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HUSZADIK RÜGYFAKADÁS – TAVASZÜNNEP

A főzőverseny legjobbjai

Programajánló
május 18-án, pénteken 19 órától, Pünkösdi
táncház az iskola aulájában
május 18-20-án Gaal-Gyenesdiás
testvértelepülési találkozó
május 19-én, szombaton 17 órától, Gaal
fúvószenekarának koncertje a piactéren
május 20-án, vasárnap 15 órától, Bala Toni
szülinapi partija a Piacon-Kárpáti
korzón
május 19-20. Strandkézilabda torna a
Diási Játékstrandon
május 28-án, hétfőn 18 órakor, Dr. Góth
László: Gyenesdiási emlékek, gyermek
és ifjúkoromból című kötetének
bemutatója a Községházán
június 8-án, pénteken 18 órakor a
vonyarcvashegyi Balaton Art
Alkotóközösség közös tárlatának
megnyitója a Községházán

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 11.

A 20 éves jubileumát ünneplő térségi Forrásvíz Természetbarát Egyesület tagjainak
nevében ezúton szeretnénk megköszönni a
2018. április 21-22-én megrendezésre került
huszadik
„Rügyfakadás-Tavaszünnep”
kulturális és környezetvédelmi szabadtéri
rendezvény lebonyolításában segítők fáradozását, támogatását és a szervezésben való
aktív szerepvállalását.
Az idei esztendőben igazán nagy öröm volt
a helyi intézmények, aktív erdei programokba
szólítása. Hiszen „erdőben ünnepelt” iskola,
óvoda és a civil közösségek egyaránt. A jó
időben igazán nagy öröm volt, hogy megmozdultak a családok, a baráti körök, valamint a
térségi és megyei természetjáró szervezetek az
ünnep tiszteletére. A „nyárias”, április közepi
rövid hétvége időjárása, ugyanis igazán kedvezett a szabadtéri programoknak.
A jubileumi program-napok így tavaszköszöntő hangulatban szerveződtek a természet- és környezetvédelemi ismereteket
népszerűsítő Föld Napi szabadtéri rendezvények körül. Az idei gyűjtés bevételét is már
megkezdett projekt, a „Balatongyöröki Pele
apó tanösvény rendbetételére” szántuk.
A Rügyfakadás-tavaszünnep programokat a
pénteki, iskola szervezte „Erdőben az iskola

Fotó: Finta Maya

program” is szépen megalapozta. Szombat délelőtt - miközben az ovisok ismerkedtek rövid
séta túra keretében Szentes Szilárd geotúra
vezető erdőleckéivel - a III. Szegedi Honvéd
zászlóalj és az Asbóth Sándor Gyenesdiási
Huszárbandérium hangulatos felvonulásával kezdődött a tavaszi honvéd felvonulás
a település fő utcáin végig több megállóval
a Nagymezőig. A 48-as forradalom 170 éves
visszatekintése, a fegyverzeti bemutató iskolaudvari megtartása csak fokozta a gyerekek
tavaszi hangulatébresztését.
A Csepel teherautón a keszthelyi
BOOMBAtucada ütős együttes kísért, beharangozva a „rügyfakadás” ünnepét. A felvonuló csapatot a Kőhalmi és Pék családok és
barátaik vendégelték meg útközben; aztán
a kis – jórészt gyenesdiási – kishonvédekből
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és elszánt huszárokból álló megmaradt menet
rövid megállókkal, de felküzdötte az ágyút a
Lőtéri úton, nem kis meglepetést és örömet
kiváltva a nézelődő kedves gyenesdiásiakból.
A Nagymezőre érkező kitartó érdeklődők
idén is láthattak huszárkonyhát, és vidáman
éneklő menetet.
Az idei jó időben szerényebb érdeklődéssel
Szentes Szilárd révén botanikai és geológiai
sétára került sor délután.
A vasárnapi napon a főzőversenyre
rekord számú 24+2 komolyan felkészült, és
portájukat autentikusan kialakító csapat
jelentkezett. Jöttek a jubileumot ünneplő
természetjárók, vándorok, utcaközösségek és
ifjú titánok egyaránt.
Az ünnepélyes megnyitón, elnök asszony
köszöntője után, Gál Lajos /polgármester,
Berdán László /a Zala Megyei Természetbarát Szövetség egykori elnöke; a 30 éves
Lepke túra alapítója/, id. Kalapos István /a
Meteor Természetbarát Szervezetek Országos Szövetsége, Keszthelyi Szervezetének
egykori elnöke/; valamint Csányi Zoltán /
az 5 éves Magyar Vándor Klub elnöke/ és
Vass László /a szintén 20 éves Szegedi III.
Honvédzászlóalj hagyományőrző Egyesület
elnöke/ mondták el ünnepi gondolataikat az
együttműködésről. A színpadra felálltak a
jelen lévő, alapító „forrásvizesek” is és együtt
köszöntötték őket a megjelentek. Egy nagyon
szép, emblémával ellátott jubileumi tortán
égett a 20 évet szimbolizáló gyertyaláng,
melyet a megjelentek közösen fújtak el.

Kőhalmi Zoltán és Keresztes József főzőcsapatai egymást segítették a nap során”
finom ételek zsűrizésével egyidőben került
sor a népszerű Brumi Bandi Band gyerekműsorára a családok nagy örömére és a
Gyenesdiási Dalárda az idei évben is a főzőhelyéhez várta az énekelni és nótázni vágyó
vendégeket.

Ágnes) a finomabbnál finomabb ételek közül a
/Vidovics Norbert vezette/ – RETRÓGEREK
csapata – I. – Marhalábszár pöri – kis csavarral keménytarhonyával - nevű főztjét
ítélte a legjobbnak és a legízesebbnek, így ők
vitték el idén az ezüst vándorserleget. Nagyon
szorosan az első helyezett után a MAGYAR
A Gyutai Barna, étterem-igazgató és Plótár VÁNDOR KLUB – Kerekrépa „magyar
István, mesterszakács vezette zsűri, miköz- vándor” módra készült étele aratott nagy
ben elkezdte munkáját, kiosztásra kerültek sikert, amivel a különdíjat, egy Bangó Edina
a Föld Napi vetélkedő kérdései, felnőtt és cukrász által felajánlott nagyon szépen díszígyerek kategóriában. A leginkább szabadtű- tett epertortát kaptak, érdemeltek ki.
zön főtt finom étkek illata, betöltötte a NagyIgazán finom ételek készültek a nap során,
mező kőrisvirág illattal és madárfüttyel teli hiszen pillanatokon belül elfogyott a 24 csapat
levegőjét.
által kínált sok-sok ételkülönlegesség. Jöttek
főzők Zala megye több pontjáról, de BudaA főzőhelyek interjúi közben került bemu- pestről, Győrből, sőt az Alföldről is. Igazán
tatásra a RÉGI KOROK KONYHÁJA ízletesre sikerült a BOKOR TEAM - ZúzaElhangzott, hogy a 20 esztendő alatt megis- – című színes kötet. A könyvbemutató időzí- pörkölt csirke szárnnyal étele, a GYENESmert természetbarát, planétás és természetvé- tése a 20 éves jubileum tiszteletére került a DIÁSI FÜRDŐEGYESÜLET – Gyenesdiási
delmi tevékenység a Keszthelyi-hegységben helyszínre, hirdetve a közösségi főzés, a régi gezemice, BUDAPEST – TERE-FERE Egyeés Kelet-zalai együttműködésként is kima- és egészséges alapanyagokból készült ételek sület – Pletyka pörkölt „tere-fere” módra,
gasló siker, melyre nagy szükség van. A receptjeit. A hitvallást, mely szerint a magyar GYENESI GYÜTTMENTEK – Körömbalatongyöröki felvállalás, pedig nem példa kultúra szerves része volt mindig az ételké- pörkölt, farokkal, csülökkel étele, a GYNE
nélküli az egyesület részéről, hiszen 3 éven szítés, és az e köré gyűlt család és kisközös- KEMÉNYMAG – Elveszett a marha-nevű
keresztül a térségi mandulafásításban is támo- ség, a közös étkezés és hagyományápolás. Az igazán ízletesen elkészített egytálétele.
Ivanics Lajos és felesége által összeállított Finom volt az ALV Kft – Marhavadasa petgatták a gyenesi civilek a szomszédokat.
Késő délelőtt a gyerekek nagy örömére kötetben, a nagymezei „régi korok konyhája rezselymes-füstöltsajtos zsemlegombóccal,
megjelent a Keszthelyi Katasztrófavédelem győztes ételei”, 20 év ételkülönlegességei, a BUCKÁS Kft – Alföldi töltött káposztája, a GYENESDIÁSI LOVAS HAGYOegyik fecskendős tűzoltó autója, melybe a zalai és balatoni ételei kaptak helyet.
MÁNYŐRZŐK – Billegéri részeges csülök
gyerekek betekintést nyerhettek.
A „Régi korok konyhája” főzőhelyen az egytálétele, a LEPKE TeljesítménytúráA honvédek bemutató műsorát minden
évben sokan megcsodálják. Az elkészült AGROLOG HUNGÁRIA Kft csapata - zók csapatának – Lepke gulyása – „30”, a
Borókás savanyú káposzta HÉTSZÍNVIRÁG – Totyogós pöri alá „hétfőztje készült, mindan�- szín-virág” étele, a RÉZANGYALOK – XX.
nyiunk örömére, hiszen Oldal-as fokhagymás cicegével étke, nagyon
nagyon finom lett, akár- szépen kialakított sparhelt főzőhellyel és
csak az egyesületünk terítékkel, a FEHÉRVÁRI BETYÁROK –
(Kőhalmi Zoltán vezette Vadragu levese erdei gombával, gnocchival,
palacsintasütő csapata) THOMAS ÉS JÓZSEF – Pincepörköltje, a
készítette finomságok és FOKI ÍZMESTEREK – Pacalpörköltje csütermészetesen Keresztes lökkel, a SÉF PALÁNTÁK – Gyenesi erdész
József és főzőcsapata által bab nevű étele, valamint a GAP GARÁZSkészült NÓTÁZÓ BÖL- GULYÁSOK és GAP BOGRÁCSOS
LÉREK – Jubileumi bab- SZAKOSZTÁLYA – Garázsgulyása és
Garázspörköltje, a FLÓ-VITI – Csilis-babja,
gulyása.
A szakmai és civil zsűri a NÓTÁZÓ BÖLLÉREK – Jubileumi babA Gyenes Néptánc Együttes minden évben színesíti porgramunkat (polgármester,
Németh gulyása, a 379-es FELTÁMADÁS CSER-
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MEGHÍVÓ!

