GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2019. február XXX. évfolyam, 2. szám
Megjelenik: február 15-én

Programajánló
február 23-án szombaton 18.30-tól Farsangi
Táncház a javából a Gyenesdiási Iskola
aulájában
március 5-én, kedden 18 órától Húshagyókeddi Fánkparti, Batyus bál a
gyenesdiási Községházán
március 8-án, pénteken 18 órától, Nőnapi
köszöntő a Községházán
március 14-én, csütörtökön 17 órakor tarjuk
megemlékezésünket az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcról az iskola
aulájában, majd a Hősök kertjében felállított emlékműnél koszorúzással. Ünnepi
beszédet mond, Gál Lajos polgármester
március 16-án, szombaton kerül egyesületünk által megrendezésre a 31. „LEPKE”
teljesítménytúra a Keszthelyi-hegység
területén (részletek a 4. oldalon)
március 25-én, hétfőn
17.00-tól
Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja a
Községházán
március 30-31-én, szombaton és vasárnap,
Bibliaolvasó Maraton a Községháza
nagytermében. (részletek a 3. oldalon)

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 10-11.

Évindító Pohárköszöntő

2019. január 18-án, immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Községházán az
Évindító Pohárköszöntő rendezvény. Az este
hat órakor kezdődő eseményre közel 150-en
érkeztek. Az idei Évindító Pohárköszöntő
rendezvény vendégei voltak (balról jobbra)
Pácsonyi Imre, Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Magyarország Kormányának képvise-

letében Dr. Sifter Rózsa Kormánymegbízott
Asszony, a Zala Megyei Kormányhivatal
vezetője, Manninger Jenő, Országgyűlési
Képviselő, Miniszteri Biztos és Dr. Simon
Attila István, Szociális ügyekért felelős
helyettes-államtitkár. Vendégeink voltak
neves professzorok, a térség polgármesterei
és intézményeinek vezetői, valamint a település kimagasló vállalkozásainak ügyvezetői, intézményvezetők. A Kék Balaton Fúvós
Egyesület nyitánya és Bognár Ystván szavalása után, Gál Lajos polgármester pohárköszöntőjében foglalta össze a 2018. évben elért
eredményeket és ismertette az új esztendőre
vonatkozó fejlesztési terveket.

„Gyenesdiás Nagyközségért”

Bíró Róbert, Balatongyörök polgármestere, Péter Károly Vonyarcvashegy polgármestere
Gál Lajos polgármester úrral közösen búcsúztatják Dr. Takács Ágnest, a három település házi
gyermekorvosát. A doktornő számára Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata kiváló, áldozatos és példaértékű házi gyermekorvosi munkájáért, a csecsemőgondozás, betegségmegelőzés, egészségnevelés terén végzett kiemelkedő tevékenységéért „Gyenesdiás Nagyközségért”
kitüntető címet adományozta.

Horváthné Dr. Takács Ágnes 1972-ben szerzett orvosi diplomát, majd öt éven át a keszthelyi kórház gyermekosztályán dolgozott.
1977-ben szerzett csecsemő- és gyermekgyógyászatból szakvizsgát, ettől az időponttól kezdve a helyi gyermekkörzetben orvos,
majd házi gyermekorvos.
Három település – Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök – betegeit látta el, körzetéhez két általános iskola, három óvoda és
egy 2008. évben alapított bölcsőde tartozott.
Horváthné dr. Takács Ágnes több mint 40
évig házi gyermekorvosként kitűnő szakmai
ismeretekkel, lelkiismeretesen látta el bete-
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geit. Feladatát igen nagy szakmai
alázattal végezte, melynek során úgy
a beteg gyermekekkel, mint a szülőkkel nagyon jó kapcsolatot ápolt.
Különösen nagy hangsúlyt fordított
a csecsemőgondozásra és a betegségmegelőzésre. A szülőkkel közösen,
erős empatikus készséggel választotta ki a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló betegségmegelőző
életmódot, terápiát. A védőnőkkel
szoros együttműködésben végezte
feladatát, különösen nagy gondot
fordított saját maga és munkatársai
szakmai tudásának gyarapítására,
annak elősegítésére.
Egészségnevelési feladatait kitűnően látta el, kisgyermek és iskoláskorú páciensei mindig részletes felvilágosítást kaptak
egészségügyi kérdésekben.
Orvos kollégáival kapcsolatai kitűnőek.
Részt vett a keszthelyi központi ügyeletben
ennek révén – a három településen élő – betegei a Keszthely városi központi ügyeleti ellá-

Dr. Takács Ágnes gyermekei körében

Gyenesdiási Híradó
Közösségi események rendszeres
résztvevője, közösségi, közérdekű
ügyeket anyagilag is mindig szívesen támogatott.
Mindezen érdemei elismeréseként :
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Horváthné Dr. Takács Ágnes nyugalmazott gyermekorvos részére
kiváló, áldozatos és példaértékű házi
gyermekorvosi munkájáért, a csecsemőgondozás,
betegségmegelőzés, egészségnevelés terén végzett
kiemelkedő tevékenységéért „Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető
címet adományozta.

tásában részesültek, őket gyermek szakorvos
látta el ügyeleti időben is, míg más városkörnyéki falvak gyermek betegei ilyenkor csak
felnőtt orvosi, vagy kórházi ellátásban részesülhettek.
Horváthné Dr. Takács Ágnes feladatát
saját érdekei elé helyező, közösségi ember.

Köszönjük az Évindító Pohárköszöntőre felajánlott támogatását: Horváth
Tihamérnek, Zsinkó Lajosnak, Rádi Lászlónak, Zsittnyán Tamásnak, Karádi Szabolcsnak, Sorok Attilának, Vaszily Zsoltnak, Papp
Jánosnak és az Önkormányzati Étkezde dolgozóinak.

telt szentélyt egykor magyar katonák kezdték építeni Visintiben. Tíz évvel ezelőtt
az olasz Isonzó Baráti Társaság és a Győri
Isonzó Baráti kör tagja befejezték. Véget ért
a háború a lelkekben.
Végezetül megjegyezte a fegyverek és a
háború nem hozott megoldást. A fegyverek
nem úgy változtatják meg a világot, hogy
az jó legyen nekünk, nem tudnak jó választ

adni csak szenvedést és újabb ellenségeskedést szülnek. Csak a szeretet képes egyedül megváltoztatni a világot és jó választ
nyújtani. Mint Visintiben, Szent Benedek,
Európa védőszentjének kápolnájánál. Legyen
békesség köztünk mindenkor! Zárta beszédét
a szónok.
Végül az ünnepség résztvevői, hozzátartozók helyezték el koszorúikat az emlékműnél.

Háborús hőseinkre
emlékeztünk
A doni áttörés évfordulójához kapcsolódóan
emlékeztünk idén is a két világháborúban
elesett hőseinkre. A hagyományos szentmise után a Huszárbandérium díszelgése
mellett a Dalárda katonanótái és Hársfalvi György tolmácsolásában elhangzott
vers után Góth Imre Árpád alpolgármester mondta el gondolatait.
Mint mondta a lövészárkok széles szájai
még napjainkban is félelmetesen kanyarognak az emlékpontoknál, ahol egykor felvidékiek, dunántúliak, közép-magyarországiak,
délvidékiek, alföldiek, bánságiak, székelyek,
mezőségiek, bihariak, és osztrákok, csehek,
szlovákok, morvák, délszlávok, románok,
svábok, szászok, lengyelek, ruszinok és olasz
bakák estek el. Nekik jutott a temetők csendje
és nyugalma. Akik ott haltak meg végül tisztes nyughelyre leltek. Olaszul és magyarul
emlékezik meg róluk a felirat. Az elesett
katonákról, akik már nem ellenségek és közös
sírjukban, halálukban, hősökké lettek.
Napjainkhoz érve gondolataiban megemlítette, hogy Szent Benedek, Európa
védőszentjének tiszteletére és az isonzói
csatákban elesett hősök emlékére felszen-

