
funkciót adva a felhasznált anyagoknak.

ÉVADZÁRÓ TÁNCHÁZ

Tisztelt Álláskeresők!

A verseny szabályai:
Horgászni személyenként
1 db fenekezős készséggel lehet.

Szeretettel várunk mindenkit
2017. június 3-án,
a „Táncház a javából!”
rendezvénysorozatunk záróestjére!
Időpont: 2017. június 3. (szombat) 19 óra
Helyszín: Gyenesdiási Kárpáti János
ÁAMI – Aula
Táncot tanítanak: Sánta Gergő és
Sánta-Bíró Anna (A Magyar Nemzeti
Táncegyüttes szólótáncosai; Örökös
Aranysarkantyús ill. Aranygyöngyös
táncosok)
Belépés: ingyenes
Étel-ital: „batyuból”
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A József Attila Klubkönyvtár kulturális
közfoglalkoztatottat „alkalmaz” az
intézmény feladatköréhez tartozó munkák
elvégzésére.
Aki kedvet érez az intézményben folyó
közművelődési feladatok végzéséhez,
álláskereső, legalább érettségije van,
kérem jelentkezzen az intézményben,
legkésőbb május 26-ig. Ha nem
regisztrált álláskereső, akkor ezt a Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán tegye
meg.
Érd: Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth
L. u. 97. Tel: 83/314-507, 20/9769-225,
e-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu

Gyászjelentés
Fájdalommal értesítjük azokat,
akik ismerték, szerették, hogy

Hóbár János

„Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntetett, a Horgászegyesület Diási tanyája
gondnoka 2017. május 17-én, 85 éves
korában, rövid szenvedés után meghalt.
Temetéséről később intézkedünk.
Szerető családja

2017. május

.. folytatás az első oldalról

A „Rügyfakadás-tavaszünnep” programok
szombat délelőtt a III. Szegedi Honvéd zászlóalj és az Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszárbandérium igazán hangulatos felvonulásával kezdődtek, melyet szokás szerint Csepel
teherautón a keszthelyi BOOMBAtucada
ütős együttes kísért. Az „ágyúdörgetést” és
rövid fegyverbemutatót követően a vidám felvonuló csapatot a Kőhalmi és Pék családok
és barátaik vendégelték meg útközben; aztán
a kis – jórészt gyenesdiási – újdonsült honvédekből és elszánt huszárokból álló megmaradt menet több megállóval húzhatta az ágyút,
nem kis meglepetést és örömet kiváltva a nézelődő kedves Gyenesdiásiakból.
A Nagymezőre érkező kitartó érdeklődők
idén is láthattak honvéd- és huszáravatást,
melyre ünnepélyes keretek között került sor,
miközben serényen estebédet (zalai zúzapörköltet) főzött a huszárkonyha kedves csapata.
Az idei jó időben több érdeklődővel - a
Vadlánlik megtekintésével együtt szervezett,
Mária szoborig tartó - botanikai sétára került sor, melyet Samu Zoltán növényorvos
szakvezető kísért.
A vasárnapi napon a főzőversenyre 17+1
igen komolyan felkészült csapat jelentkezett. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén
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A Zámbó Tibor, mesterszakács vezette
zsűri, miközben elkezdte munkáját, kiosztásra kerültek a Föld Napi vetélkedő kérdései, felnőtt és gyerek kategóriában. A leginkább szabadtűzön főtt finom étkek illata,
betöltötte a Nagymező madárfüttyel teli levegőjét.
A „Régi korok konyhája” főzőhelyen Sebestyén Károly vezette Fehérvári Betyárok
– Csirkeragu leves kapros túrógombóccal
finom főztje készült, mindannyiunk örömére,
hiszen nagyon finom lett, akárcsak az egyesületünk (Kőhalmi Zoltán vezette palacsintasütő csapata) készítette finomságok és természetesen Keresztes József és főzőcsapata
által készült NÓTÁZÓ BÖLLÉREK – Babos káposztája-böllér módra is.
A szakmai és civil zsűri (Horváth Sebestyénné, Németh Ágnes és Gál Emese)
a finomabbnál finomabb ételek közül az
AGROLOG HUNGÁRIA Kft – I. – Vörösmár a helyi civil szervezeteken és a környe- boros vargányás vaddisznópörkölt (3 VVV
ző települések baráti főzőcsapatain túl, mes�- pörkölt) - nevű főztjét ítélte a legjobbnak és
szebbről is bejelentkeztek főzőcsapatok.
a legízesebbnek, így ők vitték el idén az ezüst
Az ünnepélyes megnyitón, amelyen a pol- vándorserleget és a SzezON-kosarat.
gármester úr is köszöntötte a jelenlevőket,
De igazán finom ételek készültek a nap
elhangzott, hogy a 19 esztendő alatt meg- során, hiszen pillanatokon belül elfogyott a
ismert természetbarát, planétás és termé- GYENESDIÁSI DALÁRDA – Szerb paszuly
szetvédelmi tevékenység a térségben is ki- étele, a BUCKÁS Kft – Erdélyi sertéstokámagasló siker, melyre nagy szükség van. A nya, a VINDORNYAFOK CSAPATÁNAK –
balatongyöröki felvállalás, pedig nem példa Csülkös pacalja foki módra, a 379. SZÁMÚ
nélküli az egyesület részéről, hiszen 3 éven FELTÁMADÁS CSERKÉSZCSAPAT –
keresztül a térségi mandulafásításban is tá- Tárkonyos cserkészmellek étele melegágyon,
mogatták a gyenesi civilek a szomszédokat. a MAGYAR VÁNDOR KLUB – TárkoA tavalyi évre való gyűjtés is sikeresen nyos gombóclevese snidlinges tócsnival,
zárult, hiszen megújult a János-forrás és a GYENESDIÁSI FÜRDŐEGYESÜLET
környezete.
– Vörösboros vadraguja vasi dödöllével.
Késő délelőtt a gyerekek nagy örömére Az ÁSZOK csapatának - Húsos káposztája,
megjelent a Keszthelyi Katasztrófavédelem knédligombóccal,
a
GYENESDIÁSI
egyik létrás tűzoltó autója, melynek létrájá- BÖLCSÖDE ÉS ÓVODA, alias „RÉZANról a gyerekek megcsodálhatták madártávlat- GYALOK”- Sertésdiója, tócsikalapban, a
ból a Nagymezőt és a környék szép erdeit. GYENESI GYÜTTMENTEK – Ököruszály
A kis gyenesi honvédek bemutató műsorát, pörköltje, a BIRSZ CSAPAT – „Ala birsz”
amely a már „hazajáró” szegediek (Vass paprikás krumplija, az AGROLOG HUNGÁLászló ezredes) vezényletében zajlott.
RIA Kft – II. – Erdélyi lucskos káposztája.
Az elkészült finom ételek zsűrizésével A PONTYVADÁSZOK – Tüzes halászleve, a
egyidőben került sor a népszerű Brumi Bandi BÁLINT-FRUZSI CSAPAT – Mezei paprikás
Band gyerekműsorára a családok nagy örö- krumplija, a BALATON CSOPORT – Gyemére és a Gyenesdiási Dalárda az idei évben nesi pincepörköltje-Nagymező módra, vais a főzőhelyéhez várta az énekelni és nótáz- lamint a „KIS” KUKTÁK – Zalai paprikás
ni vágyó vendégeket.
krumplija.
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Az ételek és italok zsűrizését követően
került sor a Föld Napi vetélkedő eredményhirdetésére, amelyen gyerek kategóriáiban:
Sulyok Valencia (I.), Pál Bendegúz (II.) és
Varga Gábor (III.). A felnőtteknél Gyenesdiási Fürdőegyesület (I.), Fejes István (II.) és
Kéri Balázs (III.) helyezést ért el. GRATULÁLUNK!
A Nagymező Bajnoknője és Bajnoka versenyben, sodrófahajításban (I.) Fatér Nóra
(14,0 m), (II.) Bán-Németh Melinda (13,9
m), (III.) Ángyánné Döbör Szilvia 13,5 m)
lettek a győztesek. A női JUNIOR kategóriájú versenyszámban: (I.) Androsovics Petra
(9,2 m), (II.) Pauza Adrienn (8,3 m), (III.)
megosztva Németh Lara Zoé és Gaál Blanka
(6,8 m).
A kődobásban férfiaknál JUNIOR kategóriában idén is (I.) Papp Levente (4,85 m), (II.)
Jakóczi Gergő (3,8 m ), valamint (III.) Bujtor Krisztián (3,6 m) szerepeltek sikeresen.
Felnőtt malomkő vetők mezőnye: (I.) Pauza
János (6,18 m), (II.) Somfalvi Gergő (6,1
m), (III.) Kómár Ferenc (5,9 m). GRATULÁLUNK!
A lovas programokat idén is Varga Zoli tagtársunk fogta össze, melyben Vitéz Viktória
és tanítványai igazán szép bemutatóját láthatta a nagyközönség.
A nap folyamán a kicsiket és nagyokat a
mászófal és trambulin mellett, a Varázshangok az Egészségért Egyesület lelkes aktivistái
mozgatták meg és kápráztatták el játékaikkal.
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Band, József A. Klubkönyvtár), hiszen a
kiváló idő és az egyre népesebb számban érkező nagyközönség örömére, végig zökkenőmentesen zajlottak a programok.
A „Forrásvizes” igen keményen helytálló
palacsintasütő (Kőhalminé Márti, Kőhalmi
Zoltán, Szabó Natália, Horváth Tamás,
Herczeg Erzsébet, Szűcsné Zsuzsa és
testvére), sörcsapoló (Károly Zsófia, Nánássy
Árpád, Samu Zoltán) és borkínáló (Gécseg
Katalin, Kalapos István) csapat mellett. Köszönjük a tikett árus fiatalok és Károly Veronika, Németh Ágnes segítségét, valamint
Keresztes József és főzőcsapata (Keresztesné
Erzsi, Krasznai Tamás és felesége, Volnerné
Évi), gondos odafigyelését a programjaink
biztosításához. A teherautót és a gulyáságyút,
pedig Czafit Zoltán úrnak.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület köszönetet mond, mindannak a kedves vendégseregnek, támogatónak, résztvevő fellépőnek,
valamint a helyszínen megjelent kézműveseknek, akik e napon fent voltak és támogatták a természetvédelem és természetbarát
elképzelések nemes ügyét.