Kosárfonó hétvége

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Klubkönyvtár

Idén is megtartjuk nyári kosárfonó hétvégénket. Várjuk szakköröseinket és új
jelentkezőket is, akik megismerkednének a
kosárfonás fortélyaival. Szakmai irányítást
Bognárné G. Piroskától kapunk. Időpontok:
június 22. péntek 15-19 óráig, 23. szombat
9- 17 óráig, 24. vasárnap 9- 13 óráig.
Díja 2000,- Ft + anyagköltség. Metsző
ollót, árt és kést mindenki hozzon magával.

a Pásztorházban

szeretettel meghívja Önt
és kedves családját
2018. május 28-án, hétfőn 18 órakor
a Községháza nagytermébe,
Dr. Góth László

GYENESDIÁSI
EMLÉKEK, GYERMEK ÉS
IFJÚKOROMBÓL

AZ 1945–1960-AS ÉVEK
című kötetének bemutatójára.

Szeretettel várunk mindenkit
2018. június 8-án, pénteken
18 órára
a gyenesdiási Községházára
a vonyarcvashegyi

BALATON ART
ALKOTÓKÖZÖSSÉG
KÖZÖS TÁRLATÁNAK
MEGNYITÓJÁRA.
a kiállítást megnyitja
Papp Márta Ilona
közreműködik:
Csíkné Nádudvari Éva - ének
Kenesei Aurélia - vers

Indul a digitalizáció az aktív
idősekért program
Megjelent a kormány határozata a
digitalizáció az aktív idősekért programról,
melynek keretében a 65. életévüket betöltött,
munkaerőpiacról kilépett és nyugdíjkorhatárt elérő idősek számára országszerte
térítésmentes felkészítést, mentori programot indítanak az alapszintű digitális írástudás elsajátítására. A nemzeti fejlesztési
miniszternek az idősügyi infokommunikációs
modellprogram tapasztalataira építve 2018.
december 31-ig gondoskodnia kell a program
megvalósításáról a Segítő Kezek az Aktív
Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. és a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével.
Könyvtárunk sikeresen pályázott a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázaton, így várhatóan ősztől
indíthatjuk az első ingyenes képzéseket a 65
év felettieknek. Ez a képzés teljesen kezdő
szintről indul, az idősek, alapszintű számítógépes ismereteket szerezhetnek.
Jelentkezni személyesen a könyvtárban
lehet, egy adatlap kitöltésével. Érdeklődni a
programmal kapcsolatban a 83/314-507-es
telefonszámon lehet.
Fliszár Katalin
DJP mentor

Május 30., 31., június 1., 4., 5.

EURÓPAI
FENNTARTHATÓSÁGI
HÉT
A programra osztályok jelentkezését
várjuk, az előre bejelentkezett csoportok részére a program díjmentes!
A program a Természet Házában és
a Festetics Imre Állatparkban zajlik,
kb 1,5 óra időtartamban.
Részletekért hívja:
Sali Éva: 06 30 239 9894;
Csali Nikolett: 06 30 239 4279

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a 2018. május 21-én
hétfőn 17 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
Református Pünkösdi Istentiszteletre.
„ Új szívet adok és új lelket adok belétek”
(Ezékiel 36:26)
(2 Kor 4:14)

ÁLDÁS-BÉKESSÉG

Zichy Emőke – keszthelyi református lelkész

Jelentkezni a részvételi díj felének
befizetésével a Klubkönyvtárban lehet.
További információ:
Hársfalvi Györgyné 30/342-3934

MEGHÍVÓ

A Gyenesdiási Horgász és Vízisport
Egyesület nyílt vezetőségi gyűlést tart
2018. június 1.-én 16. órakor a diási
tanyán, melyre szeretettel meghívja
minden egyesületi tagját.
Napirendi pontok: Diási tanya karbantartási, felújítási terveinek megbeszélése,
Diási tanyarend, elektromos áram
használatának megvitatása
Tisztelettel a vezetőség
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
az FGSZ Zrt- a magyarországi nagynyomású
földgázszállító rendszer üzemeltetője és
tulajdonosa- 2018. évben tervszerű karbantartást végez, így Gyenesdiás település ellátását érintően
2018. május 24. csütörtök
9:00-13:00 között.
Ezen időszak alatt a gázszolgáltatás
szünetel!
Kérjük, a karbantartás ideje alatt tegye meg
a szükséges intézkedéseket a teljes földgázfelhasználás leállítására a saját üzemeltetésébe
tartozó kommunális és közintézményeiben.
A gázszünet után a nyomásszabályozó(kat)
kapcsolja be!
További információért hívja a +36 80/301301-es telefonszámot, vagy keresse az eon.
hu honlapját a tervezett üzemszünetek menüpontban.

2018. május
KÉSZCSAPAT – Szellentős cserkészgulyása,
a BALATON CSOPORT – Lajkás pulyka
étke, valamint az ÁSZOK csapatának kiváló
Székelykáposztája.
Az ételek és italok zsűrizését követően került
sor a Föld Napi vetélkedő eredményhirdetésére, amelyen gyerek kategóriáiban: Wórum
Hunor (I.), Kőhalmi gyerekek (II.) és Tompos
Ákos (III.). A felnőtteknél Vértesaljai Ágoston (I.), Szily Balázs (II.) és Tamássy Teréz
(III.) helyezést ért el. GRATULÁLUNK!
A Nagymező Bajnoknője és Bajnoka versenyben, sodrófahajításban (I.) Nagyné Alexandra (14,6 m), (II.) Németh Ágnes (13,8
m), (III.) Budai Zsófia (13,7 m) lettek a győztesek. A női JUNIOR kategóriájú versenyszámban: (I.) Bujtor Alexandra (11,4 m), (II.)
Karóth Rebecka (10,9 m), (III.) Pauza Adrienn (9,5 m).
A kődobásban férfiaknál JUNIOR kategóriában idén is (I.) Dévényi Nagy Gergely (3,9
m), (II.) Ángyán Szilveszter (2,3 m ), valamint (III.) Goldschmiedt Beni (1,85 m) szerepeltek sikeresen. Felnőtt malomkő vetők
mezőnye: (I.) Stefanics Dániel (5,95 m), (II.)
Kálmán Roland (5,9 m), (III.) Séger Miklós
(5,5 m). GRATULÁLUNK!
(E programszám alatt a JÓISTEN kegyelme
a szervezőkkel volt, hiszen egy nagy ijedelem
utáni gyors intézkedés révén a program és a
hangulat visszazökkent a megszokott kerékvágányba. Tanulság: az egymásra való odafigyelés és felelősségvállalás napjainkban is
ugyanolyan nagy erény, mint volt mindig!)
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.
A lovas programokat idén a Gyenesdiási

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Közgyűlést tartottunk
Április 26-án közgyűlést tartott a 15
éve megalakult Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület. Az elmúlt 3 évben végzett
munkáról, megvalósított fejlesztésekről,
bevezetett újdonságokról szóló beszámolót
követően elfogadásra került a 2017 évi
zárszámadás, a 2018. évi költségvetés és a
hozzárendelt feladatterv.
Mivel lejártak a 3 éves megbízatások, tisztújításra került sor, megválasztásra kerültek
a következő 3 éves ciklusra a tisztségviselők, melynek eredménye: Somogyi Zoltán
elnök, Riedl Ferenc és Nagy Ferenc elnökhelyettesek, Kovács Judit titkár, választmányi tagok: László Judit, Samartinean
László, Szalókiné Farkas Piroska, Somogyi
Józsefné, Varga Zoltánné, Visontai Béla,
továbbá az önkormányzat képviselője, Gál

