GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2018. szeptember XXIX. évfolyam, 9. szám
Megjelenik: szeptember 21-én

Jól sikerült Szüreti Vigasságok rendezvényünk
Az idén kissé máshogy terveztük a hagyományos szüreti
rendezvényünket, lerövidítettük a felvonulást, elmaradt a
– látványos, de kevesek által
figyelemmel kísért – lovas,
lovaskocsis, biciklis, jelmezes
szüreti menet, helyette gazdagítottuk a piaci rendezvényterületen zajló műsorokat.
Az elmúlt évek tapasztalata
Krasznainé Györgyi, Krasznai Tamás, Halápi Anna,
szerint a közönség is a rendezHerkó Zoltán (buckás), Keresztesné Erzsi,
vény itteni részére volt inkább
Csanaki Csaba, Keresztes József
kíváncsi.
A programunk rövidke felvonulással kezdődött, a Karaván kempingtől kicsi és nagyobb
Programajánló
táncosaink vonultak a rendezvényterületre,
ahol 16 órától a Zalai Balaton-part FúvószeSzeptember 21-én, 17 órakor „A falusi
nekar koncertjével kezdődtek a műsorok. A
udvar és lakói” – csoportos képfúvószene utáni köszöntőben elhangzott,
zőművészeti kiállítás megnyitója a
hogy ez az ünnep egy helyi pályázati progKözségházán
ram, a József Attila Klubkönyvtár EFOP
Szeptember 22-én, Gyenesi Íz-lelő
3.3.2-16-2016-00375 «A Te tudásod a Te
– gasztrotúra. részletek a www.
hatalmad - ismeret- és tudásgyarapítás az
gyenesdias.info.hu oldalon. Kóstolja
iskolai és óvodai intézmény saját tevékenymeg Gyenesdiás őszi ízeit, amikor partségén túl» projekt indító rendezvénye is.
ner éttermeink különleges menüvel és
A hagyományos kisbíró-bíró-polgármester
finom italokkal várják Önt is. A gaszthirdetmény, ünnepi aktusok és köszöntő
ronómiai élmények között fedezze fel
után helyi amatőrművészeti közösségeink bő
Gyenesdiás őszi arcát.
egyórás műsora következett. A Gyenesdiási
Szeptember 29-én, Hobbi Pékek Találkozója: otthon készült péksütemények
versenye A Darnayban. Szeretettel
várják azokat, akik otthon rendszeresen
sütnek finom kenyeret, péksüteményeket, vagy kacérkodnak a gondolattal és
szívesen bepillantanának a kenyérsütés
fortélyaiba.
Október 6-án, 18 órakor, az Aradi Vértanúk Napján ünnepi gyertyagyújtás az
óvodakerti ’48-as emlékműnél
Október 19-én, pénteken 17 órakor megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharcról az iskola aulájában.
(részletek a 3. oldalon)
Október 24-én, szerdán 18 órakor a
gyenesdiási Községházán György Ágnes
patchwork kiállításának megnyitója.

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 9.

Bődör Miklós és Vaga Irma
Dalárda néhány csokorral illusztrálta a
most megjelent és már kapható (a Klubkönyvtárban, 3000 Ft-ért) „Adja Isten,
mink is vigadjunk – ivónóták Zalából” c.
CD-jét. Ezt követően az általános és művészeti iskolánk néptáncosai, a Gyenes Néptánc
Együttes változatos műsora következett, a
szülők és az egész közönség nagy örömére.
A Zalaapáti Harmonika zenekar majdnem
folytatás a 2. oldalon

A hagyományos kisbíró-bíró-polgármester köszöntője. Vértesaljai László,
Gál Lajos polgármester és Balogh László. Háttérben a Dalárda.

2018. szeptember
folytatás az első oldalról

egyórás programja nagyon tetszett a közönségnek több számot együtt énekelték, akár a
Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház kisebb
társulata - Bot Gábor, Debrei Zsuzsanna,
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Jurina Beáta és Hertelendy Attila – művészei
operett slágereit is.
A remek operett műsor után a Silver
zenekar tánczenés bulijára szórakozhattak, táncolhattak az érdeklődők éjfélig.
Persze a műsorok mellett
volt más is, mi szem-szájnak
ingere, birkagulyás a Keresztes József vezette főzőcsapat és töltöttkáposzta Vaga
Irma készítésében, kínálatából. Kóstolhattak bort, frissen préselt mustot, a gyerekek
játszóházban vehettek részt a
pedagógusaink és a Varázshangok egyesület jóvoltából,
valamint mindenki élhetett a
piac nyújtotta kínálattal. Éltek
is vele, nem volt rossz forgalmuk az itteni program alatt.

Köszönjük a közreműködőknek a segítséget: az önkormányzat fizikai dolgozóinak,
Sörös Józsefnek (préselés), Kovács Ferencnek (Döbröce) köszönjük a birka felajánlást
valamint Papp Lajosnak a tűzifát.
Hársfalvi György
klubkönyvtár vezető

Igazán szép Burgonyanapnak
örvendhettünk
Szeptember 15-e kellemes, vénasszonyok
nyarához illő időjárással alapozta meg a
délutáni rendezvény hangulatát. Ezt a rendezvényt sokan szeretik, nem véletlenül. A
burgonyát talán nincs is olyan ember, aki nem
kedvelné, pláne ha eme alapvető ételünket a
háziasszonyok, mesterszakácsok még különböző kulináris élménnyé fokozzák. Most
se volt ez másképp. A Pannon Egyetem
Burgonyakutatási Központ támogatását
élvezve VII. alkalommal került megrendezésre a főzőverseny, melyre Rezitől, Nagyrécsén át Keszthelyig 11 csapat nevezett.
Nagy öröm és megtiszteltetés mindannyiunk számára a visszatérő csapatok jelenléte,
köszönjük mindannyiuknak, hogy részt vesznek a rendezvényen. Külön köszönet Nagyrécse Községnek és a főzőcsapat tagjainak,
hogy évről-évre ekkora létszámban, oly
nagymértékű felkészültséggel, gyönyörű
népi viseletben 40-50 kg burgonyát dolgoznak fel, hogy a rendezvényről mindenki
bőségesen jól lakva távozhasson.
A zsűri szakmaiságát a Magyar Nemzeti

Gasztronómiai Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke, Miklós Beatrix személye
garantálta, aki mellett Dr. Cernák István,
Burgonyakutatási Központ igazgatója és Gál
Lajos polgármester vállalt nem kicsi szerepet,
hiszen évről- évre egyre profibb főzőcsapatok
méretik meg magukat.

A Gyenesdiási Nyugdíjas Klub idén bronz minősítést szerzett

Na de ne szaladjunk ennyire előre.
A rendezvény megnyitójára neves köszöntők, zsűritagok körében délután 3 órakor került
sor. A Pannon Egyetem Georgikon Karát Dr.
Tóth Zoltán dékán-helyettes képviselte, aki
hangsúlyozta, hogy a burgonya egy rendkívül
folytatás a 4. oldalon

Arany minősítést kapott testvértelepülésünk
Csíkszenttamás főzőcsapata
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Október 6-án, 18 órakor,
az Aradi Vértanúk Napján
ünnepi gyertyagyújtás
az óvodakerti ’48-as emlékműnél
Minden megemlékezőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
a Gyenesdiási Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola,
a József Attila Klubkönyvtár
szeretettel vár minden érdeklődőt
2018. október 19-én, pénteken 17 órakor

az 1956-os forradalom és
szabadságharcról tartandó
ünnepi megemlékezésre,

a gyenesdiási iskola aulájába,
majd ünnepi beszédre koszorúzásra az
óvodakertben felállított
emlékműnél.
Beszédet mond:
Gál Lajos – polgármester
Közreműködnek:
Gyenesdiási Általános és Művészeti
Iskola tanulói, a Községi Kórus
További információk:
Klubkönyvtár Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507

-32018. szeptember 28- október 6. között
Gyenesdiás mindkét strandjával részt
vesz a VI. Nemzetközi Balatoni Bojlis
Horgászversenyen!
Kérjük ezért az alábbiak szíves betartását.
2018. szeptember 28. (péntek) 2018.
október 6. (szombat) között a Nemzetközi
Balatoni Bojlis Horgászverseny időtartama alatt TILOS a horgászat a Gyenesi
Lidóstrand és a Diási Játékstrand területén, valamint azok 200 méteres környezetében, továbbá TILOS csónak és egyéb
vízi jármű használata és a fürdőzés!
Megértésüket köszönjük! Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata
2018. október 24-én, szerdán 18 órakor a
gyenesdiási Községházán
György Ágnes patchwork kiállításának
megnyitója.
Megnyitja Vörös Olívia.
Közreműködik Farkas Mihály (gitár)

Gyenesdiási Antológia III.
Immár harmadik alkalommal tervezzük megjelentetni a Gyenesdiáson élő, dolgozó, esetleg elszármazott verselők, költők közelmúltban
született alkotásait. Aki úgy érzi, gondolataival másokat is meg tud szólítani, kérjük, adja le a József Attila Klubkönyvtárba műveit, amennyiben
szeretnének bekerülni a Gyenesdiás Antológia harmadik kötetébe.
A verseket számítógépes formátumban, Word szövegszerkesztővel Times
New Roman 12-es betűmérettel kérjük. Kérünk a szerzőről egy közelmúltban készült fényképet és egy 5-6 mondatos bemutatkozó írást. A verseket
2018. október 31-ig várjuk.
Kenesei Aurélia és Góth Imre Árpád

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A program természetesen inGyenes

2018. szeptember
A József Attila Klubkönyvtár szeretettel vár
minden érdeklődőt 2018. szeptember 21-én 17
órára a Gyenesdiási Községháza nagytermébe a

Falusi udvar és lakói

c. kollektív kiállítás megnyitójára.
A tárlaton gyenesdiási és környékbeli alkotók
- különböző műfajokban - mutatják be a falusi
udvar ihlette műveiket.
A kiállítást megnyitja: Hársfalvi György
klubkönyvtárvezető
Közreműködnek a Gyenesdiási Bölcsőde és
Óvoda óvodásai

