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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa
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TISZTELT GYENESDIÁSIAK!
2018. április 8-án, Magyarországon
sorsdöntő országgyűlési választás lesz.
A polgári értékrend, a magyar és egyben
keresztény kultúra marad-e fenn, vagy a
bevándorláspárti erők tiszavirág-életű,
bizonytalan jövőt ígérő összefogása.
Fontos kérdés, hogy megőrizhetjük-e
hazánk, településeink nemzeti-hagyománytisztelő kultúrára épülő jellegét, meg
tudjuk-e védeni az országunk szuverenitását, meg tudjuk-e védeni azt a magyar
életet, melyet nagyapáink, apáink megéltek, és mi is abba születtünk.
Biztonságos és vonzó maradhat-e gyermekeinknek Magyarország, valamint jó
példa lehet e más nemzetek, kultúrák számára? Ez a TÉT!
Gyenesdiás az elmúlt években bizonyított, hiszen igazán polgári értékrend szerint terveztük és éltük mindennapjainkat,
kisebb-nagyobb közösségeinkben, egymásra való odafigyelésben, szeretetben
– és nem ellenségeskedésben. Fejlettek
hagyományőrző programjaink, magyar
és nemzeti kincseink igazán családbarát
közösségeink által történő őrzése fontos és
támogatott vállalások a mindennapokban.
Eladósodás nélkül és értékőrző módon
sokat fejlődtünk és fejlesztettünk a nagyközösség örömére, melyre büszkék lehetünk – köszönhetően keresztény-polgári
kormányunknak. Úgy érzem a jövőben is
ki kell állnunk a folytatás lehetőségéért, az
igaz értékteremtő Gyenesdiásért!
Fontos meglátnunk a józan ész, az életösztön és önvédelmi jogunk alapján,
hogy most szavazatunkkal kell megvédeni keresztény civilizációnkat és magyar
hazánkat! Mindenki részvétele és szavazata számít!
Őrizzük meg hazánkat, térségünket,
településünket olyannak, amilyennek
szeretnénk, hogy unokáink is láthassák!
Gál Lajos – polgármester

Nekünk is sikerülhet!
Megemlékezés március idusán.

Az 1848. március 15-i forradalom 170.
évfordulóján tartott ünnepi megemlékezésre
a hagyományokat követve a gyenesdiási
általános iskola aulájában került sor. A történelmi pillanatokat versekkel, dalokkal színesítve a 6. évfolyam tanulói elevenítették fel
a községi felnőtt kórussal. A tanulókat Inkler
Ildikó és Csordásné Fülöp Edit tanárnők készítették fel.
Köszönjük a tanulóknak, pedagógusoknak, a
községi kórusnak, huszároknak a szép megemlékezést!
Ünnepi beszédében Manninger Jenő
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a
következő gondolatokat fogalmazta meg.
- Március 15-e egyet jelent a hazaszeretettel, a
szabadsággal, és a testvériséggel. Petőfi Sándor
és sok tízezren haltak hősi halált a magyar szabadságért. Az 1848-as forradalom pillanatai
ugyanakkor a nemzeti összefogás ígéretére
emlékeztetnek minket, hiszen mindig kell egy
olyan nemzeti cél, amelynek fényében elhalványulnak az amúgy létező különbségek.
Az érdekek és az elképzelések akkor is különbözőek voltak, de akkor össze tudott fogni a
főnemes a köznemessel, jobbágy a katonával.
Máshogy látja jónak az ország függetlenségét
és fejlődését elérni Kossuth és Széchenyi. Megérezték a nagy pillanatot, amikor történelmet
írhattak azért, hogy Magyarország független és
szabad ország lehessen. 170 évvel ezelőtt ezt

az egyetértést sikerült megvalósítani. Az ország
függetlenségéért, nyugodt és békés fejlődéséért, az egyenlőségért sikerült félre tenni minden
vagyoni és nemzetiségi különbözőséget, és
együtt szembenézni az idegen hatalmakkal.
170 év után most is ugyanerre volna szükség. Amikor hazánkat, de egész Európát olyan
mértékű bevándorlás fenyegeti, amely nem
csak gazdaságilag, de kulturális és vallási téren
is átrajzolhatja az életünket, akkor nekünk,
magyaroknak egy célért kellene dolgozni. Ez a
cél nem más, mint az ország biztonsága, a gazdasági eredményeink megőrzése, és a magyar
családok, a fiatalok, a gyermeket vállalók, és
a nyugdíjasok segítése minden körülmények
között. 1848-ban sikerült ez Petőfiéknek, bízom
abban, hogy 2018-ban nekünk is sikerülhet!
Zalában mindig meg kell említeni ’48 kapcsán a hős zalai honvédeket. Sok helyütt tettek
tanúbizonyságot bátorságukról, hazaszeretetükről. A krónikák leginkább a Budai vár vis�szafoglalása kapcsán említik őket.
Köszönet, hogy itt Gyenesdiáson nemcsak
a település fejlődik szépen, hanem gondolnak
a kultúrára, sőt kifejezetten a nemzeti kultúránkra is. Köszönjük a szép műsort is! S nagy
öröm, hogy ilyen s más rendezvényeket jövőre
már az új tornacsarnokban is meg lehet majd
tartani.
Az ünnepi műsor a Hősök Kertjében tartott
koszorúzással ért véget.
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Programajánló
március 25-én, vasárnap 15 órától, Víz
napi Balcsi party a NABE szervezésében, Keszthelyen a Zenepavilonnál
március 27-én, kedden 17 órakor,
Húsvéti kiállítás: Csizy Istvánné
tojásfestő népi iparművész, Bognár
G. Piroska kosárfonó, Bognár Edit
csipkeverő népi iparművész munkáiból
a Községházán
április 6-án pénteken 19 órától a
Községházán Tavaszköszöntő
táncház Berecz Andrással.
(További részletek a plakátokon)

április 7-én, szombaton 15 órától, Piaci
szezonnyitó vetőburgonya vásárral
április 9-17-ig, Költészet hete Gyenes
diáson (részletes program a 3. oldalon)
április 21-22-én, 20. Rügyfakadás Tavaszünnep kétnapos programja a
Nagymezőn. Tavaszköszöntő szabadtéri családi rendezvény a Föld napja
alkalmából. (részletes program az 5. oldalon)

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 9-10.

ÚJSZÖVETSÉG MARATON - negyedszer
2018. március 17-18-án, több mint 60 résztvevővel 21 óra idő alatt végigolvastuk a
Szentírás eme részét. Az első felolvasó – a közös ima után – dr.Szécsi József, a Budapesti
Zsidó Egyetem oktatója volt, aki a biblia eredeti nyelvén, görögül olvasta Jézus Krisztus
nemzetségtábláját, a második Deák Ákos plébánosunk. Képünkön az utolsó olvasók.

Nagy érdeklődés mellett ajánlotta Gál Lajos polgármester három gyenesdiási amatőr alkotó kiállítását február 26-án, a Községházán. Sokak
számára újdonság volt, maga a technika is – Szabó Béláné Magdi papírfonásai, de gyönyörködtették a látogatókat Lakics Tamás szőlőtőkékből
készült dísztárgyai és Hársfalvi György fotói is. A megnyitón bemutatkozott a Kőhalmi Ágnes vezette gitárszakkör HangraBanda zenekara is.
A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány a Nemzeti
Művelődési Intézet megbízása alapján egy kiadványt
készített, amely egy helyi népfőiskolai egység létrehozásáról, annak stratégiájáról szólt. Az – 1000 példányban
nyomtatott - 56 oldalas kiadvány ezen kívül tartalmazza
a már regisztrált, helyi értéktárba felvett nemzeti értékeket is. 2018. március 19-én ennek bemutatójára került sor,
egy olyan rendezvény keretében, ahol a – kiadványban
tárgyalt témán kívül – bemutatkozott a Kertbarát kör és
chili klub, Volner Lajos körvezető tájékoztatójával, Páli
Lajos gyümölcsészeti, szőlészeti előadásával, gyenesdiási
borfajták bemutatójával, borkostolóval, a helyi Szövő-,
kosárfonó- és népi kismesterségek szakköre – egy leendő
szakácskönyvükhöz készült - ételkóstolójával. Az est régi
– 10-20 éves kisfilmek vetítésével végződött.

•
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•
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•
•
•
•
•
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•
•

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

2018. március

-3-

Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

ZALASZÁNTÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT CSALÁDSEGÍTŐ
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala Megye 8353 Zalaszántó Fő utca 3. Az intézmény ellátási területéhez tartozó települések:
Gyenesdiás, Karmacs, Vindornyafok, Vindornyaszőlős
Pályázati feltételek: Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, 2. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet II. Rész 1. pontja szerint,
Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány, Saját gépkocsi, Büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakterületen szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, Helyismeret
Elvárt kompetenciák: Jó szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs, együttműködési, problémamegoldó készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági (erkölcsi) bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass László nyújt, a 06/30/316-7750 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (8353 Zalaszántó Fő utca 3).
Elektronikus úton Vass László részére a zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.hu E-mail címen keresztül. Személyesen: Vass László, Zala megye, Zalaszántó Fő utca 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27. • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018.05.02.

Köszönöm az ünnepi
Táncházat!
2018. február 3-án, egy igen jó hangulatú,
családias táncos mulatság volt az iskola aulájában. Nagy öröm volt számomra, hogy a sok
gyenesdiási ismerős mellett, több környező
település táncot kedvelői is eljöttek a Táncházba. A budapesti Angyalföldi Vadrózsák
Táncegyüttes több táncosa is aktívan részt
vett a táncos estében. A jó talpalávalót a budapesti Gázsa népzenekar szolgáltatta hajnalig.
Nagy megtiszteltetésben volt részem,
hogy átvehettem a „Gyenesdiás Ifjú Tehetsége” díjat. Ezért külön köszönetemet

szeretném kifejezni a Gyenesdiási Önkormányzatnak. Igyekszem ennek az elismerésnek a későbbiekben megfelelni.
Köszönöm a Gyenesdiási Köz-kultúra
Alapítványnak, a Gyenesdiási Nagyközség
Önkormányzatának, a Gyenes Néptánc
Együttesnek, és sok lelkes ismerősnek, hogy
egy ilyen felejthetetlen ünnepi Táncházat
szerveztek tiszteletemre.
Végül, de nem utoljára köszönöm a
gyenesdiási lakosoknak azt a sok megtisztelő
figyelmet, érdeklődést és drukkolást, amivel
követték a „Fölszállott a páva” műsorsorozatban való szereplésemet.

