GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2019. március XXX. évfolyam, 3. szám
Megjelenik: március 22-én

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulójára emlékeztünk

Programajánló
március 23-án, 13:30-kor lesz Dr. Szeglet
Péter gyógynövényes előadása, a Természet Házában.
március
25-én,
hétfőn
17.00-tól
Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja
a Községházán
március 30-31-én, szombaton és vasárnap,
Bibliaolvasó Maraton a Községháza
nagytermében.
április 4-én, csütörtökön 18 órakor
Ágh-Töttő Edit grafikus kiállításának
megnyitója a Községházán
április 11-12-én, II. Költészet hete
Gyenesdiáson (részletes program a
4. oldalon)
április 13-án, szombaton 9 órától,
Húsvéti készülődés a Pásztorházban
Állatsimogató, süteménysütés kemen
cében, kézműves játszóház
április 13-án, szombaton 15 órától, Piaci
szezonnyitó – Vetőburgonya-nap
Kedvezményes vetőburgonya vásár,
családi program
április 27-28. Rügyfakadás –Tavaszünnep
Tavaszköszöntő családi rendezvény,
bemutatókkal, vidám programokkal,
finom ételekkel, zenével a Nagymezőn

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 12-13.

Hagyományainkhoz híven idén is a 6. évfolyam tanulói léptek fel az iskolai és községi
ünnepi megemlékezésen. Az alkalomhoz illő verseket, dalokat, történelmi eseményeket
foglalták keretbe az ünnepi műsorban. A műsort Ertl Blanka és Csordásné Fülöp
Edit állította össze. Köszönjük a tanulóknak, pedagógusoknak, a községi kórusnak,
huszároknak a szép megemlékezést.

Gál Lajos ünnepi beszéde után a
megemlékezés a Hősök parkjában
koszorúzással zárult.
Az iskola nevében Lancz Tamás,
Tüttő Lajosné, Varga-Vajda Renáta,
Vaszily Virág és Franek Vencel
helyezte el a koszorút az emlékműnél.
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület szálláshely minőségfejlesztési
pályázatának felhívása a 6. oldalon
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FÁNKPARTI
Együtt a nyertesek - és a zsűrik. (balról: Gál Lajos pm, zsűri,
Dancs Zoltán Zalaszentmárton pm-e, zsűri, Vaga Irma, Lakits
Ági, Dongóné Marika különdíjasok, Balogné Juli fánkkirálynő,
Komáromy Béla borkirály és zsűri, Dr. Brazsil József zsűri,
a Da Bibere Borlovagrend nagymestere, Gálné Ildikó zsűri,
Páli Lajos zsűri. Nincs a képen a különdíjas Dancs Sáfrán Ivett)
A művelődési intézményünk EFOP pályázata jóvoltából létrejövő
Ifjú muzsikusok kisegyüttes is - több más szereplő mellett – bemutatkozott a farsangi fánkparti rendezvényünkön. Citerázni, tekerőzni
tanulnak a gyerekek (Nánássy Máté, Ferenczi Bátor, Gál Marcell
és Dancs Merse, furulyán kísér Pék András, a kép jobb oldalán
Pékné Orbán Julianna, az együttes vezetője, tanára)

NŐNAP
Március 8-án nyitottuk meg Csíkné Nádudvari Éva fotókiállítását a Községházán.
A virágokról készült fotó összeállítást Boda Sándor, a gyerekkori barát, a VSZK nyugalmazott
tanára ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A tárlat április 1-ig tekinthető meg, munkaidőben.
A kiállítás megnyitóval együtt került sor a hagyományos Nőnapi köszöntőnkre.
Több mint 100-an fogadták el meghívásunkat. A Hölgyeket Gál Lajos polgármester
és Góth Imre alpolgármester köszöntötte, képpel, verssel, szép szóval. Közreműködött az
iskola Csillagvirág kórusa.

Gyenesdiási Híradó

A Klubkönyvtár és a Varázshangok az Egészségért Egyesület,
szeretettel vár minden érdeklődő kicsit, nagyot, családokat
2019. április 13-án, szombaton 9 órától 12 óráig
a gyenesdiási Pásztorháznál és a Községházán
az alábbi programokra:

Sütés kemencében, tojásfestés,
húsvéti dekorációk készítése, játszóház,
„Babavarázs-vásár”
- használt baba- és
gyermekholmik vására,
veterán játékautók kipróbálása,
állatsimogató (10 órától).
Szívesen fogadunk süteményhez való tojást, lisztet, cukrot, margarint,
díszítőanyagot, valamint kifújt tojásokat.
A programot rossz idő esetén is megtartjuk.
(További Információk: Klubkönyvtár, Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel: 314-507)

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: 314507, 06/30/342-39-34, email: harsfalvi.
gyorgyne@gmail.com)
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
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a 2019. április 22-én
hétfőn 17 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
református Istentiszteletre.
Az Istentisztelet textusa:
„AKI HALLJA AZ ÉN IGÉMET, ÉS HISZ ABBAN,
AKI ELKÜLDÖTT ENGEM, ANNAK ÖRÖK
ÉLETE VAN.” /JÁN. 5:24/

ÁLDÁS-BÉKESSÉG
Zichy Emőke református lelkész
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel hív
minden érdeklődőt 2019. április 4-én 18 órára a
gyenesdiási Községházára

Ágh-Töttő Edit grafikus,
Elfelejtett emlékek című
kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Dr. Müller Róbert nyugalmazott múzeumigazgató
Közreműködik a Községi Kórus
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2019. április 8-án (hétfőn) 18.oo órai kezdettel
a gyenesdiási Községháza nagytermében
„PISZKOS FRED
KÖZBELÉP...”
Rejtő Jenő élete, örömei és
szenvedései…
Csányi Zoltán előadása
A belépés díjtalan,
a kilépés bizonytalan!

Rejtő Jenő
(1905-1943)

A Gyenesdiási Köz - Kultúra
Alapítvány
kuratóriumi ülését
2019. április 4-én, csütörtökön 17
órakor tartja
a Művelődési Ház klubjában
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.),
melyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
Az ülés napirendi pontjai:
• Beszámoló szervezetünk
2018. évi tevékenységéről
• Pályázati ügyek
• Vegyes ügyek
Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet.

Hársfalvi György a kuratórium elnöke

Tisztelt Olvasók,
Kedves Gyenesdiásiak!
Korábbi számunkban már kértem segítségüket, a hamarosan megjelenő Gyenesdiás Monográfia Művelődéstörténet
kötetéhez, most ismételten Önökhöz fordulok.
Kérem, hogy akinek van a birtokában a
rendszerváltást megelőző - e témakörhöz
kapcsolódó - dokumentuma, fotója, esetleg valamilyen tárgya - zászló, plakett,
festmény, stb - érdemleges információja,
emléke, legyen kedves ezt jelezni szíveskedjen. Csak másolni, fotózni, dokumentálni szeretnénk.
Azt sem bánjuk, ha az Önöknél lévő
dokumentum nem szorosan kapcsolódik a művelődéstörténethez, egyébként
is gyűjtünk minden helytörténeti témájú
érdekességet.
Együttműködésüket megköszönöm:
Hársfalvi György, 06/20-9769-225,
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
gyenesdiaskultura@gmail.com

TISZTELT HORGÁSZÓK!
2019. április 14-20 között az IBCC verseny
(Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa) 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
A lomtalanítás időpontja változik, 2019. április 15-én elmarad. Ezen a napon az „erdőtakarítási program” keretében
az illegálisan lerakott hulladék kerül összegyűjtésre a hegylábi részeken. A lomtalanítás új időpontja 2019. november 12.
A vasgyűjtés időpontja is ehhez igazodik. Kérjük szíves megértésüket!

Gyenesdiási Híradó

Gyenesdiás Energiahatékony
Önkormányzatok Díjat kapott
A nemzetközi energiahatékonyság világnapja alkalmából Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat mind Zala megyét,
úgy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet
(BKÜ) képviselve Energiahatékony
Önkormányzat Díjat vett át 2019.
március 6—án a Parlamentben a Virtuális Erőmű Program (VEP) X. Jubileumi Díjátadó Gáláján.
A díjat olyan önkormányzatok kaphatják,
amelyek a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai
beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek. A köztársasági elnök

A Wellness Hotel
Katalin****superior megnyitotta új családi fürdőházát.
Az új családi fürdőházban spirál csúszda
(3<10 év) és 39 m hosszú óriás csúszda (6 éves
kortól 120 kg-ig), valamint családi medence
pezsgőfürdővel, bio szauna és infraszaunák is
helyet kaptak. A meglévő fürdőben pedig az
élménymedence és gyerekpancsoló is a családi wellness része lett.
A hotel kialakított egy felnőttbarát fürdőt
is (16 év felett), melyhez a meglévő pezsgőfürdő, úszómedence, aroma és fényterápiás
szauna, gőzkabin, finn szauna tartoznak.
A szálloda férőhely kapacitását már 2018
októbere óta bővíti, májusra készül el az
apartmanház épület felújítása, emelet ráépítése.

-5által
fővédnökölt és az Európai
Bizottság
által
a legjobb három
uniós energiahatékonysági program
közé
választott
fenntarthatósági
kezdeményezés
célja, hogy a partnerek energia- és
CO2 megtakarításait pályázatain
keresztül összegyűjtse,
bemutassa, jó példáikat megossza és díjazza.
A környezettudatos és családbarát
nagyközség mellett Zala megyéből
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Keszthely és Zalacsány, a BKÜ vonzáskörzetből Tihany és Keszthely kapott
Energiahatékony Önkormányzat díjat.

A
megnövekedett
szobaszám
miatt
örömmel
vennénk
gyenesdiási új kollégák jelentkezését éves
állásra,
szállodánk
csapatába,
kiemelt
fizetéssel. Az egyéb
juttatások
között
elérhető az új fürdő
használata is a dolgozóinknak.
Álláslehetőségek:
recepciós, felszolgáló,
szobaasszony, wellness takarító, úszómester,
karbantartó, szakács, konyhai kisegítő,
mosodai alkalmazott munkakörökben.
A helyieket mindig előnyben részesítjük
állásjelentkezés során.