-4Lovassport Egyesület elnöke Vitéz Viktória fogta össze, aki ügyes tanítványai révén
igazán szép és értékes bemutatót mutathatott
be a nagyközönségnek. A szépen szerepelt
tanítványok: Vitéz Enikő, Burán Kamilla,
Gyutai Júlia, Kozub Kira, Bódai Hanna,
Gönye Sára, Gyutai Borbála és Dudás Emese
voltak. Gratulálunk, csak így tovább!
Ezt követően vette kezdetét a népzenei és
néptáncos program a rögtönzött táncházzal.
A vidám, jó hangulatot Tarjányi Sándor néptánc oktató moderálta. A táncos - zenei est
hangulatát, már a fellobbanó tábortűz fényében, a tűz körül élvezhették a maradó közönség tagjai.
Egész napot átfogó, igazán vonzó és
népszerű bemutatókat láthattunk a NABE
vándorkiállítása révén, valamint a Cserkészek és Csider völgyi Lövészklub jóvoltából.
KÖSZÖNET ÉRTE!
Külön köszönet a hangosításért (Silver
Band zenekar), hiszen a kiváló idő és az
egyre népesebb számban érkező nagyközönség örömére, végig zökkenőmentesen zajlottak a programok.
A „Forrásvizes” igen keményen helyt
álló palacsintasütő (Kőhalminé Márti
és testvére Zita, Kőhalmi Zoltán, Szabó
Natália, Horváth Tamás, Herczeg Erzsébet,
Szűcsé Zsuzsa és testvére), sörcsapoló
(Divinyi Dániel, Nánássy Árpád) és borkínáló (Gécseg Katalin, Salamonné Szabó
Szilvia) 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, Buckás),
gondos odafigyelését a programjaink biztosításához. A teherautót és a gulyáságyút,
pedig Czafit Zoltán úrnak.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
Lajos polgármester automatikusan tagja a
Választmánynak. Felügyelő Bizottság: Kis
Hajnalka, Czankáné Szalóky Szilvia és
Fodor Tibor.
Ezúton is gratulálunk, és kívánunk nagyon
jó, eredményes munkát!
15 éves a Turisztikai Egyesület
Ezen alkalomból egyesületünk május 11-én
délután jubileumi ünnepségre invitálta tagjait, együttműködő partnereit A Darnay-ba.
A vendégek köszöntését követően Szalóky
Jenő tiszteletbeli elnök és Semsei Sándor,
az MTDMSz elnöke (képünkön) idézte fel
az egyesület megalakulását, az elmúlt 15
évet, de szó esett a TDM rendszer jelenlegi
helyzetéről is.
A 15 éve bizalmat szavazott alapító és
azóta is együttműködő tagoknak, partnereknek – az egyesület tagságának egyébként
közel 40%-a – emléklappal és helyi termékekből összeállított csomaggal köszönte
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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, Tűzoltóság,
Természet Háza, Keresztes József és főzőcsapata, Mozaik Áruház, Gyalog üzletház,
Ordosz - Tárkány Bt, Rádi László pincészete,
Komáromy Pékség, Rezi Várbarátok Köre,
NABE, helyi Polgárőrség, Silver Band /
hangosítás/, www.falmaszas.com, Gyutai
Barna, Plótár István, Finta Maya, Asbóth
Sándor Gyenesdiási Huszárbandérium,
János Lovarda, Gyenes Néptáncegyüttes,
Piroska Csárda, Befag Erdész-lövészklub,
Varázshangok az Egészségért Egyesület,
Turisztikai Egyesület, Oázis Kertcentrum,
Szőnyegország, J&A Kerámiaház, Németh
Kertészet Gyenesdiás, Varsás Bt., Motyó
Diszkont, CBA-Zöld Hangya Bt., Szent Ilona
Gyógyszertár, Ikervirág, Édeske Cukrászda,
Echt-e Szűrőcentrum, Németh Krisztián /
fagyi/, Mozaik Áruház, Szabó és Szabó
Autóker, Z+D Kft, Szalai Szikvíz, Szerelvény szaküzlet, Nánássi Gábor gravírozó. A
keszthelyi Cserkészek, 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
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megkezdésekor csatlakozott a civil szervezethez. Szállásadó tagok jóllehet a település
férőhely kapacitásának mindössze 40%-át
fedik le, viszont a vendégek és a vendégéjszakák számát tekintve évek óta 70% körüli
a reprezentáltsági mutató.
Az egyesület információs irodát működtet,
elsődlegesen marketing feladatokat lát el,
termékfejlesztésen dolgozik, tevékenysége
kiterjed továbbá – a teljesség igénye nélkül
– koordinációs, érdekképviseleti, panaszkezelési, pályázatmenedzsment feladatokra,
illetve adminisztrációra.
Fontos mérföldkőnek tekinthető, hogy
az Egyesület és a fenntartásában működő
Tourinform iroda 2012-ben tágasabb helyre
költözött, ahol kulturált körülmények között
tudja fogadni a településre érkező vendégeket, illetve együttműködő partnereit.
A marketing munka során jelentős hangsúlyt kap az intenzív online és offline marketingtevékenység. Színvonalas, háromnyelvű
Rövid összefoglaló a 15 éves a Gyenesdiási települési és térségi kiadványokkal segítik a
Turisztikai Egyesület munkájáról
településre érkező vendégek tájékozódását,
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület idén és kiemelt figyelmet fordítanak az online
ünnepli 15 éves fennállását. Az önkor- jelenlétre. Ennek alapját a 2005 óta működő,
mányzat és a turizmusban érdekelt felek folyamatosan fejlődő, jól átgondolt és karegyüttműködésével, közös finanszírozás- bantartott turisztikai portál és a hozzá kapban, az országban elsőként jött létre olyan csolódó TDM informatikai rendszer adja.
alulról építkező szervezeti egység, ahol a Mindezt különböző kampányok támogatfelelősség és a döntéshozatal a turizmus ják, és erős a social mediában való jelenlét
tényleges szereplőinek kezébe került. Az is. Készültek imázsfilmek, de részt vesznek
egyesület legfontosabb feladata a telepü- vásárokon, szakmai rendezvényeken és aktílésszintű marketing- reklám és értékesítési van bekapcsolódnak a térségbe érkező study
munka végzése, azaz a település turizmusá- tourokba is, valamint rendszeresen tájékoznak menedzselése. A 15 éves következetes tatják a médiát az aktualitásokról, újdonsámunkának és példaértékű összefogásnak gokról.
köszönhetően számtalan eredménnyel büszGyenesdiás családbarát pozícionálásának
megfelelően családbarát minősítési rendszer
kélkedhet.
A 2003. május 17-én megalakult Egyesü- került bevezetésre, és megszületett Bala
let tagsága stabilan 100 fő körül mozog. A Toni teknős kabalafigura, aki a település
partnerek kb. 40 százaléka alapítás óta hűsé- életében, marketing kommunikációjában
ges tagja az egyesületnek, illetve több, idő- kulcsszerepet tölt be. Az évről évre bővülő
közben indult vállalkozás a tevékenysége garantált programok a hét minden napjára
meg a hűséget és a közös munkát a nemrégiben leköszönt elnökasszony Czankáné
Szalóky Szilvia, illetve Somogyi Zoltán
elnök. Ha már köszönet, az iroda dolgozói is
(Kovács Judit irodavezető, és kollégái Szirmai Katalint és Kenesei-Bezzeg Katalin)
elismerésben részesültek áldozatos munkájukért (képünkön).
A születésnap óriási torta felvágását követően vidám hangulatú kvízjáték következett,
ahol kiderült ki mennyit tud az egyesületről,
illetve a partnerek egymásról. Az elmúlt
15 év történései, legfontosabb eseményei, mérföldkövei egy fotóvetítés során
elevenítődtek fel, az est további részében
pedig finom borok és falatok mellett kötetlen beszélgetés során ismerkedtek, vagy épp
cseréltek tapasztalatot a jelenlévők.
Köszönjük mindenkinek, aki elfogadta
meghívásunkat és velünk ünnepelt! Kívánunk további sikeres éveket!
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változatos szabadidős programot biztosítanak a vendégeknek. 2008 óta működik a
WB Gyenesdiás Plus kedvezménykártya,
2017-ben pedig bevezetésre került a partner vendéglátó egységek kezdeményezésére
a Gyenesdiás Gastro Card. A térségi hálózat részeként működő kerékpárkölcsönző a
kínálatbővítés mellett az egyesület pénzügyi
fenntarthatóságát is segíti.
A 2009-ben, illetve 2011-ben nyertes TDM
pályázatok komoly lendületet adtak az egyesülnek és a település turizmusának, illetve
egyéb pályázati forrásoknak köszönhetően
megvalósult fejlesztések is hozzájárultak
ahhoz, hogy az idelátogató vendégek a legjobb és legtöbb élményben részesüljenek, és
később visszatérjenek.
Az egyesület legfontosabb partnerei a
tagjain túl – ide értve a helyi Önkormányzatot is, a Nyugat-Balatoni térségi, a Balaton régiós és országos TDM szervezetek ,
hiszen eredmények eléréséhez szükség van
a különböző szintű szervezetek egymásra
épülő munkájára. Az Egyesület mindegyik
szint TDM szervezetének létrehozásában
aktív szerepet vállalt, sőt Szalóky Jenő
személyében évekig elnökségi tisztséget is
betöltött.
A szervezet működtetése elemi érdeke az
önkormányzatnak, vállalkozóknak, a turizmus hasznait élvező helyieknek, és a térségnek is. Az egyesület bízik benne, hogy
munkáját tagjai megelégedésére tudja folytatni.
Az egyesület köszönettel tartozik az elnököknek: megalakulástól 6 éven keresztül
Ferincz Józsefnek, majd 2009-2012. GyutaiSzalay Nikolettának, 2012-2018 Czankáné
Szalóky Szilviának, az alig pár hete megválasztott Somogyi Zoltánnak, a munkát
kezdetektől koordináló Kovács Judit irodavezetőnek, és természeten a Választmánynak, ill. minden aktív tagnak!
Bala Toni kalandjai rajzverseny
Bala Toni nagy örömmel vette kézhez
a sok-sok neki készült rajzot, festményt.
Köszöni, hogy ilyen sokan gondoltatok rá!
A zsűri igazán nehéz helyzetben van, de
facebookon a közönségszavazás is szoros
versenyben zajlik. Ne feledjétek, eredményhirdetés május 20-án vasárnap Bala Toni
szülinapi partiján a Piacon! Mindenkit szeretettel várunk!
Bala Toni üdvözöl
Egyesületünk újabb szobrot állíttatott a
település kabalafigurájának, immáron a
körforgalomnál üdvözli a Gyenesdiásra
érkezőket.
További információ:
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.
83/511-790, gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu,
www.facebook.com/gyenesdias

2018. május

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Szezonzáró előadás volt ez a Hétfői, plusz
a 2. születésnapunkat ünnepeltük.
Meghívott vendég előadónk Dr. Szeglet
Péter docens úr volt, a téma, amit bemutatott:
„Tavaszi Gyógynövények” – az idén elmaradt a tavasz.
Két csoportról beszélt: gyepfelületeken,
erdőben előfordulók, nem kell olyan szinten
gyógynövény szaktudással, ismerettel rendelkeznünk, mint a Szabó Gyuri bácsi a „Büki
füves ember”. Azért jó, ha tisztában vagyunk,
mit szedhetünk le, és hogyan, mikor kell
gyűjteni, a gyógyhatásával, felhasználásával. Régóta fogyasztója vagyok a gyógy,- és
fűszernövényeknek, már más szemmel túrázok a természetben.
Itt van pl. a kömény, nagyon sokoldalú
fűszernövényünk, frissen a levelét salátának,
gyökerét zöldségnek, a magját ízesítésre használjuk. A számos gyógyító hatása is ismert.
Magas vitaminforrás.
Cickafark levele salátának, zúzódásra,
nőgyógyászati problémákra, hogy csak egy
párat említsek.
Gyermekláncfű levele salátának, nagyon jó
máj és vesék aktivitásának serkentésére, vérzsírt csökkent, cukorbetegeknek is ajánlott.
Szamóca vasban, káliumban gazdag, szépít,
méregtelenít, vagy csak úgy egyszerűen
finom.
Erdőben egy párat említve: Kökény-szárított
virágából teát, enyhe vízhajtó, gyümölcséből
lekvárt, bort, pálinkát kiváló roboráló szer.
Vérehulló fecskefű erős hatású (ha nem
megfelelően használjuk mérgező) gyógynövény, a gyógyszeripar alapanyaga. Külsőre
szemölcsre hatásos.
Csalánt levesnek, főzeléknek is használják.
Szárított levele vértisztító, de a teljes emésztőcsatornát is tisztítja, jó vitaminforrás stb.
Bodza virága szörpnek, szárítva teának,