Köszönet támogatóinknak: Keszthelyi
Erdészet, Gyenesdiás Önkormányzata és
Étkezde, Polgármesteri Hivatal dolgozói,
Klubkönyvtár, Gyenesdiási Ált. Iskola, Gyd.
Környvéd. Bizottság, BfNPI, Természet Háza,
Keresztes József és főzőcsapata, Rózsahegyi
Műszaki Áruház, Gyalog üzletház, Ordosz
- Tárkány Bt, Rádi László pincészete, KaEzt követően vette kezdetét a „Táncház a rám büfé. Komáromy Pékség, Polgárőrség,
javából” népzenei és néptáncos program, Silver Band Együttes, www.falmaszas.
táncházzal, a Tükrös zenekarral. A fergete- com, Zámbó Tibor, Finta Maya, Asbóth
ges jó hangulatot Fodor Zsófia moderálta. A Sándor Gyenesdiási Huszárbandérium, János
táncos - zenei est hangulatát, már a fellobbanó Lovarda. Gyenes Néptáncegyüttes, Zöldház
tábortűz fényében, a tűz körül élvezhették a Panzió, Varázshangok az Egészségért
maradó közönség tagjai.
Egyesület, Turisztikai Egyesület, Oázis
Egész napot átfogó, igazán vonzó és népsze- Kertcentrum, Szőnyegország, J&A Kerámiarű bemutatókat láthattunk a NABE, a Cserké- ház, Anita étterem, Németh Kertészet Gyenesszek és Csider völgyi Lövészklub jóvoltából. diás, Varsás Bt., Motyó Diszkont, CBA-Zöld
KÖSZÖNET ÉRTE!
Hangya Bt., Gergye Miklós, Ikervirág, SzűKülön köszönet a hangosításért (Silver rő kis- és nagyker, Mozaik Áruház, Szabó és

Szabó Autóker, Z+D Kft, Szalai Szikvíz, Diás
Kertcentrum, Nánássy Gábor gravírozó. Dr.
Csehi Ottó és Varga Klára, a keszthelyi Cserkeszek, helyi lovardák, végül, de nem utolsó
sorban a vidám nap során az egyesületünk
segítőinek, valamint tagságának és családjaiknak, barátaiknak.
Visszavárunk mindenkit jövőre is! A Pele
Apó tanösvény rendbetételénél, pedig minden
segítő kezet és ötletet tisztelettel fogadunk!
Vezetőség
***
2017. április 13-án 18.00 órakor a
gyenesdiási Községházán egyesületi éves
közgyűlést tartottunk. Az egyesületi pénzügyi gazdálkodás eredményességéről szóló
tájékoztatót követően, a 2016 évi elnöki Beszámoló és a Közhasznúsági jelentés került
egyhangúlag elfogadásra.
Ennek rövid tartalmi összegzése kitért a téli
madárkarácsonyra, a tavaszi LEPKE túrára,
a Víz és Föld napi rendezvényekre. A sikeresnek mondható Rügyfakadás Tavaszünnep
gyűjtéséből megvalósult János-forrás és környezete rendbetételére. A Nemesvámosi Gimnázium diákjainak segítségével megoldott
Keszthelyi-hegység turistaútjainak 20 km-es
kitisztítására, útvonalfestésekre, Darnay udvari présfestésekre, valamint a szintén gyakornok segítségével történt györöki Pele Apó
tanösvény tábláik rekonstrukciós felmérésére. Említés történt a Darnay Dornyai Béla
emlékévről, és felidéztük a Márton-napot, az
„egy-ház egy-szőlő” akciót, valamint az Óévbúcsúztató kedves túrát.
Az elmúlt év folyamán teljesen megújult
honlapunk (Barkaszi Tamás segítségével),
melynek segítségével hatékonyabban tájékoztatjuk majd a térségben élő és a helyben
lakó természetbarát polgárokat.
Fontos tavaszi feladatunk lesz idén a
Balatongyöröki Pele Apó tanösvény és
környezetének kitisztítása és teljes rendbetétele!
Vezetőség
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

ahol megcsodálhattuk a
„kvircedli” készítését (és
meg is kóstolhattuk), Az
Irány a tavasz, irány a Balaton!
Öreg prés panzióban pedig
A Nyitott Balaton kampány keretében Möllmann Erzsike magámájusban két kiemelt gasztronómiai ren- val ragadó kedvességgel
dezvény is zajlott Gyenesdiáson. Május kalauzolta az útitársain6-án immár 2. ízben került megrendezésre a kat. Csókakő várába is jó
Balatoni Barista Bajnokság, ahol a régió volt felmenni az áprilisi
legjobb kávémestere mellett az is kiderült havazás után, de élményt
melyik kreáció lett idén a Balaton kávéja. A jelentett Fehérvárcsurgón
versenyzőknek több versenyszámban kellett megnézni Amerigo Tot
számot adniuk tudásukról a bírálók előtt. A „Csurgói madonna” szobversenyzők izgalmas és látványos bemutatói rát is, akárcsak ugyanitt a
teljesen elvarázsolták a zsűrit és a nézőközön- Károlyi Kastélyt. A Puszséget. A programot kávéscsésze bemutató és tavámi Német tájházban megismertük a hea csokoládékról szóló előadás is színesítette, lyiek életét, sőt a nap végén még az Ezerjót is
valamint bepillantást kaptunk a kávé, illetve megkóstoltuk…
a kávézás világába. A Balaton kávéja címet
Szép emlékekkel tértünk haza.
Szathmáry Dóra „Üdítő pillanat” elnevezéDe ugyanilyen szép emlékek gyűjtögetésű kreációja nyerte el. A szervezők reményei séhez segít hozzá következő utunk, mely
szerint sok vendéglátóhelyen meg lehet majd Pünkösdkor június 3-4-5-én (szombatkóstolni ezt a citrommal, naranccsal és sziru- vasárnap-hétfőn) lesz.
pokkal megbolondított jeges kávét. A BalaÉszakkelet-Magyarországra
utazunk,
ton Barista Bajnoka címet összteljesítmé- Sárospataki és Sátoraljaújhelyi úticélokkal.
nye alapján Erdélyi Regina nyerte el.
Rövid előzetes:
1. nap:
Reggeli indulás után Budapestet elhagyva
Szerencs településen állunk meg először.
Itt a Cukorgyár-múzeumot és a Szerencsi
várat keressük fel.
Innét a közeli Tolcsvára megyünk, ahol a
Borászati Múzeum nyitott ajtókkal vár bennünket.
Sárospatakra érkezvén a gazdag látnivalók
sorát fűzzük fel: A Református Kollégium
épületét, a Múzsák templomát, a Bodrogparti szoborsétányt…
A május 13-án megrendezett IV. Gyenesi
Közös vacsora után szállásunk SárospataÍz-lelő elnevezésű gasztrotúra ismét jól sike- kon lesz.
rült és az időjárás is kegyeibe fogadta a prog2. nap
ramot. A vendégek a megvásárolt részvételi
Másnap reggeli után útra kelünk: Sátorjeggyel az egyesület partneréttermei közül aljaújhely az úti célunk. Pünkösd ünnepe
kettőben (Piroska csárda, Sportház, Torony színesíti programunkat, de itt aztán a látnicsárda és Karám büfé) fogyaszthatták el a ki- valók kincsesbányára bukkanhatunk: Gonfejezetten erre a napra összeállított speciális dolok itt a Kazinczy Ferenc múzeumra, a
menüt, és a hozzájuk ajánlott finom italokat. Magyar Kálváriára, a Bortemplomra, a
A helyszínek között öko-dottó (lovaskocsi) Görögkatolikus templomra, a régi zsidó
szállította az érvényes jeggyel rendelkező temetőre, a csodarabbi sírjára… Külön érvendégeket. Az estét zenés-borozós program dekesség a Börtönmúzeum is, de szépséget
zárta A Darnayban, ahová egyesületünk part- rejt a Szt. István kápolna is.
nereit is meginvitáltuk egy jó hangulatú, köMindössze néhány kilométert teszünk meg
tetlen beszélgetésre.
buszunkkal, és megérkezünk Széphalomra,
Kazinczy Ferenc Emlékcsarnokához. De a
napnak még nem lesz vége, hiszen HollóháMagyar Vándor Klub
zára is elmegyünk, ahol a Porcelán múzeum
kiállítása ad betekintést a porcelánok rejtett
HÍREI
világába.
Gazdag program mögöttünk, gazdag progVacsora után szállásunk Sárospatakon lesz.
ram előttünk…
3. nap
Talán így jellemezhetném a legutóbbi kiránReggeli után Sárospatakon a Rákóczi vádulásunkat, de a legközelebbit is!
rat megnézve még egy érdekességet keresünk
Mór, az Ezerjó hazája – ezt a címet kapta fel: a Megyer-hegyi tengerszemet. Igazi terlegutóbbi kirándulásunk. A tartalma pedig mészeti különlegesség! A kellemes délelőtti
lenyűgöző volt: Móron megnéztük a Ben- sétát követően búcsút veszünk a „Bodrog parcés (német) templomot, a Lamberg-kastélyt, ti Athén”-tól, Sárospataktól. Hazafelé indulva