Felhívás Gyenesdiási Vállalkozók
részére!
A Magyar Sportlövők Szövetsége a BEFAG lövészklub közreműködésével 2019. június 8-15 között
Futócéllövő 50 méteres Európa-bajnokságot rendez.
Húsz év után így újra „testközelből” láthatjuk
lőtereinken Európa legjobb futócéllövő sportolóit,
női, férfi, junior leány és junior fiú kategóriákban.
A szervezők a verseny idejére 1 db 12 négyzetméteres feszített szponzorfalat készítenek a dobogók
mögé, mely a verseny teljes ideje alatt kiemelt
helyen lesz látható.
Továbbá 1 db 9 négyzetméteres, állandó szponzorfalat is létrehoznak a fedett lőcsarnokban.
A szervezők lehetőséget biztosítanak Gyenesdiáson bejegyzett vállalkozások részére, hogy
támogatás ellenében a szponzorfalakon emblémájukkal megjelenjenek.
A lehetőségek részletei miatt kérjük, keressék
Keczeli Zoltán klubelnököt a keczeli.zoltan@
gmail.com email címen.
Köszönettel,
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Galló Zsolt
igazgató-helyettes
Wellness Hotel Katalin**** - Balaton
2018 legnépszerűbb családi hotel
Magyarországon

Fontos
mérföldkőhöz ért a
gyenesdiási lőtér.
A tulajdonos BAKONY
ERDŐ Zrt. saját beruházás
keretében felújítja az 1. és
2. számú futóvadlövő lőtér
csarnoképületét. Felújítási
munkálatokat március 18-án
kezdi el.
Megszabadul az épület
a korszerűtlen hullámpala fedéstől és gyakorlatilag minden porcikájában korszerű anyagokra lesz kicserélve az 57 éve épült
csarnok. Lőállások hangfogó alagúttal lesznek ellátva, hogy a környezetet minél
kisebb hangterhelés érje. Kialakításra kerül egy újabb férfi és női vizesblokk, hogy
nagyobb létszámú sportprogramokat is lehessen lebonyolítani.
A május elején rendezendő futócéllövő edzőtábort már a megújult formájában
láthatják az ideérkező válogatott kerettagok.
Keczeli Zoltán
Közjóléti létesítmény vezető
Bakonyerdő Zrt. Gyenesdiási sportlőtér centrum Klubelnök,
főedző
Befag keszthelyi erdész lövészklub
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

Szálláshely minőségfejlesztési
pályázat
Ahhoz, hogy a település változatlanul vonzó
legyen a vendégek szemében, folyamatos
megújulásra, fejlesztésekre van szükség. Idén
anyagilag is szeretnénk ösztönözni tagjainkat
e téren, ezért Egyesületünk az országban több
helyen évek óta sikeresen működő szálláshely
minőségfejlesztési támogatást adaptál Gyenesdiáson. Az idei teszt/próba évben Turisztikai
Egyesületünk pályázati lehetőséget biztosít a
fejlesztésekre nyitott szállásadó partnerei számára.
A támogatás célja a Gyenesdiás területén
működő szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának növelése a szállásadók
fejlesztésekre való ösztönzésével. (szolgáltatások minőség-javítása, speciális – családbarát,
kerékpáros barát – szolgáltatások fejlesztése)
A Turisztikai Egyesületi tag kereskedelmi-,
illetve egyéb szálláshely pályázhat az előző
évben befizetett IFA függvényében 50.000200.000 Ft támogatásra, 50% önrész biztosításával.
Támogatható tevékenységek: A szálláshely minőségének növelését célzó felújítási,
építési, eszköz beszerzési és szolgáltatási
tevékenységek támogathatók az ingatlanon,
amennyiben ezek a vendégek kényelmét szolgálják, a vendégtérben kerülnek elhelyezésre.
Fontosabb határidők:
Pályázat benyújtásának határideje: 2019.
március 29.
Eredményhirdetés: 2019. április 16-i közgyűlésen
A projekt megvalósítása és elszámolás
benyújtásának határideje 2019. szeptember 30.
További részletekért, teljes körű pályázati
dokumentációért keresse a Tourinform irodát!
Éljen a lehetőséggel!

SZJA 1%

Adóbevallása készítésekor, kérjük, gondoljon egyesületünkre! A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület adószáma: 18966527-1-20

Túrázók türelmét kérjük

A Keszthelyi-hegység túraútvonalainak
táblázását egyesületünk a szomszédos települések turisztikai Egyesületeivel közösen,
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület kivitelezésében megújítja. A 2010-ben kihelyezett
táblákat a Nap eléggé „megette”, másrészt
pótlásra szorulnak már csak a fakitermeléskor átrajzolódott útvonalak miatt is, illetve
a Nagymező környékén a kéktúra útvonal
módosulása a többi jelzést is érintette, amit a

projekt nyomán a táblázás is le fog követni.
A következő hetekben megújuló táblák átmenetileg „eltűnnek”, de a túraútvonal felfestésekre hagyatkozva zavartalanul túrázhatnak a
természetjárók.
Irodánkban továbbra is készséggel állunk
minden érdeklődő rendelkezésére személyesen, de sok hasznos információ megtalálható
Egyesületünk honlapján is: www.gyenesdias.
info.hu
Tourinform Gyenesdiás

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET
BARÁT EGYESÜLET HÍREI
Forrásvíz Természetbarát Egyesület szervezésében 2019. március 16-án, hetedik alkalommal került megrendezésre a 31. „LEPKE
teljesítménytúra” a Keszthelyi-hegység
területén. A résztvevők idén is 15, 25 és 40
kilométeres távokat teljesíthettek. A Keszthelyi-hegységben tizennégy ellenőrzőpont várta
a túrázókat. Az idén igazi rekord született,
hiszen 850-en teljesítették a távokat.
A résztvevők emléklapot és teljesen megújult jelvényt kaptak teljesítményük elismeréseként. A túra célja egyébként nem változott,
a szervezők a mozgás élménye mellett a
Keszthelyi-hegység egyedülálló értékeire,
védettségére kívánták felhívni a figyelmet.
Nagyon népszerű volt az idei túra a családosoknak és a kutyás jelentkezőknek, akiket a
jövőben is szeretettel várunk. Fontos változás
volt, hogy az idei évtől rendezvényünk becsatlakozott a Pelso Túrázó Kupa sorozatba,
így az ebben szereplő 11 túraprogram közül
a Lepke Túra volt a második. A hitvallás
szerint, aki a túrákat végigjárja, Magyarországot a szívén keresztül látja. /legalább
hét túrát kell teljesíteni/
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A kitűnő tavaszias időben mindenütt nyíló
kankalinok fogadták a túrázókat és a túra
nevét adó citromlepkék (Gonepteryx rhamni)
is kirajzottak a hegység napsütötte oldalain.
A túrák sérülésmentesen, jó hangulatban és
gördülékenyen lezajlottak, köszönet érte a
szervezésben segítőknek!
Külön szeretnénk köszönetet mondani
Berdán László egyesületi tagunknak, aki
a Lepke túra folyamatos támogatásán túl,
Asbóth iskolás kollégáival és diákokkal a
mai napig segítője a rendezvénynek. Nagyon
fontos volt az egyesületi tagság részéről
is a helytállás, hiszen Károly Veronika,
Salamonné Szabó Szilvia, Herczeg Erzsébet,
Samu Zoltán, Csiza Elemér, Nánássy Árpád,
valamint Kiss Benedek Csiza Márton,
Deák Petra, Gál Flóra, Gál Emese és Gál
Marcell nélkül nem tudtuk volna teljesíteni a
programot.
2019. március 24-én 15 órakor Víz Napi
Balcsi-parti rendezvényre kerül sor Gyenesdiáson a Balaton-parton, amely igazodik
a NABE által meghirdetett programokhoz. A
jelenlevők a Szent György-hegy Oroszlánfejes-kútjának és Balatonfüredi-savanyúvizes
forrásvizét megkóstolva, valamint autentikusan Balaton szeletet fogyasztva ismerkedhetnek a természet és a vizek védelmét szolgáló
energiatakarékos megoldásokkal, kvíz kérdések formájában. A kis rendezvény végén kerül
sor a Balaton megkoszorúzására.

Áprilisi program –előzetes:
2019. április 26. Föld napi tematikus program nap iskolásokkal (Vetélkedők, előadások és kirándulások)
2019. április 27-28. Zöld napi programok a
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Nagymezőn. Kirándulás, tavaszköszöntő szabadtéri családi rendezvény a hagyományőrzés, a környezetvédelem és a gasztro-kultúra
jegyében. Játszóházzal és bemutatókkal.
2019. április 28. - Rügyfakadás Tavaszünnep a Nagymezőn /részletek később, vagy a
www.forrasviz.eu honlapon/
Programjainkon
szeretettel
várunk
minden kedves érdeklődőt!
Gálné Németh Ildikó, egyesületi elnök

DALÁRDA
HÍREI

Újabb mérföldkő a Gyenesdiási
Dalárda történetében
Február 16-án a Fejér Megyei Művelődési
Központban, Székesfehérváron újabb megmérettetésen jelent meg a Dalárda. Az előzményekről:
Január közepétől kissé kevesebb feladat
hárult a különben folyamatosan tevékenykedő
dalos csoportunkra, valamint köztudomásúak
a sajnálatos események, hogy Dalárdánk nagy
fájáról az év végén letört két erős ág. Elbúcsúztattuk Kovács Péter tanár urat és Papp
Antal dalárdatársunkat. Vezetőnk úgy gondolta, hogy az újabb cél, a következő felkészülés talán fel tudja újra emelni a lelkünket.
Erre megfelelő alkalomnak kínálkozott a
KÓTA újabb minősítési lehetősége. Komoly
lendülettel vágott a csapat a munkának. Két
kiforrott összeállításunk is volt ez alkalomra.
Az egyik az „Idehallik a gyenesi harangszó”
c., 2012-ben megjelent első lemezünkről
a Balatoni csokrot, mellyel tavaly nyáron
a Balatoni Nyárban is bemutatkoztunk. A
másik a 2016-os „Katonaság, nagy uraságKatonadalaink 100+2” c. háromkorongos
kiadványról a Bihari katonadalokat vettük
elő.
A téli megfázós időszak miatt sajnos kevesebben voltunk. Voltak teljes csoportok, akik
visszamondták az utolsó pillanatban a szereplést. Így aztán hét fellépő társasággal együtt
„családiasra” sikeredett a minősítő. Ami a
szó szoros értelmében is igaz, mivel az ifjú
muzsikusainkkal, a Gyenesdiási Citerásokkal szerepeltünk: fiatalabb gyermekünkkel,
Pék Flóriánnal és keresztlányunkkal, Karáth
Rebeckával. Dalárdánkból részt vettek:
Pék András (tárogató), Pék Flórián Kristóf
(tenor citera), Pékné Orbán Julianna Ilona
együttesvezető (prímcitera), ének: Karáth
Rebecka, Horvát Sebestyénné Zsuzsa,
Komáromy Béla, Balogh László, Papp János,
Farkas Ödön, Páli Lajos, Romány Béla, Porkoláb János, Pereg György és Péter Gábor.
. Bármilyen gyakorlottaknak is érezzük
magunkat, a minősítés mindig feszültséggel
jár. Ezt oldandó az ebéd után a Dalárdánkkal és a zenére összesereglő többi fellépő
csoporttal olyan örömzenélést rendeztünk,
hogy a felsőbb emeleten értékelők is jól

hallották. A zsűri tagjai voltak: Dr. Juhász
Katalin, Fazekasné Domak Anikó és Birinyi
József, akik a produkciónkat „KÓTA Országos Arany” minősítésre méltatta. Nagy volt az
öröm, hiszen egy lépcsőfokkal ismét feljebb
juthattunk.
Eredményes utunk volt.