2018. szeptember
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Az óvoda hölgykoszorúja ezüst minősítést kapott
folytatás a 2. oldalról

hálás növény, hiszen egy gumóról családok nőhetnek ki megfelelő gondozás esetén.
Üdvözölte a második alkalommal megrendezésre kerülő chili mustrát is, mely növény
-rokonságban a burgonyával- egy szép háziasítás is egyben. A Keszthelyi Burgonyakutatási
Központ részéről Dr. Cernák István Igazgató
fejezte ki örömét a burgonya ünnepnapját illetően és elmondta, hogy az Intézet mind étkezési
burgonya árusítással, úgy szakmai tanácsadással is készült a felállított standoknál. Majd
Miklós Beatrix a főzőcsapatokhoz intézett szavaival ismertette a zsűri bírálási szempontjait
és jó főzést kívánt. Az idei évben második
alkalommal boronált össze a burgonyanap
a Gyenesdiási Kertbarát Kör által szervezett Chili Mustrával, melynek kertében a
Kör által tavasszal az „Egy ház, palántázz”
akció keretében kiosztott chili palántákat
és terméseiket vizsgálta a zsűri: ifjabb dr.
Kovács János, egyetemi docens, Kola Károly
chili szakértő, őstermelő és Volner Lajos a
Kertbarátok elnöke. Ez a program se jöhetett
volna létre Körtvélyesi Ibolya Kertbarát Kör
titkár önzetlen és végtelenül lelkes, kitartó
szervezőmunkája nélkül! Köszönjük szépen
Ibolya!
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban
Mákszem Hunor, Csíkszenttamás alpolgármestere köszöntötte a részvevőket,
majd ahogy kell, igazi székely észjárással
és megfogalmazásban mutatta be röviden
a településüket, majd rávilágított arra, hogy
bár a mai világban semmi sincs ingyen, ők
a vendégszeretetük jeléül mégis rengeteg
helyi finomságot, így juhtúrót, szalonnát,
kemencében sült kenyeret, borókapálinkát
hoztak kóstolónak az egybegyűlt vendégek
legnagyobb örömére. Amit főzni kívántak
pedig nem más, mint a Túrós törek részeges
vaddisznó pörkölttel erdész módra. Ez az
étel talán némi magyarázatot kíván, hiszen
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A Dalárda a zsűri különdíját nyerte el

nálunk nem annyira ismert. A „törek” a
megfőtt és összetört krumplira, helyesebben pityókára utal, ők inkább azzal vannak
jó barátságban. Az erdész módra pedig azt
jelenti, hogy az erdőt járva ez is-az is, az
erdő java belekerül eme részeges „pörkölt
költeménybe”.
A menetrend a köszöntőket követően már
a jól ismert mederben folyt tovább. Az idei
év újdonsága volt, hogy a tallér árusítás
mellett környezetbarát kerámiatálakat
is lehetett venni, ezáltal is csökkentve az
ilyen gasztronómia rendezvényeken megjelenő műanyag hulladékok mennyiségét.
Öröm volt látni, hogy a tesztelésnek bevetett 100 darab, Gyenesdiás logóval ellátott tányér gyakorlatilag 1 óra alatt elkelt.
Köszönjük azoknak , akik ennyivel is hozzájárultak környezetünk védelméhez, ígérjük a jó gyakorlatot folytatjuk. Köszönjük
azoknak is, akik otthonról hozták a saját
tányérjaikat, talán ez a legpéldamutatóbb
magatartás mindannyiunk számára.
Rövid Gasztrocsipetkék műsorbetét keretében Miklós Beatrix kérdezte a főzőcsapatokat a készülő ételek csínjáról-bínjáról, sok
érdekességet, tippet, trükköt lehet ilyenkor
tanulni az igazán gyakorlott mesterszakácsoktól. Közben a méltón híres Kolompos
együttes hangolta a húrokat, akiket - a
várakozásnak megfelelőn- már nagyon sok
gyermek és szülő várt. Köszönjük nekik is,
hogy elfogadták meghívásunkat és a jó hangulatú koncertet. A muzsikaszó alatt a zsűri
komoly munkába kezdett, 30-40 típusú ételt
kellett jó egy óra alatt lezsűrizni és a végeredményt összeállítani. Csak példaként a
felsorakoztatott ételekből: Krumplileves gazdagon savanyún vagy erősen, Burgonyatorta,
Rántott krumpli, Krumpligulyás, Dödölle,
Prósza, Krumplis puffancs, Paprikás krumpli,
Pincepörkölt, Slambuc, Tócsni, Betyárgulyás,
Burgonyafánk, Krumplis pogácsa, Krumplis-

diós-káposztás rétes, Rétegezett vörösboros
marhapörkölt burgonyakörettel…
Még felsorolni is nehéz, nemhogy dönteni
az ilyen széles kínált között. Az eredmény
mégis megszületett:
Arany minősítést kapott Csíkszenttamás
Község főzőcsapata, a Rezi Krumplifalók
és a Burgonyakutatási Központ rendkívül
innovatív főzéstechnikájukért. Utóbbiak
akár a legközelebbi Bocuse d’or versenyen
is megállnák a helyüket! Ezüst díjat kapott
Nagyrécse csapata, a Gyenesdiási Bölcsőde
és Óvoda hölgykoszorúja és a Pityókások
közössége. Bronz megítélésben részesítette
a zsűri a Gyenesdiási Nyugdíjasklubot,
a Gyenesdiási Polgárőr Egyesületet és a
Gyenesdiási Kertbarátok Körét. A Burgonyakutató Intézet különdíját a Gyenesdiási
Dalárda csapata nyerte el, a Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség különdíjában
a Keszthelyi Mákvirágok részesültek. Ők
készítették a legfinomabb tócsnit a versenyen.
Ugyancsak megméretettek a chili paprika
termesztők is, akik között a verseny arany
minősítését a Gyenesdiási Kertbarátok
Köre, ezüst díját a Chili Klub, bronz jutalmát Körtvélyesi Ibolya kapta.
Az eredményhirdetést követően a Rezidance
tánccsoport adott színvonalas bemutatót a
modern színpadi látványtáncos darabokból,
további sok érdeklődőt a színpad elé vonzva.
A felhőtlen délutáni programot a Roulette
zenekar tánczenést bulija zárta.
Köszönet a rendezvény támogatóinak:
Pannon Egyetem Keszthelyi Burgonyakutatási Központ, Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, Gyenesdiás Nagyközség
műszaki csoportjának tagjai. Segítségük és
közbenjárásuk nélkül ez a rendezvény nem
jöhetett volna létre.
Ismét megállapíthatjuk, hogy burgonya(nap)
nélkül lehet élni, de nem érdemes!
Búzás-Belenta Réka
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KÖNYVTÁRI
HÍREK
Szakkörök a Pásztorházban
Októberben újra indulnak szakköreink.
Várjuk régebbi tagjainkat, de szívesen fogadunk új jelentkezőket is!
kosárfonás: keddenként 15-17 óráig és
17-19 óráig első foglalkozás: október 2. díja:
2000 Ft/hó + vessző ára 1500 Ft/kg
kézműves szakkör: szerdánként 16-19 órág
első foglalkozás október 3.
A szokásos technikák - szövés, hímzés,
gyöngyözés, bőrözés, stb. mellett terveink
között szerepel új technikák kipróbálása is.
Mindkét szakkörünkre várjuk az érdeklődőket! Információ: Hársfalviné Ildikó Klubkönyvtár Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
30/3423934, harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
Tisztelt Gyenesdiásiak!
A Gyenesdiás Monográfia sorozatban
készülő következő kötet Gyenesdiás kultúrtörténetét dolgozza fel. Ennek fontos
fejezete lenne a rendszerváltás előtti helyi
közművelődésről szóló írás is. Ehhez kérjük
azokat a személyeket, akiknek emlékei
vannak az 1990-et megelőző időszak közösségi-kulturális eseményeiről, jelentkezzenek,
vagy jelezzék ezt a Klubkönyvtárban, hogy
elmesélhessék élményeiket, az itteni kulturális-, hagyományápolással összefüggő eseményeket, ünnepeket.
Sajnos ezekkel kapcsolatos iratok nehezen
lelhetők fel, illetve hiányosak. Ezért is örömmel fogadnánk, ha bárkinek van Gyenesdiással, gyenesdiásiakkal kapcsolatos ilyen
dokumentuma, írása, oklevele, újságcikke,
fotója, kérjük ossza meg velünk. Ezeket
bemásolnánk, hogy feldolgozhassuk, közreadhassuk, egyúttal gazdagítsuk a helyi értéktárunkat is.
Az 1992. évtől – részben e lap révén - a történetek, események jól dokumentáltak, ennek
ellenére szívesen fogadunk ebből a korból is
élményeket, emlékeket.
Kereshetnek bennünket intézményünkben (József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.), telefonon
(83/314-507, 06/20-9769-225), e-mailben
(gyenesdiaskultura@t-online.hu).
Köszönettel:
Hársfalvi
György
klubkönyvtárvezető

A Te tudásod, a te hatalmad

A József Attila Klubkönyvtár EFOP-3.3.216-2016-00375 kódszámú pályázata, „A Te
tudásod, a te hatalmad – ismeret és tudásgyarapítás az iskolai és óvodai intézmény
saját tevékenységén túl” címmel 24 M Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert.
A pályázat támogatásával, 18 hónapon
keresztül több szakkör, témanap, témahét,
vetélkedő és egy bentlakásos (erdei) tábor
keretében több témában gazdagíthatják
ismereteiket óvodás korú és 7-24 éves fia-
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korosztályúak, több témakörben: néptánc,
népdal, népzene, hangszeres zene, kézművesség, film-média, helytörténet, környezet- és
természetvédelem témakörben. A foglalkozások, szakkörök, témanapok a résztvevők számára díjtalanok.
Hasonló programot (TÁMOP konstrukcióban) 5 évvel ezelőtt sikerrel lebonyolítottunk,
a résztvevők megelégedésére.
Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel és az
írásos és szakkörvezetői felhívásra jelentkezzenek az érdeklődők.
Érdekel a fotózás, videózás?
Hogyan kell megvágni egy videót?
Hogyan működik a közösségi média?
Elsajátítanád az alapokat?
Ha igen, akkor jelentkezz a József Attila
Klubkönyvtár ingyenes - EFOP pályázat
által támogatott - MÉDIA SZAKKÖRÉRE!
A mobiltelefontól a profi kameráig bármivel dolgozhatsz!
Kiscsoportos és egyéni foglalkozások
12-20 éves korig.
További információ és jelentkezés:
Hársfalvi Ákos szakkörvezető
06204753211 harsfalvi.akos@gmail.com
További információk a szakkörvezetőknél
és a klubkönyvtárban kaphatók.

2018. szeptember
a digitális alapkészségek fejlesztéséhez,
a digitális készségekkel nem rendelkező
magánszemélyek számára az informatikai
eszközökhöz és az internethez hozzáférést
biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden DJP Ponton
rendelkezésre álljon.
A könyvtár az érdeklődőknek, négy előadás
keretében ismerteti meg az okos eszközöket.
Szeptember 24-én hétfőn, 10 órától: Miért
jó ez nekem? Mire használhatom?
Október 1-én hétfőn, 10 órától: ismerkedés
az okos eszközökkel, alapkészségek elsajátítása
Október 8-án hétfőn, 10 órától: Szemléletformálás: Kinyílik a világ! Levelezés,
közösségi oldalak
Október 15-én, hétfőn, 10 órától: Internetes
keresések
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, korosztálytól függetlenül.
Érdeklődni a programmal kapcsolatban a
83/314-507-es telefonszámon lehet.
Fliszár Katalin
DJP mentor

GYENESDIÁSI MAGYAR
VÁNDOR KLUB
Mert ami szép, az szép!
És a mi Balatonunk csodaszép!