-6bogyója magas C-vitamin tartalom, megfázásra, izzasztóként, gyümölcs zselék ízesítője.
Galagonya szíverősítő, koszorúér betegség esetén javallt. Terméséből likőrt, lekvárt
készíthetünk.
Ezen felül még igen sok jótékony hatása van
az ismertetett gyógynövényeknek, és jóval
többfajtáról esett még szó, de hát azért vannak
ezek az előadások, hogy részt kell venni rajta.
Az este második részében köszöntőt mondott Volner Lajos elnökünk és köszönetet
mondott a megjelent „régi” előadóknak,
hogy tőlük is tanulhattunk. Megtisztelt bennünket Virág Eszter tudományos fő munkatárs a következő előadónk.
Röviden ismertette eddig milyen munkát
végeztünk. Mivel 2 évesek lettünk elmondhatjuk értéket teremtettünk. A múlt évben
sikeres palánta kiosztás után, most ismét
lesz palánta vásár – 20.-a után- füge csemetéhez, ősszel Írisz rizómához is hozzá
lehet jutni. Viszont aki él a lehetőséggel
nyomon fogjuk követni milyen gondos gazdához kerülnek a palánták ( közöljük a sikereket).
Terveink között szerepel a kertlátogatások –
elsősorban bio,-és permakultúrás- kiskertekből szeretnénk ötleteket meríteni.
Összegezve egy tartalmas szép estét töltöttünk együtt, köszönhetjük, hogy Szeglet tanár
úr ismét nem hagyta otthon a jó humorát.
Legközelebbi összejövetelünk szeptemberben, addig is kövessenek bennünket a
Facebook-on.
Május 20 –a után palánta vásár különleges paradicsom,- chili paprika , és paprika.
Érdeklődni: Volner Lajosnál tel: +36-30238 8959
Mindenkinek szép nyarat, jó munkát és jó
termést.
Körtvélyesi Ibolya
& Kert Barátok
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GYENESDIÁSI HORGÁSZ ÉS
VÍZISPORT EGYESÜLET HÍREI
A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület éves taggyűlése 2018. április 28-án
volt. Ezen Hársfalvi György titkár ismertette
a közgyűlés menetét, lebonyolítási rendjét,
melyet a megjelent horgászok elfogadtak. A
napirendi pontok következők voltak:
Napirendi pontok:
1./ Az elnökség beszámolója 2017. évről.
2./ 2018. évi költségvetés.
3./ Vegyes ügyek.
4./ Tisztújítás.
Hársfalvi György ismertette az elnökség
beszámolóját, mely szerint az elmúlt évben
két horgászverseny került megrendezésre,
melyek rendben lezajlottak. A tanyák egyre
romló partfalainak a magas vízállás sem
kedvez. A tanyaépületek nagyjából rendben
vannak, de a karbantartás mindig szükségszerű. Kérte a diási horgászokat Ács Gáborral, az új tanyagondnokkal működjenek
együtt, segítsék munkáját.
Az éves költségvetésben ez évtől a gondnokok bére 60.000 Ft-ra emelkedett, illetve
a tagdíjak 10.500 Ft-ra a csónakhelyek díja
9.000 Ft-ra, míg a kisvitorlás helyek díja
13.500 Ft-ra emelkedett. Az egyesület vezetősége továbbra is társadalmi munkában végzi
feladatát.
Denis László javaslatát a közgyűlés elfogadta, hogy a tanyák fejlesztésére szánt
összeget emeljék meg.
Vegyes ügyek keretében a horgászokat
érintő problémákról volt szó. Kevés a csónakhely, vannak, akik tagdíjjal tartoznak. Nehéz
megközelíteni a csónakokat és az éjszakai
megvilágítás is kevés. Dr. Bruncsics Zoltán
egy új alapszabály kidolgozását javasolta.
A vezetőség válaszait és a napirendi pontokban tárgyaltakat a közgyűlés elfogadta.
Hársfalvi György megköszönte az elnökség nevében az elmúlt öt évet, a türelmet az
elnökség iránt. Ismertette, hogy Döbröntei
Imre nem vállalja tovább az elnöki tisztséget.
A tagság megválasztotta az új tisztségviselőket, vezetőséget.
Egyesület új elnöke: Gombos József
Elnök helyettese: Krasznai István
Vezetőségi tag: Dr. Szalóki Jenő
Vezetőségi tag: Dr. Bruncsics Zoltán
Tanyagondnokok:
Penszer Gyula és Ács Gábor
Ellenőrző bizottság: Dr. Kardos József
Kovács Pál
Kiss Gábor
Gombos József megköszönte az előző vezetés munkáját és elmondta, hogy továbbra is
számít Döbröntei Imre szaktudására és segítségére.
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MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Szép utunk volt. Szép idő kísért végig bennünket, de mindez kevés lett volna, ha nem
töltődik meg tartalommal is legutóbbi kirándulásunk, melynek úticélja: Szentendre és
Esztergom volt.
Két gyöngyszem, mely ezernyi élménnyel
várta a Magyar Vándorokat!
Elsőként Szentendrére mentünk, mert
szerettem volna, hogy az ébredező város
hangulatával találkozhassunk. Nos, ez
sikerült is. Egyrészt a buszban Vujicsics
Tihamér csodálatos szerb zenéje és a Szerb
Ortodox vallás helyi jelenlétének és a település történetének ismertetése felvezette
a látnivalókat: a Bóbics-házat jellegzetes
kialakításával, a Fő téri pestis-keresztet,
a fejjel lefelé eltemetett emberrel, a katolikus templomot a szentendrei háttérrel
megfestett bibliai jelenetekkel, a Belgrád
templomot Vujicsics sírjával és a kincstárral, és Kovács Margit keramikus kiállítását
gyönyörű alkotásaival. De ugyancsak érdekesség volt a Mikro-art kiállítás is, ahol
mikroszkópokon keresztül láthattuk a miniatürizált csodákat, mint a varrótű fokában
elhelyezett miniatűr tevéket és piramist, a
félbevágott mákszemre rajzolt térképet, - és
még felsorolhatnám mind a tizenhat alkotást.
Másrészt szabadidő is járt mindenkinek,
hiszen a hely szellemét, hangulatát csak
laza nézelődéssel lehet igazán átérezni. Kis
térképpel a kezében mindenki pontosan
visszatalált a találkozó helyre, a történelmileg is jelentős Bükkös-patak partjához.
Innét Esztergomba mentünk, ahol a
Keresztény Múzeumban kaptunk csodála-

tos vezetést, majd a Bazilikában is kedves
és nagy tudású vezető várt bennünket.
Kisétáltunk Melocco Miklós Szt.István
szobrához (hiszen Szt.István Esztergomban született és itt is koronázták királlyá),
majd rövid séta a Fő téren, az érdekes Istarkúthoz. Végül a Mária Valéria hídon Párkányba átérve lehetőség volt szlovák sörrel
leöblíteni az út porát. Együtt élt és segítette
csoportunkat a tapolcai Home Tours autóbuszának vezetője Léman Tamás, aki mindent megtett azért, hogy pontosan és időre
oda tudjunk érni mindenhová.
Előre nézve: A következő utunk
Mariazell-be vezet, ahová út közben
vonattal a csodálatos Alpokon is keresztül fogunk utazni…

ves foglalkozástól az arcfestésen át, a légvár
használatig óriási forgataggá varázsolódott
az óvoda udvara.
Ezúton is köszönjük az érintett kedves
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Ala- szülők, hozzátartozók anyagi támogatását,
pítvány közhasznúsági jelentése a 2017-es illetve önfeláldozó munkájukat a gyermekek
évről
érdekében, továbbá köszönjük a Sütibolt fel2017-ben elsősorban az intézmény rendez- ajánlását.
vényeit támogatta alapítványunk. A Pacsirta
2017. évi pénzügyi összefoglaló:
gyermekdal fesztivál azért fontos, mert évek
Nyitó bankállomány: 537 948 Ft
óta teret biztosít a tehetséges kisgyermekek
Pénztári állomány: 15 000 Ft
bemutatkozására egész Zala megyéből. A
Bevételek:
gyenesdiási óvodások olyan szerencsések,
Magánszemélyek adományai: 106 970 Ft
hogy tovább folytathatják az éneklést majd
NAV 1% SZJA 235 124 Ft
az iskolában, ahol nagyszerű a népzenei
Kiadások:
oktatás.
CD lemezek: 10 000 Ft
A Zöld Hetek rendezvénysorozat pedig
Z H támogatása: 18 743 Ft
megmozgatja, aktivizálja egy-egy alkalomGyermeknap: 72 556 Ft
Működési költségek: 54 688 Ft
mal az egész családot, így eredményesebbé
téve a környezetvédelem szemléletének erőZáró pénztári állomány: 0 Ft
Záró bankállomány: 739 055 FT
sítését községünkben.
Gyermeknapi rendezvényünk a tavalyi
évben is remekül sikerült, sok-sok élményt
Lóránt Veronika
nyújtva óvodásaink családjainak. A kézműkuratóriumi elnök

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK

Azt nehéz eldönteni, hogy jó, vagy rossz,
hogy útjaink oly népszerűek, hogy a június
10-i kirándulásunkra már csak várólistára
lehet feliratkozni. De hát a busz méretei
végesek, többen nem férünk, mint ahány
ülőhely van benne. Valószínű, hogy jövő
évi programunkat úgy állítjuk össze, hogy
az idei legszebb utunkat kiválasztva, azt
újra betervezzük… Talán így tudunk azoknak is lehetőséget adni, akik most nem
tudnak velünk jönni.
Mert a Magyar Vándor Klub célja továbbra
is Hazánk épített és természeti örökségeinek felkeresése, átörökítése és népszerűsítése. És ezt így tettük legutóbb is!
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

ISKOLAI HÍREK
Területi szövegértő verseny
2018.05.03.
Kárpáti János ÁI és AMI
versenyeredményei
Intézményünk 8. alkalommal rendezte meg
a területi szövegértő versenyt, melyen 18
iskola közel 140 tanulója vett részt. A verseny
megírása után kézműves foglalkozás várta a
diákokat, majd a dolgozatok kijavítása után
eredményt is hirdettünk.

2018. május
Iskolánk tanulói a Területi szövegértő
versenyen alábbi helyezéseket érték el:
2. helyezés Stefanics Gergő 1. b
(felkészítő: Tüttő Lajosné)
3. helyezés Wórum Máté Hunor 1. b
(felkészítő: Tüttő Lajosné)
1. helyezés Borsos Balázs 2.a
(felkészítő: Zámolyi Andrea)
8. helyezés Horváth Boldizsár 2.b
(felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó)
5. helyezés Szíjgyártó Ákos 3.a
(felkészítő: Varga Lászlóné)
16. helyezés Stiener Kata Rozina 3.c
(felkészítő: Domjánné Kránicz Margit)
17. helyezés Szupper Lili Noémi 3.b
(felkészítő: Varga Katalin)
2. helyezés Tóth Janka 4.b
(felkészítő: Juhász Péterné)
8. helyezés Bakonyi-Gróf Anna 4.a
(felkészítő: Nikolics Virág)
9. helyezés Stiener Máté Bendegúz 4.c
(felkészítő: Németh Lajosné)
2. helyezés Vámos Richárd 8.a
(felkészítő: Cseh-Bodnár Zsanett)
7. helyezés Bagoly Loretta 5.a
(felkészítő: Cseh-Bodnár Zsanett)
15. helyezés Soós Barnabás 5.b
(felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó)
11. helyezés Somogyi Ádám 6.a
(felkészítő: Cseh-Bodnár Zsanett)
8. helyezés Gombár Janka 7.a
(felkészítő: Varga-Vajda Renáta)
12. helyezés Szentandrássy Zsuzsanna
(felkészítő: Varga-Vajda Renáta)
A Bendegúz Akadémia által meghirdetett
Zala megyei Tudásbajnokságon magyar
nyelvből
Gombár Janka 7.a osztályos tanuló 5.
Liszák Lili 7. a osztályos tanuló 7. helyezést
ért el.
A Bendegúz Akadémia által meghirdetett
Zala megyei Tudásbajnokságon magyar irodalom tantárgyból
Liszák Lili 7. a osztályos tanuló 3. helyezést
ért el.
Hagyományteremtő szándékkal idén 1.
alkalommal hirdettünk iskolai matematika
versenyt a 3-4. évfolyamos tanulók számára.
2018. május 9-én, a jó hangulatú délutánon
az alábbi eredmények születtek:
3. évfolyam
1. hely Zámolyi Norbert
2. hely Simon Márk, Szijgyártó Ákos
3. hely Molnár Hanga
4. hely Hamza Ádám
5. hely Jávor Lénárd
6. hely Fazekas Sámuel, Mosdósi Marcell
4. évfolyam
1. hely Eke Zsófi
2. hely Liszák Gréta, Horváth Miriam
3. hely Tódor Jázmin
4. hely Tóth Janka
5. hely Lancz Domokos
6. hely Könye Dániel
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Gyenesdiási Híradó