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, a Gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,
a József Attila Klubkönyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt
2019. március 14-én, csütörtökön 17 órakor

az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóján
tartandó ünnepi megemlékezésre, a gyenesdiási iskola aulájában,
majd ünnepi beszédre és koszorúzásra a hősök kertjében felállított ’48-as emlékműnél.
Beszédet mond: Gál Lajos polgármester
Közreműködnek: a Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola tanulói, a Községi Kórus
További információk: Klubkönyvtár Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507
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Újszövetség Maraton
Az idén lesz ötödszörre a Községházán az
e címen hirdetett ökumenikus bibliaolvasó
maraton. A felolvasást mindannyiunk lelki
egészségért ajánljuk fel.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2019. március 30-31-én (szombat-vasárnap)
a gyenesdiási Községházán. Az Újszövetséget 5 perces szakaszokra bontottuk, melyekből
egyet, vagy többet arra vállalkozók felolvashatnak, a Művelődési Házunkban (JAMK) egyeztetettek szerint. A felolvasáshoz az új fordítású
Szentírást használjuk, ami megtalálható a www.
szentiras.hu oldalon is.
A bibliaolvasás helyszíne a Községháza nagyterme, kezdete szombat 13 óra, befejezése
vasárnap 9 óra 45 körül a gyenesi - Szent Ilona
kápolna – mise kezdete előtt.
Információ, jelentkezés, időpontkérés a József
Attila Művelődési Ház és Könyvtárban (Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. tel: 314-507, 06/30/34239-34, email: harsfalvi.gyorgyne@gmail.com)

őnapi
köszöntő
Az intézményünk facebook oldalán, az erről
szóló posztra kattintva megjelenik a táblázat, melyben – naponta frissítve – olvasható,
illetve nyomon követhető a felolvasók, illetve
a foglalt időpontok alakulása.
E felhívással megszólítjuk a környékbeli
települések lakóit is, Őket is és természetesen
a Gyenesdiásiakat is szívesen várjuk.
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Római Katolikus Egyházközség Gyenesdiás

Szeretettel hívjuk a Gyenesdiási
Hölgyeket,
2019. március 8-án, pénteken 18 órára
a Községháza nagytermébe.
Köszöntőt és verset mond
Gál Lajos polgármester és Góth Imre
Árpád alpolgármester.
„közreműködnek az általános iskolás
népdalosok”
Az est alkalmával
Boda László, gyermekkori barát - a VSZK
nyugalmazott tanára megnyitja
Csíkné Nádudvari Éva fotókiállítását.
Az ünnepi alkalomra szívesen látjuk a
férfi érdeklődőket is.

Húshagyókeddi
fánkparti

Batyus bál
Szeretettel várjuk
2019. március 5-én, kedden 18 órától
a gyenesdiási Községházára,
hagyományos

farsangbúcsúztató
bálunkra
17:00 Tavaszköszöntő dalok Varázshangok az Egészségért
Egyesülettől – Köszöntőt mond Gál Lajos polgármester
17:15 Előadást tart Almásy Béla kutató agrármérnök
Téma: A Tündérkertek holisztikus megközelítése. A Tündérkert
spirituális alapjai tudományos szemszögből. Szemléletváltás a Kert
gondozásában és fenntartásában. Csodák a Tündérkertben. Az előadást
követően Deák Ákos plébános úr megáldja az oltóvesszőket.
18:00 Szakmai bemutató a népi hagyományoknak megfelelően.
A bemutatót tartja: Almásy Béla kutató agrármérnök és Partics Gyula őstermelő
Az oltás során előnyben részesítjük a helyi, régi és ellenálló gyümölcsfajtákat. (Oltóvesszőt,
vadalanyt, oltókést mindenki hozzon magával!)
Magbörze Volner Lajos szakmai vezetésével (Gyenesdiási Kertbarát Kör)
A börze kis tételben“magot-magért”csere alapon működik, ezért látogatóink a magbörzére olyan
régi fajta vagy saját termesztésű magokat hozhatnak csomagolva, amit szívesen ajánlanak, illetve
cserélnek el más termésre. Ez lehet zöldségféle, gabonaféle, takarmánynövény vagy virág magja.
A Kertbarát Kör elsősorban paprika, paradicsom, fűszer- és gyógynövények magjaival készül.
19:00-21:00 Agapé a Gyenesdiási Dalárdával

Zene: Szabó Laci
Közreműködik: Gyenesdiási Dalárda
és a Gyenesdiási Nyugdíjasklub

Tombol–a
jókedv
Az est alkalmával Fánkkirálynőt és
Borkirályt választunk
A jelmezben érkezőket díjazzuk!
Fánkok a rendezvényen kaphatók
Érdeklődni:
J.A. Művelődési Ház és Könyvtár
Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507
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Közmeghallgatás
A főcím mottójával nyitotta meg Gál Lajos
polgármester a 2019. évi közmeghallgatást,
melyen többek között a nagyközség környezetvédelmi állapotáról, a 2019. évi fejlesztési
elképzeléseiről és a költségvetéséről hallhattak beszámolót az érdeklődők. A tudatos
településtervezés minden területen érvényesül, így örömteli, hogy a 2016-ban kicserélt
közvilágítás LED égőtestei ma már 30%-os
költségmegtakarítást eredményeznek. Fontos
eredmény a partnerség jegyében, hogy a DRV
Zrt. a Kossuth Lajos utcában 2.254,8 m hos�szan, illetve a Madách utcában 575 m hosszan
vízvezeték rekonstrukciót folytat. Ugyancsak
kiemelt büszkeség, hogy a település különböző
célcsoportjai külön-külön is számos, jelentős
környezetvédelmi programot folytatnak. A
településfejlesztés témakörét érintve polgármester úr bemutatta a már elnyert, a kilátásban lévő és a beadásra váró pályázatokat is.
A település életét is komolyan meghatározó
fejlődésként említhetjük a 2019. évben: a 87
millió Ft támogatást élvező csapadékvíz elvezetés kérdéskörét, a 25 millió Ft-ból megújuló
Termelői Piacot, de a felzárkóztató előadások
és rendezvények miatt fontos előrelépést fog
nyújtani a humán szolgáltatások fejlesztése
című pályázat a Tátika-Rezi térségben élő
hátrányos helyzetűek számára. A fiatalabb
generációkat megcélozva tovább folyatódnak és szakmailag is fejlődnek a környezeti
érzékenységet támogató szemléletformáló
programok, valamint igazi közösségépítő
fejlesztésként kültéri fitness pályák létesülnek „okos” infrastrukturális beruházásokkal. Az igazán nagy fejlesztés Gyenesdiás
életében azonban az iskolabővítéssel egy-

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET
BARÁT EGYESÜLET HÍREI
2019. március 16-án (szombaton) kerül egyesületünk által megrendezésre a 31. „LEPKE”
(a kis sárga Citrom lepkék rajzása ihlette elnevezés) teljesítménytúra a Keszthelyi-hegység
területén, 15, 25 és 40 km-es távokon. Mint
eddig minden évben, márciusban rendezzük
meg hol tavaszias, hol pedig kissé télies időjárási viszonyok között e megszokott túrát.
Útvonal: Vonyarcvashegy vasútállomás;
Pető-hegy (Berzsenyi-kilátó, de a 15 km-es
távon kimarad); Büdöskúti pihenő (15 km-es
távon innen a Pad-kőre); Büdöskúti erdő; (a
40 km-en Bélap-völgy; Szépkilátó; Bisekőtető; Márványkőfejtő-hegy); Vékony-cser;
Szt. Miklós-forrás; Büdöskúti pihenő; Pad-kői
kilátó (409 m tszf.), Jakabfi pihenő; Keserűtető; Szt. Mihály dombi kápolna; berekalja;
(a 40 km-en Szt. Vendel kápolna; Vas-hegyi
Kitaibel Pál-kilátó); Vonyarcvashegy: vasútállomás.