Fodor Mátyás

Költészet Hete Gyenesdiáson
2018. április 9-17.

2018. április 9-én (H) 17.00 Községháza
A "Múzsák randevúja" kiállítással egybekötött megnyitó a Községházán
Soós József Költő és barátai Lentiből. A képek kb. két hétig megtekinthetők a
Községházán.

2018. április 11-én (SZ) 17.00 Községháza
A magyar költészet napján Nagy Antal Róbert első verseskötetének
kötetbemutatója

2018. április 12-én (CS) 14.00 Iskola Könyvtár
Slammeljünk együtt! Rendhagyó irodalom óra volt tanítványunkkal Darázsi
Fruzsinával és barátaival Magas Biankával, Bujtor Zsófiával a zalaegerszegi
Slam Poetry Klubból.

2018. április 13-án (P) délelőtt Iskola Könyvtár, 17.00 Klubkönyvtár
"Hetedik o hetedikeseknek". Ferenczfi János és szerkesztőtársai mutatják be
a Hetedik online irodalmi folyóiratot, irodalmi foglalkozást tartanak 7. osztályos
tanulóinknak az iskola könyvtárában. Este a budapesti szerkesztők bemutatkoznak
a helyi, környékbeli íróknak, költőknek is a Klubkönyvtárban 17.00 órai kezdettel.
[Várjuk nem csak a szerzőket, esetleges leendő szerzőket, hanem az irodalom iránt
érdeklődő felnőtteket is!]

2018. április 17-én (K) 11.00 Iskola Aula
Vörös István József Attila-díjas költő, prózaíró, kritikus, irodalomtörténész,
esszéista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugati Szláv Nyelvek Tanszékének
vezetője, a Kreatív írás program oktatója lesz a vendégünk. Alsó- és felső tagozatos
tanulóink is megismerkedhetnek vele egy-egy irodalmi foglalkozás keretében.
Szervezők:
Nagy Antal Róbert > 06 30/600-5391 • Klubkönyvtár Gyenesdiás > 06 83/314-507

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a 2018. április 2-án
hétfőn 17 órakor
a Gyenesdiási
Községházán kezdődő Úrvacsora osztásos
református Istentiszteletre.
Az Istentisztelet textusa:
„Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust,
az Jézussal együtt minket is fel fog támasztani,
és maga elé állít veletek együtt.”
(2 Kor 4:14)

ÁLDÁS-BÉKESSÉG

Zichy Emőke református lelkész
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ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS
2018.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2018.
április 8. napjára tűzte ki a 2018. évi országgyűlési képviselők általános választását.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok
a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt
kaptak. A névjegyzék a helyi választási irodában (önkormányzati hivatalban) tekinthető
meg.
SZAVAZÁS: A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben (mindhárom szavazókör az általános iskolában)
szavazhat 06.00 óra – 19.00 óra között.
Átjelentkezés: Az a választópolgár, aki a
szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén,
átjelentkezéssel kérheti a tartózkodási helyén
történő szavazást. Átjelentkezésre irányuló
kérelmet 2018. április 6-án, (péntek) 16.00
óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a
helyi választási irodában.
Mozgóurna iránti kérelem: A kérelmet a
szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb a
szavazást megelőző második napon (2018.
április 6.) kell megérkezni a helyi választási
irodához vagy a szavazás napján, legkésőbb
15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
Külképviseleti névjegyzék: Akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak, a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételüket
2018. március 31-én, (szombat) 16.00 óráig
kérhetik a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a helyi választási irodánál.
Braille-írásos
szavazósablon
igénylése: Vak és gyengénlátó választópolgárok

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET
BARÁT EGYESÜLET HÍREI
2018. március 5-én a gyenesdiási
Községházán egyesületi közgyűlést tartottunk. A tavaszi programok elfogadásán túl
az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések nyertes pályázat elindítása; a
tagság műhelymunkákról és rendezvényekről
történő tájékoztatása és a pályázati menedzsment kiválasztása volt a téma. Májusban lesz
esedékes az egyesület munkájában a Vezetőségi beszámoló és a Közhasznúsági jelentés
elfogadása napirendek.
2018. március 17-én sok előkészítés után
jubilált a „30. LEPKE teljesítménytúra”
a Keszthelyi-hegység területén. Az időpontot az utolsó pillanatban eltenni nem volt

-4Braille-írásos szavazósablont igényelhetnek,
aminek alkalmazása lehetővé teszi, hogy
önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a
szavazólapot. A kérelmet a www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a
helyi választási irodánál nyújthatják be.
Nemzetiségi névjegyzék: Magyarországi
lakcímmel rendelkező, nemzetiséghez tartozó
választópolgárként kérelmezheti azt is, hogy
az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi választópolgárként szavazhasson, így
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. A nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti
kérelmet a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a helyi választási irodánál nyújthatják be.
A Zala Megye 2. számú OEVK (Keszthely)
egyéni képviselő jelöltek (szavazólapon található sorrend szerint:
Sorsz. Jelölt neve
Jelölő szervezet
1. Várnai Balázs
FKGP
2. Temesváry Tibor
LMP
3. Csontos Gábor
Együtt
4. Dr. Weller-Jakus Tamás Jobbik
5. Kovács Viktória
DK
6. Bogdán László
ECDP
7. Bogdán Sándor
KÖSSZ
8. Kun Éva
Hajrá Magyarország Párt
9. Elekes István
Momentum
10. Manninger Jenő
Fidesz-KDNP
11. Rába Gábor
SZEM Párt
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
azoknak a gyenesdiási lakosoknak, akik szavazatszámláló bizottsági munkára jelentkeztek.
Egyúttal tájékoztatom a Lakosságot, hogy
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete a választási eljárásról
módunkban, hiszen tudtuk, hogy szibériai
hideget ígérnek és sok esőt. De szerencsére a
7 0C és az áztató eső ellenére közel 100 résztvevővel, balesetmentesen végigment a túra,
és a 14 ellenőrző és pecsételő ponton teljesítő
önkéntesek, valamint egyesületi tagok igazán
derekasan helyt álltak. Köszönet érte minden
segítőnek és résztvevőnek!
A vállalkozó kedvű kirándulók idén is 15,
25 és 40 kilométeres távokat teljesíthettek.
/A cudar idő ellenére a 40 km-es táv volt a
legvonzóbb!/ A résztvevők emléklapot és
teljesen megújult jelvényt kaptak teljesítményük elismeréseként. A túra célja egyébként
nem változott, a szervezők a mozgás élménye mellett a Keszthelyi-hegység egyedülálló értékeire, védettségére kívánták felhívni
a figyelmet. Látogassák és járják az erdőt a
hozzánk látogató vendégek és családok.
Külön szeretnénk köszönetet mondani

Gyenesdiási Híradó
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Szavazatszámláló Bizottság tagjaivá és
póttagjaivá az alábbi személyeket választotta
meg:
Tagok:
Ertsey Csabáné

Gyenesdiás, Harmat u. 47.
Kenesei-Bezzeg Katalin

Gyenesdiás, Kinizsi u.8.
Németh Tímea

Gyenesdiás, Dobó köz 9.
Divinyiné Zsadányi Mónika

Gyenesdiás, Csokonai u. 24.
Tüttőné Kovács Ibolya

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 41.
Hosszu Gábor

Gyenesdiás, Temető u. 3.
Királyné Domaházi Csilla

Gyenesdiás, Kisfaludy u. 10.
Lendvayné Molnár Szabina

Gyenesdiás, Darnay u. 6.
Salamon Szilvia

Gyenesdiás, Széchenyi u.
Póttagok:
Salamon András

Gyenesdiás, Csokonai u. 63.
Valentin Szilveszter

Gyenesdiás, Vörösmarty u. 36.
Szilágyi Adrienn

Gyenesdiás, Petőfi u.23.
Lakatosné Szakmándi Erika

Gyenesdiás, Virág köz 1/B.
Buzás-Belenta Réka

Gyenesdiás, Hunyadi köz 35.
Dallos Csabáné

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 98.
További információért forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához személyesen
vagy telefonon (312-737).

Berdán László egyesületi tagunknak, aki
a Lepke túra alapításán túl; az Asbóth
iskolás kollégái révén /Kardos Károly
iránymutatásával/ a mai napig aktív segítői
a rendezvénynek. Nagyon fontos volt az
egyesületi tagság részéről is a helytállás,
hiszen Károly Veronika, Samu Zoltán,
Divinyi Dániel, Nánássy Árpád, valamint
Herczeg Erzsébet, Salamonné Szabó Szilvia,
Pék András, Kiss Benedek nélkül nem tudtuk
volna teljesíteni a vállalásunkat. A jubileumi
pörkölt a rendezvényen igaz nem készült el, de
a tavaszköszöntő Rügyfakadásra tervezik alapítók és szervezők a vidám főzést és egyben
invitálnak mindenkit a Nagymezőre e jeles
alkalomra!
2018. március 25-én 15 órakor Víz Napi
Balcsi-parti rendezvényre kerül sor. Idén
Keszthelyre invitál mindannyiunkat a NABE

Gyenesdiási Híradó

Áprilisi program –előzetes:
Az idei tavasszal a „Természetesen Gyenesdiás” – Zöld Hetek, Rügyfakadás és
Ökonapok,– programsorozatán belül
kerül megrendezésre a 20. Rügyfakadás
- Tavaszünnep kétnapos programja a
Nagymezőn. Időpontja: 2018. április
21-22. – tavaszköszöntő szabadtéri családi
rendezvény a Föld napja alkalmából.
2018. ápr. 21. (szombat)
10.30 III. Szegedi Honvédzászlóalj,
valamint a Gyenesdiási Huszárbandérium
vidám felvonulása a településen. Kísér: a
Boombatucada zenekar.
(Útvonal: Diási strand – Madách u – Csokonai u – Lőtéri u – Nagymező)
12.30 Huszár és 1848-as honvédbemutató, lovasbemutatókkal
14.30 „Erdőben az óvoda” program,
valamint botanikai séta a Keszthelyi-hegységbe.
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2018. ápr. 22. (vasárnap)
08.00 Erdei főzőverseny szabadtűzön,
regisztráltan (!)
10.30 Kulturális egyesületek és a Cserkészek bemutatkozása
11.30 Huszár és honvéd fegyverzeti
parádé
12.20 20 éves a Régi Korok Konyhája
stand, könyvbemutató, és a főzőverseny
zsűrizése
12.50 Föld Napi természetvédelmi vetélkedő gyerekeknek és felnőtteknek
13.10 Vidám gyermekműsor (Brumi
Bandi Band) – közben ebéd
14.20 Helyi lovardák sokszínű programjai
15.20 „Nagymező bajnoka” kődobó- és
„Nagymező bajnoknője” sodrófahajító
versenyek, nevezés a helyszínen
16.30 Eredményhirdetések és vándorkupák átadása
17.00 Meglepetés koncert
19.30 Tábortűz – körtánc, ének
21.00 Kétnapos rendezvény zárása.