„SZÉP ZALÁBAN SZÜLETTEM…”
Népdaléneklési verseny megyei fordulója
2018. április 13-14., Gyenesdiás
A múltunk értékeiben van jövőnk és
magyarságunk.
A népdalverseny évenkénti megszervezésével a célunk a tehetséggondozás,
tehetségnevelés, a népi kultúra, a néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés őrzése, élményszerű továbbadása. A
kodályi és bartóki hagyományok ápolása és
az önálló előadásmód fejlesztése.
A népzene napjainkban is összetartó
érték. Zenei anyanyelvünk lélekben összekapcsol emberi közösségeket határokon
innen és túl.
Zala megyében a 16 éves múltra visszatekintő „Szép Zalában születtem…” címet
viselő népdalverseny mutatja, hogy ezek a
célok megvalósulnak. Népdalénekeseink
lelkesen őrzik a népzenei hagyományokat,
ezen belül Zala megye népdalkincsét. Ezzel
is tisztelegve Vajda József és id. Horváth
Károly Zala megyei népdalkutatók munkája előtt. Az idei év évforduló is, hisz id.
Horváth Károly születésének 85., halálának 20. évfordulójára emlékezünk. Illetve
Vajda József népdalkutató halálának szintén 20. évfordulója van ebben az évben.
„Szép Zalában születtem...”címmel csendült fel egy dallam Tompos István, hernyéki
ember ajkáról 1958-ban, aki talán nem
is sejtette, hogy az őt követő generációk
tovább éltetik és átmentik az őket követőknek a magyar népdalkincs e gyönyörű helyi
ékkövét.
Azt sem gondolták a Zalában élő nótafák, hogy Horváth Károly és Vajda József
népdalgyűjtő útjai ilyen gazdag termést
eredményeznek. Mára már tudjuk, munkásságuk felbecsülhetetlen érték, melyet
számszerűsíteni nehéz, de a dallamok
száma meghaladja a 20 ezret.
1998-ban bekövetkezett haláluk súlyos
vesztesége volt a zalai népzenekincset
művelő és szerető embereknek.
Szakmai útmutatásuk, emberi hozzáállásuk példaértékű.
Évek óta több mint ezer gyermek énekel
a megyénkben a területi fordulókon és több
mint 600 népdalénekes mutatkozhat be az
országosan elismert szakemberekből álló
zsűri előtt a megyei döntőn:

Bődi Lora a zsűri különdíját is megkapta
42 település 66 intézményéből érkeztek
dalosok.
(Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely,
Zalaszentbalázs, Felsőrajk, Pusztamagyaród, Nagyrécse, Lenti, Letenye, Murakeresztúr, Búcsúszentlászló, Vonyarcvashegy,
Rezi, Zalabér, Zalaapáti, Zalavár, Sármellék,
Zalakaros, Pacsa, Hévíz, Alsópáhok, Zalalövő, Kiskanizsa, Galambok, Nagykapornak,
Bak, Palin, Bagod, Salomvár, Csonkahegyhát, Borsfa, Gelse, Zalaszentiván, Zalakomár, Teskánd, Gellénháza, Göntérháza,
Pártosfalva, Kapca, Dobronak, Lendva
(Szlovénia), Gyenesdiás.)

Maczkó Mária, Emerton-és Magyar
Örökség-díjas népdalénekes, a Népművészet Ifjú Mestere, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára.
Ifj. Horváth Károly, népzenész, népzene
tanár, Népművészet Ifjú Mestere.
16. alkalommal rendezte meg a helyi
általános iskola a népdalverseny megyei
fordulóját.

Németh Barbara a díjátadáson

Gyenesdiási Híradó

2018. május
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Szólóének, kisegyüttes, énekegyüttes kategóriákban léptek fel a dalosok.
1-2., 3-4., 5-6., 7-8. és középiskolás korcsoportokban értékelte a zsűri a bemutatott
dalcsokrokat.
A verseny anyaga két magyar gyermekdal,
illetve népdal előadása volt hangszerkíséret
nélkül.
Az eredményhirdetés a helyszínen kategóriánként a verseny zárásakor történt.
A népdalénekesek minősítő oklevelet
vihettek haza.
A területi fordulókon arany, illetve kiemelt
arany minősítést elért dalosok jutottak tovább
a megyei döntőre.
Ezen a versenyen 300 produkció hangzott
el.
Pénteken 157, szombaton pedig 143. Közel
700 fő lépett fel.
98 nevelő készítette fel az énekeseket.
A megyei rendezvény 6. éve kétnapos
(2013-tól).
2012-ben és 2013-ban a területi fordulókon negyedik helyszínként bekapcsolódott
Lendva. Az idei évben (4 év kimaradás után),
újra 4 helyszínen zajlottak a területi fordulók.
Területi verseny helyszínei voltak novemberben:
Eötvös József Székhely Iskola Zalaegerszeg
Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaszentbalázs
Bánffy Központ Lendva
Kárpáti János Általános Iskola Gyenesdiás
A zsűri a területi fordulók során összefoglaló képet kapott arról, hogy a hagyományőrzők milyen tudással és lelkesedéssel őrzik
zenei hagyományaikat. Milyen igényességgel
válogatták és adták elő népdalaikat.
„Nem lehet egészen boldog ember,
akinek nem öröm a zene.
Erre az örömre azonban tanítani kell
az emberiséget,
mert magától nem jut el odáig”
Kodály Zoltán
MEGYEI NÉPDALVERSENY eredmény
SZÓLÓ kategóriában
KIEMELTARANYMIŐSÍTÉSTÉRTEL:
1.Hársing Hanna 2.o.
2.Simon Csengele 1.o.
3.Tóth Dorottya 2.o.
4.Mosdósi Lora 1.o.
5.Túri Gréta 1.o.
6.Bődi Lora 1.o. (a zsűri külön díját is
megkapta)
7.Lendvay Csenge 2.o.

8.Garamvölgyi Luca 1.o.
9.Kurnát- Albrecht Sebestyén 3.o.
10.Cseh Fruzsina 3.o.
11.Kovács Ákos 3.o.
12.Szente Regina 3.o.
13.Lengyel Luca 3.o.
16.Túri Dorka 4.o.
17.Baranya Vanda 4.o.
18.Szijgyártó Ákos 3.o.
14.Vers Hunor 3.o.
15.Vajda Sára 4.o.
16.Kovács Kriszta 6.o.
17.Gyutai Júlia 6.o.
18.Farkas Réka 6.o.
19.Berta Antónia 5.o.
20.Borda Levente 6.o.
21.Baranya Hanna 6.o.
22.Tálos Olivér 8.o.
KISEGYÜTTES kategóriában
1.Bődi Lora- Lendvay Csenge- Venekei
Eszter 2.o.
2.Balogh Laura- Cseh Fruzsina 3.o
3.Csillagvirágok 6.o.
(Kovács Kriszta, Gyutai Júlia, Baranya
Hanna)
4.Horváth Dominika- Orsós Elizabet 6.o.
ÉNEKEGYÜTTES kategóriában
1.Csicsergők Énekegyüttes 1-2.o.
(Hársing Hanna, Simon Csengele, Tóth
Dorottya, Mosdósi Lora, Túri Gréta, Bődi
Lora, Lendvay Csenge, Garamvölgyi Luca,
Adrián Dóra, Németh Barbara, Koponics
Vera, Zsittnyán Zsófia, Vas Kata, Mecséri
Leila, Stateller Jázmin, Horváth Nóra, Léránt
Flóra, Venekei Eszter, Borza Diána, Kónya
Noémi, Magyar Csenge)
2.Gyenesi kisbetyárok 3.o.
(Kurnát- Albrecht Sebestyén, Kovács Ákos,
Szijgyártó Ákos, Vers Hunor, Mosdósi Marcell, Salamon Márk, Lengl Zalán, Gaál Benjamin)
3.Gilice énekegyüttes 3.o.
(Kurnát- Albrecht Sebestyén, Kovács Ákos,
Szijgyártó Ákos, Vers Hunor, Mosdósi Marcell, Salamon Márk, Lengl Zalán, Gaál Benjamin, György Aranka, Simon Lili, Szente
Regina, Farkas Zsófia, Lengyel Luca, Szita
Zsófia, Rigó Júlia)
4.Füzike énekegyüttes 4-5.o.
(Vajda Sára, Baranya Vanda, Paál Anna,
Simon Eszter, Vajda Hanga, Gyutai Borbála,
Hocz Kata, Gyutai Hanna Lara, Hefler Dóra,
Venekei Sára, Zakár Anna, Berta Antónia,
Túri Dorka, Kántor Lelle)
5.Csicseri énekegyüttes 6.o.
(Kovács Kriszta, Gyutai Júlia, Farkas Réka,
Borda Levente, Baranya Hanna, Gramvölgyi
Alexa, Szalóki Piroska, Sulyok Valencia, Horváth Dominika, Orsós Elizabet, Jávor Leila,
Léránt Roberta)

ARANY MINŐSÍTÉST ÉRTEK EL
1.Andor Zsombor 5.o.
2.Hefler Dóra 5.o.
3.Magyar Borbála 5.o.
Középiskolás korosztályban
SZÓLÓ kategóriában
Hefler Flóra 10.o. Vajda János Gimnázium
Keszthely KIEMELT ARANY minősítés
Zala megyét képviselik a „Tiszán innen,
Dunán túl” Országos népdaléneklési versenyen:
5-6.osztályos korosztályban:
szóló kategóriában:
Baranya Hanna
Gyutai Júlia
kisegyüttes kategóriában:
Csillagvirágok
Orsós Elizabet-Horváth Dominika
együttes kategóriában:
Csicseri énekegyüttes
Szivárvány énekegyüttes
7-8. osztály
szóló kategóriában:
Tálos Olivér
***
Kárpáti János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Gergely- napi eredmények
néptánc kategória
Arany minősítést ért el:
Berta Antónia 5.b és Gombár Janka 7.a
párosban.
Ezüst minősítést szerzett:
Gyenesi Csemeték
Adrián Dóra, Barna Boglárka, Beke Luca,
Besenczki Levente, Bogdányi Bendegúz,
Borza Diána, Bohus Zoltán Gergely, Horváth
Nóra Alexa, Mecséri Leila Alina, Mosdósi
Noémi, Stribli Soma Kornél, Wágenhoffer
Zalán, Zakár Adrienn, Gyulai Lotti, Mosdósi
Lora
Gyenesi Fruskák
Baranya Vanda, Gaál Janka, Galát Flóra,
György Aranka Katalin, Gyutai Borbála,
Liszák Gréta Emma, Miklós Rozália, Nagy
Panna Csenge, Pitzer Dorina Gabriella, Vajda
Hanga Róza, Vajda Sára Anna, Sárompek
Panna
Gyenesi Ifjoncok
Berta Antónia, Gál Marcell, Garamvölgyi
Alexa, Hajas Zselyke, Hefler Dóra, Horváth
Boglárka, Joós Alexandra, Joós Dorina, Tóth
András, Nánássy Máté, Zakár Anna, Bujtor
Alexandra, Farkas Réka Luca, Fliszár Dalma,
Gombár Janka, Gyutai Júlia, Hardi Zsófia
Mária, Jakab Emese, Miklós József, Vaszily
Virág Júlia.