Tervező: Riedl Tamás

„Gyenesdiásnak fontos környezetünk
és a jövőnk sorsa”

bekötött tornaterem fejlesztés lesz, melynek eredményként B típusú tornaterem és
hozzá kapcsolódóan 300m2 táncterem kialakítása valósul meg, négy új tanterem épül a
jelenlegi épülethez kapcsolódóan, valamint
egy külső iparművészeti- és technika szaktanterem biztosítja majd a szaktantárgyak korszerű oktatását.
Értékőrző fejlesztésként került említésre
a Veszprémi Főegyház támogatásával megvalósuló Szent Ilona Templom rekonstrukció, az egykori Talabér-féle vízimalomban
helyet kapó Pékmúzeum, valamint Festetics Fűszerkert és Herbárium. Az önkormányzat önerős fejlesztései között szerepel
az idei évben az új orvosi rendelő és fogászati szakrendelő befejezése, a COOP Bolt
tetőterébe tervezett Művelődési Ház ebédlővel való kialakítása, valamint a strandparkolók környezetének rendezése, az iparterület
kivezető útjának kivitelezése, aszfaltozások
és további csapadékvíz átereszek felújítása, csapadékvíz elvezetés megoldása. Egy
komolyan érdeklődő befektetői csoportnak
köszönhetően valószínűleg a Kárpáti Korzó
keleti részén egy új családbarát négycsillag
superior szálloda is épülne mintegy 150

férőhellyel.
Gyenesdiás
költségvetését
érintve elhangzott, hogy a 2019. évi tervezetben közel 1,1 Mrd Ft a költségvetési
főösszeg, melyből 179 millió Ft jut fejlesztésre és mintegy 50 millió Ft általános és
céltartalékra került elkülönítésre. A legfontosabb szempontok között szerepelt az
önkormányzati és intézményi dolgozók
idei bérfelzárkóztatása is, hiszen a kötelező emelésen túl 8%-os bérfelzárkóztatást
hagyott jóvá a testület, hasonlóan az előző
évekhez.
A továbbiakban a közérdekű bejelentések,
észrevételek, javaslatok felvetésére és megválaszolására került sor.
A közmeghallgatást követően sor került a
Településrendezési eszközök partnerségi
egyeztető fórumára is, amely során a jelenlevők és az érdeklődők tájékoztatást kaptak
a település vízpartját és északi, gazdagági
övezetét érintő módosításokról. A módosításokkal érintett vízparti Vt-4 jelű, valamint a
K-szk övezetekben a jogszabály adta beépíthetőségi maximumokra emelte a testület a
paramétereket. Az iparterület északi oldalában a mezőgazdasági jelű besorolás pedig
megszűnt.

15 km-en a szintemelkedés 350 m, szintidő: 4 óra ill. nincs!
25 km-en a szintemelkedés 390 m, szintidő: 6 óra ill. nincs!
40 km-en a szintemelkedés 1140 m, szintidő: 10 óra
Indítás: mindhárom távon 7-11 óra
között folyamatosan a Vonyarcvashegyi
vasútállomásról, és ugyanott a cél is legkésőbb 18 óráig.
(a vasútállomás mellett van nagy parkolási lehetőség autóknak, buszoknak is)
Nevezési díj: 1500,- ill. 1800,- Ft/fő (Előnevezésnél 100 Ft kedvezményt adunk
minden távra és a helyszínen MSTSZ, TTT
tagok, MTSZ és Magyar Turista kártyára,
továbbá 7 éves kor alatt és 70 év felett
ingyenes.)
Azok a résztvevők, akik a kiírásnak
megfelelően végigjárják a túra útvonalát,
ellenőrzőlapjukon minden ellenőrzőpont
igazolása szerepel, emléklapot és kitűző
jelvényt kapnak. Az útvonal mentén fris-

sítőállomás, és helyenként enni-innivaló /
Büdöskút/ vásárlására is van lehetőség, de
helyenként forrásvíz vételezhető.
A túrán mindenki a saját felelősségére
vesz részt, a rendezőktől kártérítés semmilyen címen sem igényelhető, csomagmegőrzést a rajt-célnál vállalunk.
Felhívjuk a figyelmet az erdő és természetvédelemre, ill. hogy az erdő területén se
szemeteljenek, tüzet ne okozzanak!
Előzetes nevezési határidő:
2019. március 1.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
szervezésében, évente, minden március
harmadik
szombatján megtartott túra, mára már
országos rendezvény. A túráról további
információ, előnevezés:
www.forrasviz.eu honlapon. Ajánlott térképünk: Keszthelyi-hegység turistatérképe.
Programjainkra szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
Vezetőség

Gyenesdiási Híradó
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

www.gyenesdias.info.hu/ajanlo/rendezvenyekgyenesdiason-2019-ben oldalt. Nyomtatott
rendezvénynaptár is készül, érdemes lesz a Tourinformba ellátogatni érte ;-)
Irodánkban továbbra is készséggel állunk
minden érdeklődő rendelkezésére személyesen,
de további részletek olvashatók egyesületünk
honlapján is: www.gyenesdias.info.hu
Minden kedves Olvasónak élményekben
gazdag farsangi időszakot, kellemes tavaszvárást kívánunk!
Tourinform Gyenesdiás

Szállásfejlesztések
2018-ban lezárult Kisfaludy Turisztikai
Fejlesztési Program keretében szállodák,
panziók pályázhattak jelentős összegű támogatásra. Ezúton gratulálunk sikeres pályázat
benyújtásához partnereinknek a Zöldház Bio
Panziónak, a Balaton Panziónak, illetve a
Pleasure 77 Kft-nek a hamarosan megvalósuló
**** superior hotel projekthez kapott támogatásért.
(Somogyi Zoltán elnök gratulál Visontai
Bélának, a Zöldház Bio Panzió vezetőjének)
A kisebb szálláshelyeknek nem volt lehetőségük támogatáshoz jutni, jóllehet a minőségfejlesztés számukra is elengedhetetlen. Ennek
tükrében hévízi, és több egyéb már működő
települési pályázat mintájára Turisztikai Egyesületünk minőségfejlesztési pályázat kiírását
kezdeményezi partner szállásadói részére.
Somogyi Zoltán elnök előterjesztését a
Választmány február 7-i ülésén vitatta meg,
és döntött a pályázat részleteinek kidolgozásáról. A pályázat fő célkitűzése működő szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának
növelése a szállásadók fejlesztésekre való
ösztönzésével. (szolgáltatások minőség-javítása, speciális – családbarát, kerékpáros barát
– szolgáltatások fejlesztése) A Minőségfejlesztési pályázat részleteiről a későbbiekben
adunk tájékoztatást.

Újdonságokkal, fejlesztésekkel
készülünk a szezonra
Idei évben a tavaszi és őszi időszak vonzóbbá tételéhez az aktív turizmus tovább
erősítésére helyezzük a hangsúlyt. Ennek
keretében sor kerül a Keszthelyi-hegység
túraútvonalait jelző tájékoztató táblák felújítására, pótlására. A túraútvonalak módosulása
miatt aktuálissá vált térképeink megújítása
is, mely tavaszig megvalósul. Túratippekkel,
leírásokkal segítjük a tervezést weboldalunkon is (www.gyenesdias.info.hu). A Forrásvíz
Természetbarát Egyesülettel együttműködve
újul meg központi helyen, a Palkó Sándor
sétányon a nagyméretű térképes tájékoztató
tábla túraútvonalakkal, kerékpáros tartalommal, fotókkal.
Nyugat-Balatoni együttműködésben, a
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda koordinálásával, szakmai támogatásával a
kerékpáros túraútvonalak kitáblázásának
hiányosságai is pótlásra kerülnek, illetve
tervben van új nyugat-balatoni kerékpáros
útvonalak kialakítása és kitáblázása kerékpáros pihenők létesítésével.

2019. február

KÖNYVTÁRI
HÍREK

Folyamatban van a Fertőd-Keszthely kerékpáros útvonal Bécs-Balaton útvonallá fejlesztése, illetve a Szentgotthárd-Keszthely
vonal kitáblázásával a Bodeni-tó Balatonnal
való összekötése, mely nemzetközi szinten is
fontos lépés lesz. A Kis-Balatoni kerékpáros
útvonal a megközelíthetőségének javítása
miatt is rendkívül fontos, továbbá ezzel a
Balatoni Bringakörút és a Dráva menti kerékpárút összekötése is megtörténik. Cél, hogy
a Nyugat-Balaton a közeljövőben NyugatMagyarország egyik legfontosabb kerékpáros
központjává váljon.
Szintén kiemelt figyelmet kap a Festetics-örökséghez kötődően a kulturális
turizmus.
Régiós szinten megvalósuló fejlesztésekkel, terméktámogatással, kínálatbővítéssel,
a térség adottságait és a turisztikai igényeit
figyelembe véve a Nyugat-Balaton kiemelt
turisztikai desztináció.

