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MINDEN KEDVES GYENESDIÁSI
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KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Kilencedik alkalommal nyitotta meg kapuit
a Gyenesdiási Piac és Rendezvénytér

Gál Lajos polgármester,
Gyenesdiás
képviselőtestülete

Programajánló
Április 27. Vadászputritól a Pálosokig:
vezetett gyalogtúra a Nagymezőtől a
BFNP szervezésében
Április 27-28. Rügyfakadás – Tavaszünnep: Föld Napi tavaszköszöntő
szabadtéri családi rendezvény a Nagymezőn. Szombaton lovas és huszárfelvonulás, Föld napi túra; vasárnap:
főzőverseny szabadtűzön – „régi
korok konyhája”, játékos programok,
Varázshangok játszóház, lovas- és
íjászbemutató, kő- és sodrófahajítás,
népzene, tánc és tábortűz
Május 3. Vollein Ferenc festőművész
kiállításának megnyitója a Községházán
Május 11. Balatoni Barista Bajnokság: Izgalmas látvány, különleges
ízélmények és csábító illatok nem csak
kávékedvelőknek. Verseny a Balaton
Kávéja és a Balaton Koktélja címért A
Darnayban. Pince, rendezvénypajta és
piknikkert.
Részletes programok a 3. oldalon.
A rendezvényekre a szervezők nevében is
szeretettel invitálunk minden kedves érdeklődőt!

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 11.

Stabilan borongós időjárási körülmények között várta színes termelői portékáival és vidám hangulatú műsoraival az
érdeklődőket a piacot üzemeltetők köre.
Kis „keménymag” módjára derűs kedél�lyel álltak színpadra citera muzsikájukkal a
Pékné Orbán Julianna vezetésével a 2018ban alakult Gyenesdiási Ifjú Muzsikások,
akiket a Dalárda koszorúja kísért énekszóval. A bemutatkozó előadás után már észre
se vettük, hogy esik az eső, hisz a hivatalos
polgármesteri köszöntőt és Manninger Jenő
Képviselő úr gratulációja után az óvodások zenés- táncos produkciója, már-már
napsütéses tavaszi hangulatot loptak a lelkünkbe. Arcunkon a mosolyt és fagyoskodó
végtagjainkban a ritmust a Nyugdíjas Klub
tréfás előadásai és Farkas Gergő „Sajt”
bohókás operett produkciója tartotta. A ren-

dezvényt Dudás Róbert igazán nagyszerű
sláger zenés kiskoncertje zárta. Aki eljött,
biztosan nem csalódott, hisz a Gyenesdiási
Kertbarátok vendégszerető, páratlan kínálata a finom ételek és italok segítettek ismét
hangulatossá varázsolni Gyenesdiáson a
Piacnyitót! Ezúton is köszönet minden
résztvevőnek, támogatónak az áldozatért, a
közösségi élményért. Várhatóan az idén is
egy jó szezon elé nézünk.
Nyitvatartás: 2019. április 13. – szeptember 14. ezen időszakon belül:
• 2019. április 13 – június 16.: szombat és
vasárnap 10.00-21.00
• 2019. június 17 – szeptember 1: hétfő-péntek 16.00-21.00, szombat és vasárnap 10.0021.00
• 2019. szeptember 2 – szeptember 15:
szombat és vasárnap 10.00-21.00
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Gyenesdiás Sportjáért 2018 kitüntető címek átadása