2018. május

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 24-én
tartotta munkaterv szerinti soros ülését.
Az első napirend keretében a képviselőtestület a Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolója, Gyermekvédelmi
beszámolója című napirendet tárgyalta meg.
Az intézmény vezetője elmondta, a településen a rendszeres ellátottak száma csökken,
az egyszeri ellátásban részesülők száma
viszont jelentősen emelkedett az utóbbi
időben. Nagy a „vándorlás”, az újonnan
beköltöző családok hozzák magukkal a
problémát. Tájékoztatta a testületet, hogy
május 1-jétől Kőnig Andrea családgondozó
másik munkáltatónál létesít jogviszonyt,
ezen időponttól feladatait az intézményvezető veszi át.
A gyermekvédelem területén a Szolgálatnak van fontos feladata, a segélyezettek
száma egyre kevesebb. A Gyvt.-ben a segélyezés összeghatára változatlan, így többen
kiesnek a rendszerből. A település lakosságszáma január 1-jén elkerülte a 4000 főt, a
gyermeklétszám folyamatosan nő, így az
intézmények ellátottsága biztosított.
A képviselő-testület a gyermekvédelem
helyzetéről szóló beszámolót, valamint a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta, megköszönte a Szolgálat és Kőnig
Andrea családgondozó településen végzett
munkáját.
A második napirendi pontban a település
egészségügyi helyzetéről készített beszámolókat tárgyalta a képviselő-testület.
A felnőtt háziorvosi rendeléssel kapcsolatban érkezett megkeresésre kérte a jelenlévő
orvosok válaszát.
Dr. Vajda Gábor háziorvos válaszában
elmondta, hogy a jelenleg érvényben lévő
jogszabályok alapján az ügyeleti napot követően kötelezően ki kell venni a szabadnapot.
Ilyen esetben a másik körzet orvosa helyettesíti saját rendelési idejében a pihenőnapos
orvost. Amennyiben akadályoztatva van, a 3
km-re lévő vonyarcvashegyi rendelőben dr.
Dudás Margit háziorvos helyettesít. Ezen
kívül az orvosnak is van szabadsága, ami
ugyancsak jogszabályban van biztosítva.
Megjegyezte, hogy a jelenlegi működő
orvosi rendelők felújításra szorulnak (festés,
nyílászáró csere, linóleum csere stb.), amelyet – véleménye szerint – a fenntartónak
kell elvégeztetnie.
A képviselő-testület részéről elhangzott a
16 óráig tartó rendelési idő meghosszabbításának lehetősége 17 vagy 18 óráig. A legtöbb

- 10 munkahelyen 16 óráig dolgoznak és nem
mindegyik munkáltató tolerálja, hogy a dolgozó elkéri magát, szívesebben mennének
munkaidő után pl. receptet iratni. Azonban
az egészségügyi törvény 8 órás rendelkezésre álló időt, 3 órás rendelési időt ír elő.
A vidéki ügyeletben mindkét háziorvos részt
vesz, az ügyelet 16 órától kezdődik.
A gyermekorvosi praxisban egy év alatt
nem történt sok változás. Örvendetes, hogy
nagyon sok kisbaba születik. A vidéki ügyeletbe a gyermekorvosi szolgálat is bekapcsolódik. Mindenki nagyon várja az új
orvosi rendelő elkészültét.
Polgármester úr elmondta, hogy egy minőségi infrastruktúrával ellátott rendelő létesül. Az új rendelővel kapcsolatban türelmet
kért, a testület mindenképpen azon lesz,
hogy a rendelő ügye mielőbb megoldódjon.
Valamennyi háziorvosnak és az asszisztenseknek is megköszönte a munkáját.
A harmadik napirend keretében Tájékoztató a Gyenesdiási Kinizsi SK tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta a
testület.
Dicséretes dolog, hogy megállta a helyét a
labdarúgó csapat az I. osztályban. Bizakodásra adhat okot, hogy elnök úr szerint még
több is van a csapatban. Az önkormányzat
mindig a támogatásáról biztosította az egyesületet. A képviselő-testület kérte az egyesület elnökét, egészítse ki beszámolóját a
gazdálkodásról készített tájékoztatóval.
A negyedik napirendi pontban a NyugatBalatoni Regionális Sportcentrum Egyesület
tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta
a képviselő-testület.
Az egyesület vezetésében váltás történt,
Szeredai Jenőt tavaly június 26-án választották meg az egyesület elnökének. Egy évre
vállalta el az elnöki tisztet, ezért mandátuma
hamarosan lejár. Készítik a következő TAO
pályázatot, bíznak benne, hogy sikeres lesz.
Elindult a projekt, amelyben Gyenesdiás
lehetőséget kapott egy iskolai tornaterem
megépítésére. Egy 20x40 m-es tornaterem
létesül, 9 m-es belmagassággal. Egyelőre
tervkorrekciók zajlanak, az új létesítmény a
2019-es esztendőt érinti, amely az iskolások
mellett lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek, így a röplabda egyesületnek is.
Az ötödik napirend keretében a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
10/2013. (III.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról döntött a képviselő-testület.
A rendeletben módosításra került az a rendelkezés (30-31.§), amely szerint „a polgármester a jegyző javaslatára - a jegyzőre
vonatkozó szabályok szerint – a jegyző
helyettesítésére és a jegyző által meghatározott feladatok ellátására aljegyzőt nevez
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ki. Egyidejűleg módosult az a rendelkezés,
amely korábban is lehetővé tette, hogy a
képviselő-testület az egyes feladataival
(közintézményeinek fenntartása, közterületek, strandok gondozása) kapcsolatban –
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
– dolgozókat vehet fel.
A hatodik napirendi pontban a 2018. évi
lakossági ivóvíz- és csatorna-szolgáltatás
díjának csökkentése tárgyú pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-testület.
A hetedik napirend keretében „A malom
épület funkcionális helyreállítására c. pályázat benyújtásáról született határozat. A
pályázat keretein belül a Gyenesdiás belterület 361 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú
malom épület vízi malomkerékkel és bemutató pékség kialakításával, az őrlés folyamatának bemutatásával együtt egészül ki.
A nyolcadik napirendi pontban KEHOP1.2.1. - Helyi klímastratégiák kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázat konzorciumi
benyújtásáról döntött a testület. A projekt
keretében Gyenesdiás Nagyközség Klímastratégiai koncepciója alapján a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, valamint a Kárpáti
János Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjainak bevonásával tervezi a
pályázatot beadó Forrásvíz Természetbarát
Egyesület települési figyelemfelhívó akciók
megvalósítását, települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezését és
lebonyolítását, helyi szereplők szemléletformálását, ennek keretében: tájékoztató
előadások, fórumok szervezését és lebonyolítását a projektben érintett intézmények
munkavállalói számára.
A kilencedik napirend keretében belterületi utak felújítása Gyenesdiáson tárgyú
pályázatot nyújt be a Hajnal utca, Strand út
és a Mandulás utca aszfaltozására, a projekt
teljes költségvetése: 15 000 000 Ft, a 2 250
000 Ft összegű önerőt, valamint a műszaki
ellenőr díját a 2019. évi költségvetésében
biztosítja.
Egyéb ügyek keretében a képviselő-testület
döntött:
Katona Bendegúz Diási Játékstrandi Z-Ball
üzemeltetési kérelméről,
a Gyenesdiási Lovassport Egyesület területbérleti szerződésének meghosszabbításáról,
a Vodafone Magyarország Zrt területbérleti
kérelméről,
a Turisztikai Egyesülettel kötendő csereszerződésről,
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményi dokumentumainak elfogadásáról,
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a Gyenesdiás Egészségház, orvosi rendelő
többletmunka végzésének finanszírozásáról
nettó 1,5 MFt értékben,
a gyenesdiási 1509/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba fogadásáról,
Takács Rolandné területvásárlási kérelméről.
A képviselő-testület soron következő ülését
2018. május 15-én, 18:00 órakor tartotta.

Az ülés napirendi pontjai:
1.)
Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről,
Tájékoztató a Keszthelyi Vízirendészeti
Rendőrkapitányság tevékenységéről,
Tájékoztató a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről
2.)
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénz-

forgalmi jelentése, könyvviteli mérlege,
pénz- és eredmény-kimutatása, valamint a
belső ellenőr beszámolója
3.) Beszámoló a Keszthely és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulásban végzett
tevékenységről

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS

Freitag 22. Juni von 15 – 19 Uhr,
Samstag 23. Juni von 9 - 17 Uhr,
Sonntag 24. Juni von 9 - 13 Uhr,
Korbflechter-Wochenende im kleinen
Hirtenhaus
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein
Sommerwochenende der Korbflechter.
Erfahrene Interessierte und auch Neueinsteiger, die sich unter professioneller
Anleitung von Piroska Bognárné mit dem
Flechten von Körben vertraut machen
möchten, sind herzlich willkommen.
Handwerkszeug wie Schere, Messer,
Ahle bringt sich bitte jeder selbst mit.
Materialkosten 2.000 Ft. (kann vorher in
der Klub-Bibliothek bezahlt werden).
Weitere Informationen: Hársfalvi Göyrgyné Ildikó, mobil 30/342-3934

Bürgermeisteramt
zu
melden
und
registrieren zu lassen. Der aktuelle
3-jährige Turnus begann am 1. April 2018.
Das nötige Formular finden Sie im Internet unter www. gyenesdias.hu/Polgármesteri Hivatal/közlemények oder können
es auch persönlich im Büro abholen (EG
links, 2. Tür rechts). Zum Ausfüllen des
Formulars benötigen Sie den tierärztlichen
Impfpass.
Verkehrshinweis für unsere Einwohner
und Urlauber
Im Zusammenhang mit der Erneuerung
des Wasserversorgungsnetzes werden
mehrere Hausanschlüsse ersetzt. Die erste
Ausführungsphase in der Kossuth L. utca
wird vom 16. April – 15. Juni dauern. In
dieser Zeit ist im betroffenen Gebiet mit
Verkehrsbeschränkungen zu rechnen.
Während des Baus kann es zu Wasser- und
Druckmangel kommen. Die genauen Daten
werden vor der Arbeit bekanntgegeben.
Aufruf der Großgemeinde Gyenesdiás, Ausschuss für Umweltschutz und
Siedlungsentwicklung
Wettbewerb „Unser Dorf soll noch
schöner werden!”
Wie in jedem Jahr rufen wir wieder
zu einem Wettbewerb auf, der in vier
Kategorien aufgeteilt ist. Es wird gesucht:
„Der grünste Garten” (immergrüne
Pflanzen, Bäume, Tuja, Sträucher)
„Der blumenreichste Garten”
„Der authentischste Garten” (eigener
Stil, individuelle Dekoration)
„Die gepflegteste, sauberste Straße”
(die Teilstrecke vor dem Grundstück)