Okosan az okos eszközökről

Könyvtárunk sikeresen pályázott a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázaton. Laptopokkal, tabletekkel,
okos telefonokkal gazdagodott a könyvtárunkban működő DJP Pont.
A DJP Pontok fejlesztésének alapvető célja,
hogy a fejlesztések révén hozzájáruljanak

Erről győződhetett minden útitársunk,
aki velünk tartott a Balaton keleti partvidékére szervezett utunkon. Tihanyban Dr.
Korzenszky Richard bencés perjel fogadott
bennünket, majd a visszhang kipróbálása
és tihanyi séta után Balatonkenesére érkeztünk. Itt a Tájház jelentette az igazi élményt,
hiszen Vér László és Irénke szívvel-lélekkel
osztotta meg ismereteit a Magyar Vándorokkal. Balatonakarattyai Rákóczi szilfája után
meggyőződhettünk róla a Balatonvilágosi
Panoráma kilátónál, hogy a Balaton valóban
a „Magyar tenger”! A magasból végignézve

2018. szeptember
a keleti partvidéken lenyűgöző látványban
volt részünk! Innét Siófokra mentünk, ahol
a Makovecz Imre által tervezett Evangélikus
templomot és a vasútállomás melletti Európa
parkot kerestük fel. Kálmán Imre pavilonjánál felcsendültek operettjeinek dallamai, és
bronzba álmodott alakja mellé bárki oda is
ülhetett.
Kálmán Imre szülőházában berendezett
kiállítást pedig Zsirai Veronika mutatta be
kedvesen nekünk. De megkóstolhattuk a
helyi halászlét is, sétálva a Balaton partján
a PLÁZS éttermei között. Komppal átjőve
Szántódról Tihanyon keresztül haladva az
Aszófői Kövesdi - templomrom zárta kirándulásunkat. Szép volt!
De ugyanilyen tartalmas és szép lesz szep
tember 29-én (szombaton) a „Zalai tájakon”
– címet viselő utunk is! Őriszentpéter, az
Őrség, Pityerszer, Szalafő megannyi látványosságot ígér, főleg úgy, hogy még meglepetés-program is lesz benne!
De már készülünk és szervezzük az
október 20-21-22 (szombat-vasárnaphétfő)-i három napos kirándulásunkat TokajSárospatak-Sátoraljaújhely
útvonalon,
csodaszép látnivalókkal. Már most nagy
érdeklődés kíséri, érdemes tehát időben
jelentkezni rá!
Mindezen utakat azért szervezzük a Magyar
Vándor Klub tagjainak, hogy részesei lehessenek és átélhessék azt az élményt, amit
Hazánk szépségei, gyöngyszemei tartogatnak
számunkra.
Mert Magyarország gyönyörű! És ezt látjuk
útjainkon!
Csatlakozni hozzánk pedig nagyon egyszerű: be kell írni az internetes keresőbe: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub – és minden
információ a rendelkezésére áll!
Várjuk érdeklődését, jelentkezését!
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

GYENESDIÁSI HORGÁSZ ÉS
VÍZISPORT EGYESÜLET HÍREI
Egyesületünk az ez évi hagyományos csónakos horgászversenyét 2018. szeptember
8.-án tartotta meg a gyenesi tanya előtti vízterületen. Reggel 6 órakor, kedvező időjárási
körülmények között kezdődött a verseny.
A horgászok lelkesen indultak ki a kisorsolt
helyükre bízva etetőanyagaikban, szerelésükben és nem utolsó sorban, szerencséjükben.
Közben a parton Penzer Gyula bográcsban
finom gulyás készítésébe fogott. A verseny
11 órakor ért véget. A nevezett horgászok
izgatottan hozták mérlegelésre fogási zsákmányukat, ahol egyből kiderült a végeredmény is. Az első és a második helyet Nusál
Csaba, Horváth Antal páros szerezte meg
3,23-3,23 kg-os fogással. Harmadik lett Kiss
István 2,57 kg-os fogással. A helyezettek értékes horgászfelszerelést és vásárlási utalványt
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kaptak az egyesülettől. A
versenyt egy közös ebéd
elfogyasztásával zárták a
versenyzők, szervezők.
Köszönet a versenyzőknek, a szervezésben résztvevőknek, és a finom ebéd
készítőjének, hiszen megint
gazdagabbak lettünk egy jó
közösségi élménnyel!
Gombos József
elnök
A diási tanyán az egyesület életében jelejtős esemény történt 2018.09.15.-én. Ünnepélyesen átadásra kerültek eddig elkészült
fejlesztéseink.
Az átadáson egyesületünk tagjai, vezetősége
mellett, meghívott vendégeink is megtiszteltek bennünket. Polgármester Úr vezetésével
a Gyenesdiási Önkormányzat Képviselőtestülete, valamint a látogatásra érkezett
erdélyi testvértelepülés Csíkszenttamás
küldöttsége is.
Gombos József köszöntötte a vendégeket,
majd elmondta, hogy a tanyák kialakítása
a kezdetektől fogva mindig is nagyon sok
munkát, erőfeszítést és anyagi ráfordítást igényeltek. Köszönet az előző vezetőknek, gondnokoknak és minden segítőnek érte!

A most átadásra került villamoshálózat,
kamerarendszer, valamint egy 55m hosszú
parti stég is nagy akarattal és sok munkával
valósult meg. A mostani fejlesztések a biztonságos üzemeltetést, tanya használatot segítik
majd. Az új stég megoldást jelent a csónakok kulturált megközelítésére, hiszen eddig
a magas vízállás miatt ez sok nehézséget és
bosszúságot okozott a csónaktulajdonosok
számára. Kiemelte, hogy
az eddig elkészült munkák
csak a fejlesztési elképzelések elejét jelentik. Télen
szeretnénk a gyenesi tanya
két stégének felújítási
munkáit
megvalósítani,
valamint a jövőben szeretnénk folytatni a diási tanya
stégeinek építését, hídjának
megújítását is.
Végül köszönetet mondott a megvalósításban
közreműködőknek
Gyenesdiás Képviselő-testü-

letének, akik anyagi támogatást nyújtottak,
Samu Zoltánnak és az önkormányzat fizikai
dolgozóinak a rend kialakításában, Német
Árpádnak, aki építőanyagokat biztosított,
Szabó Balázsnak, Csanaki Péternek, akik
a kemencét építették, Pálfi Károlynak a villamos hálózat felújításáért, Ertl Csabának,
Gombos Bencének a stég építésében nyújtott sok és nehéz munkájáért, valamint Ács
Gábor gondnok úrnak az összes munkálatoknál nyújtott fáradhatatlan munkájáért,
kitartásáért. Külön köszönet Vasas Ferencnek, feleségének és segítő barátainak, akik
az ünnepi ebédre birkapörköltet és körömpörköltet főztek maguk által felajánlott alapanyagokból, vendégeink számára!
A beszámolót követően Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere méltatta az eddig megvalósult fejlesztéseket, valamint a közös
együttgondolkodás, a közösségépítés fontosságát. Elmondta, hogy Gyenesdiás legnagyobb igazi civil egyesülete a Gyenesdiási
Horgász és Vízisport Egyesületet, mely
240, többségében helyi tagot számlál. Biztosította a fejlesztési elképzelések megvalósításának támogatását erkölcsi, szakmai és
anyagi téren is. Kiemelte, hogy az elkészült és
a jövőben elkészülő munkák Gyenesdiás értékét növelik, valamint a túrizmus, vendégek és
a helyi emberek érdekét is szolgálja.
Beszéde végén sok erőt és kitartást kívánt az
egyesület vezetőségének, tagjainak a tervek
megvalósításához.
Ezt követően az érdeklődők megtekintették
az átadott munkákat, majd jóízűen fogyaszthatták el az elkészült ebédet. A továbbiakban folytatódott a késő estig tartó vidám

Gyenesdiási Híradó
hangulatú közösségi program, melyen a vendégek megkóstolhatták az újonnan épített
kemencénkben készült csülköket.
Gombos József – elnök

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Őszi kulináris kalandozás Gyenesdiáson
Kóstolja meg Gyenesdiás őszi ízeit a Gyenesi Íz-lelő gasztrotúrán, mely Somogyi
Zoltán Max ötletgazda kezdeményezésére
indult! Az idei, szept. 22-i programhoz csatlakozó több helyi, de más-más hangulatú és
kínálatú vendéglátóhely különleges menüvel
és finom italokkal várja ismét a vendégeket.
Tökéletes alkalom a helyi éttermek kínálatának megismerésére. Menük, további részletek: www.gyenesdias.info.hu
Köszönjük Önnek is!
Végleges, pontos számadatok ugyan még
nem állnak rendelkezésre, de partnereinktől
begyűjtött információk alapján elmondhatjuk,
hogy jó szezont zártunk. Elégedettek szállásadó, vendéglátós és szolgáltató partnereink is.
Jól teljesített idén a település, amiért köszönet
illet mindenkit, aki bármilyen formában hozzájárul a sikerhez, legyen szó akár az udvarias
bolti pénztárostól az utcán sétáló és vendéget
kedvesen útbaigazító nagymamáig. Köszönjük, hogy türelmesen várja ki mindenki a
hosszú sorokat, vagy említhetjük az utakon
megnövekvő forgalmat!

POLGÁRŐR
HÍREK
Vendég polgárőrök szolgáltak
Gyenesdiáson
Elmúlt az idei nyár és értékelték az eltelt
időszakot a Gyenesdiási Polgárőr Egyesületben Szabó Sándor elnök és Horváth Kornél
alelnök. Immár 11. alkalommal kértek
segítséget hazánk más településein szolgálatot teljesítő polgárőr egyesületektől
a vagyonvédelemmel és bűnmegelőzéssel
kapcsolatos feladatok ellátásához. Nyáron
a településen tartózkodók száma meg tízszereződött. Az elvégzett önkéntes munka
eredményeként az itt élők és a hozzánk látogatók nyugodtan pihenhettek köszönhetően:
Kécske-Kemecse, Tiszaföldvár – Jászjákó,
Szekszárd – Várdomb, Törökszentmiklós,
Szeged – Püspökladány polgárőreinek.
A meghívásnak mindenki örömmel tett
eleget június 15-e és augusztus 26. között
hetes váltásban napi nyolc órás szolgálatot
adtak a gyenesdiási strandokon, valamint ezek
parkolóiban. Összesen 5148 óra társadalmi
munkát végeztek. Az állandó polgárőri
jelenlét erősítette a vendégek biztonságérzetét. A tapasztalt polgárőrök által vigyázott
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területeken az elmúlt öt évben nem történt
bűncselekmény.
Köszönjük szépen a vendég polgárőrök
áldozatos munkáját! Jövőre is visszavárjuk
őket.