Idén márciusban ismét köszöntötte Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata azokat
a sportolókat, egyesületeket, akik az előző
évben, években kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak sportágukban.
A kitüntető címek 2009 óta testületi ülés
keretében kerülnek átadásra a Községházán. Gál Lajos polgármester köszöntötte
az ünnepélyes pillanatra megjelenteket és
elsőként Major Veronikának az est házias�szonyának gratulált a február végén Újdelhiben nyújtott kiváló teljesítményéhez a
megszerzett olimpiai kvótáihoz, valamint az
Eszéken megrendezett 10 méteres légfegyveres Európa-bajnokságon szerzett bronzérméhez.
A kitüntetések átadásánál Góth Imre Árpád
alpolgármester méltatta a sportolókat.
„Gyenesdiás Sportjáért 2018” elismerő
címet Fazekas Nándor kapta, aki 20032004-es idényben igazolt az akkor NB IIIban játszó gyenesdiási csapathoz. Játékával
hozzájárult a magasabb osztályba jutáshoz.
2014-ben az Alpok-Adria versenyen párosban 1., egyéniben 2. helyezést ért el. A grazi
nemzetközi versenyen az I. osztályú, kiemelt
kategóriában csoport másodikként jutott a
legjobb 16 közé.
Hazai szenior versenyek résztvevőjeként a
60-64 éves korosztályban 2017-től gyenesdiási
színekben egyéniben, párosban és DC. csapatban 6 arany-, 7 ezüst-, 2 bronzérmet szerzett.
Jelenleg az országos ranglistán, korcsoportjában a 4. helyen szerepel kiemelt versenyzőként
és résztvevője a nyári Európa-bajnokságnak.

„Gyenesdiás Legjobb Sportolója 2018”
címet Czafit Richárd labdarúgó vehette át.
Általános iskolai tanulmányait Gyenesdiáson
végezte a labdarúgással is itt ismerkedett meg,
folytatva családja szép ívű hagyományait.
Megfordult Keszthelyen, Hévízen, Szombat
helyi Haladásban, Körmenden, Balaton
füreden. Tudására felfigyelt a korosztályos
válogatott is. A 2015-2016-os idény óta
a Gyenesdiási Kinizsi SK játékosa és 38
góljával nagyban hozzájárult a Zala megyei
II. osztályú bajnokság megnyeréséhez,
gólkirályi címet szerzett. A 2017-2018-as
bajnokságban ismét a legtöbb gólt szerezte,
36-tal ismét gólkirály lett, immár a Zala
megyei bajnokság I. osztályában. Lejátszott
299 mérkőzéséből 235 alkalommal kezdett,
198 gólt szerzett.
„Jó tanuló, jó sportoló 2017” címet ketten
vehették át. Borda Levente 2014 augusztusában, kilenc évesen kezdett vitorlázni. A balatonfüredi Spartacus Vitorlás Egylet tagjaként
szép sport eredményeket, a gyenesdiási általános iskola 7. osztályos tanulójaként dicséretes
tanulmányi eredményt ért el.
2017-ben: Kereked kupa Csopak Ranglista
versenyen 106 induló között az 1. helyet szerezte meg. A BYC kupán, Balatonfüreden
1032-es mezőnyben serdülő korosztályban
1. A magyar bajnokságban, Tihanyban 140ből serdülőknél 2., csapatban magyar bajnoki
címet szerzett. Magyar Válogatott tagjaként
a Thaiföldön rendezett világbajnokságon 281
indulóból a 168. helyen végzett.
2018-ban: Keszthely Kupa ranglista verse-