Jeder ist herzlich willkommen!
Freitag, 18. Mai ab 19 Uhr: PfingstTanz
Musik, gute Laune und gemeinsam
tanzen mit Táncház in der Aula unserer
Schule.
Musik: Zagyva Band
Tanzlehrer: Ignác Kádár
Essen-Trinken: „batyuból”, jeder bringt
sich sein eigenes Picknick-Bündel mit.
Freitag 18. – Sonntag 20. Mai: Treffen der
Partnergemeinden Gaal+Gyenesdiás.
Besuchen Sie am Samstag die Stände auf
unserem Balatoner Fisch- und Kleinbauern-Markt Platz und feiern Sie mit uns am
Sonntag, 20. Mai ab 15 Uhr: Bala Tonis
Geburtstagsparty
auf dem Markt und Kárpáti-Festplatz
mit lustigen Kinderprogrammen, Vorführungen, Musik & Tanz und natürlich einer
großen Torte.
15.00 Eröffnung, Bala Toni begrüßt seine
Gäste, Ergebnisse des Malwettbewerbs
15:00-19:00
riesengroßer
Spielklub,
Baby- und Kinderecke,
Gesellschaftsspiele, Kreativecke
15:30 freestyle BMX flatland Vorführung
mit Balázs Kollár (Bring dein Fahrrad mit!)
16:00 Geschickt und klug mit dem Fahrrad unterwegs! Straßenverkehrsordnung.
17:00 Minidisco
18:00 GEBURTSTAGSTORTE
Weitere Programme am Nachmittag:
Seifenblasenmaschine, Foto mit Bala
Toni, Überraschungen.
Bala Tonis Lieblingseis bei der Bringatanya Eisdiele! :-)
Samstag 19. + Sonntag 20. Mai
Internationales
Strandhandball-Turnier
am Diáser Spielstrand
Freitag 8. Juni um 18 Uhr
Die Balatoner Kunst- und Kreativgemeinschaft aus Vonyarcvashegy eröffnet ihre
Gemeinschafts-Ausstellung im Gyenesdiáser Gemeindehaus.

Gemeindenachrichten
Zur
Erinnerung:
Hinweis
zur
Erdgasversorgung in Gyenesdiás
Wir möchten Sie daran erinnern,
dass
aufgrund
von
geplanten
Wartungsarbeiten
in
unserem
Netzwerk am Donnerstag, 24. Mai von
9 – 13 Uhr die Gaszufuhr in Gyenesdiás
unterbrochen wird!
Hundehaltung
Die streunenden Hunde in unserer
Siedlung werden immer problematischer.
Das Gesetz besagt:
Hundebesitzer,
die ihr(e) Tier(e) im Gebiet der Gemeinde
im öffentlichen Bereich unbeaufsichtigt
streunen lassen,
die ihr Furcht einflößendes und unter
Umständen bedrohliches Tier nicht
auf einem eingezäunten Areal (eigenes
Grundstück, Garten, Haus, Wohnung)
halten und kein sichtbares Warnzeichen
am Eingang des Hauses anbringen,
begehen einen Verstoß, der mit Geldbußen
von 5.000 – 150.000 Forint belegt wird.
Wir bitten jeden Hundehalter, die richtige
Haltung genau zu beachten, den Hund
an der Leine auszuführen und mit einem
Halsband mit Marke (Adresse, Telefon) zu
versehen. Die Tiere sollten möglichst vom
Tierarzt gechippt werden.
Darüber hinaus möchten wir daran
erinnern,
dass
alle
Gyenesdiáser
Hundehalter verpflichtet sind, ihre
hier lebenden Tiere alle 3 Jahre im

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Ziel
des
Wettbewerbs:
Die
Grundstückseigentümer
werden
angespornt, bei der Gestaltung und
Verschönerung mitzuwirken. Dabei wird
besonders auf Umweltverträglichkeit,
Gestaltung, Baum- und Grünbepflanzung
sowie Blumenvielfalt Wert gelegt, um
das Siedlungsbild und die Ästhetik der
Wohnumgebung zu steigern.
Die Jury findet im Juli statt. Sie können sich
selbst oder andere im Gemeindehaus oder
per eMail (gyenesmuszak@t-online.hu)
melden, zum Beispiel Nachbarn, Freunde,
Bekannte. Bitte reichen Sie ein aktuelles
Foto und die Adresse des „WettbewerbsObjekts” ein. Anmeldeschluss ist der 5.
Juli 2018.

2018. május

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
ÁLLÁS HIRDETÉS
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzata 2018. nyári szezonra keres strandi
PÉNZTÁROST, TAKARÍTÓT, UDVAROST (férfi) és ÜDÜLŐHELYI ELLENŐRT.
Nyugdíjas munkavállaló jelentkezését is
várjuk órabér díjazással.
Személyesen jelentkezni a Községházán, a
Műszaki Osztály kollégáinál lehet.
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,
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.
Egyre nagyobb gondot okoznak településünkön az elkóborolt, szabadon lévő kutyák.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi. II. törvény kimondja, hogy
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település
belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, aki veszélyes
ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez
el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló
megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el. A szabálysértési bírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb
összege százötvenezer forint.
Kérünk minden kutyatartót, hogy a megfelelő tartásmódra fokozottan figyeljen,
illetve a kutyákat a kötelező csippelésen túl
nyakörvvel, illetve bilétával (cím, telefon)
is lássanak el.
Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők
szíves figyelmét, hogy a Kossuth Lajos
u.- ban vízvezeték rekonstrukció készül a
házi bekötések cseréjével. A kivitelezés első
fázisának várható időtartama 2018.04.16
– 2018.06.15-ig tart. A munkavégzés az
érintett területen forgalomkorlátozást okoz.
A munkavégzésen kívüli időszakban a

- 12 munkaterület visszaadásra kerül a forgalomnak,
ideiglenes helyreállítással. A kivitelezés során
Gyenesdiás érintett területein több alkalommal
lesz vízhiány és nyomáscsökkenés, amelyekről
a munkavégzés előtt tájékoztatást adunk a
pontos időpontokról. Kérjük a lakosság szíves
türelmét és megértését, hiszen a beruházás az
Önök érdekében történik.
Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy a
természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008.
(IV. 3.) Korm. rendelet előírásai alapján a
strandok területén minden év május 01.-től
szeptember 30.-ig horgászni TILOS!
Strandigazolvány
Az igazolványok érvényesítésére a Gyenesi
Lídó strand pénztárában június 01.-től június
30.-ig minden nap 12:00 – 17:00 óráig van lehetőség. Július 01.-től, hétfőtől – péntekig 800
és 1000 óra között lehet csak érvényesíteni az
igazolványokat. Azok a személyek, akik az
előző években már 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 adó- ügyi 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.
A 2018.-as szezontól változtak a munkabér
és egyéb szolgáltatási díjak emelkedése miatt
a strandbelépő árak. A Diási Játékstrandon a
felnőtt belépő 850 Ft-, a gyermek 500 Ft-, a
gyenesi Lídó strandon a felnőtt belépő 550 Ft-,
a gyermek pedig 400 Ft-,-ra változott. A Diási
Játékstrand Június 09.-én szombaton válik
fizetőssé.
Pályázat a helyi népi építészeti és kultúrtörténeti értékek támogatására.
A pályázat általános feltételei: A támogatás a
népi építészeti emlékek, hely- és kultúrtörténeti
örökség megőrzése érdekében kerül kiírásra,
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pl. nádfelújítás, homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés, stb. A pályázatot
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottsághoz kell benyújtani. A határidőn
túli, tartalmilag nem megfelelő pályázat
érvénytelennek minősül. A keretösszeg vissza
nem térítendő támogatás. A pályázathoz önerő
szükséges, amelynek mértéke 50%.
A pályázat tartalmi követelményei: A
pályázó adatai (név, cím hrsz., elérhetőségi
cím, telefonszám) Általános feltételei: Felújítás előtti és utáni állapotról fotódokumentáció, felújítás leírása, költségvetés, elkészülés
határideje, pályázott pénzösszeg felhasználásának módja. A pályázott teljes összeget
számlával kell igazolni.
Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a
pályázattal kapcsolatban: Samu Zoltán 516 001. Beadási határidő: 2018. június 30.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás
Nagyközség közigazgatási területén az alábbi
kategóriákban:
1. „Legzöldebb” udvar (örökzöldek, tuják,
cserjék)
2. „Legvirágosabb” udvar
3. „Legautentikusabb” udvar (egyedi stílusú és dekorációjú)
4. „Leggondozottabb, legtisztább” utca,
utcaszakasz
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok
ösztönzése kulturált, környezetbarát, vendégváró környezet kialakítására, zöldterületek
növelésére és virágosítására, fásításra, a településkép, különösen a lakókörnyezet esztétikus
megjelenítésére. A zsűrizés július hónapban
történik. Írásban, e-mail-ben (gyenesmuszak@
tonline.hu) jelentkezhetnek: ingatlantulajdonosok, kereskedelmi egységek. Szomszédok,
barátok, ismerősök is nevezhetik az általuk
legszebbnek ítélt kertet. Kérjük Önöket, hogy
a fotókat legkésőbb 2018. július 5-ig küldjék
meg a fent megadott e-mail címre a pályázó
és az ingatlan adataival együtt. A nyertesek
között értékes ajándék tárgyakkal jutalmazzuk
a „Márton Napi Zöld Est”-en.
A gyenesi Lídó strand felújítás utáni
tervezett nyitása Június 15.-e.
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KLÍMABARÁT ÉS
KÖRNYEZETBARÁT HÍREK
Megalakult Magyarország legnagyobb
klímavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai szövetsége
Településünk még csak másfél éve tagja
a Klímabarát Települések Szövetségének,
mégis az eredményes együttműködésnek
köszönhetően Gyenesdiásnak - négy másik
település mellett- már minta értékű klímastratégiája van. Külön megtisztelő elismerés, hogy az április 12-i közgyűlés Gál
Lajos polgármestert az elnökségi tagok
közé választotta.
A klímaváltozás egyre meghatározóbb
jelentőségét tükrözi az is, hogy áprilisban
a Klímabarát Települések Szövetsége egye-