Változatos programok 2019-ben is
A tavasz közeledtével mindenki örömmel
várja, hogy kirajzolódjanak az év programjai,
rendezvényei. Ismét színvonalas zenei, gasztronómiai, kulturális, családi és sportrendezvényekkel készül a település a 2019-es szezonra,
megtűzdelve pár újdonsággal.
Újra lesz Los an Gyenes csodaszép autókkal és
remek, pörgős muzsikával, MASTAFF kutyakiállítás és nemzetközi találkozó, Futócéllövő
EB, továbbá új rendezvényként mutatkozik be
Gyenesdiáson a BázisMotor-OnRoad.hu48H
2019 motoros teljesítménytúra.
Természetesen idén is lesz Rügyfakadás,
Keszegfesztivál, Bornapok, Korzó Esték,
Szüreti Vigasság, Burgonya Nap, Gyenesi Ízlelő, valamint Roncsderbi és Balatoni Barista
Bajnokság is.
Dátumokért, teljes listáért látogassa meg a

Készül Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája újabb kötete, a kultúrtörténetről
Terv szerint idén elkészül a Gyenesdiás
Nagyközség Monográfiája újabb kötete, mely
a településünk kultúrtörténetét dolgozza fel.
E kötetben szó esik a község, nagyközség,
önkormányzatunk, művelődési intézményünk, helyi közösségek, civil szervezetek és
egyének helyi kultúrában végzett tevékenységéről, a művelődésben betöltött szerepükről.
A kötet szerkesztése az én feladatom, aki
részese voltam a település elmúlt 28 évének
– e vonatkozásban. Az ezt megelőző korábbi
évekről különböző forrásokból, okiratokból,
levelekből, jegyzőkönyvekből, személyes
elbeszélésekből igyekszem tájékozódni. Természetesen a közelmúlt történései sem minden
esetben ismertek, hiszen kulturális életünknek
más szereplői, tényezői is vannak, voltak.
Kérem, hogy amennyiben e témával kapcsolatban van emléke, ismerete, dokumentuma,
fotója, kérem, hogy jelezni szíveskedjen a
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
(JAMK) intézményben, bármilyen módon.
Ugyancsak kérem azokat a közösségeket,
civil szervezeteket, vállalkozásokat, melyeknek van, volt valamilyen kulturális vonatkozású tevékenységük, keressenek, ahogy én is
igyekszem velük kapcsolatot létesíteni
Köszönettel: Hársfalvi György (JAMK –
igazgató, Kossuth L. u. 97., 83/314-507,
20/9769-225,
gyenesdiaskultura@gmail.
com).
***

„Byte -ok között botladozva,
könyvek között csótagolva!”
A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
vetélkedőt hirdet 3 - 4 fős családok, baráti társaságok részére.
Időpont: 2019. március 23. 10.00 óra
Helyszín: József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár (Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.)

2019. február
A csapatok próbára tehetik információkeresési tudásukat a könyvtári információs források és az Internet segítségével.
A LEGÜGYESEBB CSAPATOK ÉRTÉKES JUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK!
Előzetes jelentkezés: gyeneshirado@gmail.
com e-mail címen vagy a 06-30-2947-427-es
telefonszámom, vagy személyesen a könyvtárban csapatnév, létszám és elérhetőség megadásával.
Résztvevő könyvtárak:
Fehér Gyöngy Városi Könyvtár, Keszthely
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár,
Zalaegerszeg
DFMVK József Attila Tagkönyvtára, Zalaegerszeg
József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás

KERTBARÁTKÖR
HÍREI
Klubnapunkon sok hasznos témát érintettünk, növényvédelem, tápanyagpótlás, mit
érdemes ültetni, őshonos gyümölcsfák stb.
Megfogalmaztuk, hogy készítünk egy permetezési kézikönyvet:- mit, mivel és mikor
permetezzünk.
Fontos szempontok, ami a kertészkedők
„bibliája” kell, hogy legyen a növény kiválasztása esetében. Milyen talajt igényel, árnyékos,- napos helyre kell ültetni, növénytársítás
egyaránt fontos. Tervünk kész, és tudjuk mit
hová ültetünk, jöhet a következő lépés, saját
magunk nevelte palántát, vagy kész palántát
szeretnénk. Most már kaphatóak a minőségi
magok – Zki, Kertimag- amit körültekintően
palántázó földbe ellehet vetni és meleg, napos,
szellőztethető helyen kikeltetni.
Viszont ha nincs alkalmas hely ahol kivitelezzük a palánta nevelést, ismét lesz lehetőség
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megvenni a palántát Volner Lajosnál. Lesz
paradicsom, keszthelyi nemesítésű paprika
palánta, és chili.
Februárban a kerti munkák nagyon is időjárás függők, ha csak pár gyümölcsfánk vagy
szőlőnk van, ráérünk a metszéssel. Metszési
sorrend alma, körte, szilva, barackfákat piros
bimbós állapotban kell. Meggyet, cseresznyét
nem kell metszeni, ha szükséges ritkíthatjuk.
A lemosó permetezést metszés után, ha már
nem fagy éjszakánként és nappali hőmérséklet
+10 fok körül van.
Februárban, ha a fagy engedte már a régi
öregek vetették a borsót, ezt írja a „kiskerti kis
okos” is.
A mai gyakorlatban, amikor a fagyok elmúlnak, akkor lehet vetni a cukorborsót, gyökérzöldséget, sárgarépát, retket a helyére.
Valamint elduggathatjuk a hagymaféléket, vethetünk spenótot, sóskát.
A gyümölcsfa, rózsa és egyéb cserjék ültetését is a fagy elmúlásával lehet elvégezni.
Rovarűző növények: Hangya ellen – fodormenta, déli üröm, Levéltetvek ellen- Ánizs,
metélőhagyma, fokhagyma, Káposztalégy
ellen- déli üröm, illatos macska menta, izsóp,
rozmaring, kakukkfű. Liszteske ellen- büdöske,
sarkantyú. Molyok és lárvái. - Pajor – gilisztaűző varádics, Almamoly – déli üröm, Paradicsom hernyó- borágó, büdöske
Madarakat még etetni kell a fagyok elmúltáig, és vizet is adjunk nekik.
Következő klubnapunk -2019. március
4 –én, 18 órakor a Klubkönyvtárban, Fehér
Csaba agrármérnök családi gazdálkodó a
Permakultúrás gazdálkodásról tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Körtvélyesi Ibolya

A GYENESDIÁSI HORGÁSZ
ÉS VÍZISPORT EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSÉRŐL
A közgyűlésre 2019. január 26. napján került
sor 68 tagunk részvételével. Először mindenki néma egy perces felállással emlékezett
az elhunyt Gép Dezső és Barta László tagtársunkra.
Napirendi pontok:
1./ Az elnökség beszámolója 2018. évről.
2./ Felügyelő bizottság beszámolója 2018.
évről.
3./ 2019. évi költségvetés, gazdálkodást
érintő változások.
4./ Tanyarendet, csónaktárolást, bérbeadást
érintő változások.
5./ Diási tanyát érintő változások.
6./ Vegyes ügyek.
Első napirendi pontban Hársfalvi György
titkár ismertette a zárszámadást. Az egyesület
pénzügyi helyzetét, jövő évi költségvetés tervezetét.
Gombos József elnök beszámolójában
elmondta:
Az elmúlt év során három elnökségi ülés
tartottunk, ahol konkrét feladatainkról döntöttünk.
Júniusban frissítettük az elektronikus nyilvántartásunkat tagjainkról, csónakállásainkról.
Megrendeztük a hagyományos tavaszi,
illetve őszi horgászversenyünket.
Lehetőséget adtunk a nyári vízi sporteszközök tárolására az itt nyaraló vendégek, illetve
helyiek számára./Már most is sokan éltek vele/
Elkészült a diási tanya villamos hálózatának
teljes felújítása, mely teljesítménybővítéssel
is járt
Építettünk 55 méter hosszú új stéget, mely
a csónak tulajdonosok könnyebb beszállását biztosítja
Kitakarítottuk, kultúráltan berendeztük a
közösségi helyiségeket.
Szeptemberben egész napos közösségi
programot szerveztünk, ahol az újonnan
épült kemencénket kipróbáltuk, finom ételeket sütöttünk benne. Tagjaink, vendégeink
jóízűen fogyasztottak.
Októberben mindkét tanya kerítés oszlopainak lefestésére került sor, illetve kamerarendszerüket kicseréltük.
A második napirendi pontban:
Kovács Pál felügyelő bizottsági tag beszámolójában elmondta, az egyesület gazdálkodásában szabálytalanságot nem talált, a
könyvelést a megbízott könyvelő pontosan,
precízen elvégezte. Javasolta a beszámoló
elfogadását.