Tokajban rövid pihenőt tartva, igyekszünk
haza. Érkezés az esti órákban.
Kérek mindenkit, aki részt venne kirándulásunkon, május 21-ig (vasárnapig) jelezze szándékát. Azt követő hét első felében
pedig 10.000.- Ft előleggel erősítse is meg
azt.
Erre azért van szükség, mert a szállást időben véglegesíteni kell, ez pedig csak a pontos
létszám ismeretében lehetséges!
Ugyanakkor arra is felhívom a figyelmet,
hogy 38 fő alatt az út nem indul!
További információkat honlapunkon találhat, elég a keresőbe beírni:
Gyenesdiási Magyar Vándor Klub.
Mindenkit szeretettel várunk! Jöjjön velünk
Ön is!
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulás szervezője -

Kertbarát kör
Hírei
Május 8 –i klubnapunkon megismertük
Volner Lajostól a ritkán használt zöldségek
közül a Mángoldot. Több ezer éve már Ázsia
szerte fogyasztották. Három –négyszáz évvel
ezelőtt már itthon is termesztették. Legközelebbi rokona a cékla. Lágy szárú kétéves
növény az első évben a gyökere és lombozata, a második évben a magszára fejlődik ki,
konyhai célra leveleit használjuk. Formája
egy megnyúlt kínai kelhez hasonlít, a legelterjedtebbnek levelei mélyzöldek, de ismert
lilás vagy pirosas levélnyelű fajtája is. Ezek
a növények akár 60-80 cm-re is megnőhetnek. Talajban nem válogatós, de a meszes
talajt jobban kedveli, igen nagy a vízigénye,
sok napsütést igényel. Tavasz végén vetik, és
júliustól késő őszig növeszt ízletes leveleket.
Fajtái: Levélmángold , bordásmángold. A
levél zöldje erőteljesebb ízű, mint a spenóté
felhasználása is hasonló. De a levélnyelet úgy
használjuk fel, mint a spárgát. A mángoldnak
magas az A-, B1-, B2- és C-vitamin tartalma,
ezen kívül cukrot, pektineket, szerves savakat
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-7(oxálsav, almasav, citromsav), foszfort,
káliumot, kalciumot, vasat
és magnéziumot tartalmaz.
Leveleit, ha
lepasszírozzuk és úgy
fagyasztjuk,
semmit sem
veszt a vitamin forrásából. Tehát télen is lesz egy

finom friss főzelék alapunk.
Meghívott vendégünk később érkezett:
Vaszily Zsolt a Huminis Kutatásfejlesztő Kft. területi vezetője. Sokan elmentünk
már az Iparosok útján - komposztáló felé- a
Huminisz feliratú épület előtt és feltettük a
kérdést: itt vajon mit készítenek? Nos, erre
most itt a válasz.
Ez egy magyar tulajdonú cég ahol természetes alapú, hatékony, környezetbarát, versenyképes növény kondicionálókat és lombtrágyákat állítanak elő. A munkatársak több mint 10
éves tapasztalattal rendelkeznek a huminsav
alapú termékek gyártása és fejlesztése terén.
A KONDISOL termék család (Kondisol,
Kondisol N, Kondisol B+S) alapanyaga részben a Hévíz mellett bányászott egyedülálló
huminsav összetétellel rendelkező tőzegből
plusz a hozzáadott értékes összetevőkből készül.
Az EDDHSA kelátképzőt tartalmazó
SOLVITIS lombtrágyák minden fontos mikro- és mezoelemet tartalmaznak így a növények hatékonyan hasznosítsák.
A” Huminis-technológia” lényege, hogy
önmagukban is hatékonyan működő kondicionálók és lombtrágyák együttesen az egyes
növények igényeinek megfelelő arányban és
dózisban javasolják kijuttatni. KONDISOL
növénykondicionálókat és SOLVITIS lombtrágyákat együtt alkalmazva egészségesebb,
bővebb lesz a terméshozamunk. Ez a termék
család Eu-Bio előírásnak is megfelelnek,
biotermesztésben is felhasználhatók. Éljünk a lehetőséggel és támogassuk meg a
növényeinket ezekkel a termékekkel, mert
„energiabomba”-ként hat rájuk.
Bővebb információval és vásárlási lehetőséggel keressék Vaszily Zsolt Urat.
Telefon
elérhetőség:
06-83-540-210
Weblap: www.huminisz.hu
Megkezdtük „Egy ház palántázz” akció
keretében a palánta kihelyezését. A palánta
kihelyezése folyamatos a készlet erejéig. Kérem, érdeklődjenek: Volner Lajosnál 16.30
óra után a +36-30-238-8959 –es telefonszámon. Kérjük, és megköszönjük a támogatói hozzájárulásukat, (fizetni 1000.-Ft –ot,
Lőtéri utca 11 sz.alatt-) mert ” mag ban-

kot” hozunk létre. A palánta kihelyezése
támogatói díj mellett történik. Megértésüket és hozzájárulásukat köszönjük.
Következő klubnapunkat – Június elején-, a
Nagymezőn tartjuk – szalonnasütés- kíséretével. Szeretettel várunk mindenkit, de a „sütnivalót” ne hagyjátok otthon.
Időpont
egyeztetés
alatt,
érdeklődni a : kertdoki01@gmail.hu címen, vagy
Facebook-on.
Természetesen kérdéseket, észre vételeket is
oda várjuk. Köszönettel.
További szép napsütéses napot, éjszakai
esőzéssel.
Körtvélyesi Ibolya

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
A kisgyermeknevelői hivatás!

Napjainkban egyre több szó esik a családok
támogatási rendszeréről. A világ felgyorsult,
megállíthatatlanul változik, átalakul, fejlődik. Ennek az átalakulásnak részesei a kisgyermekeket nevelő családok is. A hagyományos családmodell, mint például „anya
otthon főz, gyereket nevel, apa dolgozik”
már tényleg a múlté. Ezt a struktúraváltást
mi is nagymértékben érezzük, mégpedig oly
módon, hogy évről évre nő azon családok
száma, akik keresik, megszólítják bölcsődénket, és a gyermekek ellátásáról érdeklődnek. A megemelkedett igénynek eleget
téve- fenntartói döntés- alapján 2 fővel
emelkedett bölcsődénk férőhelye. Ahhoz,
hogy a megemelkedett igényeknek szakmailag is eleget tudjunk tenni, folyamatosan
keressük a képzési feltételeket. A bölcsődénkben dolgozó kisgyermeknevelők közül
mindenki szakképzett és a közeljövőben
főiskolai szintű képesítéssel fognak rendelkezni. Technikai dolgozóinkat is bölcsődei
dajkává képezzük át, ezzel is emelve az ellátás színvonalát. Természetesen a nehézségek
mellett sem mehetek el, mivel a szakmánk
többrétű, nemcsak a kisgyermekekkel foglalkozik, hanem az egész családdal, tehát a
feladat komplex. A különböző habitusu családokkal kell megtalálni a közös nevezőt, a
gyermekeik fejlődése érdekében. Az együttműködés elősegítése érdekében bölcsődébe
kerülést családlátogatás előz meg, a fokozatos beszoktatás az ismerkedési délután, és a
különböző bölcsődei programok, mind-mind
elősegítik a jó kapcsolat kialakítását.
Jelen cikkemmel szerettem volna megköszönni a szülők bizalmát, amellyel megtisztelték intézményünket, és ebben az évben is
nagy számban jelentkeztek az ellátásra, másrészt szerettem volna rávilágítani a kisgyermeknevelői hivatás sokrétűségére.
Tisztelettel:
Tótok Leventéné
Szakmai Vezető
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2017. április 19-én kezdődött a
19. Zöld Hetek környezetvédelmi
rendezvénysorozat „Szívügyünk a
vízügyünk” jegyében.