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Kiskertnéző körutam…
Szőlész-borász Rádi Család vendége
voltam, emlékeztetőül egy kis történelem:
/- a település 1530 –as években nemesi
telkekből áll területének nagy része szőlős,
17. században hegyközséget alakítottak ki,a
címerben is ott van egy leveles szőlőfürt./
Tehát nem tájidegen a szőlő termesztése a
településen, de mára már az urbanizáció miatt
elvétve találunk egy – egy szőlőtőkét.
Rádi Lászlót mindenki ismeri, nem csak
borozójuk miatt, Da Bibere Zalai Borlovagrend tagja, aktívan részt vesznek a település eseményein is.
Mióta van szőlő birtokod? 1975 óta van itt
Gyenesdiáson és még Cserszegtomajon is.
Beszéljünk a szőlőben való munkafolyamatokról.
Kezdődik kora tavasszal a metszéssel,
lemosó permetezéssel. Az egészséges szőlő
termés elérése érdekében a permetezést többször is el kell végezni.
Tápanyagpótlás szerves trágyával és komplex műtrágyával történik.
A szőlő is, mint minden más növény sok
törődést igényel, folyamatos a zöldhajtások
letörése, kötözése, szőlőfürtök ritkítása.(ez
abban az esetben, ha túl sok a szőlőfürt)
Rendszereses gyomirtást is alkalmazni kell.
Milyen szőlőfajtáid vannak? – Irsai Olivér,
Cserszegi fűszeres, Muskotály, Szürkebarát,
Zengő, Olasz Rizling.
Borkészítésének folyamatai: szürettel kezdődik kb. augusztus végétől október elejéig.
A szőlőfürt bogyózása, darálása, tartályba
tétele. A must erjedése kb. 10 nap, ezt követi a
seprőről való fejtés. A bor tisztulása (érlelés)
derítés, szűrés ez ismét több napos folyamat.
A gondos gazda –mint anya a gyermekétvigyázta, óvta és figyelte a szőlő levét, amely
bor-rá érlelődött, így járt el Laci is.
Minősítési vizsgálatra, Budapestre küldi a
Nébih-hez.
Beszélgetésünket azzal zártuk, sajnos kevés
„borosgazda” található a településünkön, akik
szőlőbirtokkal rendelkeznek. Sőt amit már
sokszor hirdetünk (kérünk) legyen minden
háznál szőlő, csemege rezisztens fajták pl.
magnélküli Vénusz, Fehér Izabella, Eszter,
Pölöskei muskotály, hogy csak párat említsek.
Nagyon köszönöm, hogy megosztottad
velünk a szőlő termesztés lényegét, a bor
készítési folyamatát. Hétvégén egy jó ebédhez, vagy baráti összejöveteleken fogyas�szunk jó bort.

Egészségünkre!
Méltón lehetünk büszkék, hogy ismerhettük
dr. Bakonyi Károly kertészmérnök, szőlőnemesítőt a Cserszegi fűszeres „atyja”-t.
A soron következő klubnapunk Október
1-én, 18 órakor lesz a Klub Könyvtárban
melyre szeretettel hívjuk a régi,- új tagokat.
Október 5-én, 17 órakor a Községházán:
Mindent a csipkebogyóról...
Szakmai előadás és gyakorlati bemutató
Wágenhoferné Pohl Magdolna természetgyógyász, fitoterapeuta közreműködésével. A
program keretében kedvezményes termékvásár. Finom kóstolókról a Kertbarát Kör tagjai
gondoskodnak.
Körtvélyesi Ibolya

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Az óvoda 50 éves születésnapja alkalmából keressük az ELSŐ (1968-as) óvodásainkat. Jelentkezésüket kérjük, az alábbi
telefonszámon tegyék meg: 06 83/311-490
2018. szeptember 28. 16 óráig. Köszönjük!

„Jobb Veled a világ”
Intézményünk elnyerte a 2018-2019-es
nevelési évre a Boldog Óvoda címet.
A Boldogságóra Program célja, hogy a gyermekek csoportosan és egyénileg ismerjék
meg a boldogság fő összetevőit.
A teljes program 10 egymásra épülő témából
áll, az első évben a Kerek Erdő és a Napsugár
csoport gyermekeivel ismertetjük meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
„A Boldogságóra azért jó, mert megtanulunk egymáshoz szeretettel és tisztelettel fordulni.”
A segítséget, a megbocsátást egymásban
erősítjük.”
Varga Zoltánné, Kurnát-Albrecht Boglárka
Tóthné Regényi Csilla, Ferencz Palaczki
Katalin
Óvodapedagógusok

2018. szeptember
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ISKOLAI
HÍREK
A Kárpáti János Általános Iskola 6/A osztálya, önkéntes társadalmi munkában vállalta
osztályfőnöki óra keretében az új játszótér
kertjének kitakarítását. A gyerekek nagy odaadással és nagyon lelkesen fogtak hozzá a
munkához és lendületüknek csak az iskolai
csengő vetett véget. Ez idő alatt 3 zsák gaztól
tudták megszabadítani a teret. Az osztály
célja felhívni a figyelmet, hogy a közösségi
terek rendben tartása közösségi feladat
kell, hogy legyen egy ekkora településen.
Sok kicsi sokra megy elv alapján szép, tiszta,
kulturált környezetet teremthetünk magunk
körül, ha mindenki csak egy kicsit tesz közvetlen környezetéért. 
Ertl Blanka

Gyenesdiás a Nemzeti Vágtán
11. Nemzeti Vágta
Budapest, 2018. 09. 14-16.

Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre az elmúlt hétvégén a Nemzeti Vágta
versenye Budapesten a Hősök terén. A
kétnapos program a Kárpát-medence legnagyobb lovas rendezvényévé nőtte ki
magát. A fő attrakció a számtalan kiegészítő program mellet, az év folyamán
országszerte lezajlott előfutamok dobogósainak végső megmérettetése a csodálatos
környezetben kialakított pályán.
Az előfutamok egyike volt a Gyenesdiáson megrendezésre került Festetics
Vágta melyről az itt futott versenyzők
legjobbjai kerültek fel Budapestre. Így
megyénket, két településünk lovasa is képviselhette az elődöntők során. Így Gyenesdiás színeiben Varga Zoltán indult,
Széplak Réka nevű lovának nyergében, felvezetőjük Nánássy Ákos. Valamint Vállust
képviselve, Szám Lajos, Bin Sadi nevű
lovával kapta meg a lehetőséget, a Budapesti döntő futamokon való részvételre.
A ló és lovas sportágaknál egy nagyon
fontos tényező a versenyre felkészített ló
egészségi állapota.
Jelen esetben ez nem a legjobban alakult
a két versenyző szempontjából. Ugyanis
a Gyenesdiás színeiben indítani kívánt ló,
Baron Gyémánt Jean, mely négy hónapja
folyamatos tréningben volt és nagyon jó
kondíciót mutatott, a verseny előtt három
nappal lesántult, így helyette a tartalék
lovat kellet indítani Széplak Rékát. A Vállust képviselni szándékozó ló a Budapestre
történő szállítást követően szenvedett olyan
sérüléseket, melyek miatt a szigorú orvosi
vizsgálatot követően a bíráló bizottság nem
engedte versenyezni.

A balszerencsésen alakuló helyzet ellenére,
a Gyenesdiás színeiben induló lovas a tartalék ló nyergében a Nemzeti Vágta egyik
legizgalmasabb futamában a negyedik
helyen végzett.
Megállapítható tény, amit már a lovas

Gyenesdiás színeiben Varga Zoltán indult
szakma felső vezetése is elismer és hangoztat, hogy mind a lovasok mind a lovak
nagyon jól teljesítettek ebben az erős
mezőnyben. A tizenegy év alatt ugyanis
egy új, speciális versenyzési mód, forrta ki
magát a magyar lovassportban mely egyedi
módon kialakított pályán zajlik. Itt rendkívül gyors tempóban kell haladni és a pálya
jelentős részét képező ívekre is ebben a
gyors tempóban kell megfelelő módon rálovagolni a győzelem érdekében. A start is

nagy őszpontosítást igényel a lovastól, lótól
egyaránt, mivel már itt sok minden eldőlhet,
a végeredményt tekintve.
Lovasunk és lova mindezeknek a feltételeknek teljes odaadással megfeleltek, keményen küzdöttek, de ennek ellenére a döntőbe
nem kerültek be. Tudomásul kell venni,
hogy most már nagyon kemény a mezőny,
hisz a Kárpát-medence legjobbjai vannak
már itt, ők mérik össze a tudásukat és már
az nagy dicsőség mindenki számára, hogy
részt vehet ezen a kemény versenyen.
Lovasaink már a következő évre való felkészülést tervezik és a lovak egy kis téli
pihenője után ismét kezdik a felkészülést a
következő év megmérettetésére.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a
lóversenysportban hajdanán Európa szerte
fényesen csengő Festetics nevet, újból régi
fényéhez hasonlóan, sikerül megismertetni napjaink lovaséletével.
A Nemzeti Vágta másik nagy népszerűségnek örvendő versenyszáma a
kocsitoló verseny. Gyenesdiás, „Mit kell
tolni” csapata, nagyon szép eredményt
ért el ebben az erőpróbában, ugyanis a
szombati elődöntőt megnyerve, bekerült
a vasárnapi döntőbe, ahol már a Duna
Tv élő közvetítésének köszönhetően
több millió néző követhette végig a döntőben való küzdelmüket, ahol kemény
küzdelem árán, a második helyet sikerült
megszerezniük.
A csapat tagjait, mindenképp dicséret illeti
meg, mivel ez a versenyszám egy játékos feladatnak tűnik, azonban nagyon komoly fizikai erőnlétet igényel, mivel a kocsik súlyán
kívül a mély homokos talajjal is meg kell
küzdeni a 350 méter hosszú pályán. Ezért is
és az elért szép sikerért minden elismerést
megérdemelnek a versenyzők.
Varga Zoltán
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
September/Oktober
Internationaler Angelwettbewerb in Gyenesdiás
ACHTUNG:
Vom 28. September (Freitag) 8.00 Uhr –
6. Oktober (Samstag) nachmittags findet an
den Balatoner Stränden ein internationaler
Angelwettbewerb statt. In dieser Zeit sind
Behinderungen und Beeinträchtigungen
der Wettkämpfe untersagt. Baden, Fischen
und Angeln am Diáser Spiel- und Gyeneser
Lidostrand sowie im Umkreis von 200m
sind verboten. Außerdem ist während dieser
Zeit das Befahren des Sees mit Booten oder
anderen Wasserfahrzeugen nicht erlaubt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Verwaltung der Großgemeinde Gyenesdiás
Freitag, 21. September um 17 Uhr:
Dorfhöfe und ihre Bewohner
Im großen Saal des Gemeindehauses wird
eine gemeinsame Ausstellung von Künstlern
aus Gyenesdiás und Umgebung eröffnet.
Die Künstler präsentieren in verschiedenen
Bereichen ihre vom Dorfhof inspirierten Werke.
Samstag, 22. September: Gyeneser GenussTag