Egész napos programok:
Ökológiai lábnyommérés, Balaton társas
játék - KÖTHÁLÓ, NABE vándorkiállítás
Természetvédelmi egyesületek, szervezetek és a TERMÉSZET HÁZA bemutatói /a
standoknál ismertetők, térképek is kaphatók/
Népművészek, kézművesek bemutatkozásai és vásár
Katasztrófavédelem, Tűzoltóság bemutatói
Gyenesdiási Turisztikai Egyesületi portál
BEFAG Lövészklub bemutatkozása
Betegségmegelőző-egészségmegőrző programok
Varázshangok játszóház

egyház, valamint Vasarely és Csontváry
gyűjteményes kiállításai is szerepeltek a
programban. Kényszerből kimaradt egykét helyszín: a Cseppkőbarlang Abaligeten
(még talajvíz alatt áll) és a belvárosi Zsolnay
múzeum, - amit az előzetes telefonos egyeztetés ellenére aznap mégsem nyitottak ki.
Megtehették, - meleg perceket okozva kirándulásunk szervezőjének, - szóval nekem. A
Magyar Vándor Klub kirándulói ezek ellenére
is értékes és szép látnivalók élményével térhettek haza.
És már itt is az öt éves évfordulónk: március
21-én.
Ünnepelni, játszani jövünk össze és együtt
tölteni a délutánt, miközben megemlékezünk
az öt évvel ezelőtti alapítókról. Mert nélkülük
öt évvel ezelőtt nem indult volna el a klubunk!
De akkor és ott, úgy határoztunk, hogy szükség van egy ilyen jellegű civil szervezetre. És
az idő minket igazolt. Azóta is igazol évről
évre, hónapról hónapra.
Mint politikamentes szervezet, minden
olyan embert várunk közénk, akik szeretnék
buszos kirándulásaink során megismerni

Hazánk, Magyarország épített és természeti
örökségét.
Mert mi megyünk kirándulni, továbbra is.
Felkeressük mindazon helyeket, amelyeket
közérdeklődésre alkalmasnak érzünk. És
talán ez lesz a következő „öt éves tervünk”…

A jó idő reményében mindenkit sok szeretettel vár a Forrásvíz Természetbarát Egyesület.
(A programváltozás joga fenntartva!)

a Balaton-parti zenepavilonhoz. A jelenlevők
a Szent György-hegy Oroszlánfejes-kútjának
és Balatonfüredi-savanyúvizes forrásvizét
megkóstolva, valamint autentikusan Balaton
szeletet fogyasztva ismerkednek a természet
és a vizek védelmét szolgáló energiatakarékos
megoldásokkal, kvíz kérdések formájában. A
kis rendezvény végén kerül sor a Balaton
megkoszorúzására.
2018. április 23-27. „Erdőben az iskola
Program” Egész héten versenyekkel, előadásokkal, vetélkedőkkel és túrákkal gazdagított
programok lesznek. (Szervező: Kárpáti János
Általános és Művészeti Iskola)
Gálné Németh Ildikó, egyesületi elnök

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
5 évesek lettünk…
Nem nagy idő. De ha
figyelembe vesszük, hány
gyenesdiási, vagy környékünkön lakó embernek
(utitársunknak)
szereztünk kirándulásaink során maradandó
élményeket az eltelt évek alatt, akkor egészen
nagy szám lenne az eredmény. Persze, nagyságrenddel nagyobb lenne, ha a megtett kilométereket adnánk össze.
Összegezve : élményt nyújtó kirándulások,
jó közösségben és jó hangulatban!
Mint például legutóbb, március 15-i kirándulásunk volt, mely: „A MECSEK ÖLELÉSÉBEN” – címet kapta. Pécsvárad vára,
a Zsolnay rózsaszín kollekciója, a Zsolnay
Mauzóleum, Idrisz baba türbéje, a Székes-

Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Meghívó: HELYIÉRTékek – bemutató
nap
Március 29-én, csütörtökön 14 órától A
Darnayban (Darnay u. 10.) az Agrármarketing Centrum támogatásával megvalósuló
program során a helyi termékek fontosságáról, előnyeiről hallhatunk szakmai előadásokat, majd a kitelepülő helyi, környékbeli
termelők mutatkoznak be és prezentálják
termékeiket, tevékenységük egyéni értékeit

2018. március
is. A rendezvény ideje alatt kóstolásra is lesz
lehetőség, továbbá receptötletek is terítékre
kerülnek.
A program célja a helyi és környékbeli
termelők helyzetbe hozása, termékeik promóciója, megismertetése, közétkeztetésbe,
kereskedelmi egységekbe kerülésének segítése, de invitáljuk a helyi lakosságot is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Részletes program: www.gyenesdias.info.
hu vagy érdeklődjön a Tourinform irodában

Rendezvények, programok 2018
Elkészült heti garantált programajánlónk éves gyenesdiási rendezvénynaptárral
együtt, mely beszerezhető a Tourinform irodában.
Újdonságok az idei évben
Bala Toni szülinapi partijára várjuk
május 20-án (időpontváltozás) a kicsiket és
nagyokat egyaránt, ahol lesz szülinapi torta,
játszóház, zene és tánc, minden, ami egy szülinaphoz hozzátartozik. Helyszín: Piac- Kárpáti korzó
Bővül Gyenesdiás állandó kínálata is:
Áprilistól kéthetente szombatonként
vezetett gyógynövénytúrán ismerkedhetnek az érdeklődők a növények gyűjtésével
és felhasználási lehetőségeivel is. A német
nyelven vezetett túra végén megtudhatjuk
milyen finom ételek készíthetők ezekből a
növényekből, illetve hogy melyik növényt
mire lehet használni a gyógyításban.
Szintén áprilistól nordic walking túrák
szakoktató vezetésével, aki csodálatos
erdei környezetben avatja be Nordic walking
alaptechnikákba (diagonál, 1-2, 1-3 lépések), helyes karmunkába, bothasználatba a
résztvevőket, amit a túra során gyakorolni
is lehet. Áprilistól csütörtökönként 17.30
órától és április 14-től kéthetente szombatonként 10 órától.
A túrákat Karin Bruder szervezi és vezeti,
aki a német mellett angolul, illetve némi
magyar nyelvtudással rendelkezik.

Kutatás Gyenesdiás turizmusáról

A
tél
folyamán
kérdőíves
felmérést végeztünk a lakosság és a
nyaralótulajdonosok
körében,
hogy
megismerjük véleményüket a település
turizmusáról, fejlesztési javaslataikat. A
kutatás összegzése hamarosan elérhető lesz
a www.gyenesdias.info.hu oldalon.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki szánt
pár percet a kérdőív kitöltésére, és megosztotta velünk véleményét! Azok között, akik
megadták elérhetőségeiket, sorsoláson vettek
részt. Gratulálunk Mészáros Mónikának
és Bognár Istvánnak, akik nyereményüket
a Tourinform irodában vehetik át.
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FÜRDŐEGYESÜLETI
HÍREK
Kedves Fürdőegyesületi Tagok!
Szeretnék egy rövid előzetest küldeni a
2018-as évben várható rendezvényeinkről.
Mint minden évben, idén is négy nagy rendezvényen veszünk részt, mint Egyesület.
Az első tavaszi programunk az április
21-22-i Rügyfakadás-Tavaszünnepen való
részvétel.
A 2017-es évet lezáró és az idei év várható eseményeit elfogadó közgyűlésünket
21-én (szombaton) 10 órakor a gyenesdiási
könyvtárteremben tartjuk, melyre szeretettel
hívok minden tagunkat.
Évek óta nevezünk a főzőversenyre (22-én
vasárnap), melyen idén „Gyenesdiási gezemice” fantázianevű, kilenc alkotóelemből
álló raguszerű ételt főzünk Csizmadia Emőke
főszakács vezetésével. Kukta: Csizmadia
Gábor. Reméljük, hogy minél többen leszünk
és egy nagyon jó hangulatú, szép napot töltünk a Nagyréten.
A következő találkozási lehetőségünk a
Keszegfesztivál. Idén is szeretnénk részt
venni a halászléföző versenyen. Remélem,
hogy idén is Böcskei István vezetésével
főzzük meg a halászlénket.
A Fürdőegyesület saját halászléfőzéssel
egybekötött rendezvényét július 21-én tartjuk a Darnay pincénél. A helyszínt előzetesen
lefoglaltuk.
Reméljük, hogy idén is Böcskei István és
veje Steller Fülöp készíti a kitűnő halászlét.
Az utána tartott tombolajátékunk is évek óta
nagy sikerű. A tagok által felajánlott, még
használható ajándéktárgyakat sorsolunk ki. A
játék vezetésére idén is Lőrincz Csillát és dr.
Bánhidi Pétert szeretnénk megkérni.
Az idei szüreti felvonuláson (szeptember
8-án) is részt kívánunk venni. Igyekszünk
minden évben valami új, ránk jellemző öltözékbe bújni és igy tenni színesebbé a felvonulást.
Természetesen az egyesületi ismerkedés jó
lehetőség arra, hogy évközben kisebb csoportok egymást vendégül látva, szorosabb barátságokat kössenek.
Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését.
Kovács Miklós - elnök

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Családi Játszóházak
A húsvéti ünnep jegyében mindig megújuló
kreatív foglalkozással és játékokkal az alábbi
programnapokra hívunk Benneteket családotokkal együtt:

Gyenesdiási Híradó
A programok ingyenesek, a Helikon Kastélymúzeumban a nem keszthelyi lakosoknak
500 Ft-os regisztrációs jegyet szükséges vásárolniuk.
03.24. szombat 9.00-12.00: Húsvéti Készülődés Varázshangok Játszóházzal, kézműves
programokkal, Babavarázs börzével, Gyenesdiás Községháza
03.25. vasárnap 15.00-18.00: Húsvéti
Varázshangok Játszóház, Cserszegtomaj
Művelődési Ház
03.25. vasárnap 15.00-18.00: Húsvéti
Varázshangok Játszóház, Balatonszentgyörgy
Művelődési Ház
03.29. csütörtök 14.00-17.00: Hangolódás
Húsvét ünnepére beszélgetésekkel és játékkal
a Varázshangok Játszóházzal, Balatonfenyves
Önkormányzat Nagyterem
03.29. csütörtök 15.00-17.00: Húsvétváró Varázshangok Játszóház, Keszthely
Goldmark Károly Művelődési Központ
03.30. péntek 11.00-15.00: Húsvéti Varázshangok Játszóház, Keszthely Helikon Kastélymúzeum
03.31. szombat 11.00-15.00: Húsvéti
Varázshangok Játszóház, Keszthely Helikon
Kastélymúzeum
03.31. szombat 15.00-17.00: Húsvéti
Varázshangok Játszóház, Balatongyörök
Művelődési Ház
04.01. vasárnap 11.00-15.00: Húsvéti
Varázshangok Játszóház, Keszthely Helikon
Kastélymúzeum
04.02. hétfő 11.00-15.00: Húsvéti Varázshangok Játszóház, Keszthely Helikon Kastélymúzeum

TERMÉSZETHÁZA
HÍREI
március 29-31. 13:30 Kézműves foglalkozás - készíts tojást a tojásfára, asztaldekorációt vagy húsvéti nyulat! A program
belépőjeggyel látogatható!
április 3. 13:30 Kézműves foglalkozás készíts tojást a tojásfára, asztaldekorációt
vagy húsvéti nyulat! A program belépőjeg�gyel látogatható!
április 14. 14:30 Gombák – családi program, előadás és foglalkozás! A program belépőjeggyel látogatható!
Természet
Háza
Látogatóközpont
Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.
Tel: +36 83/515-360
www.facebook.com/termeszethaza
termeszethaza@bakonyerdo.hu
06 30 239 9894 06 30 239 4279

Gyenesdiási Híradó

2018. március
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GYENESDIÁS KERTBARÁT
KÖR & CHILI KLUB HÍREI
Az időjárás átrendezte a kerti munkákat, sok olyan munka
mely időszerű lenne,
a zord tél miatt eltolódik. Ha az idő engedi,
telepíthetünk ribizkét,
szedret, szőlőt, köszmétét. Gyümölcskertben
a gyökérsarjak nem mindig haszontalanok,
alma -, szilvafák gyökereiből előtörő sarjakat a házi faiskolánkba saját magunk részére
szedjük ki. Később ezt alanyként hasznosíthatjuk.
Gyümölcstermő növényeinket rügypattanás
előtt (+10 C foknál) lemosó permettel kezeljük le.
Amennyiben nem végeztük el a szerves -,
és műtrágyázást a szőlőben és a kiskertben
egyaránt azt pótoljuk. Lehetőség szerint a trágyákat egyszerre dolgozzuk be a földbe, mert
így jobban hasznosul.
Telepítésre vagy oltásra szánt oltványokat,
gyökeres vesszőket csak államilag ellenőrzött
faiskolából vagy lerakatból szerezzük be. Ez
a biztosíték arra, hogy mentes a károsítóktól
így nem terjeszti a gyökérgolyvát, különböző
vírus betegségeket és a pajzstetveket.
Készítsünk vetéstervet, mérjük fel a vetőmag igényünket és lehetőség szerint jó minőségű anyagot szerezzünk be.
Ajánljuk figyelmükbe a ZKI (Zöldség
Kutató Intézet) Kerti mag által forgalmazott
termékeket vásárlásra. Ezek csírázó képessége és minősége garantált.
Várjuk továbbra is a palántarendeléseket.
A következő összejövetelünk 2018. április 9-én lesz 18 órakor Községháza Klubkönyvtár.
Meghívott vendégünk: Esztergályos Ádám
agrármérnök PHD hallgató lesz és a „Burgonya kiskerti termesztésének fortélyai, és biológiai, kémiai védekezésről beszél.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Körtvélyesi Ibolya
& Kertbarát kör

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
A 20. Zöld Hetek környezetvédelmi programsorozatunkat 2018. április 18-április
27-ig rendezzük meg „Föld az én barátom”
címmel.
MEGHÍVÓ!
Tisztelt szülők értesítjük Önöket, hogy
BÖLCSŐDÉNKBEN
2018. április 24.-én (kedd)
9 órától 11 óráig
BÖLCSŐDE KÓSTOLGATÓT tartunk!

Ezen a napon megismerhetik bölcsődénk
személyi, és tárgyi feltételeit.
A program után lehetőség lesz a 2018-2019es gondozási-nevelési évre jelentkezni.
Tótok Mónika
Szakmai Vezető
BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS
Tisztelt Szülők!
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde
Tagintézményébe 2018/2019-es nevelésigondozási évre történő bölcsődei jelentkezés
az alábbi időpontban lesz:
2018. május 04. péntek 8.00 – 15.00 óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
a gyermek egészségügyi kiskönyvét és lakcímkártyáját
a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Az a szülő vagy törvényi képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja
be, szabálysértést követ el. A szabálysértés
pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke
ötezer forinttól százötvenezer forintig
terjedhet.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt
az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az
óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről az óvoda vezetője 2018. május 31-ig tájékoztatja az érintett szülőket.
Tisztelt Támogatónk!
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki
mindazoknak, kik az
SZJA 1 %-ának felajánlásával támogatták az
óvodás kisgyermekeinket.
Kéjük, támogassanak bennünket az elkövetkező időszakban is, melyet
tisztelettel és hálával köszönünk!
Alapítványunk elnevezése:
GYENESDIÁSI ÓVODÁS
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18954351-1-20

Bölcsődei jelentkezés helyszíne: az intézményvezető irodája
Világos Csabáné - Intézményvezető
ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülők!
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában a
2018/2019-es nevelési évre történő óvodai
beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:
2018. május 2. szerda 8.00 – 14.00 óráig
2018. május 3. csütörtök 9.00 – 16.00 óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
• születési anyakönyvi kivonatot
• a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót
• lakcímet igazoló hatósági igazolványt
• a szülők személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő
rendelkezése szerint a
gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai
foglalkozáson kell részt
vennie.

Egy hazatérő anyuka öröme: a
csodálatos gyenesdiási Bölcsőde
Közel 15 év külföldi munka után egy tragikus családi esemény hazahozott egy tanév
erejéig Magyarországra, a két kicsi gyerekemmel együtt. Mindketten külföldön születtek, a 9 éves nagylány ott járt közösségbe
a kezdetektől, így elég jó összehasonlítási
alapom van a két ország kisgyermekgondozása területén. (Azért nem szeretném a másik
országot megnevezni, mert még véletlenül
sem rosszhír-gerjesztés a célom, csak egyszerűen figyelemfelhívás, méghozzá arra a jóra,
ami itthon van.) A kisfiam, aki májusban lesz
három éves, olyan szerencsés, hogy itt kezdhette a bölcsődét. Szeptember óta minden
nap, amikor a színes, tiszta, jól felszerelt,
kedvesen és ízlésesen dekorált gyenesdiási
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bölcsi kapuját átlépjük, hála és öröm költözik a szívembe, hogy ennek mi is részesei
lehetünk.
Azért szeretném ezeket a gondolatokat
községünk vezetésével és a szülőtársaimmal
megosztani, hogy ebben az örömben osztozhassanak. Néha, amikor a lábunk előtt
mindig is ott hever egy kincs, talán kevésbé
látjuk meg a csillogását. A mi történetünk
segítség lehet ahhoz, hogy észrevehetőbb
legyen ez a kincs.
Nincs annál nagyobb öröme a dolgozó szülőnek, mint az, ha a kicsinyét biztonságban
tudhatja. Amikor a nagylányom lett bölcsődés külföldön, nagyon sokkolt, hogy men�nyire máshogy gondolkodnak a gyerekekről,
tisztaságról, nevelésről, mint mi. Éppen ezért,
most, amikor a kisfiam minden nap új mondókával jön haza, tiszta a ruhája, boldog és
kiegyensúlyozott, tényleg szívből örülök.
Természetesen idáig érve bárkiben felmerülhet, hogy ez így van rendjén. Valóban így van,
de sajnos ezt a színvonalú kisgyermekgondozást nem mindenhol tartják fontosnak.
A kislányom kinti bölcsijében nem volt váltócipő, mondván, hogy nem érnek rá a gondozók le-fel adogatni a gyerekek cipőjét…
Egyik nap azért szidták meg, mert az alváshoz levette az utcai cipőjét, ezzel többletmunkát okozva a gondozóknak! Kiderült, hogy
mindig is levette, csak aznap nem tépőzáras
cipőt adtam rá és nem tudta észrevétlenül
felvenni. A mi gondozóink vajon hányszor
adhatják le és fel a kis cipőket, váltóruhákat
szó nélkül?
A váltócipőtlen ország bölcsis, de akár ovis,
vagy iskolás termeinek tisztaságát ezek után
el lehet képzelni. A bölcsi mosdójában sem
szappan, sem meleg víz nem volt, nehogy
pocskoljanak a gyerekek, míg itt minden
hétfőn frissen mosott saját törölközőt kap a
kisfiam, amit büszkén akaszt a saját kis fogasára. Saját pohárkája, fésűje, fogkeféje is van,
amit meg tanult egyedül is használni. Kint
egy kétes kinézetű közös pohárból ihatnak a
gyerekek, ha akarnak. Valahogy a takarítás
is ritkább és/vagy felületesebb minden kinti
intézményben, így a nap végén elképzelhető a
kicsi ruhák és mancsok állapota. Ezzel szemben itt a nap bármely szakában tisztaság, jó
illat és gondos odafigyelés látható a bölcsőde
minden szegletében. Ennek is minden nap
örülök.
A mi bölcsink szakmai programja is
kiemelkedő, hiszen a gyerekek életkorának
megfelelő biztonságos környezetben, inspiráló feladatok és tevékenységek közepette
tapasztalhatják meg azt, mennyire fontos
minden egyén és persze a közösség egysége,
szabályai is. Jó érzés, hogy a szülők és a bölcsődei gondozók között is olyan partnerség
van, amelynek legfőbb célja a kicsik jóléte.
Minden nap tudom, mi történt a kicsinyemmel, és ahhoz is kapok segítséget, támpontot,
ha bármilyen probléma merülne fel. Amikor
a kisfiam első féléves jellemzését olvastam,
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kiderült belőle, hogy Csilla, aki ezt írta,
pontosan megismerte őt, ebből kifolyólag
az egyéni jó- és rossztulajdonságait is figyelembe véve segíti őt minden nap a felnőtté
válás talán egyik legfontosabb szakaszában, a
közösségi élete első lépéseiben. Anyaszívnek
hová kell ennél nagyobb öröm?
Egyrészt, szeretnék nyilvánosan is köszönetet mondani Tótókné Mónikának és
lelkes, képzett, türelmes és kedves csapata
minden tagjának ezekért az élményekért,
másrészt szeretném, ha minden idejáró
tudná, ez milyen kincs és a bölcsibe jövetmenet ugyanazt az örömet érezhetné, mint
én, a hazatérő anyuka.
Köszönettel: Molnár-Nagy Klára