Pék András

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Amikor kitavaszodik, az ember a szabadba vágyik…
Még akkor is, ha ehhez a tavasz hangulathoz
buszozni is kell egy keveset. El kell utazni
azért, hogy kiszakadva környezetünkből, meg
tudjuk csodálni mindazt a szépséget, melyet
Magyarország nyújtani tud nekünk.
Március 23-án Tata és Komárom az
úticélunk, de szervezzük az áprilisi utunkat is!
Ekkor a Szarvas – Békéscsaba – Gyula
útvonalra fűzzük fel látnivalóinkat. Gyulán a
Pálinka-fesztivál hangulatát is érezni fogjuk,
nem csak az ízét, illatát. De olyan szépségeket is megnézünk, mint a Gyulai vár, az
Almásy-kastély, valamint Erkel Ferenc szülőháza, múzeuma. Békéscsaba kiemelkedő
látványossága a Munkácsy Mihály munkás-

ságához kapcsolódó emlékház és Múzeum.
De tartogat még az utunk meglepetés látnivalókat, bőven!
Időpont: április 13-14 (szombat-vasárnap)
Szállás 4 ágyas elegáns kollégiumi szobákban, ellátás: első nap vacsora, második nap
reggeli.
Jelentkezni 10.000 Ft előleg befizetésével a Könyvtárban lehet, a szállásfoglalás
határideje miatt: március 29-ig!
Az élmények Önre is várnak!
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

GYENESDIÁSI HORGÁSZ ÉS
VÍZISPORT EGYESÜLET HÍREI
Az Alsógyenesi tanyán újabb
fejlesztést sikerült megvalósítani!
Gombos József az egyesület elnöke
elmondta, hogy már régóta szerették volna
kicserélni a horgászstégek tartó és járófelületét, melyek már komoly balesetveszélyt is
jelentettek használók számára. Az önerőből,
sok társadalmi munka bevonásával a napokban sikerült elkészíteni a két, összesen 90m
hosszú stéget. A szerkezet akácfából, már az
új előírásoknak megfelelően 1,6m szélességben lefestve készült el. A kivitelezők mellett

2019. március
Penzer Gyula, Horváth László és asztalos
tanulói Szalóky István, Németh Donát, valamint Kollár Balázs, Varga Szabolcs, Horváth
András, Horváth Gyula, Pliszár András és
Kiss István dolgozott sokat. Az Ő előkészítő
munkájuk nélkül nem valósult volna meg
ilyen gyorsan ez a munka! Nagyon köszönjük
nekik ezt a felajánlást, társadalmi munkát!
A beruházás értéke, így is közel két millió
forintba került.
A közgyűlés határozata alapján ez évtől a
vízre tétel feltétele lesz, a tagdíj befizetést
igazoló matrica felragasztása, valamint
az azonosítást szolgáló névtáblák elhelyezése. Az elnökség kérése, hogy ezek a
csónakokra jól látható helyre legyenek felragasztva, elhelyezve. További kérés, hogy
a vízi eszközöket bérlőknek regisztrálniuk
kell az egyesület titkáránál, tanyagondnokoknál. A bérbeadók felelősséget vállalnak
a bérlőkért, valamint megismertetik velük
a tanyarendet, víziállás használat szabályait!

A GYENESDIÁSI POLGÁRŐR
ÉS VIZI EGYESÜLET
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Gyenesdiási Polgárőr és Vizi Egyesület
február 8-án tartotta évértékelő közgyűlését. Örömmel tájékoztatta az érdeklődőket
és a tagságot Szabó Sándor elnök arról,
hogy az előző évben semmilyen rendzavarás és atrocitás nem történt a településünkön. Köszönhetően a lakossággal kialakított
jó együttműködésnek és kölcsönös figyelemnek. Tavaly a polgárőrök 12416 óra szolgálatot végeztek, melyből a vendégpolgárőrök
6204 órát teljesítettek Gyenesdiás közterületein és számtalan rendezvényein, programjain. Örömmel emlékeztek vissza azokra
a főző versenyekre is, ahol versenyzőként
indultak. A Keszeg Fesztiválon 2. helyezést
a Burgonya Fesztiválon 3. helyezést értek el.

KERTBARÁT KÖR
HÍREI!
Klubnapunkon Fehér Csaba agrármérnök,
családi gazdálkodó volt a vendégünk.

Téma a biogazdálkodás a permakultúra
útmutatása szerint. A biogazdálkodást még
csak értjük – de mi az a permakultúra? Az
ausztrál Bill Mollison és kollégái fejében
fogalmazódott meg az 1970-es években, azóta
az elv és a gyakorlat is meghódította az egész
világot. A permakultúrás gazdaságok a növényeket, állatokat, tájakat, szerkezeteket és az
embereket olyan együttműködő, szimbiotikus
rendszerbe integrálják, minimálisra csökkentve az emberi forrású szennyezőanyag
kibocsátást. Permakultúrás gondolkodásmód,
kizárólag a természet adta lehetőségekkel
operál. A biogazdálkodásnak (kiskertben is)
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az a lényege, hogy egészségesebb, vegyszermentes, jobb élelmiszert állítsunk elő a boltinál.
A kertészkedés folyamán nem kell megbolygatni a termőtalajt, alkalmazzunk mulcsozást, fűszernövényekkel, virágokkal a
növényvédelmet.
Csaba 12 éve önfenntartó biogazdálkodást
végez családjával, 7 gyermeket nevelnek és
vonnak be a gazdálkodásban. Ez a fajta gondolkodás nagyon jó logisztikát is követel,
mert egységben kell látni a növényeket, építményeket, domborzatot, táj és vízrajzi adottságokat. Ezt a kertészkedési módot, hogy
elsajátítsuk, sokat kell tanulnunk, és Csaba
tanácsára is szükségünk lesz.
Badacsonytördemicen megrendezett „Magbörzére” meghívást kaptunk, az első előadó
Krisna-völgyi biokertész Antal Balázs
„Bala” volt. Krisna- Völgy egy bio önfenntartó gazdálkodást végző közösség. Most
tanulják az „Aerob” komposztálást, ez a technológia lerövidíti az erjedési időt. Hozott két
különleges növény magot az egyik a Karella
(Balzsam körte) zölden fogyasztják keserűételek alapanyaga, vércukor szint szabályzó.
Okra ez sütve finom, nyákos állaga miatt külsőleg a ráncok ellen is jó.
Következőt az –Erjesztett ételek, italokkóstolóval egybekötve egy fiatalember Péntek
Róbert prezentálta, magas szintű hozzáértéssel. Elmondta, sokkal kiegyensúlyozottabbá és „szelídebbé” válik az, aki beiktatja
az erjesztett ételeket, italokat az étkezésében.
Ezzel nagyon sokat tehetünk az emésztésünk
megfelelő működéséért. (receptek begyűjtése
folyamatban)
Vonyarcvashegyi Kertbarátokkal is jó a kapcsolatunk oda-vissza látogatjuk egymás előadásait.
Náluk most Varga József „Varga gazda
nagykanizsai mezőgazdasági bolt tulajdonosa” tartotta az előadást, magokról,
növényvédelemről. A palánta nevelés nem
egyszerű, de akkor biztosan azt kapjuk, amit
elvetettünk. Felhívta a figyelmünket a szép
egészséges termés elérése érdekében fontos
a tápanyagokban gazdag talaj. Növény növekedése során a tápanyag pótlásra és növény
védelemre figyelnünk kell. A növény védelem
lényege, ha permetezni szeretnénk, mindig
kérjük ki a szakemberek tanácsát. Így a megfelelő mennyiségű és hatóanyagú permetszert
juttatunk ki a kiskertben.
Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogas�szony ünnepén találkozzunk!
A következő összejövetelünk Április 1-én
lesz 18 órakor és a meghívott előadónk
Antal Balázs a Krisna-Völgy biokertésze
lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Körtvélyesi Ibolya
titkár

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülők!
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában a
2019/2020-as nevelési évre történő óvodai
beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:
2019. április 23. kedd 8.00 – 14.00 óráig
2019. április 24. szerda 9.00 – 16.00 óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
születési anyakönyvi kivonatot
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
lakcímet igazoló hatósági igazolványt
a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba
lépő rendelkezése szerint a gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson kell részt vennie.
Az a szülő vagy törvényi képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja
be, szabálysértést követ el. A szabálysértés
pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke
ötezer forinttól százötvenezer forintig
terjedhet.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt
az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az
óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről az óvoda vezetője 2019. május 31-ig
tájékoztatja az érintett szülőket.