-9Endlich gibt es wieder die Gyeneser
Gourmet-Reise: Wein & Genuss im Herbst.
Mit einem GenussTicket können Sie an
diesem Tag in den teilnehmenden Restaurants
Piroska-Csárda, Sportház, Szent Ilona Csárda
und Torony Csárda die angebotenen DreiGänge-Menüs probieren. Dazu werden Wein
oder leckere Erfrischungsgetränke serviert. Alle
Genießer und Weinliebhaber sollten sich diesen
Tag in Gyenesdiás nicht entgehen lassen. Essen
und Trinken von 11.30 bis 18.00 Uhr, ab 18.00
Uhr Abschlussprogramm beim Darnay Keller.
Köstliche Weine, gute Laune, Unterhaltung mit
Freunden und Familie.
Tickets sind im Tourinform-Büro erworben
erhältlich.
GenussTicket gültig in 2 Restaurants: im
Vorverkauf bis 19. September 4.500 Ft, am 20.21. Sept. 5.500 Ft (Kinder bis 14 Jahre 3.500
bzw. 4.500 Ft)
GenussTicket gültig in 1 Restaurant: kann bis
19. Sept. gekauft werden und kostet 2.900 Ft
(Kinder bis 14 Jahre 1.900 Ft)
Menüs, weitere Details: www.gyenesdias.
info.hu
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Am Samstag, 29. September wird es für uns in
der "Zala-Region" schön! Őriszentpéter, Őrség,
Pityerszer, Szalafő verspricht viel Spektakel,
vor allem, weil es ein Überraschungsprogramm
gibt!
Aber wir bereiten auch schon die nächste

2018. szeptember
Tour vor und organisieren unsere dreitägige
Reise zur Tokaj-Sárospatak-SátoraljaújhelyRegion mit Attraktionen am 20.-21.-22.
Oktober (Samstag-Sonntag-Montag). Es
besteht schon ein großes Interesse, also lohnt es
sich, rechtzeitig zu buchen.
Dienstag, 2. Oktober um 18.00 Uhr:
„Dienstag mit mir”
Im Básti-Saal des Keszthelyer BalatonTheaters - Gespräch mit einem Mann hinter
seinem Beruf und über seine Berufung. Der
Eintritt ist frei.
als Gast: der Gyenesdiáser „Aranysarkantyús”
Solotänzer Fodor Mátyás
Gastgeber: Csányi Zoltán
Hagebutten, das besondere Herbstgeschenk
Donnerstag, 4. Oktober um 16.00 Uhr:
Hagebutten sammeln
Start zu Fuß ab Gyenesdiáser Schulgarten, bei
Regenwetter Vertagung auf 11. Oktober
Freitag, 5. Oktober um 17.00 Uhr: Alles
über die Hagebutte
Fachvortrag, Präsentation und praktische
Tipps für die Verwendung der gesunden
Winterfrucht, die es in sich hat.
Mittwoch, 24. Oktober um 18.00 Uhr:
Patchwork
Im großen Saal des Gemeindehauses wird
eine Ausstellung mit Patchwork-Arbeiten von
György Ágnes eröffnet.
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Köszönet és hála
A 2018. évi Kristóf - napi házünnepünk
sikeréért, mindenekelőtt a Gondviselőnek,
hogy e napra áldást küldött és a vendégeink békességben, nagy örömben tölthették
velünk e néhány órát.
A házigazda és a családja: Pék András, Pékné
Orbán Julianna Ilona, özv. Orbán Istvánné,
Karáth-Orbán Mária és Karáth Rebecka
köszöntötte a vendégeket. Zolcsák Miklós
mondta az áldást az egybegyűltekre az ünnep
alkalmából. Az idén is bemutattunk néhány
elkészült és megszentelt ikont (köztük dalárdatársunkét, Bognár Istvánét is) a Zolcsák
Miklós görög katolikus parókus vezetésével eredményesen megszervezett ikon-festő
tábor résztvevőinek alkotásaiból. Gál Lajos
polgármesterünk családjával, (Gálné Németh
Ildikóval és Gál Marcellel) érkezett, köszöntötte a házünnepen megjelenteket. Boronyák
Tibor betyártársával képviselte a Gyenesdiási
Huszárbandériumot.
A nálunk vendégeskedő Borvirág Férfikar és csapata (Gelsei Sándor, Sasi Károly,
Dorkó János, Fodor István, Garamvölgyi
Lajos, Márton Ibolya, Kátai Ildikó, Ivády
Éva) és a Tekergő Zenekar (Tóth Sándor vez.
hegedűvel, felesége Csontos Zsuzsa bőgővel,
és Márton Miklós harmónikával) Egerszalókról bemutatták azt a boros csokrot,
amit már a hetedik, a Darnay pincéhez
kapcsolódó Gyenesdiási Bormustrák
c. cd kiadványunkhoz vettünk. fel.
Ez a második vendégszereplés volt az
egerszalóki barátaink részéről, az első a
Bornapokon a cd bemutatója alkalmával. Egerszalókon júliusban a Szentiván
Éj Tüzes Szombatján előadtuk a Gyenesdiási Dalárdával a Betyárlegendát
a Barlanglakásoknál. Ennek a felvétele
(köszönhetően az egerszalóki barátainknak) a You Tube-on megtekinthető.
Szeptember 29-én pedig a Gyenesdiási
Dalárdával szereplünk a SzentMihály napi
Behajtási Ünnepen a Gyenesdiási Vigasságokkal és közösen a gömöri behajtódalokkal.
Ezen a napon is bemutattunk a közönségnek a
nemrég felvett, és akkor még nyomdai munkálatok alatt álló hatodik , „ADJA ISTEN,MINK
IS VÍGADJUNK - IVÓNÓTÁK ZALÁBÓL
2018.” címmel megjelent cd. kiadványunkról. A vendéglátásban és a szereplésben részt
vettek: Balogh László, Baloghné Finta Júlia,
Barna Zoltán, Barna Katalin, Bognár István,
Bognár Piroska, Horváth Sebestyénné
Zsuzsa, Komáromy Béla, Komáromy Béláné
Ili, Nagy Antal, Papp János, Páli Lajos, Pereg
György, Porkoláb János, Porkolábné Márti,
Karáth Rebecka, Pékné Orbán Julianna
Ilona és Pék András. Köszönjük a Harangláb vezetőjének, Schreiner Jenőnek, hogy
az esti örömzenélésbe bekapcsolódott. Külön
köszönjük a Piroska Csárda tulajdonosainak,
Samartinean Lászlónak és Szántó Ritának,
hogy nemcsak a Haraszti család nyaralásának,

és a Rügyfakadás Tavaszünnepnek a támogatásában, de minden alkalommal közösségeink
segítségére vannak.
A Csádé Zenekar Gubinecz Ákos vezetésével nemcsak az új cd-nk zenekari csokrát
kísérte, saját műsorszámmal is érkezett. Tagjai:
Gubinecz Ákos, Csonka Boglárka, , Babos
Attila, Takács István.
A Kárpáti János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola táncosai következtek Tarjányi Sándor vezetésével és közreműködésével. Berta Antónia és Gombár
Janka üveges tánccal érkezett. Szerepeltek még a Gyenesdiási Csemeték (Adrián
Dóra,Barna Boglárka,Beke Luca,Besenczki
Levente,Bohus Zoltán,Bogdányi Bende-

gúz, Búzás Mátyás,Gyulai Lotti,Mecséri
Leila,Horváth Nóra,Mosdósi Lora, Mosdósi
Noémi,Zakár Adrienn), Gyenesdiási Ifjoncok (Gombár Janka, Vaszy Virág, Miklós
József, Farkas Réka, Nánássy Máté,Halyas
Zselyke,Gál Marcell, Hefler Dóra, Tóth
Andris, Berta Antónia, Hardi Zsófia Mária,
Jakab Emese, Garamvölgyi Alexa, Gyutai
Júlia, Joós Dorina,Joós Szandi, Molnár
Csenge, Zakár Anna), a Gyenes Táncegyüttes ( Dongó Zsófia, Bertók Adrienn, Peszeszér
Martina, Romsics Rebeka, Hocz Veronika,
Csütörtöki Attila Péter, Dongó Árpád, Vértesaljai László, Fodor Mátyás, Mácskovity
Máté).
Komjáthi Erzsébet vezetésével érkezett
Győrújbarátról a Baráti Citeraegyüttes (Dr
Sántha Gergelyné, Deéné Nagy Teréz, Csányi
Csilla, Fehérné Sándor Veronika, Sebestyén
Kitti, Fehér Elizabet, Szabó Rebeka, Fehér
Veronika, Porubszky Zsófia).
A novai Göcsej Szíve Dalkör (Vörös