Gyenesdiási Híradó
A közgyűlés az Elnökség beszámolóját elfogadta.(68 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)
A harmadik napirendi pontban
Gombos József elmondta, hogy tagdíj bevételeink már évek óta nem fedezik a működtetési költségeinket, a hiányzó részt a tanya
fenntartási, fejlesztési befizetésekből csoportosítjuk át, így a felújításokra, új elképzelések megvalósítására már nem jut forrás. Az
elnökség számítása alapján ez évtől a következő változásokat javasolja:
Felnőtt tagdíj 
15.000,- Ft
Nyugdíjas tagdíj 
13.000,- Ft
Új tagok belépési díja 
50.000,- Ft
Fenntartási díj csónakonként  15.000,- Ft
Fenntartási díj vitorlásonként  30.000,- Ft
Közgyűlés a javaslatot elfogadta (61 igen, 3
ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett)
Az elnökség által megállapított tavalyi, vízi
sporteszközök tárolási díjai változatlanok
maradnak:
Szezonális parti tárolás: 
25.000,- Ft,
Szezonális vízi tárolás: 
35.000,- Ft,
Téli tárolás 09.30. – 05.01. között:

25.000,- Ft
(Természetesen szabad helyek függvényében!
Negyedik napirendi pontban:
A tanyagondnokok beszámolója alapján az
elnök elmondta, hogy a bérlőkkel mindig több
gond van. Több esetben nem mutatkoztak be.
Nem ismerik, nem tartják be a szabályokat,
nem fogadnak szót, viszont maguk elgondolása szerint használják létesítményeinket.
A szabályokat megpróbálnánk elvinni afelé,
hogy a bérbeadók magasabb fenntartási díjat
fizessenek 5.000,- Ft-tal, illetve felelősek
legyenek a bérlőjükért. A bérlőknek regisztrálniuk kell a gondnokoknál.
Fontos változás ez évtől és a vízre tétel
feltétele lesz, hogy tagdíj befizetést igazoló matricát adunk. Ezt a csónakokra
jól látható helyre kell majd felragasztani,
valamint a kötelező névtáblát kell azoknak
felszerelni, akik még ezt eddig nem tették
meg!
Ötödik napirendi pontban:
A közgyűlés felhatalmazta az elnökséget
arra, hogy tájékoztassa Gyenesdiás Nagyközség Képviselőtestületét a diási horgásztanya
területén tervezett beruházás támogatásáról,
a terület elhagyásáról az elnökség által megfogalmazott feltételek megvalósulása esetén.
Hatodik napirendi pontban:
További tervek:
A gyenesi tanyán mindkét stég felújítására
kerül majd sor. Ennek keretében új tartó,
illetve járófelületet szeretnénk kialakítani,
valamint közösségi épületünk mosdóit szeretnénk rendbe tenni, megnyitni.
A diási tanyán viszont most már nem folytatjuk a betervezett további új stégek építését,
csak a balesetveszély megszüntetését célzó
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A közgyűlés végén Gombos József megköszönte Gál Lajos Polgármester Úrnak
és a Gyenesdiási Nagyközség Képviselőtestületének a sok segítséget, támogatását,
melyet a tervek megvalósításához nyújtottak, valamint a gondnokoknak, elnökségnek egész éves munkáját. Külön köszönetet
mondott az egyesület tagjainak a megértő,
támogató hozzáállásához.

ÓVODAI-BÖLCSŐDEI
HÍREK
Bölcsőde
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy
a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézményében
a nyári zárva tartás időpontja:
2019. július 22. (hétfő) – augusztus 09.
(péntek)
Szünet előtti utolsó gondozási nap július 19.
péntek
Szünet utáni első gondozási nap augusztus
12. hétfő
Óvoda
Értesítjük Önöket, hogy intézményünkben
a nyári zárva tartás időpontja:
2019. augusztus 05. (hétfő) – augusztus
26. (hétfő)
Szünet előtti utolsó nevelési nap augusztus
02. péntek
Szünet utáni első nevelési nap augusztus 27.
kedd
Hangolódó foglalkozás az óvodában
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2019. január
28-án tartotta „Nyílt nap a Hangolódó foglalkozáson” című programját.

2019. február
A bemutató foglalkozáson az óvodapedagógus kollégák gyakorlati tapasztalatai
bővültek. A gyerekek önként vettek részt a
foglalkozáson, játékos feladatok segítették
az ismerkedést, a hangok kiejtését, a szövegértést. Mozgásos tevékenységek tarkították a programot, a gyermekek aktivitását
fokozta ezzel a foglalkozást vezető óvodapedagógus.
A program nem pótolja, csupán kiegészíti az óvodai csoportokban folyó tervszerű iskola-előkészítő munkát, mely a
mindennapokon valósul meg. Kiemelten
foglalkozik kommunikatív, kognitív és a
pszicho motoros képességek fejlesztésével.
Elsősorban a drámapedagógiát alkalmazza,
annak módszereit, eszköztárát, melyek elősegítik a folyamat eredményességét.
A program célja, hogy az iskolaköteles
gyermekeknek megfelelő szintű fejlődési,
fejlesztési lehetőséget biztosítson, mely
megkönnyíti az iskolakezdést.
A résztvevő 21 fő óvodapedagógus hasznosnak ítélte a látott bemutató foglalkozást,
elégedetten távoztak az intézményből.
Világos Csabáné
intézményvezető

Bölcsőde-Óvoda-Iskola Bál
2019. január 26-án hetedik alkalommal
szervezett SZM bált a gyenesdiási iskola,
óvoda és bölcsőde Szülői Munkaközössége.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik a bál sikeréhez jelenlétükkel, munkájukkal, tombola felajánlásukkal, támogatói jegyvásárlásukkal hozzájárultak.
Köszönjük azoknak a szülőknek és pedagógusoknak, intézményi dolgozóknak a
munkáját, akik a pénteki és vasárnapi szervező, dekoráló, takarító munkálatokban részt
vettek!

2019. február

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az
ingatlan használók figyelmét, hogy a havat,
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos
közlekedésre használt területen eltakarítani
kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet a
vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek,
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántartása, hó és síkosság mentesítése, mind a
nyitva tartási időben, mind azon túl a tulajdonos, használó, üzemeltető kötelessége!

Tisztelt ingatlan tulajdonosok!
Több ingatlan előtt is a tulajdonosok a közterületre farönköket, nagyméretű köveket
helyeztek ki, melyek fokozott balesetveszélyt jelentenek.

-8A közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.
(IV. 21.) MT rendelet 31. § (2) bekezdése
alapján:
„(2) Azt, aki a Tv. 42. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályt megszegi, a
közút kezelője a tevékenység megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága,
illetőleg a közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére
felszólítja, a felszólítás eredménytelensége esetében a közlekedési hatóság - a
közút kezelőjének kérelmére - kötelezi.”
Gyenesdiás helyi közútjainak kezelőjeként a közúti közlekedés biztonsága
érdekében kérem az érintett ingatlan
tulajdonosokat, hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztető állapotot szüntessék meg, a közterületre kihelyezett
balesetveszélyes tárgyakat távolítsák el!
***

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 42. § (1)-(2) bekezdései alapján:
„(1) Közút mellett nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.
(2) A közút mellett levő terület használata
jogszabályban meghatározott esetekben kártalanítás nélkül korlátozható.”