A megrendezett programokkal a víz témakörét jártuk körül, gyermekekkel, felnőttekkel
egyaránt. „Vízen, vízben, vízparton” című
rajzpályázatra 15 település óvodáiból küldtek pályaműveket az óvodások. A Libri
könyvkiadónak köszönhetően 30 kisgyermeket
tudtunk könyvjutalomban részesíteni.
A gyerekek csoportonként különböző vizes
élőhelyeket kerestek fel, ahol palackpostát bocsájtottak útjára, majd hazafelé vízmintával
jöttek. Illés Zoltán vizimentő a biztonságos
strandolásról, fürdőzésről, a vizek veszélyeiről
beszélt a gyermekeknek. Dr. Burucs Zoltán
egyetemi docens felnőtteknek adta át gondolatait az ezerarcú vízről.
A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság jóvoltából a nagycsoportos
gyermekek a Természet Háza által szervezett
kísérletekben vettek részt. A kisebb gyermekek
Szigeti-Lekics Andreával és Pék Andrással
kézműveskedtek.
A családokat különböző kirándulóhelyek felkeresésére biztattuk ebben az évben, melynek
jutalma a nyáron megrendezésre kerülő Vizes
Világbajnokság egyes eseményeinek belépőjegyei voltak. Szerencsés nyertesek: Leopold
család, Ángyán család, Dóczi család. A Szeiler
Stúdió által felajánlott családi fotózást a Békefi
család nyerte. Ezúton is gratulálunk a lelkes
szülőknek, akik nagyszerű élményekkel gazdagították gyermekük életét.
Szeretnénk megköszönni a családok támogató
jelenlétét, akik aktívan vettek részt a társadalmi munkában, a Pacsirta dalverseny büféjének
gazdagításában, valamint köszönet Ángyán
Szilveszternek a fűszernövénykert kialakításához nyújtott segítségért, és Nenov Ivánnak a 20
méter hosszú Balaton elkészítéséért.
Egy örömteli hírrel zárjuk óvodai mondandónkat: 2017. április 25-én az intézmény vezetője
ünnepélyes keretek között vette át az Oktatási
Hivatal által adományozott Oktatási Hivatal
Bázisintézménye címet.
Világos Csabáné
Intézményvezető
GYENESDIÁSI ÓVODÁS
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓJA
2016. ÉV
Az idei évben a gyermekek mozgásfejlesztését segítő eszközöket vásároltunk elsősorban az udvarra, mint pl.: a műanyag játszótér,
amelyet a műfüves részen állítottunk fel; valamint a kosárpalánk.
Természetesen támogattuk az intézmény
rendezvényeit: a Pacsirta Gyermekdalfesztiválra könyveket vásároltunk, valamint a
kézműves foglalkozásokhoz biztosítottunk
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anyagokat. Ezzel is segítve a tehetségek felfedezését, illetve szükség esetén a felzárkóztatást. Sikeres volt a gyermeknapi rendezvényünk, ahol a családok közösen vehettek részt
a szórakoztató és kézműves foglalkozásokon
egyaránt.
Ezt a rendezvényt az idén is sokan támogatták adományaikkal, munkájukkal, amit ezúton is köszönünk! Külön köszönet a Bringa
Tanya, valamint a Sütibolt felajánlásáért!
Lóránt Veronika
Kuratóriumi elnök

ISKOLAI
HÍREK
A Kárpáti János Általános Iskola és AMI a
2017/2018-as tanévre művészeti iskolás beiratkozást szervez.
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2016. évi összefoglaló
pénzmozgásokról
Nyitó bankállomány:
Nyitó pénztári állomány:

548.493,15.000,-

BEVÉTELEK:
- magánszemélyek (gyűjtés)
- NAV 1 %

163.950,185.793,-

KIADÁSOK:
- bankköltség

- kosárpalánk
- műanyag játszótér
- zenei könyvek
- családi nap kiadásai
- postai díjak
- könyvelési díj

27.490,223.500,30.000,20.460,11.790,30.000,-

Záró bankállomány:
Záró pénztári állomány:
Összesen:

537.948,15.000
552.948,-

17.048,-

Időpontja: 2017. május 24-25., 800 – 1700
óráig.
Helyszín: az iskola titkársága.
Választható tanszakok:
drámajáték, iparművészet, képzőművészet,
népi ének és néptánc.

Gyenesdiás, 2016. december 31.
Szeretettel meghívunk
minden Kedves Érdeklődőt
a Kárpáti János Általános Iskola és AMI
művészeti záróvizsgájára, melyet
2017. június 8-án 1700 órai kezdettel az
iskola aulájában tartunk.

Tudásbajnokság
A megyei verseny Zalaegerszegen került megrendezésre, ahol iskolánk tanulói nagyon szép sikereket értek el. Három tanulónk bejutott az
országos döntőbe, mely Szegeden lesz 2017. május 20-án. Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak az elért eredményekhez, sok
sikert kívánunk az országos megmérettetésen indulóknak!
Helyezés
3. (Országos döntős)
4.
20.
31.
5.
23.
5.
18.
1. (Országos döntős)
6.
13.
1. (Országos döntős)
9.
2.
3.
3.
3.
4.

Tanuló neve
Kőhalmi Regő,
Kőhalmi Regő
Zámolyi Norbert
Zámolyi Norbert
Liszák Gréta Emma
Liszák Gréta Emma
Simon Eszter
Simon Eszter
Farkas Zsombor,
Farkas Zsombor
Paál Levente
Soós Barnabás,
Vincze Virág
Bató Bence
Bató Bence
Gombár Janka
Liszák Lili
Liszák Lili

Évfolyam
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
6.

Tantárgy
Anyanyelv
Matematika
Matematika
Anyanyelv
Környezetismeret
Anyanyelv
Irodalom, szövegértés
Matematika
Irodalom, szövegértés
Matematika
Irodalom, szövegértés
Környezetismeret
Irodalom, szövegértés
Matematika
Irodalom
Anyanyelv
Irodalom
Anyanyelv

Felkészítő
Nyiri Istvánné
Jakabfi Márta
Szekeres Erzsébet
Varga Katalin
Nagy Antal Róbert
Juhász Péterné
Juhász Péterné
Nagy Antal Róbert
Sebestyén Veronika
Glóbits Judit
Sebestyén Veronika
Ambrus Zita
Tüttő Lajosné
Inkler Ildikó
Cseh-Bodnár Zsanett
Varga-Vajda Renáta
Varga-Vajda Renáta
Varga-Vajda Renáta

Járási Szövegértő verseny Gyenesdiáson
Iskolánk immáron 8. alkalommal adott otthont e neves versenynek. Az idei évben 16 iskola 153 tanulóval képviseltette magát 1-8. évfolyamon. A tavalyi évhez hasonlóan most is szép eredményeket értünk el. Helyezetteink az alsó tagozaton:
Helyezés
2.
3.
7.
7.
14.
2.
14.
5.
12.
3.
1.
5.

Tanuló neve
Borsos Balázs
Horváth Boldizsár Gergő
Kiss-Bertók Levente
György Aranka Katalin
Balogh Laura
Tóth Janka
Horváth Miriam
Bagoly Loretta
Mácsai Rebeka
Gombár Janka
Vámos Richárd
Mácsai Dániel

Osztály
1a
1b
1a
2a
2b
3b
3a
4a
4b
6b
7b
8b

Felkészítő neve
Nyiri Istvánné
Egyedné Bakó Ildikó
Nyiri Istvánné
Varga Lászlóné
Varga Katalin
Juhász Péterné
Nikolics Virág
Sebestyén Veronika
Tüttő Lajosné
Varga-Vajda Renáta
Cseh-Bodnár Zsanett
Egyené Bakó Ildikó
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Versenyeredmények

A Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi Tagintézményében 2017. május 10-én megrendezett
helyesírási tanulmányi versenyen elért eredmények:

Kiss-Bertók
Levente (1.a)
3. hely

Bertalan Marcell
(1.b)
1. hely

Borsos Balázs
(1.a)
2. hely

Beszámoló a településképi
arculati változások témában
tartott lakossági fórumról
Gyenesdiásra látogató nyaraló, vendég,
vagy éppen később ide költözők fejében
biztosan megfordul ez a gondolat: milyen
szerencsések, akik már itt élnek. A balatoni
táj adottságai, a tó természeti csodái, a régió gazdag kulturális kínálata, a település
széleskörű szolgáltatásai, vagy éppen az itt
élők vendégszeretete mellett vajon mi miatt
érzi úgy az ide látogató, hogy Gyenesdiásra
érkezett, mi miatt döntenek úgy a beköltözők
- származzanak akár hazánkból, vagy a világ
más részéről – hogy ezentúl Gyenesdiást választják otthonuknak ?
A Balaton-melléki tájban, a természeti és
épített környezet változatos megnyilvánulása sajátos, az országban egyedi helyzetet
teremtett, melyben egyszerre kell megfelelni a települések fizikai határait szinte elérő
fejlesztői nyomásnak, továbbá annak a követelménynek, hogy Gyenesdiás továbbra is
egy élhető, egy Balaton-parti, gazdag kulturális kínálatú, a természeti környezettel
összhangban fejlődő és tájba illeszkedő
település lehessen.
A településképi arculati kézikönyv megfogalmazásánál a fenti értékek, sajátosságok,
természeti és építészeti adottságok, örökségek határozzák meg magát a települést.
Gyenesdiás sokszínű, sajátos identitása
teszi egyedivé. A most készülő kézikönyv
egyfelől arra vállalkozik, hogy ezeket a
közös értékeinket az itt élők segítségével
összefoglalja, másfelől egy olyan, a közösség és szakemberek által megfogalmazott
normagyűjteményt tartalmaz, mely a helyi

Eke Zsófi
(3.a)
2.hely

Riedl Dániel
(4.a)
3.hely

jó példákon keresztül
irányt mutat a jövő településképéhez, épületeinek, köztereinek
formálásához, arculatának kialakításához. A
kézikönyv elkészítésében településtervezők
és építészek segítik a
település munkáját.
Az arculati kézikönyv
elkészítésének egyik
legfontosabb mozzanata, hogy a helyi lakosok
véleményükkel, ötleteikkel részt vesznek a
tervezésben. A kézikönyvvel párhuzamosan
készülő helyi településképi jogszabály csak
akkor válhat közös normagyűjteménnyé, ha
a közösség magáénak érzi azt. Ezért nagyon
fontos, hogy a fórumokon, beszélgetéseken
aktív részvétellel, együtt fogalmazzuk meg,
hogy milyen legyen Gyenesdiás a jövőben.
A Kézikönyv készítésének első mozzanat
volt a 2017. május 5-én az 5T ÉPÍTÉSZETI
ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. részéről,
Horváth Márton településmérnök által megtartott lakossági megbeszélés, mely egyúttal
az indító összevont partnerségi tájékoztató
fóruma volt a településfejlesztési koncepció, településrendezési terv készítésének is,
melyek felülvizsgálatáról szintén döntött a
település Képviselő-testülete. A fejlesztési
koncepció feladata, hogy összefoglalja a
település közép és hosszútávú fejlesztési elképzeléseit, egy olyan utat jelöljön ki a jövő
fejlesztéseinek, mely összhangban van a fenti értékekkel, míg a rendezési terv feladata a
település térbeli rendjének, az egyes területhasználati szabályainak meghatározása.