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS
Tisztelt Szülők!
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde
Tagintézményébe 2019/2020-as nevelésigondozási évre történő bölcsődei jelentkezés
az alábbi időpontban lesz:
2019. április 25. csütörtök 8.00 – 15.00
óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
a gyermek egészségügyi kiskönyvét és lakcímkártyáját
a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
Bölcsődei jelentkezés helyszíne: az intézményvezető irodája
Világos Csabáné – Intézményvezető
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Farsang az óvodában
Február 13-án tartottuk óvodánkban a
farsangi bált. Karácsony után a farsangot
várják legjobban a gyerekek. Hetekkel előbb
izgatottan tervezgetik, hogy milyen jelmezt
öltsenek magukra. Ilyenkor a gyerekek
megélhetik titkos vágyaikat. A fiúk erősek,
és félelmetesek szeretnek lenni, a lányok
szépek. A csoportokban napokkal előbb megkezdődött a farsangra hangolódás. Videó
filmet néztünk a télűzés hagyományairól, a
gyerekek munkáival feldíszítettük az óvodát.
Álarcokat készítettünk, rigmusokat, verseket,
dalokat tanultunk. Volt olyan csoport, akik
fánkot készítettek a gyerekekkel.
Szerdán reggel a tornateremben kezdődött a
karnevál. Valamennyi csoport bemutatkozott
egy kis verssel, dallal. Miután megszemléltük
egymás jelmezét, a táncház után mindenki a
saját csoportjában folytatta a mulatozást. Volt
eszem-iszom, tánc, vidám vetélkedők, tréfás,
táncos feladatok.
A következő héten, az udvaron elégettük a
Kisze bábot, és hatalmas ricsajt keltve elkergettük a telet.
Füleki Veronika
óvodapedagógus
Bázisintézményi
programsorozatunk
e havi bemutatója a népi játék, néptánc
tematikájára épült, az „Így tedd rá” módszer segítségével.
A gyerekek örömmel, önként vettek részt az
alaposan felépített játékos tevékenységekben.
A táncos lábú gyermekek bemutatták azt a
folyamatot, amíg a gyakorlástól, a test bemelegítésétől, eljutottak egy kidolgozott koreográfia előadásáig.
Szemléltettük más intézményekből kolléga-
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nőinknek is, miként alkalmazzuk óvodánkban
a néptánc megismerésére, szeretetére való felkészítést.
Akik még nem vezették be az óvodai nevelésbe a gyermektánc megalapozó módszereit
a látottak alapján bátran elkezdhetik csoportjukban a gyermekek között. Nagyon elégedetten távoztak intézményünkből a programon
résztvevő óvodapedagógusok.
Tóthné Regényi Csilla
Jezerniczki Andrea
óvodapedagógusok

ISKOLAI
HÍREK

2019. március
zsűri külön oklevelekkel jutalmazta. Külön
öröm, hogy az egyéni beöltözésen kívül alsó
tagozatban is inkább a csoportos fellépések
kerültek előtérbe.
Felső tagozatosaink is kitettek magukért,
színvonalas, jól begyakorolt mozdulatsorokat
mutattak be a nagyérdeműnek.
A 2., 3. és 4. osztályosok a MINIDISCONAK örülhettek, elsőseink pedig egy
vidám, játékos vetélkedőn vehettek részt.
A tombolahúzáson együtt izgulhattunk, a
hab a tortán pedig az esti disco volt.
A számos egyéni oklevélen túl az összes
csoportos fellépő elismerő oklevélben részesült.
A tavaly bevezetett fődíjnak, a vándorkupának és a vele járó pizzázásnak alsósaink
közül a 3. b osztályosok örülhettek Hercegek és hercegnők című produkciójukkal,
míg a felsősök közül a 8. a osztályosok Retro
disco produkciója bizonyult a legjobbnak.
Köszönet illeti a szülői munkaközösség, a
tantestület tagjait! Köszönjük a kedves szülőknek a felajánlásokat, a büfében, s az iskola
kitakarításában nyújtott önzetlen segítséget!
Nagy Antal Róbert
DÖK

Bolyai Természettudományi
Csapatverseny eredményei
5. helyezés: Mácsai Rebeka
Czirok Balázs
Soós Barnabás
Soós Benedek 6.évf. 6.b
Fejes Éva, Kadlicskó Krisztián,
Rákosi Gabriella - felkészítők

Diákjaink ismét elűzték a telet

Versenyeredmények – sport

Február 15-én, pénteken farsangi jelmezek
színes kavalkádjában pompázott iskolánk
aulája. A hangos zeneszó, a rengeteg ötletes,
jól begyakorolt produkció, és a vidám gyermekarcok csak fokozták a hangulatot.
Tanulóink közül sokan szép, saját készítésű
jelmezbe bújtak. A kreativitást, ötletességet a

Röplabda megyei döntő III. korcsoport
I. hely
Csapattagok:
Bődi Panka, Egri Lili, Kovács Kriszta,
Magai Gréta, Hársing Mira, Tódor Jázmin,
Lőrincz Hanna, Grátzner Gréta, Lendvay
Szabina, Jantász Dorka, Polgár Boróka

2019. március
Röplabda megyei döntő IV. korcsoport I.
hely
Csapattagok:
Bődi Panka, Egri Lili, Kovács Kriszta,
Magai Gréta, Csiszár Viktória, Dósa Janka,
Szép Lenke
Mezei városi futóverseny Fiú csapat III.
korcsoport I. hely
Csapattagok:
Tóth András, Gál Marcell, Nánássy Máté
Mezei városi futóverseny Egyéni III. korcsoport
Tóth András I. hely
Nánássy Máté IV. hely
Vipler Dávid VI. hely
Gál Marcell XIII. hely
Mezei városi futóverseny lány csapat III.
korcsoport II. hely
Csapattagok:
Fogarasi Hanga, Tomasowszky Lili, Szalai
Vivien, Turi Dorka, Simon Eszter
Mezei városi futóverseny Egyéni IV. korcsoport
Farkas Réka I. hely
Megyei Dominika III. hely

XV. Gergely-napi Művészeti
Fesztivál- Gyenesdiás 2019.
Hosszú hagyományokat őrizve idén a
XV. alkalommal rendeztük meg a Jubileumi Regionális Gergely-napi Művészeti
Fesztivált.
A hagyományt azoknak köszönhetjük, akik
a legelső alkalommal is itt voltak, jól érezték magukat, és ezért újra eljöttek. Majd
továbbadták élményeiket másoknak, és azóta
hasonló örömmel térnek vissza minden márciusban.
Olyan jellegű rendezvény, verseny, ahol
kimondottan a művészeti iskolák tanulói találkoznak nem gyakori. Ezért döntött
úgy a művészeti iskola nevelőközössége
15 évvel ezelőtt, hogy regionális jelleggel,
négy megyében /Vas, Veszprém, Somogy,
Zala / meghirdeti a Gergely-napi fesztivált.
Azért a Gergely-napot választottuk, mert
egyrészt ennek a napnak már évszázadok óta
szoros kapcsolata van az iskolai munkával.
„ A Gergely-nap ünneplését IV. Gergely pápa
rendelte el 830-ban, aki elődje I.( Nagy) Gergely pápát ( 590-604) az iskolák alapítóját, a
gregorián éneklés megteremtőjét az iskolák
patrónusává tette. E naphoz felvonulások,
diákpüspök választás és vetélkedők kapcsolódtak.” A regionális fesztivál őrzi a valaha
Európa-szerte ismert Gergely-járás hagyományát.
Másrészt erre az időpontra összeállnak,
elkészülnek azok a művészeti alkotások, ame-
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közös rendezvényen.
Fontosnak tartjuk, hogy rohanó világunkban időt szakítsunk a művészetekre,
megálljunk és megfigyeljük gyermekeink
tehetségét, fejlődését. A művészeti képzés
célja, hogy felébressze a művészet iránti
érdeklődést. Mindenekelőtt azt célozza meg,
hogy a művészetben való jártassággal bizonyos lelki képességeket gyakoroljon és fejlesszen.
Az eseményre Somogy, Veszprém, Vas
és Zala megye általános iskoláinak tanulói
kaptak meghívás.
Öt művészeti ágban mutatkoztak be a diákok:
vers-és prózamondás, drámajáték, néptánc,
népdaléneklés, ipar-és képzőművészet.
Az idei évben 35 településről (tavaly 33):
Berhida, Badacsonytomaj, Veszprém, Szombathely, Szentgotthárd, Zalaegerszeg, Keszthely, Zalaszentgrót, Vasvár, Monostorapáti,
Nagykanizsa, Hévíz, Marcali, Salomvár,
Rezi, Galambok, Nova, Murakeresztúr, Zalakomár, Zalakaros, Kehidakustány, Sárvár,
Zalaszentbalázs, Alsópáhok, Zalavár, Sármellék, Becsehely, Celldömölk, Zalacsány,
Gelse, Vonyarcvashegy, Zalaszántó, Őriszentpéter, Pacsa, Gyenesdiás.
57 (tavaly 51) intézményből, 800 fellépő
mutatkozott be. 203 produkció hangzott el
ezen a napon.
A képző- és iparművészeti tanszakra 21
intézményből 138 alkotás érkezett.
103 (tavaly 96) felkészítő nevelő segítette a
diákok munkáját.
Szeretnénk fenntartani a fesztivál jelleget,
a legtöbb kategóriában minősítést kaptak a
fellépők.
Évről évre magasabb a jelentkezők száma.
Sokan visszatérnek, de új intézményekből is
jelentkeztek fesztiválunkra.
A néptánc, vers-és prózamondó, színjáték
bemutatók az általános iskolában zajlottak, a
népdaléneklés a Községháza nagytermében
került megrendezésre. A beküldött képző-és
iparművészeti alkotásokat 12:00-kor értékelte
a zsűri az iskola aulájában.
Ebben az évben is rangos zsűri értékelte a
diákok előadásait és a beküldött alkotásokat.
A SZAKMAI ZSŰRI TAGJAI VOLTAK:
Vers és prózamondás:
Karáth Anita
Zrínyi Miklós Gimnázium magyar tanára,
költő,
Zala Páholy szerkesztője és műsorvezetője
Kósa Tamás
Magyar nyelv- és irodalom szakos tanár
Népdaléneklés:
Maczkó Mária
eMeRTon-, Magyar Örökség díjas-, és
KÓTA Tanári-díjas népdalénekes,
Népművészet Ifjú Mestere
Ifj. Horváth Károly
KÓTA Tanári-díjas népzenész, népzeneta-
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nár,
Népművészet Ifjú Mestere
Széles András
népzenész és zenepedagógus, citeraművész,
Népművészet Ifjú Mestere, Magyar Kultúra
Lovagja
Drámajáték:
Gosztola Barbara
drámapedagógiatanár, gyermekszínjátszó
rendező
Szücsné Pintér Rozália
drámapedagógus, szaktanácsadó
Ipar és képzőművészet
Baranyai Zoltánné
innovátor mestertanár
Néptánc
Bogdán Gergely
néptáncpedagógus
dr. Berecz István
Örökös Aranysarkantyús táncos, Fonó
Budai Zeneház népzenei igazgatója,
a Fölszállott a páva 2012-es évadának
szólótánckategória győztese
A szakmai zsűri véleménye, hogy évről-évre
magasabb színvonalú produkciókat látnak és
hallanak.
A minősítés és helyezések mellett a XV.
Gergely-napi bemutatón fesztiválgyőztest
hirdettünk minden tanszakon, és emlékplakettet vihetett haza minden művészeti
ágban egy-egy iskola.
Ez a márciusi Gergely-napi Művészeti Fesztivál fontos eseménye az iskolánknak és az
ideérkező diákoknak.
A 15 év alatt több visszajelzést kaptunk a
rendezvényről különböző intézményekből:
„Az eseményre lelkesen készülünk, várjuk a
találkozót, hiszen a megelőző években is sok
szép élménnyel térhettünk haza.
Köszönjük a lehetőséget, jó felkészülést
kívánok Nektek is! ”vagy„ Szeretnék gratulálni a művészeti fesztivál színvonalas szervezéséhez, lebonyolításához. Jól éreztük
magunkat, jövőre is megyünk.”
Örömmel tölt el bennünket, hogy évről évre
nemcsak a bekapcsolódó települések, hanem
a jelentkező intézmények száma is nő.
Reméljük, hogy a részt vevők az idén is jól
érezték magukat!
900 órakor volt az ünnepélyes megnyitó az
iskola aulájában, ahol a „Gergely-járás”
népszokást mutatták be a népi ének és a
néptánc tagozatos diákok.
A rendezvényt megnyitotta Gál Lajos,
Gyenesdiás Nagyközség polgármestere.
Támogatók
Köszönjük mindazoknak, akik segítették
rendezvényünk sikeres lebonyolítását!
Külön köszönjük fő támogatóinknak:
Bangó Edina – Gyenesdiás
Baranyai Zoltánné – Badacsonytomaj
Coop ABC – Gyenesdiás
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Coop Sarok ABC – Gyenesdiás
Czuczor Lilla – Keszthely
Diákönkormányzat – Gyenesdiás
Dongó Árpádné – Gyenesdiás
Gödörházy Alapítvány – Gyenesdiás
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Étkezdéje
Gyutai-Sebestyén Csilla – Gyenesdiás
Gyutai-Szalay Nikoletta – Gyenesdiás
Iker virág és ajándék üzlet – Gyenesdiás
J & A Kerámia – Gyenesdiás
Kárpáti János Általános Iskola Szülői Munkaközössége – Gyenesdiás
Kollár Szabolcs – Gyenesdiás
Kovács Gyöngyi – Vonyarcvashegy
Ledvayné Molnár Szabina – Gyenesdiás
Maczkó Mária – Tura
Makó-Hóbár Petra – Gyenesdiás
Max Gastro, Darnai Pince – Somogyi Zoltán
Móni süti – Gyenesdiás
Nagykanizsai Tankerületi Központ
Palaczki Tamásné – Keszthely
Pontyos Könyvkereskedés – Keszthely
Produktív Bt. – Keszthely
Rózsahegyi Kft. – Gyenesdiás
Számítógépes Gravír Stúdió – Tóth Kft. –
Gyenesdiás
Szent Ilona Camping – Gyenesdiás
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet – Badacsony
Torony csárda – Kollár Mária – Gyenesdiás
Tourinform – Gyenesdiás
Wellness Hotel Katalin – Galló Zsolt – Gyenesdiás
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság – Zalaegerszeg
GERGELY-NAP EREDMÉNYEK
Képzőművészet
I.korcsoport II. korcsoport
különdíj Adrián Dóra, Gyenesdiás Kárpáti J.
Ált. Isk.
Funtek Luca, Gyenesdiás Kárpáti J. Ált. Isk.
Felkészítő pedagógus: Csiza Anna