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

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

javaslatokkal foglalkozott; kiemelt fejlesztési területekké minősített bizonyos övezeteket.
A negyedik napirendi pontban a helyi
szociális ellátásokról szóló 8/2013. (III.26.)
önkormányzati rendelet módosítására került
sor, valamennyi szociális ellátás jogosultsági
határa emelkedett.
Az ötödik napirend keretében az Iparosok
útja, Madách utca területrendezésére került
sor, földhivatali átvezetés céljából.
A hatodik napirendi pontban Pálmai Béla
hévízi lakosnak az önkormányzati tulajdonú
030/1 hrsz-ú ingatlanból való kb. 190 m2
részterület megvásárlására vonatkozó kérelmét a képviselő-testület támogatta, azonban
ehhez a rendezési terv módosítása szükséges.
A hetedik napirend keretében a Pleasure77
Kft.-nek a 728/57 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területbérleti szerződéssel kapcsolatos
kérelmét bírálta el a képviselő-testület.
A nyolcadik napirendi pontban a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda nyitvatartási
rendjét hagyta jóvá a képviselő-testület. A
testületi döntés értelmében:
Az óvoda 2019. augusztus 5. – augusztus
29. között, a bölcsőde július 22- augusztus 9.
között tart zárva. Az óvodában a 2019/2020as tanévben 6 csoport indítható.
A képviselő-testület felkérte az intézmény
vezetőjét, hogy jelen határozat rendelkezéseiről a helyben szokásos módon tájékoztassa
szülőket.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 29-én
tartotta legutóbbi soros ülését.
Az első napirend keretében a 2019. évi
költségvetés tervezete került első olvasatban
megtárgyalásra.
Várható bevételeket és kiadásokat összevetve megállapítható, hogy a tervezet szerint
a kiadási oldalon is 1.067.749 e. Ft és a bevételi oldalon is 1.067.749 e. Ft végösszegek
szerepelnek. Tehát a költségvetési tervezetben a kiadások teljes összhangban vannak
a tervezett bevételekkel. Nagyságrendileg
az összeg az előző évi adattal (1.033.720 e.
Ft) egyező. A képviselő-testület javaslataival
módosított költségvetés várhatóan a 2019.
február 26-án tartandó testületi ülésen kerül
elfogadásra.
A második napirendi pontban dr. Vajda
Gábor ingatlanvásárlási kérelmét tárgyalta a
testület. A testület az orvosi rendelőre vonatkozó kérelmet – figyelemmel a Zala Megyei
Kormányhivatal állásfoglalására - nem támogatta, tekintettel arra, hogy az önkormányzat
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai
közé tartozik az orvosi rendelő, mely elidegenítésére jelen jogi szabályozás mellett nincs
lehetőség.
A harmadik napirend keretében a képviselő-testület rendezési terv módosítási

Gyenesdiási Híradó
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 Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a komposzttelep új helyszínre
költözik és a régi telep felszámolása
folyamatban, a lerakás a régi telep
helyszínén szigorúan tilos. Az új helyszín a régi teleptől 200 méterre található
keletre. Megközelítése a Szoroshadi út
felől lehetséges. Az új telep 2019. március 01.-jén (péntek) nyit meg változatlan nyitvatartási renddel: Hétfő: zárva,
Kedd: 14:00-17:00, Szerda: zárva, Csütörtök: 14:00-17:00, Péntek: 14:0017:00, Szombat, Vasárnap: 09:00-13:00
(óraátállítás után 15:00-18:00 és 10:0014:00 óráig).
A kilencedik napirend keretében a Kárpáti
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulást adta meg a képviselő-testület.
Az iskolabővítéshez szükséges parkolóhely
a Gyenesdiás 90/5 hrsz-ú ingatlanon 6 db,
a 1393 hrsz-ú ingatlanon 19 db parkolóhely
került kialakításra.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött
a gyermekorvosi megállapodás jóváhagyásáról,
dr. Vető András gyermekorvos helyettesítésre kötött szerződés felmondását tudomásul
vette,
a József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár alapító okirat módosításának
jóváhagyásáról.
A képviselő-testület soron következő ülését
2019. február 26-án, 18:00 órakor tartja. Az
ülés napirendi pontjai:
1.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
2.) Beszámoló a 2018. évi adóztatási gyakorlatról
3.) 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
4.) Polgárőr Egyesület tájékoztatója
5.) Polgármester szabadság ütemtervének
jóváhagyása
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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SPORT

Asztalitenisz
Gyenesdiási ASE - Vonyarcvashegy SE 6:12
Közel öt órás mérkőzésen magabiztos győzelmet aratott a vonyarci csapat.
Gy: Fazekas 3, Bontó 2, Barabás 1. ill.
Zborai 4, Benák 3, Nagy 2, Magyar 1 és a
Magyar-Zborai, Benák-Nagy párosok 1-1.
Gyenesdiási ASE - Celldömölki Városi és
Vasutas SE III. 8:10
Pontszerzési esélye volt a hazai csapatnak a
tabellát vezető vendégek ellen.
Gy: Barabás 4, Fazekas 2, Bontó 1, Kovács 1.

Fazekas Nándor indul az Eb-n

Évek óta a Gyenesdiás ASE meghatározó játékosa Fazekas Nándor. A bajnoki
mérkőzéseken nyugodtan lehetett vele tervezni, megszerezte a tőle elvárt győzelmeket. Szabad hétvégéin az elmúlt évben 10
alkalommal szenior versenyeken indult a
60-64-es korosztályban. Formájától függően felváltva az 1-2. helyek valamelyikén
végzett és így bekerült a július 1-7. között
Budapesten megrendezésre kerülő Európabajnokság magyar válogatott keretébe. Érkezett a hír a közelmúltban.

Finta Géza versenyeztet és
neveli az utánpótlást
Finta Géza a gyenesdiási lovasélet állócsillaga az elmúlt években sorjázta a szép eredményeket a Kinizsi SK Lovasszakosztálya
színeiben. A téli időszakban is keményen
dolgozik, készül a következő idényre, neveli
lovait és edzi fiatal tehetséges tanítványát,
minderről a következőket mesélte kérésünkre.
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- Az elmúlt évben tíz helyszínen, 48 versenyszámban
álltunk tanítványommal starthoz. Bábolnától- Kiskunhalasig szinte az egész országot
bejártuk, regionális és országos versenyeken vettünk
részt. Tanítványom, Kókai
Bálint ifjúsági és felnőtt versenyszámokban indult, én
magam egy fiatal lóval kezdtem meg a szezont. – Kezdte
a visszaemlékezést a szakember, majd így folytatta. - A
négyéves csikó az egész idény
alatt kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott. Bizakodva nézek az előttünk álló
2019. évre, magasabb kategóKókai Bálint és a mester Finta Géza
riákban szeretnék rajthoz állni
vele. Bálint egész évben egyenletes teljesít- árban, majd áprilisban vizsga zárja. Az itt
ményt nyújtott ifi és felnőtt korosztályban is. elért eredmény függvényében akár nemzetRemélem egyszer a nyomdokaimba fog lépni. közi versenyeken is indulhatunk. Utánpótlás
Tavaly sikeres edzői vizsgát tettem és Bálin- lóról is gondoskodtunk, 2019-ben egy újabb,
tot már magasabb szintű versenyeken is támo- jó képességű csikót szeretnénk versenybe
gathatom. A II. szintű edzői képesítéssel már állítani, hogy folytatódjón az eredményes
semmi akadálya annak, hogy teljes lendület- szereplésünk.
tel, töretlen lelkesedéssel elkezdjük a 2019-es
Motocrosszal bővül a sportélet
szezont.
- Melyik eredményeikre a legbüszkébb?
Gyenesdiáson
- Két eseményt szeretnék kiemelni tanítványommal kapcsolatban. Kora tavasszal,
A kellemes téli időjárásban elkezdték a
április végén a Győrben megrendezett díjugrató regionális versenyen a 115 cm-es fel- felkészülést a Faludi-síkon lévő pályán a
nőtt számot összevetéssel megnyerte, majd motocross szakosztály tagjai. Az eddigi autós
a Némethy Tamás emlékversenyen fölé- roncsderbi és triál motoros versenyek mellett
nyesen, egyedüli hibátlan lovaglással, 160 tavasztól immár motocross versenyeket is látcm-t teljesítve diadalmaskodott. Büszkesé- hatunk itt. Mint Várszegi Zsolttól megtudtuk
gemet tetézte, hogy 2017-ben ezt a számot jelenleg közel tízen használják hétvégénkén nyertem, így a kupa nálunk maradt, ezzel ként a pályát, ami az igényeket ki tudja eléis öregbítve lovas szakosztályunk jó hírne- gíteni. Áprilisban a sportágat népszerűsítő és
vét. Bálinttal ősszel Bábolnán korosztályos a pályát bemutató rendezvénnyel készülnek,
válogatón indultunk. Két hibátlan pálya ahol többek között régi motorokat is megcsoteljesítése után a Magyar Lovassport Szö- dálhatnak majd az érdeklődők. Addig sok a
vetség a korosztályos keretébe beválogatta. tennivalójuk, szeretnék a pályát kiszélesíteni
Decemberben részt vettünk a szövetség által és a környékét rendbe tenni, hogy tavaszra
rendezett háromnapos edzőtáborban, amit mindennel elkészüljenek.