Farkas Zsófia (2.a) 2.hely
Szijgyártó Ákos (2.a) 3.hely

A tervezett ütemezések szerint az arculati
kézikönyv ügyében, most az elsődleges feladat, hogy a gyenesdiási lakosok sétáik alkalmával figyeljék meg az épületek színeit,
tetőformáját, homlokzatát, nyílászáróit, azok
anyagait, az utcafronti kerítéseket. Gondolkodjunk el azon, hogy vajon milyen is lenne
az az egységes és rendezett utcakép, amit a
településen látni szeretnénk? Milyenek lehetnének a terek, a parkok, játszóterek és a
Balaton partja?
A tervezési folyamatba több módon be
lehet kapcsolódni elsősorban a fórumokon való részvétellel, másrészről pedig az
Önkormányzatnak eljuttatott lakossági javaslatokkal. További információkért soron
következő rendezvények miatt kísérje figyelemmel a településünk weboldalát, hirdető
felületeit, keresse munkatársainkat, a hivatal
elérhetőségeinek (T.: 83/312-737/100, tefo.
gyenesdias@gmail.com) valamelyikén.
Kapcsolódjon be Ön is a közös munkába,
hiszen Gyenesdiás arculatának, jövőjének
formálása közös ügyünk!

2017. május
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT
HIVATAL HÍREI
Kéményseprőipari sormunka
ütemterv
BM Oszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ,
mint kéményseprőipari szerv a 2017. évi
kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.
Gyenesdiáson 2017. augusztus 20.- szeptember 10. között várható,
Válluson 2017. augusztus 20.- augusztus31.
között várható.

Köszönet

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani
Hosszuné Bokor Mária és Bokor Norbert növényfelajánlásáért (120 db mandula csemete)
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata részére közterületi parkosításra.
A 2016. évi iparűzési adóbevallások benyújtásának határideje 2017. május 31.
Ebben az évben a hivatal nem küld ki
bevallás nyomtatványokat, azok a www.
gyenesdias.hu honlapról, a nyomtatványok
alatt megtalálhatók és letölthetők. 2017. január 1. napjától a NAV-on keresztül elektronikusan is benyújthatók a bevallások.

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.
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 még nem kértek strandigazolványt
azon személyeknek a hivatalban adóigazolást
kell kérni és azzal tudják kiváltani a bérletüket. 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 http://
www.gyenesdias.hu/nyomtatvanyok
adóügyi 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.

Elhanyagolt, gazos telkek
Felhívjuk a kedves Lakosok és üdülő tulajdonosok figyelmét, hogy az, aki:
a)
az általa használt, illetve tulajdonát
képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben az ingatlanát szükség szerint, de
évente legalább 4 alkalommal (húsvétig, július 15-ig, augusztus 20-ig, szeptember 30-ig)
gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es
magasság elérését megelőzően rendszeresen
nem kaszálja,
(32/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
6. § a) bekezdés) ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
a 2017-es szezonra dolgozókat keres kiemelt bérezéssel az alábbi munkakörökbe:
pénztáros
takarítónő
udvaros (férfi munkavállaló, „B”
kategóriás jogosítvány)
Jelentkezni személyesen a Községháza épületében (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,
földszint Műszaki osztály) lehet.
Felhívjuk a kedves Lakosság figyelmét,
hogy akinek szándékában áll beültetni az
Önkormányzata által kihelyezett virágtartós
utcanév táblákat és gondozását vállalja, az
Németh László növénytermesztőnél (8315
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 60.) három darab növényt igényelhet az Önkormányzat
költségére.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 25-én
tartotta munkaterv szerinti ülését.
Az első napirend keretében az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
döntött a képviselő-testület.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
és Intézményei bevételi-kiadási előirányzatát a 2/2016. (II.24.) számú rendeletével
849.566.121 Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés 2016. évi előirányzata két alkalommal
került módosításra és ezáltal 935.736.902 Ftra változott. Jelenlegi előirányzat módosítás
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révén 1.553.101.708 Ft-ra változott a költségvetési főösszeg, tehát az intézményekkel
összességében mind a kiadási, mind pedig a
bevételi oldal 306.679.843 Ft-tal emelkedett.
A második napirendi pontban az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadását, éves pénzforgalmi jelentését,
könyvviteli mérlegét, pénz- és eredmény-kimutatását, valamint a belső ellenőr beszámolóját tárgyalta a képviselő-testület.
A harmadik napirend keretében a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját, és a gyermekvédelmi beszámolót
fogadta el a képviselő-testület. Vass László
intézményvezető elmondta, hogy Gyenesdiáson 2016. évben együttműködési megállapodás alapján 29 fő vette igénybe a szolgáltatás,
amely 14 családot érintett. Gyenesdiásról a
tavalyi évben is nagyon sok adományt kapott
a Szolgálat, melynek szállításában az Önkormányzat is segített.
A negyedik napirendi pontban a település
egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót
tárgyalta a képviselő-testület.
Polgármester úr elmondta, az új gyermekorvosi rendelő építése évek óta napirenden
van, úgy tűnik azonban, hogy saját erőből
kell megvalósítani. Ennek része lenne egy új
fogászati rendelő szerkezetkész kialakítása is.
Fontos, ha pályázati rész nem társul hozzá,
sok gyermek szülessen a településen. Jó, hogy
sok CSOK-os beköltöző van a településen. A
cél az, hogy ebben az esztendőben legalább az
alapkőletétel megtörténjen.
Az ötödik napirendi pontban a Gyenesdiási
Kinizsi SK tevékenységéről szóló tájékoztatót
hallgatta meg a képviselő-testület. A Sportkör
az elmúlt években több milliós TAO pályázati támogatással gyarapodott. Szigorúbban
kell azonban venni a bizonylati fegyelmet, a
jegyzőkönyvek és beszámolók, kimutatásokat
elkészítését.
Támogatta a most kiírásra került TAO7
pályázat benyújtását, 20-25 MFt összeggel,
társasági adóból 70 %-ot kell összegyűjteni,
melyből az új műfüves pálya kerítése és a világítás is megvalósulna. A TAO6 pályázathoz
a hiányzó 240 ezer Ft-ot biztosította.
A hatodik napirend keretében a NyugatBalatoni Regionális Sportcentrum Egyesület
tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta a
képviselő-testület.
Az elmúlt év augusztusában szembesült azzal, hogy az egyesület nem tud csapatot indítani a MRSZ utánpótlás bajnokságaiban, ezért
nem kérhettek Szövetségi támogatást. A hasonló nagyságrendű egyesületek 1-1,5 millió
Ft éves támogatást kaptak. A helyi iskolában
biztosítottnak látszik az utánpótlás.
Az önkormányzat 1,2 MFt-ot, majd további 400 eFt-ot biztosított az Egyesület részére.
Partner volt az országos bajnokságok sikeres
lebonyolításában, biztosítva a helyszínt is.
Hetedik napirendi pontként a képviselőtestület döntött a klubkönyvtár-vezetői pályázatokról. A beérkezett pályázatok közül
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kola, mind az óvoda megkapta a bázisintézmény címet, amely 3 évre szól,
az ABC mögött tervezett játszótér kivitelezése a tervek szerint június 1-jén indul meg;
TOP pályázatok május elején kerülnek
kihirdetésre;
a nyári napközi biztosítása továbbra is
kötelező feladatként jelentkezik, amelyet a Vonyarcvashegy településsel közösen tervez az
Önkormányzat megoldani.
a Széchenyi – Balaton utcai csomópont
földkábel utólagos védelembe helyezésére
400.000 Ft-ot biztosított a képviselő-testület,
2017. évi költségvetéséből, a tartalékalap terhére.