Iparművészet-tárgyalkotás
Kárpáti János Általános Iskola és AMI
Gyenesdiás (30 fő)
Debreceni Adél 6.o.: szőtt tarisznya, nemezelt baba (kiemelt arany)
Jantász Dorka 5.o. nemezelt tarisznya és
baba (kiemelt arany)
„Macik-nyuszik” csapata (4 fő)
Magyar Csenge
Garamvölgyi Luca
Vass Gréti
Stribli Bori Petra
nemezelt állatkák (kiemelt arany)
Lengyel Sára Rebeka tigris ujj báb (arany)
Kiss-Bertók Emese nemezelt tarisznya és
baba (arany)
Czirok Lilla Kamilla szőtt tarisznya,
nemezelt játék (arany)
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játék (ezüst)
Polgár Boróka (ezüst)
Kovács Boglárka szőtt tarisznya (bronz)
Orbán Rebeka gyöngy és nemez ékszerek
(bronz)
Lobitz Natália nemez ékszertartó és gyöngy
ékszerek (bronz)
Kőhalmi Villő nemezelt tarisznya és baba
(bronz)
Farkas Zsófia nemez játék (bronz)
Szita Zsófia nemez játék (bronz)
Pitzer Dorina nemez játék (bronz)
Gaál Janka nemezelt tarisznya és baba
(bronz)
Kicsik csapata 6 fő nemez játék (bronz)
Nagyok csapata 5 fő nemez játék és
tarisznya (bronz)
Felkészítő pedagógusok:
Bertók Ágnes, Inkler Ildikó
Fesztiválgyőztes: Kárpáti János Általános
Iskola és AMI Gyenesdiás

Vers- és prózamondás
Ssz Név Osztály Iskola neve Felkészítő
neve Minősítés
1. korcsoport
Buzás Mátyás 2.o. Kárpáti János Általános
Iskola és AMI, Gyenesdiás; (ezüst)
Felkészítő: Sebestyén Vera
2. korcsoport
Doma Vilmos 3.o. Kárpáti János Általános
Iskola és AMI, Gyenesdiás (bronz)
Felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó
Berta Bulcsú 3.o. Kárpáti János Általános
Iskola és AMI, Gyenesdiás (bronz)
Felkészítő: Zámolyi Andrea
Vers Hunor 4.o. Kárpáti János Általános
Iskola és AMI, Gyenesdiás (ezüst)
Felkészítő: Varga Lászlóné
3. korcsoport
Hocz Katalin 6.o. Kárpáti János Általános
Iskola és AMI, Gyenesdiás (ezüst)
Felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó

Ángyán Szilveszter 6.o. Kárpáti János
Általános Iskola és AMI, Gyenesdiás
(bronz)
Felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó
Szente Benedek 6.o. Kárpáti János Általános
Iskola és AMI, Gyenesdiás (bronz)
Felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó
4. korcsoport
Horváth Ronaldó 7.o. Kárpáti János
Általános Iskola és AMI, Gyenesdiás
(bronz)
Felkészítő: Cseh-Bodnár Zsanett

Néptánc
GYENESI PALÁNTÁK I. korcsoport
ARANY
GYENESI CSEMETÉK I. korcsoport
ARANY
GYENESI VIRÁGOK II. korcsoport EZÜST
GYENESI IFJONCOK III. korcsoport
ARANY
MECSÉRI LEILA
KÖNYE BÁLINT I. korcsoport ARANY
BARNA BOGLÁRKA
KÖNYE BÁLINT I. korcsoport ARANY
GAÁL BENJÁMIN II. korcsoport
KIEMELT ARANY
TÓTH ANDRÁS III. korcsoport
ARANY
BERTA ANTÓNIA
GOMBÁR JANKA III. korcsoport
KIEMELT ARANY
Felkészítő pedagógus: Tarjányi Sándor

Színjáték
1. GYENESDIÁSI MÓKÁZÓK: Telefonos
dolgaink (ezüst oklevél) Kárpáti János
Általános Iskola és AMI, Gyenesdiás
Felkészítő: Kun Sándorné
Különdíjas: Bagoly Marcell – Gyenesdiási
Mókázók
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Népdaléneklés
1-2.osztály
szóló
Szabó Dávid 1.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Gyutai Zente 1.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Tóth Zsombor 1.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Mosdósi Lora 2.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Együttes
Gyenesi legénykék (3 fő) 1.o. Kárpáti János
Általános Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
3-4. osztály
Szóló
Tóth Dorottya 3.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen!
Samstag, 13. April ab 09.00 Uhr
Ostern ist bald da – Es wird Zeit für die
Vorbereitungen!
Ob Groß, ob Klein – die Klubbücherei lädt
Sie und Ihre Familie zu Ostervorbereitungen
im kleinen Hirtenhaus ein.
Spielklub für Kinder, Osterdekorationen
basteln, Ostereier färben, im Hirtenhaus wird
Osterbrot gebacken. ab 11 Uhr Streichelzoo
(z.B. Häschen)
Wir bitten freundlich um Backzutaten
wie Eier, Mehl, Zucker, Margarine, Deko,
ausgeblasene Eier, Eierfarben und bedanken
uns im voraus für Ihre Unterstützung.
Samstag, 13. April ab 15 Uhr
Endlich
ist
es
wieder
soweit!
MARKTERÖFFNUNG
Saisonbeginn des I. Balatoner Fischund Kleinbauernmarktes mit unserem
Pflanzkartoffel-Tag. In der KartoffelForschungszentrale
der
Georgikon
Agraruniversität werden neue Kartoffelsorten
gezüchtet, auf dem Markt vorgestellt und
zum Kauf angeboten. Probieren Sie die
Keszthelyer Kartoffeln! Vielleicht möchten
Sie davon auch einige im eigenen Garten
anpflanzen?
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Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Lendvay Csenge 3.o. Kárpáti János
Általános Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Vers Hunor 4.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Együttes
Bődi Lora-Lendvay Csenge-Venekei
Eszter 3.o. Kárpáti János Általános Iskola
Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Gyenesi betyárok
(7 fő) 4.o. Kárpáti János Általános Iskola
Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
5-6. osztály
Szóló
Berta Antónia 6.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Vajda Sára 5.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Baranya Vanda 5.o. Kárpáti János Általános
Verkauf von Pflanzkartoffeln, frischem
Bratfisch, leckerem Osterschinken frisch
aus dem Rauch, handgemachten Frühlingsund Osterprodukten, Erzeugnissen der
regionalen Kleinbauern.
Familienprogramm:
15.00 Uhr: Gyenesdiáser Jugend-Musiker
15.15 Uhr: Feierliche Markteröffnung mit
Herrn Bürgermeister Gál Lajos;
15.30 Uhr: Frühlingsdarbietung der
Gyenesdiáser Kindergarten-Kids
16.00 Uhr: Lustige Parodie mit Farkas
Gergő
16.30 Uhr: Stimmungsvolle Unterhaltung
mit dem Rentnerclub
17.00 Uhr: Musik mit Dudás Robert und
dem Sonntags-Jugendorchester
Frühlings-Verkostungen
und
stimmungsvolle Musik – auch bei
schlechtem Wetter.
Marktöffnungszeiten:
13. April – 16. Juni: SA und SO von 10 –
21 Uhr
17. Juni – 01 September: MO – FR von 16
– 21 Uhr, SA und SO von 10 – 21 Uhr
02. – 15. September: SA und SO von 10 –
21 Uhr
Vom 14. – 20. April ganztägig
Europas größtes IBCC PreisgeldAnglerturnier am Balaton
Nach
den
absolut
gelungenen
Anglerturnieren in den vergangenen Jahren
findet wieder das Internationale Balatoner