Góth Imre
még további két hétvége követ idén febru-
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TERMINE UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS

Jeder ist herzlich willkommen.
Samstag, 23. Februar um 18.30 Uhr:
Faschings-Tanz vom Feinsten
Musik, gute Laune und gemeinsam
tanzen mit Táncház und der PálháziBence- Band in der Schul-Aula. Eine tolle
Karnevalsatmosphäre erwartet Sie!
Fodor Zsófi und Fodor Mátyás (Goldener
Tanzpreis
beim
Volkstanzwettbewerb)
begrüßen Kleine und Große, Anfänger und
Fortgeschrittene in Kostüm und Maske.
Eintritt frei! Essen und Getränke bringt sich
bitte jeder selbst mit.
Montag, 4. März um 18 Uhr: Permakultur
im eigenen Garten
Csaba Fehér, Agraringenieur und Landwirt,
hält einen Vortrag über nachhaltige und
naturnahe Kreisläufe in Gärten und
Landwirtschaft. Grundprinzip ist ein
ökologisch, ökonomisch und nachhaltiges
Wirtschaften. Eine Philosophie, die mit dem
Kreislauf der Natur arbeitet.
Dienstag, 5. März um 18 Uhr:
Fastnachts-Krapfenparty im großen Saal des
Gemeindehauses ....
….. als Abschluss der Karnevalszeit. Dies ist

- 10 der letzte Abend der närrischen Tage vor dem
Beginn der Fastenzeit, an dem Jung und Alt
ausgiebig zusammen essen, trinken und feiern.
Mit guter Laune, Musik, Gesang, gutem Wein,
leckeren hausgemachten Krapfen und einem
bunten Programm wollen wir den Winter
vertreiben. Die obligatorische Tombola ist
natürlich ein Muss bei dieser Feier.
Musik und Unterhaltung mit Laci Szabó,
dem Gyenesdiáser Dalárda-Chor und unserem
Gyenesdiáser Rentner-Club.
Krapfen, Speisen, Snacks und Getränke
sollen die Teilnehmer bitte selber mitbringen!
Krapfenkönigin und Weinkönig werden
gekrönt! Wer im Kostüm erscheint, wird
belohnt!
Freitag, 8. März um 18 Uhr: Einladung zum
Frauentag
Auch in diesem Jahr wird zu Ehren der
Gyeneser Damen eine Feier im großen Saal
unseres Gemeindehauses stattfinden. Sie sind
dazu herzlich eingeladen. Begrüßung und
Verse durch unseren Bürgermeister, Herrn
Lajos Gál, und unseren Vize-Bürgermeister,
Herrn Imre Árpád Góth. Anlässlich des
Abends eröffnet Herr László Boda die
Fotoausstellung von Éva Csíkné Nádudvari.
Interessierte Herren sind ebenfalls herzlich
eingeladen.
Freitag, 15. März: Nationaler Feiertag
Alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe
sind geschlossen. Restaurants haben geöffnet.
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Montag, 25. März um 16.30 Uhr: Tag der
Pflanzenveredelung
Ein Fruchtbarkeitsritual zu Ehren der
Jungfrau Maria wird wieder zum Leben
erweckt. Im Gemeindehaus werden Zweige
verschiedener Weinreben und Obstbäume
zur Vermehrung und zum Erhalt der Sorten
zusammengefügt. Nach altem Brauch
werden die Äste geimpft (gepfropft), um
die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Die einfachste
Methode ist das Pfropfen hinter der Rinde.
Dabei wird ein geeigneter Zweig in den abund eingeschnittenen Ast gesteckt.
16.30 Uhr: Begrüßung durch unseren
Bürgermeister, Herrn Lajos Gál
17.00 Uhr: Vortrag von Dr. Dénes Pálfi, Professor für Gartenbau
17.30 Uhr: Lajos Komoróczi (Agraringenieur)
und Gyula Partics (Produzent): Vorführung
der Impftechniken. Dabei werden lokale und
ältere Sorten der Obstbäume und Rebsorten
bevorzugt. Fachmännische Anleitung für
den Laien. (Bitte eigenen Pfropfreisig sowie
aufnehmende Äste und ein scharfes Messer
mitbringen.)
Samenbörse mit dem Gyenesdiáser Kreis
der Gartenfreunde unter professioneller
Leitung von Lajos Volner: Besucher können
selbst gezogenes Saatgut oder alte Sorten
anbieten oder tauschen. Es können Gemüse,
Getreide, Futter oder Blumensamen sein. Im
Gartenfreunde-Kreis besteht das Angebot
hauptsächlich aus Samen von Parpika,
Tomaten, Gewürzen und Kräutern.
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Gemeindenachrichten
Die Kompostieranlage wird an einen neuen
Standort verlegt, und der Abbau des alten
Standortes ist im Gange. Eine Ablagerung auf
dem alten Standort ist strengstens verboten.
Der neue Standort befindet sich 200 Meter
östlich des alten Anwesens. Anfahrt von der
Szoroshadi-Straße. Die neue Kompoststelle
wird am 1. März 2019 (Freitag) geöffnet. Die
Öffnungszeiten sind unverändert:
Montag: geschlossen, Dienstag: 14-17 Uhr,
Mittwoch: geschlossen, Donnerstag: 14-17
Uhr, Freitag: 14-17 Uhr, Samstag, Sonntag:
09-13 Uhr.
Nach der Zeitumstellung werktags 15-18
Uhr und SA/SO 10-14 Uhr.
Verschiedene Programme 2019
Wenn der Frühling naht, freuen sich alle
darauf, die Programme und Veranstaltungen
des Jahres zu sehen. Für die Saison 2019
werden erneut hochkarätige Musik-,
Gastronomie-, Kultur-, Familien- und
Sportveranstaltungen mit einigen Neuheiten
vorbereitet.
Los an Gyenes wird mit schönen
Autos und großartiger, fetziger Musik
zurückkehren. MASTAFF Hundeausstellung
und internationales Treffen, LaufschützenMeisterschaft am Gyenesdiáser Schießstand.
Darüber hinaus wird sich die MotorradPerformance-Tour OnRoad.hu48H 2019 als
neue Veranstaltung in Gyenesdiás vorstellen.
Natürlich wird es in diesem Jahr auch wieder
das Frühlingsfest, das Fisch-Festival, die
Weintage, Korzó-Abende, Weinlese-Fest,
Kartoffeltag,
Gyenesdiáser
Genusstag
sowie Schrottauto-Rennen und BaristaMeisterschaft geben. Termine und detaillierte
Informationen finden Sie im Internet: https://
www.gyenesdias.info.hu/de/ereignissuche/
oder im gedruckten Veranstaltungskalender
im Tourinform-Büro.