A képviselő-testület soron következő ülését
2017. május 30-án, 18 órakor tartja. Az ülés
napirendi pontjai:

kező feltételeknek kell megfelelni az állásokra jelentkezőknek:
• 18 – 65. életév
A Magyar Honvédség által küldött meg• magyar állampolgárság
keresés alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a
• büntetlen előélet
lakosságot.
• bejelentett magyarországi lakóhely
A Magyar Honvédség
• egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság
2017. május 22. napján 13.00 órakor
tájékoztató előadást tart az alakulatainál beElőnyt jelent a B, C valamint az E kategóritölthető állásokról a Községháza nagytermé- ás vezetői engedélyek valamelyikének megléte, illetve a bizonyítvánnyal igazolt nyelvben.
tudás, azonban ezek hiánya nem kizáró ok.
A beosztások nagy részét általános iskolai A fenti kritériumoknak megfelelő jelentkezők
végzettség meglétével is be lehet tölteni. A számára az MH a következőkben felsorolt jutminimális iskolai végzettségen túl az követ- tatásokat biztosítja:

• rendszeres havi illetmény, pótlékokkal
és illetménykiegészítéssel (ez összességében beosztástól függően kb. 130 - 155
ezer forint havi nettó illetményt jelent)
• 25 nap alapszabadság
• térítésmentes, teljes körű egészségügyi
ellátás
• térítésmentes ruházati ellátás
• családalapítási támogatás
• kedvezményes étkezés
• szükség esetén laktanyai elhelyezés, illetve munkába járási költségek 86 %-ban
történő visszatérítése
• szabadidővel támogatott továbbtanulás,
az MH által szervezett továbbképzések.

Hársfalvi György kinevezését támogatta
egyhangúlag a testület.
Egyebekben a képviselő-testület döntött:
Zala Megyei Közgyűlés által alapított
kitüntető címek adományozásának javaslatáról,
2017. évi lakossági ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási támogatás” c. pályázaton
történő részvételről,
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról,
Kábeltelevízió Nonprofit KHT felügyelőbizottságába Czibor Zoltánné delegálásáról,
nagy öröm, hogy mind az általános is-

Magyar Honvédség
toborzása

1.)
Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről, a Keszthelyi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről
2.)
Beszámoló a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban végzett
tevékenységről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