Gyenesdiási Híradó
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Együttes
Füzike énekegyüttes
(10 fő) 5-6.o. Kárpáti János Általános Iskola
Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
7-8. osztály
Szóló
Borda Levente 7.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Kovács Kriszta 7.o. Kárpáti János Általános
Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Együttes
Csillagvirágok (3 fő) 7.o. Kárpáti János
Általános Iskola Gyenesdiás kiemelt arany
Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Csicseri énekegyüttes (12 fő) 7.o. Kárpáti
János Általános Iskola Gyenesdiás kiemelt
arany Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit
Fesztiválgyőztes: Kárpáti János Általános
Iskola és AMI, Gyenesdiás
Karpfenfänger-Turnier („Carp Catcher
Cup”) nahezu am gesamten Ufer des Sees
statt. Auch am Diáser Spielstrand und am
Gyeneser Lidó-Strand wetteifern mehrere
Teams. Ob der dickste Fisch an einem
unserer Strände an die Angel geht?
ACHTUNG:
In der Zeit vom 14. April (Sonntag) 18
Uhr bis 20. April (Sonntag) 08.00 Uhr sind
Behinderungen und Beeinträchtigungen
der Wettkämpfe untersagt. Fischen und
Angeln im Strandbereich und Umkreis
von 200 m sind verboten, weiterhin sind
während der Zeit das Befahren des Sees mit
Booten oder anderen Wasserfahrzeugen
sowie das Baden im See nicht erlaubt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Verwaltung der Großgemeinde Gyenesdiás
NÜTZLICHE INFORMATIONEN FÜR
IMMOBILIEN-EIGENTÜMER 2019
Sehr geehrte Immobilien-Eigentümer!
STRANDBADKARTEN
FÜR
GYENESDIÁSER EINWOHNER
Die Ausstellung und Gültigkeit der
Strandbadkarten
für
Gyenesdiáser
Einwohner ändert sich. Die neue Karte
mit neuem Design wird im Gemeindeamt
ausgestellt. Die Ausstellung beginnt ab 20.
Mai 2019. Hierfür benötigen Sie ein aktuelles
Passfoto (nicht älter als ein Jahr) und Ihre
Adressenkarte. Die Anmeldegebühr ändert
sich nicht. Ab sofort wird der Mißbrauch mit
den Karten streng sanktioniert.
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SPERMÜLL ENTRÜMPELUNG
Das Datum der Spermüll Entrümpelung
ändert sich. Das vorher bekanntgegebene
Datum (15.04.2019) fällt aus. In
diesem Zeitpunkt wird im Rahmen der
„Waldreinigung” der illegal abgelagerte
Müll gesammelt. Die Entrümpelung sowie
die Eisensammlung finden dieses Jahr am
12. November 2019 statt. Wir bitten um Ihr
Verständnis.

wie vorher: Montag: geschlossen, Dienstag:
14:00-17:00,
Mittwoch:
geschlossen,
Donnerstag: 14:00-17:00, Freitag: 14:0017:00, Samstag und Sonntag: 09:00-13:00

KOMPOSTANLAGE
Die Kompostanlage wurde umgesiedelt.
Der alte Platz wurde geschlossen. Das
Abladen von weiteren Grünabfällen ist
dort streng verboten. Die neue Anlage
befindet sich 200 Meter entfernt von der
alten, Anfahrt von der Szoroshadi Straße.
Die neue Kompostanlage ist ab 1. März
2019 geöffnet. Die Öffnungszeiten sind

SAMMLUNG VON ELEKTROALT
GERÄTEN
Nach dem Erfolg der vorjährigen Aktion
wird dieses Jahr am Dienstag, 7. Mai
2019 die Sammlung der Elektroaltgeräte
(alte Fernseher, Haushaltsgeräte, Computer) wieder ausgeführt. Dafür wird ein
Conatiner auf dem Parkplatz neben der
Kirche in der Hunyadi Straße aufgestellt.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

A táblázat adataiból megállapítható, hogy
2018. évben 9.851 ezer Ft-tal több adóbevétel keletkezett, mint az előző évben,
szinte valamennyi adónemnél emelkedés
tapasztalható.
A negyedik napirend keretében a 2019.
évi Közbeszerzési Terv elfogadására került
sor.
Az Önkormányzat idei évre vonatkozó
tervei, fejlesztései között közbeszerzési
kötelezettség alá eső beszerzések az alábbiak:
TOP-2.1.3.-15-ZA1-2016-00008 számú
Gyenesdiás Nagyközség belterületi csapadékvíz-elvezető hálózatának részleges
kiépítése és felújítása.
GINOP-7.1.9-17-2018-00015 Természetháza látogatóközpont előtti út aszfaltozása
(28 500 000Ft)
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00008
Gyenesdiás
Nagyközség
Úthálózatának
kerékpárosbarát
fejlesztése
Algyenes-Aldiás kerékpáros barát településrész
kerékpárosbarát
fejlesztése
(150 000 000Ft)
Homoki utca aszfaltozása (6 000 000Ft)

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február
26-án tartotta legutóbbi soros ülését.
Az első napirend keretében az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek c. napirendet tárgyalta a
testület. A képviselő-testületnek a saját
bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeit – évente – legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig kell
megállapítani, az önkormányzat ebben az
évben sem tervez hitelfelvételt.
A második napirendi pontban az Önkormányzat 2019. évi költségvetését fogadta
el a képviselő-testület 824.475.458 Ft
költségvetési bevétellel, 1.054.929.201 Ft
költségvetési kiadással, -230.453.743 Ft
költségvetési egyenleggel állapítja meg.
Az összes bevétel 1.065.182.811 Ft, mely
egyező az összes kiadás összegével.
A harmadik napirendi pontban a
2018. évi adóztatási gyakorlatról készített
beszámolót tárgyalta a képviselő-testület.
A 2018. évi helyi adóbevételek az alábbiak
szerint alakultak:
Év

GRÜNABFALL-ABHOLUNG
Die Abholung vom Grünabfall findet am
27. April 2019 und am 23. November statt.
Diesen Service können nur Privathaushalte
in Anspruch nehmen.

Az ötödik napirendi pontban a Polgárőr Egyesület tájékoztatóját tárgyalta a

2018.

2017.

2016.

Építményadó

61.051

63.959

57.711

Telekadó

11.836

11.772

11.236

Idegenforg. adó

28.287

26.880

24.569

Iparűzési adó

106.224

96.095

78.871

Gépjárműadó

18.071

16.745

16.599

Késedelmi pótlék

581

547

287

Talajterhelési díj

346

547

457

226.396

216.545

189.730

Összesen:

Ablademöglichkeit von 8:00 bis 15:30 Uhr.
Beim Laden wird Hilfe gewährt.
LÄRMBELÄSTIGUNG
Es ist ganzjährig untersagt, in der
Gemeinde an Sonn- und Feiertagen Lärm
verursachende Maschinen und Geräte zu
benutzen, die Ruhe und Umwelt stören
(z.B. Motoren und elektrisch betriebene
Maschinen). Dies gilt außerdem an
Werktagen abends von 20 bis morgens 8
Uhr, vom 1. Juni bis 31. August abends von
22 bis morgens 8 Uhr. Diese Vorschriften
gelten gleichermaßen für Livemusik und
Schall-Vorrichtungen ohne Erlaubnis der
Gemeinde
VERBRENNEN IM FREIEN
Gemäß Nationaler Feuerschutzregelung ist
in der ganzen Siedlung das Verbrennen
im Freien ganzjährig verboten.
képviselő-testület. Polgármester úr elismeréssel szólt a polgárőrség munkájáról,
arról a tevékenységről, amit a település
érdekében tesznek. A képviselő-testület
az idei évben is számít a polgárőrségre az
idegenforgalmi szezonban – vendég polgárőrökkel – 5 héten keresztül, főszezonban. A testület az idei évben megemelte
az egyesület támogatását. A települési
gyűjtőutaknál, gyalogátkelőknél a rendőri
jelenlét rendkívül fontos. Megköszönte
a polgárőrség koordinatív munkáját.
Bízik abban, hogy a 2019. évi szezon az
elmúlt évihez hasonlóan eredményesen
levezényelhető.
A hatodik napirend keretében a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot vizsgálta
felül és fogadta el a képviselő-testület.
A hetedik napirendi pontban az üdülőhely általános rendjéről szóló 20/2013. (V.
29.) önkormányzati rendelet módosítására
került sor, melyről részletesen az áprilisi
lapszámban tájékoztatjuk olvasóinkat.
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött
a gyermekorvos helyettesítésére készült
megállapodás jóváhagyásáról,
6/2019. (I. 29.) számú határozata (településrendezési eszközök) kiegészítéséről,
A képviselő-testület soron következő
ülését 2019. március 26-án, 18:00 órakor
tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.) Gyenesdiás Sportjáért kitüntető cím
átadása
2.) Felkészülés az idegenforgalmi idényre;
3.) Környezetvédelmi Program 2019. évi
feladatai
4.) Tájékoztató a Közútkezelő KHT tevékenységéről
5.) Tájékoztató a DRV tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