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
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. Képzéseink most a 65
év felettieknek szólnak. Képünkön az első
csoport, ők már jelesre vizsgáztak. Jelenleg a
harmadik és a negyedik csoport képzése párhuzamosan zajlik.
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APRÓHIRDETÉSEK

Örömmel jelentjük be, hogy
Gyenesdiás új, sokszínű
vállalkozással gazdagodott!
Nagy Ibolya és Friso Halbertsma azzal
a céllal költöztek Gyenesdiásra, hogy régi
nagy álmukat megvalósítva egy egészségHarmónia
központú életformát közvetítő vállalkozás
Tai Chi Retreat
működtetésén keresztül járuljanak hozzá az
Edzés – Meditáció – Önfejlesztés
emberek életszínvonalának növeléséhez.
Egy kevésbé elterjedt egészséges mozgásformát, különleges
stresszoldó technikákat és személyiségfejlesztést kínálunk az embereknek a Tai Chi, Qigong, meditáció és coaching alkalmazásával.
A Tai Chi olyan lágy mozdulatokból álló mozgásforma, mely segít
testileg ellazulni és egyidejűleg szellemileg is nyugtató hatású. Gyakorlása előzetes sporttapasztalat nélkül elkezdhető, bármely korosztály számára ajánlott.
A Qigong gyakorlatok végzésével testünk új erőre kap, energikusabbnak érezzük magunkat. Serkentjük a szervezetünk öngyógyító
folyamatait, így ellenállóbbá válunk a betegségekkel szemben.
A coaching egy olyan személyes beszélgetés formájában történő
támogató tevékenység, amely segítségével megtanulhatjuk hatékonyabban vezetni életünket, növelhetjük önbizalmunkat, felfedezhetjük személyes képességeinket.
Bármelyik óratípus ingyenesen kipróbálható! Változatos órarenddel várunk minden érdeklődőt szeretettel a hét öt napján!

Megbízható, leinformálható hölgy Keszthely illetve térségében élő idős hölggyel eltartási szerződést kötne. Elérhetőség:
+36302537801.
VonyarcWash mosoda. Vállaljuk: szálláshelyek, vendéglátó egységek, közületek textíliáinak mosását, vasalását
– apartmanházak, magánházak szezon elötti és szezonális takarítását. Érd: 06/30/612-4634

Aktuális órarend és részletes információ a honlapunkon található:
www.hu.harmoniataichiretreat.com telefon: +36 20 417 37 16
cím: 8315, Gyenesdiás, Gödörházy utca 28.

OÁZIS

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

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

Ü V E G E Z É S

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

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

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

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

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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Ugyan, soha nem írásban szerettem magam
kifejezni, de már december óta tervezek
pár sort papírra vetni. A rengeteg szereplés,
gálaműsor, szakmai felkérés közepette, talán
most a vizsgaidőszak végeztével sikerül
gondolataimat leírnom.
A Fölszállott a páva 2018-as, „Döntők
döntője” c. évada óriási megtiszteltetés volt
számomra, hisz a résztvevőket az eddigi
évek legsikeresebb versenyzői közül hívták
meg. Jó volt ismét megmutatkozni újabb
produkciókkal, találkozni a korábban megismert «pávás barátokkal». Ez a széria már
nekünk versenyzőknek is inkább egyfajta
„örömtánc” volt. Ezúton szeretném megköszönni minden gyenesdiásinak a rengeteg bíztatást, szurkolást, (amit mindig
éreztem a színfalak mögött), és hogy telefonszámlájukat nem sajnálva küldték
nekem a szavazatokat. Jó érzés volt, hogy
gyenesdiásiként szavazataim csak egy hajszállal maradtak el a Miskolcról, ill. Nyíregyházáról érkező szólistákétól.
Decemberben tehát a pávás-korszak lezárult, (pontosabban a Páva-gálák folyta-

Magyar Kultúra Napja
2019.
Január 22-én ünnepeltünk a Községházán,
Gál Lajos Kultúra napi megemlékezésével,
Gyenesdiás az elmúlt évben fotókiállítás
megnyitójával, Dr.Csepinszky Béla - Egy
keszthelyi praxi és karikatúrái a Nagy
Háborúban - édesapja hadifogságban
töltött emlékei vetített képes bemutatásával, Pék András és Julika, a Gyenesdiási Dalárda e témához illő dalaival és

Fotó: Majnik Zsolt

Tánc az élet 2019-ben is!

tódnak), de ezután sem áll meg a táncos
élet, sőt! 2019. Január 18-20. között került
megrendezésre az Országos Békéscsabai
Szólótáncfesztivál. Ezen az eseményen 4
évvel ezelőtt, 18 évesen vehettem át az első
„Aranysarkantyús táncos” címemet, melyet
a Gyenesdiási Antológia - helyi költők
verseit bemutató - kötet bemutatójával.A
„Harmatcseppek” címet viselő, e sorozatban immár 3. kötetben 8 helyi költő Tánczos Lászlóné, Varga Eszter, Bognár
Ystván, Nagy Antal Róbert, Böröczki
Mihály, Kenesei Aurélia, Kántor Krisztián, Derzsy-Ben Ond - versei szerepelnek, Góth Imre Árpád szerkesztésében.
Az est dedikálással, beszélgetéssel bor és sütemény mellett - ért véget.
A kötet a könyvtárban megvásárolható.

ilyen fiatalon hatalmas megtiszteltetés volt
elnyerni. És örömmel jelenthetem be,
hogy most már „Kétszeres Aranysarkantyús táncos” vagyok! Az idén külön öröm
volt, hogy átvehettem a „Fesztivál legszuggesztívebb előadójának” járó különdíjat is.
Az „Aranysarkantyús táncos” cím egy szólistának a legnagyobb elismerés, amelyet
szerezhet. Kétévente, ebben a három napban
a táncos szakma Békéscsabára szegezi
figyelmét, ahol – szigorú előválogatók után
- az amatőr és a hivatásos táncosok egyaránt
bemutatkozhatnak. A díj háromszori elnyerését követően „Örökös Aranysarkantyús”
címet kap a táncos. Eddig ez egy nagyon
távoli célnak tűnt, és elképesztő belegondolni, hogy 2 év múlva már az „Örökösért”
indulhatok.
A sok budapesti táncolás, országos szereplés mellett, amikor tudok, természetesen
hazajárok Gyenesdiásra, a gyenesi táncosokhoz is. Igyekszem részt venni minél több
rendezvényen, például jövő héten, február
23-án már találkozhatunk is! Jöjjenek el
az idei Táncház a javából! - sorozatunk
első estéjére! Én tanítok!

Fodor Mátyás

2019. február
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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!

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

TOLLE UHT tej 1,5 % 169 Ft/l
Tüskeszentpéteri finomliszt 149 Ft/kg
Frissen fejt, teljes értékű tehén tej, magyar
tarka tehenektől 159 Ft/l
TRAFIK
Dohány és kiegészítő termékek
szinte teljes választéka.
Minőségi folyó és palackozott borok,
sörök, márkás szeszes italok, pálinkák nagy
választéka.
Zirci burgonya: Balatoni Rózsa, Hópehely!
Kifli saláta burgonya, alföldi és import
különösen szép krumplik kaphatók.

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

Multifokális (progresszív)
szemüveglencsék

Komáromy Pékség Gyenesdiás
Naponta 3x friss! Kemencéből a polcra!

30% engedménnyel,

Nyitva tartás: hétfő-péntek 6-19
szombat 6-14 vasárnap 6-12

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

Érvényes: 2019.02.15-03.25.

VIDÉKI ÜGYELET

Cím: Városi Kórház Keszthely, Ady E. u. 2.
Tel: +36/83 311-060 vidék ügyelet vagy a 92/321-000
Hétköznap: 16:00-8:00 • Hétvégén: péntek 16:00 - hétfő 8:00
Dr. Barta Rita és Dr. Vajda Gábor
Keszthelyen a vidéki ügyeletben az alábbi napokon rendel.
(A hatályos jogszabályok értelmében az ügyeleti szolgálatot teljesítő
orvos KÖTELES AZ ÜGYELETET KÖVETŐ NAPON szabadnapot
kivenni, melynek betartását a megyei szakfőorvos ellenőrzi.)

ÜGYELETI NAPOK 2019. ÉVBEN:
DR. BARTA RITA
Január: 21.
Február: 1, 11.
Március: 2, 11,25, 31.
Április: 15, 26.
Május: 6, 25.
Június: 3, 17, 23.
Július: 8, 19, 29.
Augusztus: 17, 26.
Szeptember: 9, 15, 30.
Október: 11, 21.
November: 9, 18.
December: 2, 8, 23, 31.

DR. VAJDA GÁBOR
Január: 10, 18, 31.
Február: 16, 21.
Március: 7, 24.
Április: 4, 12, 25.
Május: 11, 16, 30.
Június: 9, 27.
Július: 5, 18,
Augusztus: 3, 8, 22.
Szeptember: 1, 19, 27.
Október: 10, 26, 31.
November: 14, 24.
December: 12, 20.

megszokási garanciával!

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.02.01-től 02.28-ig.