Bianka,Vörös Béláné Kati,Szőke Zoltánné
Teri,Szili Ernőné Terézke,Kustos Árpádné
Ildikó,Horváth
Edit,Gubineczné
Kodó
Tünde,Mozsár Ferencné Margit, Szabóné
Bátorfi Mária vez., Németh József, Csonka
János, Szabó László, Kustos Árpád, Gubinecz
József ,Gubinecz Ákos).
Egykori gimnáziumi osztálytársam és a Pápa
Petőfi Gimnáziumban általam alapított hajdani
Citeraegyüttesnek a tagja volt Gerstmayer
Teréz, aki saját csoportját hozta el erre a házünnepre, a Takácsi Kenderkóc Citeraegyüttest.
Tagjai: Farkasdy Judit, Horváth Lajosné,
Nagy Jenőné és Gerstmayer Teréz.
A népi mesterségek képviselői is bemutatkoztak: Horváth Csaba zalaegerszegi gölöncsér
foglalkozott a korongon az érdeklődőkkel. Bíró Lászlóné Marika hozta el a
bőrdíszműves portékáját, Tímár János
és családja az Ég-Ígérő Keresztény
Könyvesboltjának kínálatával, a Dongaverda játszópark népszerű játékaival szerepelt nagy sikerrel.
Köszöntöttük Gubinecz Kristófot
névnapja alkalmából.
Köszönöm a lelkes közreműködést a
J&A Kerámiaház csapatának, akik
a kiszolgálásban és a vendéglátásban
segédkeztek: Budai Zsófiának, Czibor
Bencének, Darázsi Bencének és Hocz
Veronikának, a dalárda tagjainak és feleségeiknek, édesanyámnak , özv. Orbán Istvánnénak, húgomnak Karáth-Orbán Máriának,
és keresztlányomnak Karáth Rebeckának.
A Gyenesdiási Ízőrzők csapatát Vaga Irma
képviselte felejthetetlen töltött káposztájával
és Dongó Árpádné Marika ízletes Lúdláb
süteményével, Szalóki Szilvia kedvenc palacsintáinkkal, a Komáromy Pékség pékárujával. Szládovics László borásznak köszönjük
a támogatást. A terep berendezésében, szállításban az Önkormányzat dolgozóinak, Pete
Zsoltnak a közlekedés biztonságát szolgáló
táblák kihelyezéséséért.
Hálásan köszönjük Csányi Zoltánnak a
videofelvételt, Kaszap Istvánnak és Szép Alexandrának a hangosítást, Finta Mayának a
fotózást és minden barátunknak, aki bármilyen
felajánlással támogatta a rendezvényünket!
Szeretettel
Pékné Orbán Julianna Ilona
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A Szent Ferenc Alapítvány
erdélyi gyermeke táboroztak
Gyenesdiáson.
A tábor ötletgazdájával és megvalósítójával,
Ifj. Lambert Ivánnal beszélgettünk.
Honnan jött az ötlet, hogy ezt a tábort megvalósítsd?
Munkám során kerültem kapcsolatba
Böjte Csaba Ferences testvérrel és a Szent
Ferenc Alapítvánnyal, amit az erdélyi
ferencesek alapítottak 1993 tavaszán.
Az alapítvány célja segíteni a bajban, nehéz
helyzetben lévő legkisebbeket.
Az elindulás óta több mint
6.000 gyermek nevelésében
vettek részt, jelenleg 83 helységben több mint 2.100 gyermeket
nevelnek.
Csaba testvérrel való találkozásaim alkalmával fogalmazódott
meg bennem a gondolat, hogy
szeretnék valahogy ebbe a szerintem rendkívül fontos küldetésbe bekapcsolódni.
A lehetőségeim felmérése után
arra az elhatározásra jutottam,
hogy egy kis létszámú csoportnak egy hetes táborozási lehetőséget biztosítok Gyenesdiáson.
Erre 2018 aug. 10-17 között
került sor.
Hányan vettek részt ebben a táborban?
A Szent Ferenc alapítvány dévai házából
érkezett tizenöt gyermek és egy nevelő, de
helyi tagokkal is kiegészült a csoport, hisz
néhány barátom, unokahúgaim és az Ő barátai is hosszabb rövidebb időre csatlakoztak a
táborhoz, ezzel is megadva annak a lehetőségét, hogy mély, hosszú távú, kapcsolatok alakulhassanak ki.
Kik voltak azok, akik támogatták ezt a kezdeményezést?
Miután a tábor megvalósításának gondolata
megszilárdult bennem, azt elsőként a szüleimmel és a nővéremmel osztottam meg. Ők
voltak az elsők, akik mellém álltak, így a csoport elhelyezésének kérdése megoldódott. Az
ötletemről beszéltem egy kedves ismerősömnek, Silló Piroskának, aki Budapesten állami
gondozott fiatalokkal foglalkozik és Ő egyből

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
a Gyenesdiásra költöző új gyermekorvos
részére (2 fő) albérletet keres kb. másfél
év időtartamra. Ajánlatokat a jegyzo@
gyenesdias.hu címre várjuk.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete meghirdeti a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási

- 11 felajánlotta a segítségét a tábor programjainak összeállítására, lebonyolítására, aminek
én nagyon megörültem, hisz soha nem csináltam még ilyet. A tábor programját és a táborozók ellátását a környékbeli vállalkozók és
önkormányzatok bevonásával adományból
kívántam megoldani, elsősorban azért, hogy
a helyi szervezetek mozgósításával közösen
tegyünk egy jó ügyért. Felkerestem a Polgármester Urat, étterem tulajdonosokat, múzeum
igazgatót, a legkülönbözőbb szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozások vezetőit, nemzeti park
igazgatót, fagylaltozót, büféseket, élelmiszer
boltok vezetőit, egyszóval mindenkit, akiről
úgy gondoltam, hogy hozzá tud tenni egy

részt ahhoz, hogy ez a program egész legyen.
Nagy örömömre szolgált, hogy megkeresésemre szinte kivétel nélkül mindenki
igent mondott, és a maga módján hozzájárult
ahhoz, hogy ez a néhány nap a gyerekeknek
egy életre szóló élmény lehessen.
Milyen programok voltak?
Az időjárás nagyon kegyes volt, így lehetőségünk volt felkeresni a helyi és a vonyarcvashegyi strandokat, ahol sok élményben volt részünk.
Vasárnap közös szentmisén vettünk részt a keszthelyi Kis Szent Teréz Karmelita templomban,
ahol Fodor János atya külön köszöntötte a gyerekeket. Hőlégballonoztunk, meglátogattuk
a Helikon Kastélymúzeumot, gokartoztunk
Hévízen, voltunk Sümegen, ahol megnéztük a várat és részt vettünk a lovagi tornán,
elbicikliztünk a Szt. Mihály kápolnához és a
Szépkilátóhoz. Számháborúztunk a Nagymezőn, felmentünk a Festetics kilátóba és rövid
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulóját.
A program keretében olyan szociálisan
hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak, illtve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, és családjukban az egy
főre jutó havi nettó jövedelem a 71.250,-Ft-ot
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túrát tettünk a Keszthelyi Hegységbe, a tábor
zárásaként pedig egy hangulatos tábortüzet
raktunk, szalonnát sütöttünk, gitároztunk és
együtt énekeltünk.
Hogy tetszettek a gyerekeknek a programok,
milyen élményekkel tértek haza?
A programok szemmel láthatóan nagyon tetszettek a gyerekeknek, minden nap egy újabb
meglepetés volt a számukra, hisz mindig csak
annyit tudtak, hogy milyen ruhába, milyen
felszereléssel, mikorra kell készen állniuk. A
program mindig meglepetés volt. Jó volt látni
az újabb és újabb meglepődésüket, mikor
szembesültek az éppen aktuális rájuk váró
kalanddal.
A búcsúzás percei arról árulkodtak, hogy jól érezték magukat,
hisz szem nem maradt szárazon… nehezen, de a viszontlátás
reményében búcsúztak el a segítőktől és Gyenesdiástól.
Mindazoknak, akik támogatták
a tábor megvalósulását ezúton
is hálás köszönetemet szeretném kifejezni magam és a Szent
Ferenc Alapítvány dévai gyermekeinek nevében is! A Jóisten
legyen a jutalmazójuk!
A program megvalósulását
támogatták:
Gál Lajos – polgármester Gyenesdiás; Zsinkó Lajos – alpolgármester Vonyarcvashegy; Balaton Ballooning
Kft. Cserszegtomaj; Lidó Bár Gyenesdiás;
Casanova büfé Vonyarcvashegy; Caravan
étterem Gyenesdiás; Helikon Kastélymúzeum
Keszthely; Hóbár Halbár Gyenesdiás; BIG
Beton Kft. Fonyód, BLOKK gokart Hévíz;
Retro Lángos És Palacsintaház Gyenesdiás;
Hotel Kapitány Várkert Sümeg; Nádas Csárda
Gyenesdiás, Éden Ingatlanközvetítő, Tervező,
Kivitelező Iroda Gyenesdiás, Misszió Tours
Kft. Budapest, Bringatanya-Somogyi fagylalt műhely Gyenesdiás; Caravan Camping
Gyenesdiás; Zöld Hangya CBA Gyenesdiás,
Motyó Diszkont Gyenesdiás; id. Lambert Iván
és Lambert Ivánné; Lambert Melinda; Lénárt
Mihály és Lénárt Szimonetta; Silló Piroska;
Rózsa Viktor és Tihanyi Szilvia; Kiss Gábor
és Kissné Börczi Nikoletta; Kovács Stefánia
és Kovács Antal; Benedek Réka; Laczikó
Luca; Töreky Míra; Nagy Panna;
nem haladja meg. A pályázat benyújtásának
módja és határideje: A pályázatbeadáshoz
a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,