2017. május

Programme und
Veranstaltungen in
Gyenesdiás
Pfingst-Sonntag, 04. Juni von 10.00 – 15.30
Uhr
Straßensperren während des Keszthelyer
Marathon-Rennens (10,55 / 21,1 / 42,2 km)
Zur Laufstrecke gehören auch einige Straßen
in Gyenesdiás. Bitte haben Sie Verständnis,
dass in der Zeit zwischen 10.00 und 15.30 Uhr
die folgenden Straßen für die Bevölkerung
teilweise gesperrt sind: Parkplatz Liget Pláza,
Avar Vezér utca, Béke utca, Kapernaum utca,
Széchenyi utca.
Pfingst-Montag, 05. Juni morgens ab 6 Uhr
Öffentlicher Angelwettbewerb am Diáser
Angelstrand vom Ufer oder Boot aus. Jeder
kann mitmachen mit einer Angel pro Person.
Anmeldung eine halbe Stunde vor Beginn direkt am Angelplatz. Kindern ist das Angeln
vom Boot aus nur in Begleitung Erwachsener
erlaubt.
Neuer Erfolg der Eisdiele „Bringatanya”
Die Somogyi Eisdiele hat das Finale in Ungarn
gewonnen und darf bei der europäischen
Qualifikation zur WM dabei sein. Herzlichen
Glückwunsch!
Die Eisdiele Bringatanya hat schon einen
guten Ruf in der Region und soll bald weltweit
bekannt werden. Sie hat sich für die europiäsche
Runde der Eis-WM am 24./25. Juli in Bologna qualifiziert. Aus 24 Teilnehmern wurde
die Bringatanya mit einer ihrer Eisspezialitäten
als Sieger gewählt. In der Eisdiele gibt es
viele verschiedene Eissorten in immer neuen
Geschmacksrichtungen. Die Auswahl fällt dem
Eis-Fan oft schwer. Alles ist lecker, aber das
Sieger-Eis müssen Sie unbedingt bald einmal
probieren!
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Unser nächster Ausflug wird Pfingsten am
3./4./5. Juni (Samstag-Montag) sein. Sie
können zusammen mit uns schöne Erinnerungen
und Eindrücke sammeln. Die Fahrt geht ins
nordöstliche Ungarn. Unter anderem sind Sárospatak und Sátoraljaújhely unsere Reiseziele.
Sárospatak ist eine Kleinstadt ca. 70
km nordöstlich von Miskolc. Sie liegt am
nördlichen Rand des Tokajer Weingebietes.
Die Burg von Sárospatak ist als Burg Rákóczi bekannt und spielte in der Geschichte
Ungarns bei den Kämpfen gegen Habsburg eine
Rolle. Zu ihr gehört auch die Burgkirche. Das
Landschaftsschutzgebiet Megyer-hegyi tengerszem ist atemberaubend schön.
Sátoraljaújhely ist eine Kleinstadt am
Nordrand des bekannten Tokajer Weingebietes
an der Grenze zur Slowakei. Im Ort befindet
sich das Museum Kazinczy Ferenc (ungarischer
Schriftsteller und Reformer der ungarischen
Literatur und Sprache) und das Museum der
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ein Bergwanderweg des Zempléner Bergzuges,
der sowohl zu Ungarn als auch zur Slowakei
gehört.
Wer an unserer 3-tägigen Reise teilnehmen
möchte, muss sich bitte bis Sonntag, 21. Mai
anmelden und innerhalb von 2 Wochen 10.000
Forint anzahlen, um damit seine Teilnahme zu
bestätigen.
Weitere Details und Anmeldung hier: http://
magyarvandor.hupont.hu/
Gemeindenachrichten
Die Jahres-Eintrittskarte 2017 für die
Gyenesdiáser Strandbäder ist vom 20. Mai - 30.
Juni täglich von 12 – 17 Uhr und ab 01. Juli
nur MO-FR von 08 – 10 Uhr an der Kasse am
Gyeneser Lido-Strand erhältlich.
Mitzubringen sind entweder gültiger
Personalausweis mit Foto+Adresskarte oder
die Jahreskarte 2016, die dann verlängert wird.
Verlängerung max. 4 Jahre möglich. Danach
ist eine neue Jahreskarte mit neuem Foto
erforderlich. Voraussetzungen: keine lokalen
Steuerschulden *). Für unberechtigte Nutzung
werden Geldbußen erhoben.
*) Nachweis des zuständigen Finanzamtes
persönlich, per Post oder E-Mail-Anfrage. Das
Antragsformular kann bei wwww.gyenesdias.hu
heruntergeladen werden. Folgen Sie dem Link
Nyomtatványok und Adóügyi. Die Mitarbeiter
im Steuerbüro sind bei Bedarf sicher behilflich.
Wer den Steuernachweis im vergangenen Jahr
bereits beantragt hat, braucht in diesem Jahr nur
Personalausweis mit Foto+Adresskarte an der
Strandkasse vorzulegen.
Zur Zeit werden Entwicklungs- und
Bauarbeiten auf dem Diáser Spielstrand
durchführt. Aufgrund der vielen und lange
andauernden
Überschwemmungen
im
Frühjahr wird das Gelände aufgeschüttet, alle
Wege werden erneuert. Der östliche Teil des
Strandbades ist jetzt Arbeitsgebiet und wurde
deshalb abgesperrt. Der große Spielplatz
und die kleine Bucht sind zur Zeit nicht
besuchbar. Während der Bauarbeiten besuchen
Sie bitte den Gyenes Lido-Strand, und zum
Spielen empfehlen wir die anderen Spielplätze
im Ort (Gyeneser Lido-Strand, Diáser
Gedenkpark, Ecke Vörösmarty-Széchenyi Str.,
Ecke Faludi-Dornyai Str.)
Der Diáser Spielstrand wird noch schöner und
erwartet in Kürze seine Badegäste mit einigen
Neuigkeiten.
Aufruf an alle Grundstückseigentümer:
Bitte auf und vor Ihrem Grundstück Ordnung
halten und zu starke Verunkrautung vermeiden. Bitte achten Sie besonders auf
Ambrosia (ungar. parlagfű). Der Pollen dieser
gelbblütigen, krautigen Pflanze, aber auch der
Hautkontakt mit dem Blütenstand kann heftige
Allergien auslösen. Die Pflanze muss daher
unbedingt vernichtet werden. Rasenmähen
bitte regelmäßig, jedoch mindestens 4x jährlich
(Ostern, Pfingsten, 15. Juli und 20. August).
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Bei Zuwiderhandlungen können Eigentümer
von vernachlässigten Grundstücken mit
Bußgeld oder Geldstrafen belegt werden (lt.
staatlicher Regulierung (32/2013), (Oktober
16), Grundlegende Regeln des sozialen
Zusammenlebens, § 6 a).
Informationsstunde für deutschsprachige
Einwohner
Am 05. Mai fand im Gemeindehaus eine
Informationsstunde für die deutschsprachigen
Einwohner von Gyenesdiás statt. Die
Veranstaltung war in diesem Jahr leider nicht so
gut besucht wie in den Vorjahren.
Jahresrückblick 2016: Es ist erfreulich, dass
wiederum keine Kredite aufgenommen werden
mussten. Es gilt das Motto „Wir können nur
Geld ausgeben, das wir eingenommen haben”.
Die Gemeinde hat einige Projekte aus eigener
Kraft und mit staatlicher Hilfe realisiert. Dazu
gehören Straßen- und Gehwegreparaturen,
Investitionen bei den Strandbädern (Erneuerung
Sanitärgebäude, Spielplatz, Abschirmung/
Sonnenschutz, Erneuerung Veranstaltungszelt,
LED-Lampen, „Simple” Eingangssystem),
Investitionen für Schule, Kindergarten und
Gemeinde (u.a. Renovierung Klassenräume,
Bodenfliesen, Trennwände in Umkleideräumen,
Spielplatz).
Die Gemeinde kann stolz sein, wiederum die
Auszeichnung „Blaue Flagge” als bester Strand
am Balaton und außerdem die Auszeichnung
„Das grünste Strandbad am Balaton” bekommen
zu haben. Am Fußballplatz entstand eine
Tribüne mit 250 Plätzen. Die Gemeinde bekam
einen Preis für Verkehrssicherheit und beteiligt
sich an klimafreundlichen Projekten, u.a. mit
der Modernisierung der Straßenbeleuchtung.
775 LED-Straßenlampen mit Solartechnik sind
bereits installiert.
Wichtige Aufgaben für 2017: Gyenesdiás bewirbt sich um Ernennung zur Stadt. Alle
Voraussetzungen dafür sind erfüllt. Mit zur
Zeit 3.998 Einwohnern ist Gyenesdiás die
größte Gemeinde im Bezirk Zala und hat im
Vergleich mit anderen Zalaer Orten, die bereits
Stadt-Status haben (ausgenommen Kreisstadt),
eine höhere Einwohnerzahl. Dasselbe gilt im
Vergleich mit Orten rund um den Balaton, die
bereits zur Stadt erklärt wurden.
Ein öffentlicher Spielplatz und eine ParkRekonstruktion entlang Palkó Sándor Weg
(neben der Schule) sind vorgesehen, ebenso die
Decken-Rekonstruktion der St. Ilona Kirche
und der Bau einer Ruderboot-Anlegestelle am
Diáser Spielstrand.
Weitere Straßenbauarbeiten (Asphaltierung
und Schotter) folgen. Welche Straße wann, kann
in der Technischen Abteilung im Gemeindebüro
erfragt werden.
Außerdem in Planung:
•
Bau einer Turnhalle auf dem
Schulgelände
•
Mit Hilfe einer Bewerbung um
staatliche Zuschüsse: Rekonstruktion der
Untersuchungs- und Behandlungsräume in der
Kinderarzt-Praxis sowie Bau einer Kantine für
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die Schulkinder durch Aufstockung des CoopLadengeschäfts neben der Schule, so dass die
inzwischen aus allen Nähten platzende Kantine
im Kindergarten den kleinen Kinder vorbehalten
bleibt und die Schulkinder zum Mittagessen
nicht mehr über die Hauptstraße gehen müssen.
•
Energieproduzierende Anlagen an
öffentlichen Gebäuden (Solartechnik);
•
Gyeneser Lido-Strand: neuer Eingang
und Erneuerung der Grundstückserschließungen;
•
Kunstrasen für den Fußballplatz;
•
Erneuerung des Übergangs an der 71
Hauptstraße nach der Hauptsaison;
•
Ausbau des Kamera-Systems für
Raumüberwachung.
Erfreuliche Entwicklung bei der Ansiedlung
von Unternehmen. Ihre Anzahl hat sich in den
vergangenen 5 Jahren erhöht, gleichzeitig ist die
Arbeitslosigkeit von 5,3% auf 1,88% gesunken.
Täglich kommen ca. 250 Arbeitnehmer aus
anderen Orten als Pendler nach Gyenesdiás.
Die Steuereinnahmen der Gemeinde haben
sich in den vergangenen Jahren erhöht, davon
im letzten Jahr jedoch unwesentlich. Neben den
festen Kosten wird das Geld für verschiedene
Projekte eingeplant, die mit öffentlichen
Ausschreibungen, Förderungen und Hilfe von
Investoren realisiert werden sollen:
Marktplatz und Kantine,
Regenwasserableitung,
Promenade und Fahrradweg entlang
des Ufers,
Untersuchungsund
Behandlungsräume in der Kinderarzt-Praxis,
Konzept zur Förderung des AnglerTourismus,
Energieproduzierende Anlagen an
öffentlichen Gebäuden (Solartechnik),
Nutzung der Sonnenenergie in
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Engere
Zusammenarbeit
mit
Bakonyerdő Forstwirtschaft und Bündnis der
Ungarischen Wanderer (Rekonstruktion der
Diáser Mühle, Ausbau der Fahrradwege im
Keszthelyer Gebirge).
Schließlich gab es Gelegenheit für Fragen
und Anregungen.
- F: Was ist mit Klimastrategie gemeint? A:
Fokus auf Energie durch Solartechnik.
- F: Was sind die Vorteile einer Stadterklärung?
A: Förderungszuwachs, mehr Bewerbungen um
finanzielle staatliche Beteiligungen möglich,
Personalzuwachs, mehr Möglichkeiten für
Siedlungsentwicklung. Ein Stadt-Status bedeutet
wirtschaftliche und finanzielle Vorteile.
- F: Werden beim Bau der geplanten
Turnhalle behindertengerechte Maßnahmen
berücksichtigt?
A: Ja, z.B. barrierefreie Zugänge außen und
innen (Eingangsbereich, Sanitäranlagen,
Umkleideräume)
- Anregung: Da der Hinweis auf zu
vermeidende
Lärmbelästigung
und
Vernachlässigung von Grundstücken als
Aufruf in der Zeitung nicht auszureichen
scheint, wären Hinweise als Zusatztext in den
Grundsteuerbescheiden eine zusätzliche und
vielleicht nützliche Maßnahme (Standardisierte
Textbausteine auf ungarisch/deutsch/englisch).
Abschließend ein Referat zum Thema
„Erscheinungsbild von Gyenesdiás”, das von
Herrn Márton Horváth (Fa. 5T Ges. f. Architektur
und Stadtentwicklung) gehalten wurde. Herr
Horváth erstellt in Zusammenarbeit mit dem
Bau-Ingenieur unserer Gemeinde, Herrn Zoltán
Horváth, ein Handbuch für Bauregelungen.
Warum das alles? Das ungarische Baugesetz
(Epitesi törveny, Etv.) wurde gelockert und ist
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seit geraumer Zeit sehr allgemein gefasst. Es
gibt nur noch übergeordnete Regeln für die
Siedlungsgestaltung. Die Verantwortung wurde
den Gemeinden übertragen. Seit 1.1.2017
sind alle Städte und Gemeinden verpflichtet,
ein Handbuch für lokale Bauregelungen zu
erstellen, worin verbindlich festgelegt wird, wie
das Erscheinungsbild der Siedlung aussehen
soll. Was darf wie und wo gebaut werden, Art,
Form und Höhe der Gebäude, Dächer und
Einzäunungen, Reklame und Hinweisschilder
an Straßen und/oder Grundstücken usw. Nicht
nur Wohnhäuser und private Grundstücke
prägen das Erscheinungsbild einer Siedlung,
sondern im wesentlichen auch das Straßenbild,
Grünanlagen, Geschäftshäuser. Die Einwohner
haben bis zur Fertigstellung des Handbuches
ein Mitgestaltungsrecht und werden bis
Oktober 2017 um Vorschläge gebeten –
möglichst mit ausführlicher Beschreibung
und Fotos.
Zusammenfassend wurde von unserem
Bürgermeister darauf hingewiesen, dass Gyenesdiás ein familienfreundliches, ruhiges
Dorf ist und bleiben will und dass alle
Investitionen und Weiterentwicklungen in
diesem Sinne geplant und realisiert werden
sollen. Familienfreundlichkeit ist nicht nur im
Zusammenhang mit Tourismusförderung zu
sehen, sondern ganz besonders auch im Hinblick
auf die jungen Familien unserer Gemeinde.
Im Namen der Anwesenden darf ich mich
bei unserem Bürgermeister für seine Zeit
und Mühe bedanken, dass er die deutsche
Informationsrunde ermöglicht. Ein großes
Dankeschön geht auch an Frau Réka BuzásBelenta für ihre Hilfe und Übersetzung und
ebenso an Herrn Martón Horváth für seinen
interessanten Vortrag. (Margrit Falley)

Útlezárások a Keszthelyi Kilométerek Futóverseny ideje alatt
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. június 4-én Pünkösd vasárnap 10.00-15.30 óra között tartandó Keszthelyi
Kilométerek félmaraton az alábbi útvonalak FÉLPÁLYÁS LEZÁRÁSÁT érinti: Liget Pláza parkolója, Avar Vezér utca, Béke utca,
Kapernaum utca, Széchenyi utca. Ezúton kérjük és köszönjük a közlekedők, valamint a lakosság szíves megértését!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
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által rendezett Ju-Jitsu Kupabajnokság. Ezen
a versenyen Zsolt +94 kg földharc kategóriában szintén első helyezést ért el.
Legutóbbi
versenyén,
2017.05.06-án
Wéber Zsolt
Barcelónában megrendezett BJJ MASTER
Európa Bajnokságon két győztes mérkőzés
újabb eredményei
után -94,30 kg kategóriában a dobogó har2017. 03.11-12-én került megrendezés- madik helyére állhatott.
re Budapesten a 2017 évi Greppling MaZsolt következő versenye a sport Ju-Jitsu
gyar Bajnokság, ahol Zsolt -95 kg GI szervezet által rendezett földharc Európa BajGreppling(földharc) kategóriában indult. A nokság lesz Boszniában, ahová kvalifikáció
harmadik győztes mérkőzése után 2017-ben után a magyar válogatott színeiben és GyeMagyar Bajnok lett. Így megadatott a lehe- nesdiás címerével -94 kg-ban képviseli Matőség számára, hogy a 2017 őszén Azerbaj- gyarországot.
dzsánban megrendezésre kerülő Európa
Bajnokságon induljon.
Ezúton gratulálunk a kiemelkedő eredmé2017.04.23-án Keszthelyen került megren- nyekhez és további jó felkészülést kívánunk!
dezésre a Magyar Sport Ju-Jitsu Szövetség
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

SPORT

Oázis kertészet Keszthely

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Gyenesdiási Vendégházba keresünk reggeliztető kollégát
június végétől szeptember közepéig (megegyezés szerint)
heti 4-5 napra (kb. napi 4 óra munkavégzésre) kortól/nemtől
függetlenül. Minimális német/angol nyelvtudás előnyt jelent.
Jelentkezni lehet a 20/9365-710-es mobilszámon vagy az
info@holiday-hungary.hu e-mail címen.