Kőrösi Csaba előadása
A Köztársasági Elnöki Hivatal, Környezeti
Fenntarthatóság Igazgatóságának részéről
Kőrösi Csaba Igazgató úr tartott előadást
2018. április 26-án az iskola által szervezett
egy hetes Fenntarthatósági Témahét keretében a klímaváltozásról és annak következményeiről. Korunk környezeti kihívásait
szemléltető látványos kísérlettel gazdagított
közel két órás előadás egyik legfontosabb
üzenete mindannyiunk számára: cselekedeteinknek következményei vannak, melyekért a felelősséget is magunknak kell
vállalni. Mindannyian, ha kis lépésekkel
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sült az Energiahatékony Önkormányzatok
Szövetségével, ezzel létrejön hazánk legnagyobb klímavédelmi és energetikai önkormányzati szakmai szövetsége.
„Az energiahatékonyság és a klímavédelem szorosan összefüggő témakörök, az
egy szervezetben történő egyesülés lehetővé teszi, hogy sokkal elmélyültebb munkát
folytassunk közösen. Kifejezetten erősíteni
kívánjuk az energetikai cégekkel kialakított kapcsolatrendszert és szeretnénk, hogy
ha az új szervezetben végzett munka az
önkormányzatok számára értéket teremtő
és adaptálható módszerek bölcsőjévé válna.
” – hangsúlyozta Kovács Lajos a KBTSZ
elnöke.”
Az éghajlatváltozás nemcsak a jövő nagy
kihívásainak egyike, a ma élő generációk

életét is alakító globális folyamat, amit az
adatok is tükröznek. A hazai átlaghőmérséklet – ’80-as évektől kezdve gyorsuló ütemben
– 1,3 °C-ot emelkedett 1901 és 2015 között,
meghaladva a globális változás 0,9 °C-ra
becsült mértékét. Ugyanebben az időszakban hazánkban 17%-kal csökkent a tavaszi
és 13%-kal az őszi csapadék mennyisége,
egyre több az aszályos időszakok száma és
hossza. Magyarország 2014. évi üvegházhatású gáz kibocsátása 57 millió tonna CO2
egyenérték volt, amely az 1990 óta mért legalacsonyabb érték, ugyanakkor az erdőink
ebből csupán 4,4 millió tonnányit tudnak
megkötni. A klímavédelem egyik legfontosabb eszköze éppen ezért az energiahatékonyság növelése.
BTSZ Sajtóközelmény, 2018.04.12

is, de tehetünk azért, hogy a Földünk élhető
maradjon:
- Lehetőleg gyalog, vagy kerékpárral közlekedjünk!
- Azokat a készülékeket, melyeket nem
használunk, áramtalanítsuk!
- Ne termeljünk hulladékot! Vásárláskor
törekedjünk a könnyebben lebomló vagy szelektíven gyűjthető csomagolóanyagok preferálására.
Nincs tartalék bolygónk, a Föld egyszer
megtelik az általunk termelt hulladékkal,
széndioxiddal! Már most szembesülünk a
káros emberi tevékenységek súlyos következményeivel: felmelegedő légkör, a víz elosz-

lásának problémája, szennyezett termőföldek
és táplálék, az élővilág rohamos pusztulása.
Példamutatásunk miatt rajtunk és a gyerekeken is múlik, hogy képesek vagyunk-e
vigyázni életterünkre.

2018. május
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SPORT

Röplabda
Sebestyén Flóra, a
gyenesdiási röplabda
egyesület saját nevelésű
játékosa a szerbiai
Nagybecskereken lévő
U19 Európa bajnoki
selejtező után, meghívót kapott a Nemzeti felnőtt válogatott
bő keretébe. Mivel a
korosztályos országos
bajnokságok döntői egybeesnek a felnőtt
válogatott programjával, így Flóra csak a
júniusi felnőtt válogatott edzőtáborban tud az
ország legjobbjaival készülni, hogy később
településünk hírnevét öregbítve bemutatkozzon nemzetközi szinten is.
Az NYBRSE 2017/2018-as évi eredményei
A Nyugat–Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület Manó játékosai MRSZ szervezésében megrendezésre kerülő Volley

Gyenesdiási Híradó

2020’ versenysorozatban
minden versenyen első,
míg a Szupermini kategóriában 3., 4., és 5 helyezést értek el..
Miniseink az Országos
Mini Bajnokságban képviseltették magunkat, ahol
5 versenyen való részvétellel a 20. helyezést érték
el 50 csapatból. A Veszprém megyei Bajnokságban a Mini ’A’ csapatunk
az 1. helyen zárta az évet,
míg a Mini ’B’ csapatunk
a 4. lett. Ugyanebben a
bajnokságban szerepelt
a gyermek és utánpótlás
női csapatunk is. Mindkét
korosztályban két ifi korú
játékossal
kiegészítve
ugyanazt a csapatot indítottuk, hogy minél több
játéklehetőséget biztosítsunk számukra. Gyermek
csapatunk az 5., az női
csapatunk a 3. helyezést
érte el.

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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Tóth András III. korcsoport: 3. hely
Kislabdahajítás:
Bődi Panka III. korcsoport: 3. hely
Fodor Mátyás III. korcsoport: 3. hely
Farkas Olivér

Asztalitenisz

Farkas Réka

Nánássy Máté

Atlétika
Április 2-án, húsvét hétfőn XXVII. alkalommal rendezték meg Balatonedericsen a Húsvéti locsolófutást.
A 3 km-es távon indultak futóink a 10-14 éves
korcsoportban. Nánássy Máté korcsoport 2. és
férfi abszolút 5. helyezést ért el. Farkas Réka
korcsoportjában és abszolútban is 1. helyezést
ért el.
2018. április 5-én, Nagykanizsán rendezték
az Mezei Futás Diákolimpia megyei döntőjét.
Eredményeink:
Tóth András III. korcsoport: 3. hely (országos
döntőbe jutott)
Farkas Réka III. korcsoport 1. hely (országos
döntőbe jutott)

Tóth András

Április 22-én, Teskándon rendezték a III.
Kalenji Zala-völgyi Futófesztivált.
5 km-es távon Nánássy Máté 1. helyezést ért
el.
Május 6-án rendezték meg a Másodszor is
célba érünk - Futás a koraszülöttekért 2018
versenyt.
5 km-es távon (Hévíz-Keszthely között)
Nánássy Máté 1. helyezést ért el.
Május 8-9-én, Zalaegerszegen rendezték az
Atlétika Diákolimpia megyei döntőjét.
Eredményeink:
Futás 1500 m:
Szi-Benedek Ferenc IV. korcsoport: 1. hely
(országos döntőbe jutott)
Futás 600 m:
Farkas Réka III. korcsoport: 2. hely

Az egyesület a korábban Pünkösdhétfőn tartott horgászversenyét április 29-én tartotta,
részben az ilyenkor jobb fogási eredmények miatt, részben a strand működése zavartalansága biztosítása miatt. Igaz, hogy a verseny végére - hála a jó időnek - strandolók is jöttek
már. Jónak bizonyult a döntés, hiszen a 19 nevező horgász a megszokottnál nagyobb zsákmánynak örülhetett, köztük több ponty is akadt a horogra. A közel 40 kg-os fogás nagyobb
része e nemes hal volt. A csoportképen a nyertesek (Kurucz Gyula, Fenyvesi Zétény, Nagy
Attila, Baki Róbert, Kardos Sándor, Bujtor Krisztián. Mögöttük az új elnök, Gombos József.

III. Pap Géza veterán verseny
Győrben rendezték meg a III. országos nyílt
veterán asztalitenisz versenyt. Az 50-59-es
korosztály férfi egyéni számában Bontó Ferdinánd a főtáblán a nyolc közé került, kis szerencsével bronzérmet nyerhetett volna az erős
mezőnyben.
A 60-64-es korosztály páros kategóriáját
a fiatalabb 50-59-esekhez sorolták a kevés
nevező páros miatt. Ezen a hétvégén országos NB.-s fordulókat is rendeztek. Itt Fazekas
Nándor (Gyenesdiási ASE) - Tőkés Levente
(Hévíz Sk) bronz érmet szerzett a nagyon erős
mezőnyben, ahol Extra ligában és NB I.-ben
játszó párosok is indultak.
A 60-64 férfi egyéniben Tőkés Levente
arany -, Fazekas Nándor bronz érmet szerzett.
NB.II. Dél-Nyugati csoport:
Kanizsa Sörgyár SE - Gyenesdiási ASE
2 -16
Ilyen arányban is megérdemelt gyenesi győzelem a kieső helyen lévő kanizsaiak ellen.
gyenesi győztesek: Barabás 4, Nagy E. 4,
Bontó 4, Fazekas 3 és Barabás-Fazekas páros 1

Április 27-től, május 14-ig láthatták az
érdeklődők Kovács Zoltánné csuhébaba
készítő, hímestojás-festő népi iparművész és
Kovács Zoltán fa- és szarufaragó népi iparművész, a Népművészet Mestere közös tárlatát a Községházán. A kiállítást a Pék házaspár
ajánlotta a közönség figyelmébe.

2018. május
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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!

Kristálycukor 169 Ft/kg
Finomított napraforgó étolaj (import) 319 Ft/l
Dabronci tojás „L” méret 36 Ft/db
HB sör 0,5 l dobozos 189 Ft/db 378 Ft/l

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Komáromy Pékség Gyenesdiás: kemencéből a polcra,
naponta 4x!
Frissen fejt tehéntej, magyar tarka tehenektől: 159 Ft/l
Trafikban dohánytermékek, minőségi folyó borok nagy
választéka
Pünkösd Hétfőn, május 21-én az üzletek 6-12-ig nyitva!
Nyári nyitva tartás: hétfő-péntek: 6-19-ig
szombat: ABC- zöldséges 6-16-ig
trafik 6-18-ig
vasárnap: 6-12-ig
Érvényes: 2018.05.18-06.18.

Pék Flórián
masszőr

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

APRÓHIRDETÉSEK
Gyenesdiáson istállótrágya ingyen elvihető. Kecskegidák és
nyulak eladók. Tel.: 30 901 2424.
Gyenesdiási strandi büfébe alkalmazottat keresek. Lángosos,
fagyi árus, pultos munkakörbe. Érd: 0670/557 4912
Őshonos előnevelt csirkék eladók. Kendermagos, sárga,
fehér, fekete és fogolyszínű. Érd:0630/8946 594

P

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

Dioptriás napszemüveg
lencsék 9.000 Ft/db!
Prémium multifokális
szemüveglencse
55.000 Ft/db
Ingyenes látásvizsgálat bejelentkezés alapján!

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.05.17-től 05.30-ig.

Palánta vásár
Különleges chili és étkezési paprika
palánták, valamint széles
választék paradicsom
palántákból.

Érdeklôdni:
0630/238 8959