2018. szeptember
aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell benyújtani a szükséges mellékletekkel
együtt.
A pályázati kiírásról, valamint a kötelezően benyújtandó mellékletekről a www.
gyenesdias.hu honlap, Nyomtatványok/Igazgatás menüpontban kaphat részletes tájékoztatót.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
gyenesi Lidóstrandon kereskedelmi felépítmény létesítésére. A pályázatról bővebben a
www.gyenesdias.hu/Hírek oldalon olvashat.
FELHÍVÁS
2018. január 1-jétől életbe lépett a kötelező
elektronikus ügyintézés új szabályrendszere,
amelyek a következők:
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény;
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet;
az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.
évi CLI. törvény; és
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
Fentiek alapján 2018. január 1-jétől a gazdálkodó szervek elektronikus ügyintézése a
cégkapun keresztül, az egyéni vállalkozók
elektronikus ügyintézése az ügyfélkapun
keresztül történik.
Ennek értelmében a gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók az adóbevallások benyújtását a cégkapun, ügyfélkapun
keresztül tudják teljesíteni, illetve az adóval
kapcsolatos értesítéseket, határozatokat az
adóhatóságtól a cégkapun vagy az ügyfélkapun keresztül kapják, az adóbefizetéseket
átutalással tudják teljesíteni. Amennyiben a
banki átutalás nem megoldható, illetve jogszabály lehetővé teszi a vállalkozó számára
a csekkes befizetést, csekk a hivatalban kérhető.
Számlaszámok:
Építményadó:
11749039-15435848-02440000
Telekadó:
11749039-15435848-02510000
Iparűzési adó:
11749039-15435848-03540000
Idegenforgalmi adó:
11749039-15435848-03090000
Gépjárműadó:
11749039-15435848-08970000
Talajterhelési díj:
11749039-15435848-03920000
Késedelmi pótlék:
11749039-15435848-03780000
A helyi adók befizetési határideje: 2018.
szeptember 17.
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rendezvényeinken
Régóta fontolgatott elképzelést indított
útjára Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a VII. Gyenesdiási Burgonyanapon, hiszen az ilyenkor megjelenő műanyag
tányérak mellett jelképes összegért környezetbarát kerámiatálakat is lehetett venni.
Öröm volt látni, hogy a tesztelésnek bevetett 100 darab, Gyenesdiás logóval ellátott
tányér gyakorlatilag 1 óra alatt elkelt.
Köszönjük azoknak , akik ennyivel is hozzájárultak környezetünk védelméhez, ígérjük a
jó gyakorlatot folytatjuk. Köszönjük azoknak
is, akik otthonról hozták a saját tányérjaikat,
talán ez a legpéldamutatóbb magatartás mindannyiunk számára.
Fogadalmat tettünk, nem használunk
több PET palackot a Községházán
Napjainkban Magyarországon évente mintegy 3.8 millió tonna háztartási hulladék keletkezik, melyből közel 50 ezer tonnát a PET
palackok tesznek ki. Sajnálatos módon ennek
az óriási mennyiségű műanyag hulladéknak
mindössze alig 15 % -a kerül újrahasznosításra dacára annak, hogy a települések több
mint 90%-ában rendelkezésre áll a szelektív
hulladékgyűjtés lehetősége. A műanyagok
bekerülve a környezetünk természeti körforgásába számtalan veszély forrásaivá válhatnak!
Tudjuk jól, a leghatékonyabb hulladékkezelés mindig az, ha elsődlegesen arra
törekszünk, hogy a hulladék mennyiségét
csökkentsük, azaz ne terheljük feleslegesen a
környezetünket.
A jövőért érzett felelősség és elkötelezettség
jegyében Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (Budapest Főváros XII. kerület,
Ipolytölgyes, Szigliget és Tápiószentmárton
Önkormányzatok mellett) a Klímabarát Települések Szövetsége által 2018. szeptember
13-án szervezett „Terítéken a Fenntarthatóság” elnevezésű települési konferencián
aláírásával kötelezte magát arra, hogy a polgármesteri hivatalát PET-mentes hivatallá
alakítja
Az eldobható palackok helyett ezért az
Önkormányzat a jövőben a csapvizet, vagy az
egyéb újra felhasználható eszközöket alkalmazó alternatív megoldásokat fogja alkalmazni.
***
Településünkön több utcában burkolat
felújítási munkálatok kezdődnek szeptember hónapban melegaszfaltos megoldással.
Felújításra kerül a Fenyves utca, Hunyadi köz
A kivitelezési munkálatok elvégzéséig az
érintett lakosság szíves türelmét kérjük!
***
Az elmúlt rendkívüli csapadékos időjárás
rámutatott arra, hogy az ingatlanok előtti
árkok folyókák, átereszek sajnos eltömődöt-
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tek, gondozatlanok. Ezért fokozottan felhívjuk lakosok és üdülő tulajdonosok figyelmét,
hogy az, aki: az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja,
megszünteti, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, illetve 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.
***
Ismételt felhívás házszámtábla kihelyezésére Gyenesdiás Nagyközség több utcájában
problémát jelent az ingatlanok beazonosítása
a házszámok hiányos, nem megfelelő, nem
kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató
munkáját.
Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni!
A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon
kell elhelyezni.
Kérjük, saját és mások érdekében is helyezzenek ki épületükre házszámtáblát!
***
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben
a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük,
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy az
EFOP-1.5.2-16 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című
Magyarország Kormánya és az Európai Unió
által támogatott pályázat keretében lehetőség
nyílik településünkön különböző képzéseken
(önismeret, stressz kezelés, állásinterjúra való
felkészülés, motivációs tréning) és rendezvényeken (egészségnapok, szűrővizsgálatok)
részt venni. A pályázat fő célcsoportja a hátrányos helyezető aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság (25 év alatti pályakezdők),
munkakeresők. Ha a fentiek felkeltették a
figyelmét, a Polgármesteri Hivatal műszaki
– településfejlesztési osztályán (Községháza,
földszint) érdeklődhet bővebb tájékoztatásért
személyesen munkaidőben.
Gyenesdiás Önkormányzata
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus
8-án rendkívüli ülést tartott.
Az első napirend keretében a „Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázat módosításának jóváhagyására
került sor. A 2017 januárjában hozott testületi
döntésben szereplő projekt költségek összege
és a támogatói okiratban szereplő összegek
eltérnek egymástól, a támogatói okirathoz
kellett igazítani a képviselő-testületi döntést.
A második napirendi pontban a szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatos
pályázat került elfogadásra. A Belügyminiszter az 5000 fő lakosságszámot meg nem
haladó települések számára szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére pályázatot írt ki. A fentiek
alapján önkormányzatunk 300 m3 tüzelőanyag vásárlásához igényelhet támogatást, a
vállalt önrész összege: 381.000,-Ft, a szállítás
költsége szintén az önkormányzatot terheli,
kb. 750.000,-Ft.
A harmadik napirend keretében vízvezetési szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodást hagyott jóvá a képviselő-testület. A
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi törvény CCIX. törvény 6. § (2) bekezdése szerint
ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a
vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott vízvezetési szolgalmi jog gyakorlása
- a víziközmű üzemeltetési tevékenységéhez
indokolt mértékben - a víziközmű-szolgáltatót megilleti.
A negyedik napirendi pontban közterületek elnevezéséről döntött a képviselő-testület,
melynek alapján az 1456/2, 1459/3, 1457/2
hrsz. közterületet Borostyán utcának, az
1457/4 és 1457/13 hrsz. közterületet Búzavirág utcának, az1889/25 hrsz. Iparosok köznek
nevezte el.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület tájékoztatást kapott:
a strandbevételek alakulásáról, valamint az

- 13 önerős beruházásokkal összefüggő kiadásokról
a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum
Egyesület támogatási kérelméről,
a Gyenesdiási Lovassport Egyesület területhasználati kérelméről.
2018. augusztus 22-én a képviselő-testület
ismét endkívüli ülést tartott. Az első napirend keretében a képviselő-testület döntött az
„EFOP-1.5.2-16-2017-00003 rendezvények
és képzések” tárgyú közbeszerzési eljárás
elindításáról és a Bíráló Bizottság személyi
összetételéről.
A képviselő-testület 2018. szeptember
11-én tartotta munkaterv szerinti soros ülését.
Az első napirendi pontban az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalta a testület.
Az önkormányzat költségvetési bevételei
402.129 e. Ft-ot tettek ki, költségvetési kiadásai pedig 369.216 e. Ft összegben realizálódtak a félév végén. Az összes teljesült bevétel
671.002 e. Ft volt a vizsgált időszakban, az
összes kiadás pedig 379.333 e. Ft összegben
teljesült pénzügyileg.
A második napirend keretében a 2018. évi
költségvetéséről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletet módosította a képviselőtestület. Jelen előirányzat-módosítás révén
1.133.381.062 Ft-ra változik a költségvetési
főösszeg, tehát az intézményekkel összességében mind a kiadási, mind pedig a bevételi
oldal 70.528.058 Ft-tal emelkedik.
A harmadik napirendi pontban az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát fogadta
el a képviselő-testület.
A negyedik napirend keretében a Gyenesi
Lidóstrand területén kereskedelmi egység
létesítésére kiírt pályázat jóváhagyása történt
meg (a pályázati kiírás a Gyenesdiási Híradóban, a Zalai Hírlapban és a Szuperinfóban fog
megjelenni).
Az ötödik napirendi pont a „Helyi termelői
piac infrastrukturális fejlesztése” tárgyában
kiírt beszerzési eljárás eredményhirdetése
volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Brevis Kft.
(Keszthely) adta. A testület felhatalmazta a
polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő
vállalkozási szerződés megkötésére.
A hatodik napirend keretében Bursa Hun-

különböző korosztályban adtunk le nevezéseket, melyből 3 helyen egyesületünk táncosai
lettek az ország BAJNOKAI, a negyedik eseEMotion Táncstúdió Gyenesdiás, Liget Pláza tében pedig az EZÜSTÉRMESEI.
CSODÁLATOS TELJESÍTMÉNYEK,
Ráadásul a mesébe illő eredmények sora ezzel
HIHETETLEN EREDMÉNYEK,
még nem ért véget. A rendezvényen további
MÉRHETETLEN BÜSZKESÉG
számokban is hirdettek meg országos verseSzeptember 15-én került megrendezésre a nyeket, ahol Junior II „D” Latin kategóriában
Magyar TáncSport Szakszövetség „E” kate- indítottunk párost. Legnagyobb örömünkre
góriás ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA. A GYŐZTESEN zárult a szereplésük, aminek az
versenyosztálynak ez az éves legrangosabb értékét tovább növeli, hogy egyik legnagyobb,
megmérettetése, tehát klubunk táncosai szá- általunk is elismeréssel tekintett riválisuk, szinmára is nagy volt a tét, az eddigi legnagyobb.
tén részt vett a versenyen.
Párosainkkal Latin-amerikai táncokban, 4
Egyesületünk eredményei részletesen:
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garica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról döntött a képviselő-testület (a pályázati
adatlap letölthető a www.gyenesdias.hu weblapról, vagy az Önkormányzati Hivatal Titkárságán igényelhető).
A tavalyi évben 21 felsőoktatási hallgató
nyújtott be önkormányzatunkhoz pályázatot, 1 fő részére havi 8.000,-Ft, 5 fő részére
havi 6.000,-Ft, 10 fő részére havi 5.000,-Ft,
3 fő részére havi 4.000,-Ft ösztöndíjat állapítottunk meg, 2 fő kérelme hiánypótlás nem
teljesítése miatt elutasításra került. Az önkormányzat által megállapított ösztöndíj összegeket az állami megduplázza (max. 5000,-Ft).
A hetedik napirendi pontban az Informatikai Biztonsági Szabályzat került jóváhagyásra. A Szabályzat rögzíti a hatálya alá eső
adatok, információk informatikai rendszeren
történő adatfeldolgozásával szemben támasztott alapvető biztonsági követelményeket
valamint a legfontosabb szervezeti feladatokat és felelősségi köröket.
A Szabályzat további célja, hogy iránymutatással szolgáljon a Hivatal informatikai
rendszereihez hozzáférési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára az informatikai
rendszerek helyes használatáról, ismertesse
a helyes és biztonságos munkavégzés szabályait, a követendő eljárásokat, továbbá rögzítse a felhasználókkal szemben támasztott
elvárásokat és követelményeket.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület tájékoztatást kapott:
- Gyenesdiási Lovassport Egyesület területhasználatáról,
- a Gyermekorvosi állás
- a rendkívüli esőzés okozta károkról.
A képviselő-testület soron következő ülését
2018. október 30-án, 18:00 órakor tartja. Az
ülés napirendi pontjai:
1.) Tájékoztató a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól
2.) Beszámoló az idegenforgalmi idény
tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület beszámolója
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

--- E Országos Bajnokság --Junior I Latin: BAJNOK: Bedecs András Sümegi Júlia 6. (döntős, 33 párosból) Lukács
Zétény - Szabó-Kövi Kamilla
Junior II Latin: BAJNOK: Tihanyi Barnabás
- Bedő Tamara EZÜSTÉRMES: Farkas Gergő
- Koma Nikol !! A klub szemszögéből mindkét páros győztes, Gergőt és Nikolt csak a saját
klubtársaik előzték meg.
Ifjúsági Latin: BAJNOK: Bujtor Barnabás Sümegi Janka
Felnőtt Latin: EZÜSTÉRMES: Ujláb Bence
- Bogdán Lilla

2018. szeptember

- 14 -

--- Országos Klubközi --D Junior II Latin: GYŐZTES: Sümegi
Botond - Vastag Zsófia
Elfogulatlanul is érezhetjük úgy, hogy ezek
az eredmények kimagaslóak. A szakágunkban kevésbé jártasak számára már-már tűnhet
úgy, hogy nem lehetett nehéz idáig eljutnunk,
ha ilyen sokan értek el komoly sikereket. De
ez bizony nincs így! A táncosok sokat, és nagy
szorgalommal dolgoztak a sikereikért. Mint
ahogy a versenytársaik is rengetegen edzenek
hatalmas odaadással, készülnek elismert taná-
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rokkal. A jelenlegi eredmények éppen ezért
nagyon értékesek! Fontos volna tehát megállnunk egy kicsit, és úgy igazán megélnünk/értékelnünk ezeket a csodás pillanatokat.
Természetesen a munka nem áll meg. Ami
tegnap elég volt, holnap már kevés lehet.
Tudjuk, hogy bármilyen sikeresek is legyenek
a versenyzőink, a fejlődésükre nagy szükség
van. A bajnokságuk végeztével egy magasabb
kategóriában, új célok várnak táncosainkra.
Igyekszünk továbbra is alázattal viszonyulni
a feladatainkhoz, hogy a jövő kihívásaival
szemben is megállhassuk a
helyünket.
Köszönet jár minden
táncosnak,
szülőnek,
segítőnek,
szurkolónak,
követőnek és minden új
növendéknek is! Nélkületek nem volna semmi, értetek van minden.
Ez az egyesület nem csak
létezik, hanem él is. Ha
értékesnek találod a társastáncot, benne klubunk
működését, ne habozz.
Keress minket bátran és
TÁNCOLJ VELÜNK!