ISKOLAI
HÍREK
A 2018/2019. tanévre történő általános
iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8 és 19 óra között
2018. április 13. (péntek) 8 és 19 óra között
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31
napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő
tanévben tankötelessé válik. Akinek az esetében azt a
szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az
óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A 2018-ban tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében
vagy a járási hivatal véglegessé vált határozatában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus
31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles
bemutatni:
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a
szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az
illetékes járási hivatalnak köteles bejelenti.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek
felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a
gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon
belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola
első évfolyamára.
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola
körzetében lakik.
Az igazgató által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati
lehetőséggel élhet. A szülő az Nkt. 37. § (2)~ (3) bekezdése
alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a közléstől, ennek hiányában
a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az intézmény fenntartójához kell
benyújtani.

Gyenesdiási Híradó
„Kukucska”- gyerekeknek, szülőknek
A leendő elsős tanítók az intézmény aulájában iskolába hívogató program keretében játékos foglalkozást tartanak az
érdeklődő gyerekeknek, a szülők pedig
tájékozódhatnak intézményünkről, a beíratással kapcsolatos teendőkről

2018. március 28-án, szerdán 1400 – kb.
1500 óráig.
Iskolavezetés

Természet csodái
természetismereti verseny
2018. február 21-én a „Természet csodái”
kistérségi természetismereti versenyen a 4. b
osztályból Tóth Janka 1. helyezett, Liszák
Gréta 3. helyezett lett.
Felkészítő: Nagy Antal Róbert
„Természet csodái” kistérségi természetismereti versenyen
Tóth Janka 1. helyezést ért el

Liszák Gréta 3. helyezést ért el.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
fordulójában Bertalan Marcell 2. b osztályos
tanuló az első 10 helyezett közé jutott. Pontos
eredményét pénteken tudjuk meg.
Felkészítő: Cserép Jolán

Gyenesdiási Híradó

Versenyeredmények
2018. február- alsó tagozat
2018. február 9-én a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulójában,
melyen 4 megye tanulói vettek részt
- a 3. a csapata 6. helyezést ért el.

A csapat tagjai: György Aranka Katalin,
Fazekas Sámuel, Simon Márk, Wéber Bojta.

Tisztelt gyenesdiási
honfitársaim!
Gondolataimat le kell írnom, mert úgy
érzem, veszélyben van az életünk, jövőnk,
kultúránk a szabadságunk, a jogaink a
Nemzetünk egyszóval a jövőnk.
Most összefogás kell! Sorsdöntő választás előtt állunk! Fontos, hogy minél többen
és hangosabban jelezzük, hogy NEM AKARUNK BEVÁNDORLÓ ORSZÁG LENNI!
Gyermekeink, unokáink, magyarságunk és
egész Európa jövője a tét.
Itt és most nem a sérelmekre kell hallgatnunk, hanem az észérvekre! Akarunk e a
németek, franciák és a svédek sorsára jutni
vagy szabad ország és szabad nemzet maradunk! Ha engedjük, hogy a migránspárti
ellenzék hatalomra jusson ezzel halálra ítéljük mindazt, amit eddig felépítettünk.
A „menekültek” nem dolgozni jönnek!
A befogadásukkal elfogadjuk, hogy eltartjuk őket! Nekünk kell lemondani az eddigi
életünkről. Kevesebb jut rezsicsökkentésre,
családtámogatásra és az eddig megszokott
szociális ellátásra: ingyenes tankönyvek és
étkeztetés. A befizetett adónkat az ellátásukra
kell fordítani. Köszönetet nem várhatnánk
ezért mivel az értékrendjük messze nem az,
ami a miénk. Nekik a munkanélküli jólét

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen!
Samstag, 24. März ab 9 Uhr
Ostern ist bald da – Es wird Zeit für die
Vorbereitungen!
Ob Groß, ob Klein – die Klubbücherei lädt
Sie und Ihre Familie zu Ostervorbereitungen
im kleinen Hirtenhaus und im Gemeindehaus
ein.
Spielklub für Kinder, Osterdekorationen
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- a 4. b csapata 9. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Liszák Gréta, Paál Anna,
Bagoly Marcell, Szommer Dávid.
Felkészítő: Nagy Antal Róbert

Versenyeredmények
2018. február- felső tagozat
2018. február 9-én a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóján,
amelyen 4 megye tanulói vettek részt
-a 7. a osztály tanulói 5. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Buzás Márton Bojta, Gombár
Janka, Péczeli Dana és Szentandrássy Zsuzsanna
- a 5. b osztály tanulói 2. helyezést értek el.
kell. Úgy gondolják, hogy az nekik jár, amiért
Nekünk meg kell dolgoznunk. Nyugat-Európában félnek a lányok és a nők. Minden napra
jut egy erőszak, késelés vagy migráns által
elkövetett erőszakos támadás. Ez nem vis�szafordítható folyamat. Ha rosszul döntünk,
örökre megváltoztatjuk az ország etnikai
összetételét. Nincs visszaút!
Aki kerítést bont azt nem a nemzet és az
ország iránti felelősségtudat vezérli, hanem
a hatalomvágy és a felsőbbrendűség tudat.
Nekik cél a minél kevesebb okos magyar és
minél több vezethető tudatlan más identitású
idegen közeg, a lényeg, hogy maradjon az
egzisztenciájuk és a jólétük! Öszödi beszéddel, asszonyveréssel és Allah dicsőítéssel,
köpönyegforgatással és a parlamentbeli trombitálással nem állítanak követendő példát.
Most nagyobb a tét, mint eddig bármikor!
A kérdés az, hogy most megtagadjuk szabadságharcosaink szellemét, vagy kiállunk
és döntésünket a biztonságos jövő tudatában
hozzuk meg? Tudunk e Magyarnak maradni
Magyarföldön!
Mindenki úgy döntsön, április 8-án, hogy
utána a gyermekeink, unokáink és a lelkiismeretével szembe el tudjon számolni.

A csapat tagjai:
Mácsai Rebeka, Soós Benedek,
Soós Barnabás, Czirok Balázs
Felkészítő tanáraik: Fejes Éva, Buzás Attila
Kadlicskó Krisztián és Rácz Csaba
Az országos E-HÓD informatikai verseny
Dósa Bulcsú 6. b osztályos tanuló 12. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Fejes Éva

Tisztelt Lakosság!
Régi vágyunk volt, hogy létrehozzunk egy
alapítványt, amit a támogatásoknak, sok
munkának, várakozásnak és kitartásnak
köszönhetően sikerült megalapítanunk, mely a

Keszthelyi Mentők
Alapítvány
nevet kapta.
Alapítványunk fő célja a mentéshez szükséges
eszközök és felszerelések beszerzése,
korszerűsítése, munkakörülményeinket
javító eszközök beszerzése, a mentőállomás
berendezési tárgyainak korszerűsítése, karitatív
tevékenység folytatása.
Tisztelettel kérjük a lakosságot,
magánszemélyeket, vállalkozókat,
önkormányzatokat, hogy támogassák
mentőállomásunkat

adójuk 1%-ával!

ADÓSZÁMUNK:
18658268-1-20
A keszthelyi mentőállomás valamennyi
dolgozója nevében köszönöm támogatásaikat

Márkus Marianna
Gyenesdiás FIDESZ MPSZ,
Gyenesdiás Polgári Kör

Zombory József mt.