2019. március
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az utóbbi időben tapasztalható több ingatlan előtt is, hogy a tulajdonosok a közterületre
farönköket, nagyméretű köveket helyeztek ki,
melyek fokozott balesetveszélyt jelentenek.
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.”
A 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 ingatlantulajdonosokat,
hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztető
állapotot szüntessék meg, a közterületre
kihelyezett
balesetveszélyes
tárgyakat
távolítsák el!
***

Egyre nagyobb gondot okoznak
településünkön az elkóborolt, szabadon lévő kutyák.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi. II. törvény kimondja,
hogy „Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja,
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a

HIRDETMÉNY
A köztársasági elnök kitűzte az EURÓPAI
PARLAMENT TAGJAINAK 2019. évi
választását.
A szavazás napja: 2019. május 26.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási
irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
Az Európai Unió más tagállamának válasz-
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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 chippel történő ellátásán
túl nyakörvvel, illetve bilétával (cím, telefon)
is lássanak el.
Megújuló strandigazolványok
A strandigazolványok kiváltása az idei
évtől változik, új helyszínen a Polgármesteri
Hivatalban kerülnek kiadásra. A strandigazolványok formájukban is megújulnak, az
új igazolványok kiadása 2019. május 20-án
kezdődik. Kiváltásukhoz egy évnél nem
régebbi fénykép és lakcímkártya szükséges,
a regisztrációs díj nem változik. Az igazolványokkal való visszaélést a Hivatal szigorúan
szankcionálja.
A lomtalanítás időpontja változik, 2019.
április 15-én elmarad. Ezen a napon az
„erdőtakarítási program” keretében az illegálisan lerakott hulladék kerül összegyűjtésre
a hegylábi részeken. A lomtalanítás új időpontja 2019. november 12. A vasgyűjtés
időpontja is ehhez igazodik. Kérjük szíves
megértésüket!
Komposzttelep
A komposzttelep új helyszínre költözött és
a régi telep felszámolásra került. 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) nyitott meg változatlan nyitvatartási renddel: Hétfő: zárva, Kedd: 15:0018:00, Szerda: zárva, Csütörtök: 15:00-18:00,
Péntek: 15:00-18:00, Szombat, Vasárnap:
09:00-12:00. A komposzttelepet kizárólag
gyenesdiási ingatlantulajdonosok helyezhetnek el zöldhulladékot, maximum 0,5 m3
mennyiségben.
Nagyobb mennyiségű faág, fanyesedék a
cserszegtomaji (hadi út melletti) komposzttelepen helyezhető el, 800 Ft/teherautó
áron. A cserszegtomaji komposzttelep nyitva
tartási ideje: H-P: 8-16 óráig.

Zöldhulladék-szállítás
Zöldhulladék szállítás: 2019. április 27-én
és november 23-án végzi a hulladékszállító
cég. A zöldhulladék-elszállítás csak magánszemélyekre vonatkozik.

tópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel
rendelkezik – 2019. május 10-ig kérheti
névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda
vezetőjétől (jegyző).
Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát. A listaállításhoz legalább 20 000
választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár személyesen szavazhat az
értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.

A mozgásában korlátozott választópolgár
mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa
megjelölt
településen
átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein
adhatja le szavazatát.
Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.
valasztas.hu weboldalt.

Térítésmentes lakossági elektromos, és
elektronikai hulladékgyűjtés.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata lakossági elektromos és elektronikai
hulladék, berendezés (e- hulladék) gyűjtést szervez, amely során a lakosság ingyen
leadhatja háztartásában összegyűlt e- hulladékát.
Az e- hulladékgyűjtés ideje: 2019.
május 7. 8:00-16:00-ig
Az e- hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Gyenesdiás, Hunyadi utcai parkoló (temető mellett).
Gépbeszerzés
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Vállus Község Önkormányzatával konzorciumi partnerként, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú felhívásra pályázatot nyújtott
be erőgép és a tartozékai beszerzésre. A
nyertes pályázat eredményeként mind
Gyenesdiás, mind Vállus 7.957.533 Ft,
mindösszesen 15.915.066 Ft, támogatásban részesült. A pályázat 85 % támogatást
biztosított, a projekt teljes költségvetése
19.026.916 Ft. Ebből az összegből mindkét
település részére beszerzésre került egyegy Zoomilon RK504 típusú traktor, valamint egy-egy hóeke, padkakasza, só-, és
granulátumszóró, fűnyíró és szállító boksz.

Nemzeti Választási Iroda
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SPORT
Gyenesdiási vívó sikerek

Újfent szép eredményeket értek el az
elmúlt hónapokban Gyenesdiás utánpótlás
korú vívói a különböző hazai rendezésű
versenyeken, jórészt nemzetközi mezőnyben,
nemcsak nagy örömet és büszkeséget okozva
ezzel edzőjüknek, családjaiknak,
de
öregbítve
sikereikkel
lakóhelyük, Gyenesdiás jó hírét.
Fiataljaink közül rangidősként
Kovács Alex – aki immár pécsi
gimnazistaként (így érthető
okokból a Balaton Vívóklub szerelését PTE-PEAC-ra váltva), de
továbbra is gyenesdiási lakosként folytatja vívó karrierjét – új
egyesületének csapattagjaként
az elmúlt év novemberének
végén a kadet párbajtőr országos bajnokság csapatversenyében 10., míg idén január végén
az idősebbek, azaz a juniorok mezőnyében
szintén csapatban 11. helyezést szerzett. Az
aktív vívás mellett Alex immár évek óta versenybíróként is közreműködik a versenyek
lebonyolításában.
Az eggyel kisebbek, azaz a serdülők mezőnyében két gyenesi fiatalember is viszi –
nem is akármilyen eredménnyel – a Balaton
Vívóklub mellett településünk hírnevét. Kiss
Attila az elmúlt év novemberének elején az
OLIMPICI Grand Prix párbajtőrverseny
sorozatának hajdúhadházi állomásán erős,
100 fő feletti nemzetközi mezőnyben igen

Labdarúgás visszatekintő
A nyári sikeres igazolásokkal, hét új labdarúgó került a Zala megyei I. osztályban játszó
felnőtt férfi csapathoz. Kocsis Norbert edzővel sokat dolgoztak és összecsiszolódtak a
játékosok. Olyan gárda lépett pályára mérkőzésekként, amelyik domináns szerepet mutatott és minden körülmények között a saját
játékát próbálta nyújtani. Sikerült a csapatot
stabilizálni. Az őszi idényben ez meglátszott
az eredményességükön. Azokon a mérkőzéseken, amelyeken nem győztesként hagyták
el a pályát, ott is végig irányítottak, kivéve a
Hévíz és a Gellénháza elleni vereségeket. Az
eredményességre is büszkék lehetnek még
akkor is, ha hét pont bent maradt a csapatban,
amivel bőven a dobogón telelhettek volna.
A tavaszi bajnokság előtti játékosmozgás a
csapatnál. Távoztak: Sipőcz Gábor és Dufka
Dániel (Ausztria), Szokoli Márk (Szécsisziget).
Érkeztek: Bolla László (Zalaszántó), Székács Olivér (Hévíz), Kubicsek Sámuel (Cserszegtomaj).
Az eddig lejátszott két tavaszi fordulóban
Hévíz ellen hazai pályán egy gólos vereséggel kezdett a csapat, majd Lentiben 0-2-ről
fordítva 4-2-re nyertek. Így most a 19. for-

- 15 előkelő, érmes 8. helyet, majd ugyanezen
versenysorozat február elejei, budapesti állomásán 125 induló között 19. helyet, legutóbb
pedig a március elejei, Bükfürdő Kupán a
szintén 100 körüli mezőnyben 15. helyet
szerzett.
A szintén serdülő korú Kaló Ádám az előbb
említett budapesti Grand Prix viadalon 9. lett,

megismételve ezzel a versenysorozat 2018.
novemberében tartott hajdúhadházi és a 2018.
decemberében tartott szolnoki állomáson
elért helyezését. Kaló Ádám a 2019. március
elejei Bükfürdő Kupán viszont már dobogós,
3. helyen végzett, ahol a döntőbe jutásért az
egyik balatonfüredi csapattársától kapott ki
nagyon szoros küzdelemben 15:14-re. Ádám
a saját korcsoportja mellett már rendszeresen
részt vesz a nagyobbak, azaz a kadet korosztály versenyein is. Ezen 17 év alatti korosztályban 14 évesen az előző év november
végén rendezett kadet országos bajnokságon
dulóban az 5. helyen állnak 12 győzelemmel
és 7 vereséggel, 50-31-es gólaránnyal és 36
ponttal. Jelenleg négy csapat is holtversenyben szerepel és a dobogó harmadik fokán álló
Olajmunkás SE 7 ponttal tart előrébb. Izgalmas tavasznak nézünk elébe.
A Zala megyei III. osztály Kelet-csoportjában
szereplő Gyenesdiás – Vonyarcvashegy közös
csapata nehéz helyzetben folytatja a tavaszi
küzdelmeket. Előbb Hévízen, majd Sármellék
ellen hazai pályán szenvedtek 7-0 arányú vereséget. A bajnokságban így a 13. helyen állnak
4 győzelem, 1 döntetlen, 11 vereséggel, 27-61es gólaránnyal és 13 ponttal.
A megyei I. osztályban szereplő női csapatunk az őszt végig az első helyen töltötte.
Az utolsó 11. fordulóban a nagy riválissal a
Police Ola LSK-val játszottak és nagy csatában kaptak ki 5-3-ra. Ezzel a második
helyre kerültek a veretlen vendégek mögé 9
győzelemmel és 2 vereséggel, 76-11-es gólaránnyal, 27 ponttal. A gyenesdiási hölgyek
34-gyel több gólt szereztek, mint egerszegi
riválisaik. Megérdemlik, hogy biztassuk őket
tavasszal élménydús mérkőzéseiken ezzel is
hozzásegítve őket egy újabb szép érem megszerzéséhez.