Apróhirdetések

Ü V E G E Z É S

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

Gyenesdiáson naponta friss kecsketej,
anyakecskék és 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

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

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

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

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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Vívó iskola

Tavaly indult a vívóiskola a helyi általános
iskolában. A legjobbak közül Kecskés Gellért és Lancz Domonkos idén is folytatta a
tanulást és új társaikkal jól mutatkoztak
be a közelmúltban rendezett versenyen.
- Gyenesdiáson az alapok megtanulására
nyílik lehetőség, jelenleg kilenc elsős, kezdő kisgyerek jár a foglalkozásokra. – Kezdte
beszélgetésünket Kovácsné Kopfer Beatrix
edző, majd munkájukról a következőket mesélte. - Heti kétszer, kedden és pénteken egy
órát edzhetünk, az alapokat a mozgásformákat tanulják meg a gyerekek. Megszeretik
a sportolást és a vívást. Különböző játékos
feladatokkal színesítjük a foglalkozásokat.
Lehetőségünk van szivacs tőrrel vívni. A
sulivívás program keretében kapott az iskola
400 ezer forintos támogatást a vívószövetségtől, fejvédőket, fegyvereket vásároltunk. Tervezzük szúrópárna felhelyezését és további
eszközökkel élvezetessé tenni a vívást.
A tudáspróbán a kezdő kicsik vettek részt,
különböző játékos feladatokban mutatták
meg magukat, mint az ugrókötelezés, tenisz-

2017. április 23-29.
között került
megrendezésre a
III. Nemzetközi
Balatoni Pontyfogó
Kupa
A Balatont teljes mértékben körülölelő,
mára a világ egyik legnagyobb bojlis versenyének számító kupán összesen 15 nemzet,
127 nemzetközi csapata indult.
Gyenesdiás mindkét strandját összesen
4 versenyző (két magyar egy német és egy
cseh) csapat részére biztosította. Az idei évben a legnagyobb pontyot (26,05 kg) Fonyódon fogta a Black Bass nevű csapat. Az
egy csapat által kifogott összes halmennyiség tekintetében
Gyenesdiás legjobb eredménye ezúttal a
Sportcarp2 nevű cseh csapat által elért 22.
helyezés, akik a verseny ideje alatt összesen 202 kg pontyot akasztottak horogra.
Ebben a kategóriában a dobogó legmagasabb fokára a magyar Pontycentrum csapata
léphetett 644 kg-al.
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labda eltalálása tőrrel. Lerakott tőrök között haladás
vívólépésben. Lábmunka
bemutatása fegyverrel. Teniszlabda egyensúlyozás
kanalas tőrrel.
Tőlünk hat gyerek szépen teljesített és az elérhető harminc pontból mindenki húsz felet teljesített
a közelmúltban Budapesten rendezett versenyen.
Az Országos Vívó versenyen igazolt versenyzők nem vehettek részt,
Kecskés Gellért és Lancz
Domonkos nagyon szépen Lancz Domonkos, Kecskés Gellért, Kovácsné Kopfer Beatrix,
teljesítettek. Domonkos a
Szommer Noel, Fridinger Nimród, Wágenhoffer Zalán,
nyolcba jutásnál esett ki,
Kovács Jakab, Berta Bulcsú, Lancz Botond
Gellért a négybekerülésnél
A programot hosszútávra tervezi a szövetség.
fejezte be, másodikasként saját korcsoportjáA legjobbak a keszthelyi vívó szakosztályban
ban első lett.
Háromnapos rendezvényen az igazolt folytathatják a tanulást. Nyári tábort is szerversenyzők diákolimpiáját is megrendez- vezünk, augusztus 7-től kezdődik a kicsik
edzőtábora, 14-től a nagyobbakat várjuk.
ték. Kovács Alex 33. lett a 180 főből.

A „mi kocsmárosnénk”
Élnek emberek köztünk, akik vonzzák a
szeretetet. Rájuk képtelenség nem szimpátiával, mosollyal nézni. Létük örömmel tölt el,
ha egy légtérben vagy velük.
Szerencsések, akik ismerhetik őket, akik találkozhatnak
velük.
Gyenesdiásnak nagy szerencséje, hogy él ilyen társunk itt
és Dalárdánk örömére sokszor
színesíti fellépéseinket kedves megjelenésével, huncut
mosolyával közös produkcióinkban. Közösségi emberként,
csoportvezetőként, itthon és a
környék településein is sikerre
viszi csapatát. Fánk-partikon,
főzőversenyeken, disznóvágásokon, palacsintafesztiválon, mutatják meg
jártasságukat a gasztronómia tudományában.
De ugyanilyen odaadó lelkesedéssel áll színpadra, ha a költészet szólítja és saját gondolatait, életérzését is versbe foglalva osztja meg
velünk.
Dalárdánk a Kocsma-, ill. Csárdajelenetben kocsmárosnéként szerette meg és a Betyárlegendánkban is ebben a jól ismert szerepében csal mosolyt a nézők és szereplők
arcára egyaránt.
Legutóbb a Balatoni Múzeumban kétszer,
majd Fenékpusztán a IV. Nádi Jancsi Betyártalálkozón élvezhettük társaságát. A II. Cserszegtomaji Nótaversenyen buzdította csapatunkat társaival, ahol sikeres és kellemes
délutánt tölthettünk együtt. Ő a vidámságunk
egyik záloga. Igazi közösségi ember, aki tesz
is azért, hogy ha valami elindult, az sikeres le-

gyen. Aggódó tekintettel figyeli a másikat és
örül, ha más is megtalálja önmagát. Sokszor
fáj itt-, vagy ott, látszik, hogy a pihenés most
jobban esne, de ha jönni kérjük, örömmel teszi, lerázza arcáról a fájdalmak látható kínjait

és mosollyal, derűvel játszik, énekel velünk.
Bizonyára sokan ismerik Tánczosné Marikát, aki nekünk „csak” Marcsi, vagy egyszerűen „kocsmárosné”, szerepei kapcsán.
Róla szólok, s gyűjtöm gondolataimat,
hogy aki csak kevésbé ismeri, megismerje,
aki pedig nálam jobban, az igazolja az elmondottakat.
A Dalárda minden tagja nevében mondok
köszönetet Marcsinak, azért mert van, azért
mert köztünk van. Szeretnénk továbbra is élvezni társaságát, kedves lényét, csoportunk
értékes tagjaként.
Kívánok jó erőt, egészséget, vidám mosolygós éveket KEDVES MARCSI!
Miért is? Ezért mindért és csak úgy, mert
velünk vagy!
Szeretettel és tisztelettel a Dalárda nevében:
Bognár Ystván a krónikás.
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Gyenesdiási Híradó

Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC, zöldség-gyümölcs és bor
kis-és nagykereskedés, trafik egy
helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt,
kényelmes nagy parkolóval!
UHT 1,5 %-os tej import 159 Ft/l
Vénusz napraforgó étolaj 2 l-es 899 Ft/db 449 Ft/l
Coca-cola termékek 1,75 l-es 339 Ft/db 194 Ft/l
Frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől 159 Ft/l
Somogyi eper – napi legkedvezőbb áron.
TRAFIK: dohánytermékek és kiegészítők
teljes választéka.
Minőségi folyó-borok nagy választéka:
Villány, Szekszárd, Balaton Mellék, Keszthely.
Kiváló ár-érték arány.
NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-16; V: 6-12

P

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

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Vonyarcvashegy, Fő út 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Multifokális szemüveg

pénzvisszafizetési
garanciával.

„Célunk: megőrizni, amit a
természet adott, pótolni, amit
megtagadott és még szebbé
tenni, ami már megadatott.”

Széles látómezővel, 6 hónap
megszokási garanciával
69.900 Ft/db helyett most

55.000 Ft/db áron!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. április 27-től május 30-ig.

Áprilistól sok szeretettel várok minden
szépülni, felfrissülni vágyó vendéget!
Szolgáltatások:
• Arckezelések (Arc- és dekoltázs
masszázs, Anti-Aging és
hideglézeres ránctalanító
kezelés, tisztító kezelés, stb.)
• Pedikűr - Manikűr, gél-lakkozás
• Sminkelés, szemöldök és
szempilla festés, szemöldök
szedés
• Gyantázás, stb.
Nyitva tartás: Akár a hét minden napján!
Bejelentkezés: Őri Sára kozmetikus • Tel: 30/603-5695
Vonyarcvashegy, Fő út 58. • fb.com/sarikozmetika

A kupon felmutatása
10% kedvezményre jogosít egy
választott arckezelés árából.
Felhasználható: 2017. június 30.