basteln, Ostereier färben, im Hirtenhaus wird
Osterbrot im Ofen gebacken. Second-HandBasar: gebrauchte Spielsachen, Baby- und
Kinderkleidung.
ab 11 Uhr Streichelzoo (z.B. Häschen)
Wir bitten freundlich um Backzutaten
wie Eier, Mehl, Zucker, Margarine, Deko,
ausgeblasene Eier und bedanken uns im
voraus für Ihre Unterstützung.
Sonntag, 25. März ab 15 Uhr
Anlässlich des Welt-Wassertages (jährlich
am 22.3.) werden vielerorts Aktionen und
Veranstaltungen organisiert. Unter dem
diesjährigen Motto „Wasser und Natur” findet

in Keszthely am Musikpavillon ein buntes
Programm für Kinder und ihre Eltern statt.
Dienstag, 27. März um 17 Uhr
Osterausstellung im Gemeindehaus:
Künstlerische Eiermalerei von Csizy Istvánné, Korbmacherkunst von Bognár G.
Piroska, Klöppelkunst und Spitzen von
Bognár Edit.
Samstag, 7. April ab 15 Uhr
Endlich
ist
es
wieder
soweit!
MARKTERÖFFNUNG
Saisonbeginn des I. Balatoner Fischund Kleinbauernmarktes mit unserem
Pflanzkartoffel-Tag.
Verkauf
von

kuratóriumi elnök
mentőállomás-vezető
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Pflanzkartoffeln,
frischem
Bratfisch,
Erzeugnisse der regionalen Kleinbauern.
Familienprogramm.
In der Kartoffel-Forschungszentrale der
Georgikon Agraruniversität werden neue
Kartoffelsorten gezüchtet, auf dem Markt
vorgestellt und zum Kauf angeboten.
Probieren Sie die Keszthelyer Kartoffeln!
Vielleicht möchten Sie davon auch einige im
eigenen Garten anpflanzen.
15.00 Uhr: Musik und Gesang mit den
„Gyeneser 4”;
15.15 Uhr: Feierliche Markteröffnung mit
Herrn Bürgermeister Gál Lajos;
15.30 Uhr: Frühlingstanz mit Gyenesdiáser
Schülern und Kindergarten-Kids
15.45 Uhr: Lustige Unterhaltung mit dem
Várvölgyer Frauenklub
Saisoneröffnungs-Verkostungen
und
stimmungsvolle Musik – auch bei schlechtem
Wetter. Genau wie in den vergangenen
Jahren werden die Besucher jeden Samstag
mit einem neuen Thema überrascht.
Samstag und Sonntag, 21. und 22. April
ab 10.30 Uhr
„Die Knospen sprießen” – 20. Frühlingsfest
auf der Großen Wiese (Nagymező)
Der „Tag der Erde” ist ein guter Anlass für ein
vielseitiges Programm mit Vergnügen für die
ganze Familie. Sonntag ist der zentrale Tag,

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
A Képviselő-testület elfogadta a településkép védelméről szóló 16/2017 (XII.28.)
önkormányzati rendeletet, és a Települési
Arculati Kézikönyvet. A rendelet célja Gyenesdiás Nagyközség településképének a helyi
közösség bevonásával történő védelme és
alakítása, a helyi építészeti örökség, a településképi szempontból meghatározó területek,
a településképi követelmények, a településkép-érvényesítési eszközök, a településképi
önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer meghatározása. Az építés hatósági és
településkép-védelmi eljárást megelőzően
lehetőség van előzetes tájékoztatásra és
szakmai konzultációra a főépítész fogadóórájának idején minden szerdán 13-16 óra
között a Községháza ügysegédi irodájában.
Elhanyagolt, gazos telkek
Felhívjuk a kedves Lakosok és üdülő tulajdonosok figyelmét, hogy az, aki: 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,
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Vorführung von Reitern und Bogenschützen,
Spiele, Volksmusik und vieles mehr. Alle sind
herzlich willkommen!
Samstag, 21. April
10.30 Uhr: Festzug des III. Szegeder
Landwehrmann-Bataillons
und
des
Gyenesdiáser Husarenbanderiums durch
Gyenesdiás, begleitet von der BoombatucadaBand. (Route: Diás Spielstrand- Madáchstr.Csokonaistr.-Lőtéristr.-Große Wiese).
12.30 Uhr: Husarenvorführung mit Pferden
14.30 Uhr: Botanischer Spaziergang im
Wald
Sonntag, 22. April
08.00 Kochduell (traditionelle Speisen der
Region). Voranmeldung nötig!
10.30 Vorstellung von Kulturverbänden und
Pfadfindern
11.30 Husarenparade
12.20 „Die Küche der alten Zeiten", Kochbuchvorstellung und Jury des Kochwettbewerbs
12.50 „Tag der Erde“: Naturschutz, Umweltschutz für Kinder und Erwachsene
13.10 Lustige Unterhaltung für Kinder
(Brumi Bandi Band) – inzwischen Mittagessen
14.20 Vorführungen der örtlichen Reitschulen
15.20 Highlight des Tages: „Meister und
Meisterin der Großen Wiese" im Steinwurf
az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, megszünteti, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását
nem biztosítja, a beépített, illetve beépítetlen
belterületi ingatlan előtti járdán, illetve
mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak
és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
(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.
Zöldhulladék szállítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
április 28-án (szombaton) zöldhulladék szállítás
lesz településünkön. A hulladékszállító cég az 1
méternél nem hosszabb ág- és fanyesedéket
kötegelve, falevelet levágott füvet bármilyen
zsákba rakva maximum 25 kg/zsák súlyhatárig ingyenesen elszállítja. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy ömlesztett, nem megfelelően kihelyezett ágnyesedék nem kerül
elszállításra. A zöldhulladék szállítás csak
magánszemélyekre vonatkozik.
***
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
a 2018-es szezonra strandi dolgozókat keres
kiemelt bérezéssel az alábbi munkakörökbe:
takarítónő, udvaros (férfi munkavállaló,) és
pénztáros. Jelentkezni személyesen a Község-
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und Nudelholz-Weitwurf werden gesucht.
16.30 Preisverleihung, die Gewinner werden
bekanntgegeben!
17.00 Überraschungskonzert
19.30 Tanz und Gesang mit „Lagerfeuer“
21.00 Ende der zweitägigen Veranstaltung
Nachrichten aus dem Bürgermeisteramt
Sperrmüll / Entrümpelung: am Samstag,
21. April 2018.
Hierzu gehören u.a. Möbel, Armaturen und
Geräte, Werkzeuge, Fässer, Gartenmöbel, Teppiche, max. 4 Reifen pro Jahr.
NICHT hierzu gehören gefährliche Abfälle
(Farbreste, Farbeimer, Chemikalien, Batterien,
Verdünnungsmittel), Baumaterialien, Elektronikschrott, Altkleider, Selektivmüll.
Wir bitten darum, den Sperrmüll am Abend
vor der Entrümpelung vor Ihrem Grundstück
neben die Straße zu legen. Der Sperrmüll wird
gegen eine kleine Gebühr von 1.500 Ft dort
abgeholt.
Grünabfall-Abholung (nur für Privathaushalte): am Samstag, 28. April 2018
Die Grün- und Gartenabfälle zur Kompostierung werden vor Ihrem Grundstück abgeholt.
Gebündelte Zweige bis max. 1 Meter, Blätter
und Gras in Säcken bis max. 25 kg.
Öffnungszeiten der Kompostsammelstelle:
Montag und Mittwoch geschlossen, Dienstag,
Donnerstag, Freitag 14-17 Uhr (ab 1. April
15-18 Uhr), Samstag und Sonntag 9-13 Uhr
háza épületében (8315 Gyenesdiás, Kossuth L.
u. 97., földszint Műszaki osztály) lehet.
***
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
munkavállalót, traktorost keres éves állásra.
Községgazdálkodási, zöldterület-gondozás/
fenntartási és egyéb karbantartási feladatok
ellátására. Elvárások: „B” kategóriás jogosítvány illetve gépkezelői vizsga megléte és
ilyen irányú gyakorlat előnyt jelent. Jelentkezni személyesen a Községháza épületében
(8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., földszint
Műszaki osztály) lehet önéletrajz leadásával.
Lomtalanítás: 2018. április 21-én (szombat) lesz. Ezen a napon történik a lim-lom
holmik (bútorok, berendezési tárgy, eszköz,
hordó, kerti garnitúra, szőnyeg, évi egyszer maximum 4 db/porta gumiabroncs).
Nem kerül elszállításra a veszélyes hulladék
(festék, festékes doboz, vegyszeres doboz,
hígító pala, akkumulátor), építési törmelék,
elektronikai hulladék, ruhanemű szelektív
hulladék. Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékot csak előző nap helyezzék ki. A
befizetésre szolgáló csekk másolatát a Polgármesteri Hivatal részére megküldeni,
vagy bemutatni szíveskedjenek. A lomtalanítás csak magánszemélyekre vonatkozik,
vállalkozásoknak külön szerződést kell
kötniük.
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február
27-én tartotta munkaterv szerinti soros
ülését.
Az első napirend keretében a képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek című
napirendet tárgyalta meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv.
45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása
alapján, hogy az önkormányzatoknak az
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét határozatban kell megállapítani.
A Képviselő-testületnek a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési
rendelet elfogadásáig kell megállapítani.
Ennek részletes bemutatását a határozat
melléklete tartalmazza.
A második napirendi pontban az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására került sor.
A képviselő-testület az önkormányzat
2018. évi költségvetését:
768.719.961 Ft
1.023.602.998 Ft
-254.883.037 Ft
-153.837.959 Ft
-101.045.073 Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

állapította meg. Az összes bevétel
1.033.719.961 Ft, mely egyező az összes
kiadás összegével.
A költségvetés elfogadásával egyidejűleg
megállapítást
nyert,
hogy
az
önkormányzati
képviselők
és
hozzátartozóik
vagyonnyilatkozatukat
az előírt határidőben, 2018. január 31-ig
benyújtották.
A harmadi napirend keretében a 2017.
évi adóztatási gyakorlatról készített
beszámolót tárgyalta a képviselő-testület.
Önkormányzatunk
a
helyi
adókról
a 17/2015. (XI.27.) önkormányzati
rendeletében rendelkezik ez alapján helyi
adó kivetésével építményadó, telekadó,
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adó,
idegenforgalmi
adó
adónemek tekintetében élt.
A tavalyi évre még kihatással volt a 2016.
évben módosított adórendelet végrehajtása.
Mind az építményadóval, mind a telekadóval érintett valamennyi adózót új bevallás
benyújtására köteleztünk. Megnehezítette
az adóbevallások feldolgozását, hogy késedelmesen, illetve csak többszöri felszólítást
követően érkezett be a bevallások nagy
része.
Önkormányzatunkat – elsők között
– 2017. január 1-jétől kötelezték az új
önkormányzati ASP rendszerhez való
csatlakozásra. Az adófeldolgozási rendszerhez való áttérés azonban 2017. március
27-én valósult meg, mert a csoportos beszedéssel történő adófizetéshez kapcsolódó
programrész ekkorra készült el. A 2018.
január 1-jétől indult ASP iratkezelő rendszer még újabb problémákat generált az
amúgy sem zökkenőmentes feldolgozásban.
A negyedik napirendi pontban a Pleasure
77 Kft. tulajdonosi hozzájárulás megadására vonatkozó kérelmét tárgyalta a képviselő-testület. A vállalkozás a diási és
gyenesi strand közötti területen 4 vagy
5*-os, 50-100 szobás szállodát szeretne
megvalósítani.
A képviselő-testület támogatta a Kft.
szálloda építésére és üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseit, az ingatlan adásvételére
vonatkozó kétoldalú szándéknyilatkozatot
jóváhagyta.
Az ötödik napirend keretében a 2018. évi
Közbeszerzési Terv elfogadására került sor.
Az Önkormányzat idei évre vonatkozó
tervei, fejlesztései között közbeszerzési
kötelezettség alá eső beszerzés az alábbi:
TOP-2.1.3.-15-ZA1-2016-00008 számú
Gyenesdiás Nagyközség belterületi csapadékvíz- elvezető hálózatának részleges
kiépítése és felújítása.
EFOP-1.5.2.-16-2017-00003 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben.
Meglévő épületen magastető építése II.
ütem (Coop tető)
Egészségház építés II. ütem (Orvosi rendelő)
A hatodik napirend keretében a Polgárőr Egyesület tájékoztatóját tárgyalta
a képviselő-testület. Az Egyesület a téli
időszakban a járőrözés mellett elsősorban
az idős, egyedülálló személyekre és
hajléktalanokra figyel a Polgárőrség.
Gyenesdiáson szerencsére hajléktalanok
nincsenek, így az idősek nagyobb figyelmet
kapnak. A jelenlegi szélsőséges időjárás
miatt (hófúvás) a Balaton utca és Jókai
utca helyzete kritikus lehet, egyébként a