Góth Imre

2019. március
125 induló közül egyéniben a 20. helyen
végzett. De a szenzáció csak ezután jött! A
másnapi csapatversenyen a Balaton Vívóklub
kadet csapata (a 4-ből 3 serdülő korú vívóval felállva) 22 csapat közül bronzérmes lett,
többek között Ádámmal és a vonyarcvashegyi
Németh Zéténnyel a soraiban, nagy örömet
okozva ezzel családjuknak, illetve edzőiknek Borosné Eitner Kingának és
Kovácsné Kopfer Beatrixnek.
Meg kell még említeni a
gyenesdiási vívó különítmény
ifjabb tagjait, a még csupán
gyermek korosztályú Lancz
Domokost és az újonc korosztályú Dávid Olivért, akik sokat
tanulva idősebb földijeiktől, már
egyre több versenyen bontogatják szárnyaikat és remélhetőleg
hamarosan hasonló szép sikereket érnek majd el. Ezt bizonyítja
az is, hogy Dávid Olivér a legutóbbi Bükfürdő Kupán az újoncok között a 105 indulóból már 25. helyezett
lett.
A szép eredményekhez szívből gratulálunk
és csak így tovább
Alles srácok!
Kaló Róbert szülő

Major Veronika
világcsúccsal nyert!
Február végén a világ legjobb női sportpisztolyosai Újdelhiben találkoztak a
sportlövő-világkupán. Major Veronika
a Keszthely BEFAG LK kiválósága
is indult és remek versenyzésével két
számban is teljesítette a tokiói olimpiai
részvételhez szükséges kvótát. Előbb
sportpisztolyban óriási, hétpontos előnnyel,
40 pontos új világcsúccsal (591 körös összteljesítménnyel) nyerte meg.
Két nappal később a női légpisztolyos
számban is hatalmas előnnyel diadalmaskodott 60 lövésből 575 körrel negyedikként
jutott a nyolcas döntőbe. Itt a 24. körben
245,1 körrel nyert a 2. tajvani Vu Csia Jing
előtt, aki 238,4-et lőtt.
A 21 éves keszthelyi tehetséges fiatal versenyző a csodálatos eredmények birtokában
felszabadultan készülhet a tokiói olimpiára.
Szurkoljunk együtt Veronika sikeréért!
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ZALA MEGYEI I. OSZTÁLY FÉRFI
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
SORSOLÁSA.

ZALA MEGYEI III. OSZTÁLY FÉRFI
KELET-CSOPORT LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG SORSOLÁSA.

ZALA MEGYEI I. OSZTÁLY NŐI
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
SORSOLÁSA.

KINIZSI SK. GYENESDIÁS - OLAJMUNKÁS SE,
2019. 03. 23. 15:00 óra

ZALASZENTLÁSZLÓ SK - GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY, 2019. 03. 24. 15:00 óra

2019. 03. 31. 10:00 óra:
ADA NOVA SE - KINIZSI SK GYENESDIÁS

ZALALÖVŐI TK - KINIZSI SK. GYENESDIÁS,
2019. 03. 30. 15:00 óra

GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY KARMACS SE, 2019. 03. 31. 15:00 óra

KINIZSI SK. GYENESDIÁS - FLEXIBIL-TOP
ZALAKOMÁR, 2019. 04. 06. 15:30 óra

LE ALSÓPÁHOK - GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY, 2019. 04. 07. 15:30 óra

2019. 04. 07. 13:00 óra:
ZÖLD ELEFÁNT ÉT. ZALAAPÁTI KINIZSI SK GYENESDIÁS

CSÁCS-SE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS,
2019. 04. 14. 15:30 óra

GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY - KSE
VÁRVÖLGY, 2019. 04. 14. 15:30 óra

KINIZSI SK. GYENESDIÁS ZNET-TELEKOM BECSEHELY SE,
2019. 04. 20. 16:00 óra

ZALASZÁNTÓ SE - GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY, 2019. 04. 20. 16:00 óra

KINIZSI SK. GYENESDIÁS HORVÁTH-MÉH KISKANIZSA,
2019. 04. 27. 17:00 óra
SEMJÉNHÁZA SE - KINIZSI SK.
GYENESDIÁS, 2019. 05. 05. 16:30 óra
KINIZSI SK. GYENESDIÁS - FEMAT
CSESZTREG SE, 2019. 05. 11. 14:30 óra
ZVFC - KINIZSI SK. GYENESDIÁS,
2019. 05. 19. 17:00 óra

GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY - ZÖLD
ELEFÁNT ÉT. ZALAAPÁTI,
2019. 05. 05. 16:30 óra
SE SÜMEGCSEHI - GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY, 2019. 05. 12. 16:30 óra
GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY VINDORNYASZŐLŐSI SE, 2019. 05. 19. 17:00 óra
ZALACSÁNYI SE - GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY, 2019. 05. 26. 17:00 óra
GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY KEHIDAKUSTÁNY SE, 2019. 06. 02. 17:00 óra

KINIZSI SK. GYENESDIÁS - TECHNOROLL
TESKÁND KSE,
2019. 05. 25. 17:00 óra

ÓHID FK - GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY,
2019. 06. 09. 17:00 óra

SZEPETNEK SE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS,
2019. 06. 01. 17:00 óra

GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY - FC
KESZTHELY II., 2019. 06. 16. 17:00 óra

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

Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

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

2019. 04. 20. 14:00 óra:
KINIZSI SK GYENESDIÁS - TÜRJE SE
2019. 04. 28. 10:00 óra:
TECHNOROLL TESKÁND KSE KINIZSI SK GYENESDIÁS
2019. 05. 04. 14:00 óra:
KINIZSI SK GYENESDIÁS SZEPETNEK SE
2019. 05. 12. 10:00 óra:
POLICE - OLA LSK - KINIZSI SK
GYENESDIÁS
2019. 05. 18. 14:00 óra:
KINIZSI SK GYENESDIÁS - ADA NOVA SE
2019. 05. 25. 14:00 óra:
KINIZSI SK GYENESDIÁS ZÖLD ELEFÁNT ÉT. ZALAAPÁTI
2019. 06. 01. 14:00 óra:
GUTORFÖLDE MSC KINIZSI SK GYENESDIÁS

Ü V E G E Z É S

KERTÉSZET
KESZTHELY
KESZTHELY,
SEMMELWEIS U. 2.

Szent Glória Temetkezési KFT

2019. 04. 13. 14:00 óra:
KINIZSI SK GYENESDIÁS GUTORFÖLDE MSC

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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A Zalai Balaton-part Ifjúsági
Fúvószenekar 25 éves fennállását
ünnepelte a Balaton Színházban,
március 16-án tartott – immár
ezerötszázegyedik - koncertjével. Gratulálunk az együttesnek,
a fenntartó Vonyarcvashegy
Önkormányzatának, illetve a Kék
Balaton Fóvósegyesületnek, de
mindenek előtt Kiss Tamás karnagynak, aki kezdettől fogva irányítja, vezeti az együttest.

Katica parti a bölcsődében!

Az önkormányzatunk EFOP 1.5.2-162017-00003 kódszámú pályázata támogatásával Farsangi táncházat rendeztünk
február 23-án. Gyerekeknek és óvodásoknak Tarjányi Sándor, a nagyobbaknak
Fodor Matyi és Fodor Zsófi tartotta a táncházat. Muzsikált Pálházi Bence és Bandája.
Több környékbeli táncegyüttes képviseltette
magát a rendezvényen.

Intézményünkben február 12-én tartottuk a
farsangi mulatságot.
Vidám farsangi dekorációkkal tettük hangulatossá az épületet és a csoportszobáinkat is.
A gyerekekkel bohócokat festettünk és farsangi álarcokat színeztünk, hogy hangulatot
adjunk az ünnepléshez.
Minden évben igyekszünk a
gyerekek számára kedves inspirációt adni jelmez ötletek terén,
így az idei évben a Katicára esett
a választásunk.
Mindenki kitett magáért, nagyon
ötletes jelmezeket készítettek
a kedves szülők gyermekeik
részére.
A kicsiket sem zavarta, hogy be
kellett öltözniük, vidáman viselték Katica jelmezeiket.

A délelőtt folyamán énekeltünk és táncoltunk a gyerekekkel, tízóraira pedig elfogyasztottuk hagyományainkhoz hűen a farsangi
fánkot és a szülők által felajánlott ropogtatni
valókat.
Vidám és jó hangulatú délelőttöt töltöttünk
el ezen a napon.
Horváth Eszter – Kisgyermeknevelő
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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

Tradicionális pácolással és füstöléssel
tartósított húsvéti ínyencségek, a Bálizs
gazda húsüzeméből, Nemesszentandrásról.
Igazi Zalai termék:

Darabolt sonka 2015 Ft/kg
Csülök 1490 Ft/kg
Tarja 2015 Ft/kg
Angol szalonna 2070 Ft/kg
Egy kis Vasi csemege, Babati füstölt hátsó
csülök 1290 Ft/kg
Trafikban minőségi folyó borok nagy
választéka: nagyon kedvező ár-érték arány.
Magyar tarka tehenektől frissen fejt, teljes
értékű tej. 159 Ft/l
Nyitva tartás: hétfő-péntek 6-19
szombat 6-14 vasárnap 6-12
Érvényes: 2019.03.22-04.15.

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó 8 db kétrészes - jó állapotú - horgászbot orsóval felszerelve.
Érdeklődni 06 30 5371252 telefonon.
Fehér és vörösbor, valamint házi tyúktojás eladó.
Tel: 0630/ 217 3751

A Csiperke Gombatermesztők Egyesülete
kedvezményes áron értékesíti a csiperke
(champignon) gombát. A gombában sok vitamin
és ásványi anyag található, emellett fehérjében is
gazdag, tehát többszörösen érdemes az étrendbe
beépíteni.
A gomba ára: I. osztály: 500 Ft/kg
Érdeklődni: Volner Lajos: 0630/238 8959

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

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

MINŐSÉG, SZAKÉRTELEM,
KEDVEZŐ ÁRAK EGY HELYEN!

Minden, ami a szemüveghez kell:

KERETEK, LENCSÉK
(távoli, olvasó, multifokális, bifokális)

Ne habozzon, kérjen egy jó ajánlatot.

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.03.01-től 04.15-ig.