OÁZIS

• 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.: 8-18, vasárnap 9-15

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

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

Településünkön augusztus 16-19-e között
több alkalommal is koncertet adott a lelkes
és tehetséges fiatalokból álló Csíkszenttamási
Fúvószenekar. Köszönet a látogatásért és a
nívós fellépésekért!
Olvasói levél
Tisztelt gyenesdiási ingatlan tulajdonosok, használók!
Mivel településünkön is nagy valószínűséggel az országos átlagnak megfelelően a népesség 1/3-a érzékeny a parlagfű pollenére, kicsit
ugyan megkésve, arra kérem Önöket, hogy
környezetükben irtsák ki, de legalább sűrűn
kaszálják a parlagfüvet. Ez a növény pár centiméteresen is virágba borul - július végétől
október elejéig megkeserítve sokunk életét
- ezért nem elég a fű nyírásához szükséges
ütemben levágni.
Másik kérésem az út burkolatig kivezetett és
a fölé emelkedő kerti járda, ill. kocsi behajtó
szegélyek visszabontása, legalább félméternyi szabad útpadkát biztosítva, mert keskeny
és „jól megvilágított” útjainkon balesetveszélyt jelent mind a járművezetők, mind a
gyalogosok számára.
Köszönettel: Döbröntei Imre
Gyenesdiás, Hajnal u. 40.

GOLDY

Kutyakozmetika
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva
kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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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Kocsitolás Krónikája
Minden a Festetics Vágtán kezdődött.
Ahogy a Kedves Olvasó a Gyenesdiási
Híradó előző számában már olvashatta, a
Faludi síkon rendezett előfutamon 8 csapattal, összesen 48 résztvevővel került megrendezésre a Kocsitoló verseny. „Több
évnyi kemény edzésmunkának” köszönhetően a mi csapatunk, a „Gyenesdiási
Mitkelltolni” csapat kvalifikálta magát a
Hősök terére szervezett elődöntőbe, mely a
Nemzeti Vágta keretei között, szeptember
15-én zajlott.
Nagy izgalommal és elszántsággal készültünk a megmérettetésre. Bár az elődöntőbe
való bejutást is nagy megtiszteltetésnek és
eredménynek éltük meg, mégis már a Faludi
síkon eldöntöttük, ennyivel mi nem elégszünk meg! A döntőben is képviselni akarjuk Gyenesdiást, a Néptánc Együttest és az
itthoni fiatalságot! Hogy az álomból valóság
váljon, az elmúlt hónapban rendszeresen,
hol közösen, hol külön-külön, de keményen
edzettünk.
Aztán elérkezett a várva-várt hétvége. Fővárosunkba csapatunk zöme már pénteken megérkezett. Az éjszaka folyamán túl is estünk a
verseny előtti utolsó „szabadedzésünkön”,
mely a tervezettnél jóval fárasztóbbra, de
annál vidámabbra sikeredett. Nagyban hozzájárult a másnapi regenerálódásunk és kocsi
tolásunk sikeréhez, hogy szombaton csak az
esti órákban kellett rajthoz állnunk a lovasok és kocsi tolók számára készített pályán.
Bár a Hősök terén felépített aréna méreteit
tekintve nem vetekedhetett a római Circus

Egyesületünk Budapesten
népszerűsítette az őszi kínálatot
Településünk idén is kapott bemutatkozási
lehetőséget Budapesten a Vágta Korzón az
immár 11. alkalommal megrendezésre kerülő
Nemzeti Vágta keretében. Hatalmas érdeklődés övezi a rendezvényt, több 100 ezer ember
fordult meg a hétvégi rendezvényen.
Gyenesdiás nevét meglátva standunknál az
emberek sorra megálltak, kedves emlékeket
elevenítve fel településünkről. Akik még nem
jártak nálunk azok is hallottak szép eredményeket elért, magas színvonalú strandjainkról,

Maximussal, de szépségével, hangulatával és
lelkes közönségével bátran versenybe szállhatna vele.
A pálya-, ruha- és kocsi sorsolást követően
nagy izgalommal toltuk a versenykocsit a
rajtrácsra. Az indítást követő 300 méterre
mindenki máshogy, de legfőképp sehogy
sem emlékszik. Egy érzés volt bennünk,
egy kiáltás: „TOLNI!!!”. Mint ismeretes,
az elődöntőt nagy versenyben, a különösen
szimpatikus és barátságos sarkadi csapatot,
és az MTVA munkatársait megelőzve megnyertük. Igazán boldogok voltunk! Lélegezni
nehezen, viszont vigyorogni, hátat veregetni,
ölelkezni, csókolózni egészen könnyen tudtunk! Hiszen elértük, amiért
jöttünk, bekerültünk a DÖNTŐBE!
A döntő vasárnap még
nagyobb szurkolósereg előtt,
délután 1 órakor kezdődött.
Új ellenfeleink, a hétvégén
első ízben versenyző Kocs
község csapata, és a hazai
világbajnokságra
készülő
birkózó válogatott tagjaiból
verbuvált kocsi tolók voltak.
A profik láttán azonban fáradt
csapatunk nem rettent meg.
vagy akár a Bringatanya Fagyizó országszerte híres fagylaltjairól. A sok pozitív
visszajelzés büszkeséggel töltött el minket.
A Nemzeti Vágtán idén Varga Zoltán
indult a Festetics Vágta színeiben. A
Kocsitoló versenyen, idén első alkalommal nevezett hazai színekben a „Gyenesdiási Mitkelltolni” csapat, akik a döntőben
a nagyszerű dobogós második helyezést
érték el. Ezúton is gratulálunk nekik!
Ugyanezen a hétvégén Szlovéniában egy
családoknak szóló rendezvényen mutatkoztunk be a Nyugat-Balaton térséget is képviselve.

Szombati érzésekkel, és még nagyobb lelkesedéssel vettük fel velük a versenyt. A rajtot
újult erővel és nagy csatakiáltással kezdtük.
Kocs csapata féltávnál már majd’ egy szekérhosszal vezetett, míg birkózóink pár lépéssel
mögöttünk zárkóztak. A célhoz közeledve
már-már átvették a 2. pozíciót, de egy igazi
gyenesi hajrával visszavertük a támadásukat, és a számunkra győzelemmel felérő
2. helyen szekereztünk be a célba. Hogy
ezután mi következett arról az tud mesélni,
’ki emlékszik rá!
Csapatunk nevében szeretnék köszönetet
mondani Gál Lajos polgármester úrnak, aki
a Festetics Vágtára meghívott és ott bőségesen ellátott minket (itt gondolok mind a 30,
gyenesdiási és környékbeli fiatalra, akikkel
itthon együtt versenyeztünk), valamint a
budapesti versenyzésünket is támogatta. Isten
tartsa meg jó szokását! Továbbá köszönjük
Földijeink szurkolását, gratulációit! Reméljük jövőre is rászolgálunk!
Vértesaljai László
Gyenesdiási „Mitkelltolni” csapat: Pati
Barbara, Peszeszér Tina, Vértesaljai Valéria, Romsics Rebeka, Németh László, Fodor
Dávid, Stefanics Dániel, Vértesaljai László
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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!

Zirci burgonyák
- Hópehely 25kg/zs. (télálló) 135 Ft/kg
- Balatoni Rózsa (télálló) 135 Ft/kg
Vöröshagyma 15 kg/zs. 135 Ft/kg
Leves hagyma 15kg/zs 90 Ft/kg
Farmer UHT tej 1,5% 1L 159 Ft
Kristálycukor import 1 kg 169 Ft
Októberi nyitva tartás: hétfő-péntek 6-19
szombat 6-14 vasárnap 6-12
Érvényes: 2018.09.21-08.19

ANGOL BESZÉDKÖZPONTÚ TÁVOKTATÁS
NEMZETKÖZI NYELVTANÁRTÓL!
A nyelvtanuláshoz most csak számítógépre, internetre és elhatározásra
van szükség. A többit bízza rám! Egyéni szintfelmérés után, személyre
szabott módon és ütemben tanulhat.
Utazás nélkül, saját otthonában, stresszmentesen és szórakoztató
módon sajátíthatja el a nyelvet, készülhet nyelvvizsgára, állásinterjúra
vagy fejlesztheti felső tagozatos gyermeke angoltudását egy tapasztalt
kanadai-magyar főiskolai nyelvtanárral.
Az első - szintfelmérő - óra ingyenes. Az órai anyagokat én biztosítom.
Keressen bátran!
Elérhetőség: Email: matenyerges@yahoo.com • Mobil: 06-70-257-0979
További részletekért kérem, tekintse meg a honlapom:
https://angollektor.weebly.com/

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: de.:09-12, du.: 14-17,Szo. 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Ingyenes
látásvizsgálat
(bejelentkezés alapján)

GYERMEKSZEMÜVEG
lencsékkel,
kerettel

19.900 Ft
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.szeptember 13-tól október 31-ig.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó 400 l-es úszó fedeles műanyag boros tartály (használt),
300 l-es úszó fedeles műanyag boros tartály (használt),
200 l-es úszó fedeles boros tartály inox (használt).
Érdeklődni: 30/6812193, 70/9536534
Kutyasétáltatást vállalok. Érdeklődni: 0630/2947 427
Eladó nagyméretű, jó minőségű kanapé, költözés miatt.
Ár megegyezés szerint. Tel: 83/316-367
Hatfiókos fagyasztó szekrény, jó állapotban eladó.
Ár: 20 000 Ft Tel: 30/217 3751