2018. március
településen az utak jól járhatók.
A tavalyi idegenforgalmi szezonban a helyi
Polgárőrség vendég polgárőrökkel kiegészülve teljesített szolgálatot a településen,
az önkormányzat teljes megelégedésére.
Természetesen az önkormányzat az idei
évben is támogatni kívánja az Egyesületet,
az alap támogatáson túl biztosítja a vendég
polgárőrök étkeztetését, elszállásolásukban
is tud segíteni. Továbbra is számít az
önkormányzat a Polgárőrség eddigi
tevékenységre, arra az odafigyelésre, amely
jellemzi az egyesület aktíváját. A bizalomra
épülő polgárőr tevékenységnél fontosabb
nincs. A prevenció vonatkozásában a
Polgárőrségnek hathatós szerepe kell, hogy
maradjon. Az új alelnök, Horváth Kornél
vezényli 2018. évben a vendég polgárőröket.
A nyári szezonban a tavalyinak megfelelő
együttműködési formában teljesít a
Polgárőrség
szolgálatot.
Elismerését
fejezte ki az Egyesületnek a településen
végzett tevékenységéért. A plázában
található polgárőr iroda és szerverhelyiség
megvásárlása a költségvetésben továbbra is
szerepeltetve van.
		
A hetedik napirendi pontban
a Polgármester szabadság ütemtervének
jóváhagyásáról döntött a képviselő-testület.
A nyolcadik napirend keretében az Iparosok útjának meghosszabbításáról tárgyalt
a testület, amely az ott lévő iparterületek
tehergépkocsival történő megközelítését
szolgálná.
A polgármester jelezte, hogy a várvölgyi
út felé elő területen mély árok húzódik, így
azt jócskán fel kellene tölteni. A keszthelyi szabályozási terv szerinti keresztmetszet nem megfelelő arra, hogy nagyobb
tömegű tehergépkocsik igénybe vegyék.
A javasolt nyomvonalon 3,8 MFt értékben, 40 cm mélységben 1200 tonna men�nyiségű kavicsos alap készülne. A legtöbb
hasonló jellegű szállító jármű jelenleg is
ezen a területen közlekedik. Az 1880 hrsz-ú
területen át kell rajzolni az utat. Arra az
útra kell átvinni a nyomvonalat, amelyre a
bányatulajdonosnak engedélye van, hiszen
megfelelő keresztmetszettel rendelkezik.
A kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület döntött a WP Terra Kft rendezési tervmódosítás kérelméről.
A tizedik napirendi pontban a képviselő-testület a kerékpárút kezelői jogának
átadásáról döntött. A Kormány a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48.§ (3)
bekezdés a) pont 39. alpontja alapján kapott
felhatalmazásával élve a 355/2017. (IX.29.)
Korm. rendelet 1.§-a szerinti kerékpárút
szakaszok vonatkozásában a fenntartási,
fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő

2018. március
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üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút
Nzrt közútkezelőként látja el a miniszterrel
kötött szerződés alapján.
A Magyar Közút Nzrt a rendelet 3.§ (4)
bek. alapján a feladatait attól a naptól
kezdve látja el mely napon az Korm. rendelet 1. melléklete szerinti birtokbaadási jegyzőkönyvet az önkormányzattal kölcsönösen
aláírta, és egyben ezen naptól viseli a feladatok ellátásáért fennálló felelősséget is.
A tizenegyedik napirend keretében
az EFOP-1.5.2-16 pályázat projektmenedzsment kiválasztásáról döntött a képviselő-testület. Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága fent
említett pályázat tárgyában 2018. január
3-án támogatási szerződést kötött EFOP1.5.2-16-2017-00003.
szerződésszámon
„Humán szolgáltatások fejlesztése a TátikaRezi térségben” tárgyban, 245.815.667,-Ft
összegben.
A bizottság 2018. február 16-án, illetve
23-án elvégezte a beérkezett ajánlatok bírálatát, melynek alapján a képviselő-testület

döntést hozott a projekt pénzügyi vezetője,
szakmai vezetője, projektmenedzsere és
mentorai személyéről.
A tizenkettedik napirendi pontban a
testület sportkitüntető címek adományozásáról döntött. (A kitüntető címek átadása a
képviselő-testület soron következő ülésén
történik, melyről következő számunkban
tudósítunk.)
A tizenharmadik napirend keretében a
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak
megválasztására került sor (ld. 4. oldal,
választási tájékoztató)
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött:
Szűcs Marianna gyenesdiási lakos ingatlancsere kérelméről,
a Tulipán Vendégváró Kft (Gyenesdiás)
rendezési terv módosítási kérelméről,
a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda nyári
zárva tartásáról (óvoda: augusztus 6-28.,
bölcsőde: július 23-tól augusztus 10-ig, 3-3
hét) Ez időszakban a kötelező karbantartást végzik el (festés, fertőtlenítés, felújítás).
Fenyves utca és a Hunyadi utca burkolat

teljes felújításáról (önerő: 2.646.312. Ft,
az elnyert pályázati támogatás összege:
14.995.766 Ft)
a térségi vidékfejlesztési iroda, egyben a
Hévíz Balaton Leader Egyesület telephelyének a Gyenesdiási Községháza épületébe történő áttelepüléséről. Az Egyesület
az épület tetőterében, a Dornyai Darnay
Honismereti Kör korábbi irodájában kapott
helyet 2020. december 31-ig.

SPORT

szereplésük. A verseny rangjának megfelelően, még a pontozóbírók is többen vannak
ilyenkor.
Az indulók magas létszáma szabályszerűen
több fordulós kiválasztási rendszert követel
meg, melyben a táncosok akár háromszor is
színre lépnek, újra és újra bemutatva minden
táncukat. A verseny fantasztikus, egészen
hihetetlen eredményekkel zárult a számukra,
ugyanis a klub táncosai minden nevezett
kategóriában, elhódították a bajnoki címet.
Tehát a mérlegük 5 arany, 1 ezüst, 1 bronzérem és egy 6. helyezés. Mivel az ezüstérmest is csak a saját csapatukból előzte meg
páros, az egyesületük szemszögéből ők is
győztesnek tekinthetők. Eredményeik részletesen: E Junior I Latin: Bajnok: Bedecs
András - Sümegi Júlia
3. Lukács Zétény - Szabó-Kövi Kamilla E
Junior II Latin: Bajnok: Tihanyi Barnabás Bedő Tamara 2. Farkas Gergő - Koma Nikol
E Ifjúsági Latin: Bajnok: Bujtor Barnabás
- Sümegi Janka 6. Balassa Albin - Lukács
Noémi E Felnőtt Latin: Bajnok: Ujláb Bence
- Bogdán Lilla
D Junior II Latin (magasabb kategóriában):
Bajnok: Sümegi Botond - Vastag Zsófia
(képünkön) Kiegészítés: a páros a 2017-es év
Nyugat-Magyarországi, majd az Országos
Bajnoki címet is elhódította E kategóriában.
Most egy magasabb versenyosztályban és
korcsoportban védték meg Bajnoki címüket!
A csodaszámba illő eredmények nem jelentik a versenytánc szakág
komolytalanságát, egyszerűségét! Épp
ellenkezőleg, a Magyar Táncsport Szakszövetség versenyei jelentik a táncsportjukban
való leghitelesebb megmérettetést. A tánco-

saik nagyon sok munkával és szorgalommal
jutottak el a dobogó legfelső fokáig. Természetesen ez is csak egy állomás a hosszú
úton, hiszen az éves
Országos Bajnokság, a még magasabb
kategóriák, és maga a fejlődés iránti szomj
tovább éltetik a motivációjukat. Filák Marek
edző vezetésével dolgoznak tovább becsülettel. Minden versenyzőre nagyon büszkék
vagyunk!

Március 3-án rendezték a Magyar
TáncSport
Szakszövetség
NyugatMagyarország Területi Bajnokságát, mely
minden évben az egyik legkiemeltebb, legrangosabb megmérettetése a szakágnak.
Az alkalomra az Emotion Táncstúdó 8
párossal, 5 kategóriában/korcsoportban
nevezett.

Ezeken a versenyeken jellemzően minden
aktív versenytáncos képviselteti magát,
hiszen az egyénileg elnyerhető címen túl,
még az egyesületek Bajnoki Sorozatának
éves összevetésében is nagy súllyal bír a

A képviselő-testület soron következő
ülését 2018. március 27-én, 18:00 órakor
tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.) Gyenesdiás Sportjáért kitüntető cím
átadása
2.) Felkészülés az idegenforgalmi idényre;
3.) Környezetvédelmi Program 2018. évi
feladatai
4.) Tájékoztató a Közútkezelő KHT tevékenységéről
5.) Tájékoztató a DRV tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Asztalitenisz

Fazekas Nándor, Nagy Emil, Kovács Renátó,
Barabás Balázs, Bontó Ferdinánd
NB.II. Dél-Nyugati csoport:
Kaposvári AC - Gyenesdiási ASE - 6-12
Nagyon értékes győzelmet aratott a gyenesi
csapat!
gyenesi győztesek:
Barabás 4-ből 4, Bontó 2-ből 2, Kovács
R. 4-ből 2, Fazekas 2-ből 1, Nagy E. 4-ből
1, Fazekas, Barabás és a Kovács R., Nagy
E. párosok 1-1
Fazekas helyett Bontó állt be csereként az
utolsó két fordulóra.

Gyenesdiási Híradó

Röplabda
A
NYBRSE manó és szuperminis
játékosai az idei évben a MRSZ
szervezésében
megrendezésre
kerülő
Volley 2020’ versenysorozatban vettek
részt Nagybajomban, Ikrényben, Szombathelyen, Balatonfüreden.
Manó kategóriában minden versenyen
abszolut győztesként állhatott fel az első
számú csapatunk és mára már azok a kicsik
is 3. helyezést értek el Ikrényben, akik csak

- 13 szeptemberben kezdték a röplabdázást.
Supermini kategóriában 3., 4., és 5 helyezést
tudták megszerezni a lányok.
Miniseink
az
Országos
Mini
Bajnoksàgban indultak, ahol eddig egy
2. és két 5. helyezést tudhatnak magukénak. A Veszprém megyei bajnokság is
folyamatban van, amelyben Minis korosztályunk eddig tartja az 1. helyét. Ugyanebben a bajnokságban szerepel a gyermek és
utánpótlás csapatunk is.
Nagy öröm számunkra, hogy egész évben

2018. március
minden korosztályba érkeznek hozzánk új
játékosok és továbbra is várjuk szeretettel a
röplabdázni vágyó gyerekeket.
Nemrég vendégünk volt edzéseinken volt
játékosunk, Sebestyén Flóra, aki számos
hasznos tanácsot adott a gyerekeinknek és
eddigi pályafutásával hatalmas motivációt
kaphattunk tőle. Flóra most Békéscsabán
játszik, és áprilisban az U19-es válogatott
keret tagjaként Mátraházán edzőtáboroznak, hogy azt követő szerbiai EB selejtezőn
minél jobb eredményt érjenek el.
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Nyári programjainkról, illetve
nagyrendezvényeinkről:
A Csiperke Gombatermesztők Egyesülete
kedvezményes áron értékesíti a csiperke
(champignon) gombát. A gombában sok vitamin
és ásványi anyag található, emellett fehérjében is
gazdag, tehát többszörösen érdemes az étrendbe
beépíteni.
A gomba ára: I . osztály: 500 Ft/kg
II. osztály:400 Ft/kg
Érdeklődni: Volner Lajos: 0630/238 8959

Az ismertebb fellépőkkel már az év elején leszerződtünk.
Akiket gyenesdiási nagyrendezvényeinken láthatunk:
Keszegfesztiválon, július 7-én, szombaton 20 órától a
Zaporozsec együttes
Borfesztiválon, július 13-án, pénteken 20 órától a KFT
zenekar, július 14-én, szombaton 20 órától a Kerekes
Band.
Korzó-estéken, augusztus 10-én pénteken 20 órától a
Deák Bill Blues Band, augusztus 11-én, szombaton 20
órától az Anna and the Barbies, augusztus 12-én, vasárnap a Makám együttes.

APRÓHIRDETÉS
Eladó: műszaki cikkek, fűnyíró, masszírozó,
bútorok, rekamié, fotel, gyermekruhák és játékok,
500 db bontott szürkepala. Telefon:0630/427 4858
vagy 0630/300 8821
Gyenesdiáson istállótrágya ingyen elvihető.
Húsvétra kisnyulak eladók! Telefon: 30 410 9602.

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 5528 017

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

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

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

OÁZIS

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

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

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

KERTÉSZET
KESZTHELY
KESZTHELY,
SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

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

Ez a nem teljesen pontos idézet, mégis pontosan azt fejezi ki, ami február 17-ére, szombat délutánra oly jellemző volt.
Gyenesdiáson egyre tarkább a nyelvi sokszínűség. A faluban sok a német állampolgár, de
akad francia anyanyelvű is. Az elmúlt években orosz családok is költöztek a településre,
akik már-már gyökeret eresztettek. A teljes
beilleszkedésnek nem kis akadálya a nyelvismeret hiánya. Mindenki igyekszik a maga
módján megoldani ezt a nehézséget, sokan
tanulják szép, de könnyűnek nem mondható
nyelvünket. A nyelvi órák tankönyvszagú
leckéin túl is van lehetőség a magyar nyelv
elsajátítására. Ennek egyik lehetőségét találta
meg maroknyi kis - 9 fős - csoportunk, akikkel a Klubkönyvtárban gyűltünk össze, hogy
kötetlen beszélgetéssel, egy kis társasjátékkal, némi csipegetéssel és teázással valósítsuk
meg az iskolán kívüli tanulást. Az egyik résztvevő így írt erről:
„Társasoztál már oroszul? Egészen rendhagyó programnak adott helyet a gyenesdiási
Klubkönyvtár, melyet ezúton is hálásan
köszönünk. Az itt élő orosz, ám magyarul
tanuló és az itt élő magyar, de oroszt már
tanult hölgyek összejöttek egy kis délutáni
teázgatós társasozásra. A szabály az volt,
hogy mindenki csak a másik nyelvén beszélhetett. Aki a saját anyanyelvén szólalt meg,
zálogot adott, amit mókás feladatokkal kellet
kiváltani.” Én megtanítottam kedves játszótársaimat “Ki nevet a végén?”- t játszani, nagyon
tetszett nekik. Rengeteget nevettünk!

A második találkozónkra magyar-orosz
klubunk újabb tagokkal bővült. Híre ment,
hogy kötetlen körülmények között, tanórai kötelezettségek nélkül is lehet nyelvet tanulni. Könyvről, füzetről, tollról és
ceruzáról még csak szó sem esett. Ha csak
azért nem kellett a toll, hogy a közös játék
eredményét följegyezzük, és füzetre is csak
azért volt szükség, hogy az egyre bővülő tagságunk elérhetősége rögzítve legyen. Nem
beszél itt senki távlati célokról, a nyelvismeret megkérdőjelezhetetlen szükségességéről,
csak a közös játék adta öröm, és a láthatatlanul bővülő szókincs a fontos. Erre azonban
határozottan szükség van. A Gyenesdiáson
és ennek környékén élő, javarészt nyugdíjas korú emberek, szeretnének egyre jobban
bekapcsolódni a település kulturális életébe.
Ahhoz, hogy házaikból kimozdulva, a nyug-

díjas éveknek újabb tartalmat tudjanak adni,
elengedhetetlen az a nyelvtudás, amelyet
egy baráti közösség közvetlensége adhat.
Összegyűltünk tehát ismét, újabb társasjátékok kerültek elő, ismét megtelt az asztal
finomságokkal, a csészék teával. A tartalmas
együttlétnek nem mérhető haszna az egyre
stabilabb nyelvismeret, és a barátságok,
melyek a nyelvtudással együtt erősödnek.
A mi kezdeményezésünk ennyit tett le a
faluvezetés integráció-szándék asztalára.
Még egyszer köszönet a lehetőségért, elsősorban Hársfalvi Györgynek, aki nyitott
szívvel fogadta kezdeményezésünket. Aki
szeretne részt venni hasonló programon,
ahol kiváló lehetőséget kap a nyelvet gyakorolni, tartson velünk!
Németh Ibolya – a klub vezetője

Gergely-napi Művészeti Fesztivál- Gyenesdiás

Hosszú hagyományokat őrizve rendeztük
meg a Regionális Gergely-napi Művészeti
Fesztivált idén XIV. alkalommal.
A regionális fesztivál őrzi a valaha Európaszerte ismert Gergely-járás hagyományát. A
jeles nap az iskolaalapító I. Gergely pápára
emlékeztet, ünneppé IV. Gergely pápa rendeletével emelkedett.
Az eseményre Somogy, Veszprém, Vas

és Zala megye általános iskoláinak tanulói
kaptak meghívást.
Öt művészeti ágban, 33 településről mutatkoztak be a diákok: vers-és prózamondás,
drámajáték, néptánc, népdaléneklés, ipar-és
képzőművészet. Minden évben rangos zsűri
értékeli a diákok előadásait és a beküldött
alkotásokat.
A szakmai zsűri véleménye, hogy évről-évre

magasabb színvonalú produkciókat látnak és
hallanak. A minősítés és helyezések mellett
vándorkupát vihet el minden évben művészeti
áganként 1-1 iskola.
Ez a márciusi Gergely-napi Művészeti Fesztivál fontos eseménye az iskolánknak és az
ideérkező diákoknak.
Az eredményeket az áprilisi Gyenesdiási
Híradóban olvashatják.
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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!
Dabronci minőségi tojás „L” méret 38 Ft/db
Bálizs hús házi készítésű sonka, tarja (füstölt, lassú és hosszú pácban)
2015 Ft/kg, hátsó csülök 1490 Ft/kg
Kézműves ízesített, natúr és füstölt sajtok Zalaistvándról.
Frissen fejt tehén tej, magyar tarka tehenektől 159Ft/l.
Teljes értékű tej!
Gyenesdiási Komáromy Pékségtől foszlós kalács, fonott kalács, húsvéti
koszorú kapható, rendelhető.
Zalai húsvéti tésztából, ami foszlós és nem édes!
Sonka mellé való!
Zöldség-gyümölcs: teljes húsvéti választék, a megszokott minőségben,
napi friss!
Trafikban minőségi folyóborok, Villány, Szekszárd, Keszthely, Balaton
mellék, nagy választékban kaphatók.

Boldog, Békés Húsvéti Ünnepeket
kívánunk, minden kedves vásárlónknak!
SAROK ABC dolgozói
Érvényes: 2018.03.23-tól visszavonásig.

NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-14; V: 6-12

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával
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Pék Flórián
masszőr

Frissítő-, relaxáló-, sportés lávaköves masszázs
Gyenesdiás, Csokonai köz 2.
Tel.: 06-31-781-9276
Várom jelentkezését!
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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

INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT!
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

PRÉMIUM MULTIFOKÁLIS
(PROGRESSZÍV) LENCSÉK
150.000 FT/PÁR

110.000 FT/PÁR

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.03.15-től 03.31-ig.