nyen 104-ből 1. helyezett lett. A magyar bajnokságban, Balatonfüreden 160-as mezőnyben
egyénileg 2., csapatban magyar bajnoki címet
szerzett.
Külföldi versenyei közül a tavaly Koperben
rendezett szlovéniai válogató versenyen 109ből a 8. helyen végzett. Az Ora Cup Ora Garda
tón: 382-ből 17. hely. 2018-ban az Európa-bajnokságon Hágában 150-ből 37. hely.
Idén Nápolyban 171-ből a 6. hely.
Palamosban, Spanyolországban 530-ból a 21.
Antiguában képviseli Magyarországot a világbajnokságon.
Szintén a „Jó tanuló, jó sportoló 2017”
kitüntetésben részesült Tóth Attila.
2015 - ben kezdett vitorlázni a balatonfüredi
Spartacus Vitorlás Egyletben. Teljesítményével bekerült az utóbbi két évben a magyar
válogatott keretbe.
Tavalyi legjobb eredményei. A 36. Garda
Lake Meeting, Olaszországban 1076 versenyzőből - amely Guinness rekord létszám -, 8.
hely. Minden idők legjobb magyar eredménye
Optimiszt osztályban. Raiffeisen Kupa, Balatonföldvár 1. hely. Csoki Kupa, Balatonföldvár
1. hely. Sopron Fertő-tó Kupa: 2. hely. Országos csapatbajnokság Tihany: 1. hely. Szlovénia
Koper, Európa Kupa 9. hely. Európa-bajnokság Hollandia, két futamgyőzelemmel a legjobb magyar lett.
Az elmúlt 25 évben a Balaton nyugati medencéjéből Tóth Attila tudott csak két egymás utáni
évben az országos magyar ranglistán - 2017ben - 1., majd - 2018-ban - 2. helyet szerezni.
Góth Imre

Segítségnyújtás Varga Kristóf János - Bibó István Gimnázium 9.NY osztályos tanuló javára
Kristóf évek óta súlyos betegséggel küzd, ami sajnos most még komolyabbra fordult. A betegséggel járó fájdalmon túl, családjának
ez óriási anyagi megterhelést jelent. Kérjük, támogassa Kristóf gyógyulását anyagi hozzájárulásával! Köszönjük!
Számlaszám: 11773494-01243855 Varga Kristóf János
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel hív minden érdeklődőt
2019. május 3-án,
pénteken 18 órára
gyenesdiási Községháza
nagytermébe,

Vollein Ferenc

festőművész,
a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért”
képzőművészeti elismerés és ösztöndíj
2015. és 2017. év nyertesének

Színek az égből

című, negyvenegyedik önálló
kiállításának megnyitójára.

MEGHÍVÓ!
A globális klímaváltozás mára mindenki számára érzékelhető valósággá vált. Az
elkövetkező évtizedek legnagyobb kihívását az fogja jelenteni, hogy a mérséklés és az
alkalmazkodás terén az emberi közösségek mennyire lesznek hatékonyak.
A Klímabarát Települések Szövetsége megalakulásától kezdve küldetésének tekinti,
hogy e kérdésekben a helyi közösségek felelősségvállalását erősítse. A KEHOP-1.2.015-2016-0001 kódszámú, kiemelt eljárásrendű projekt keretében ezért országosan
8 helyszínen szervezünk olyan regionális rendezvényt, melyen a régió települési
és megyei önkormányzati döntéshozói, civil és szakmai szervezetei, vállalkozásai,
valamint egyetemei és egyéb kutatóműhelyei részvételével a klímaváltozás hatásainak
mérsékléséről és a klímaadaptáció lehetőségeiről tanácskozunk, a konferencia-előadások
után pedig a szélesebb szakmaközi kapcsolatok kiépítésére biztosítunk lehetőséget.
A Balaton Régióbeli Klímabarát rendezvényre 2019.04.30-án kerül sor
GYENESDIÁSON, a TERMÉSZET HÁZÁBAN
(8315 GYENESDIÁS, DORNYAI U. 4.).
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! A RÉSZVÉTEL
INGYENES, de a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztrációhoz kötött,
melyet a regisztracio@klimabarat.hu e-mail-címen tehet meg.
További információt ugyanezen az elérhetőségen adunk.

Köszöntőt mond
Góth Imre Árpád
Gyenesdiás Nagyközség alpolgármestere
A kiállítást megnyitja
Illésné Major Julianna
Zala György-díjas festőművész
Vonyarcvashegy
Közreműködik
Petik Ákos gitárművész, Keszthely
További információk: JAMK Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507
A kiállítás megtekinthető: 2019. május
31-ig, munkaidőben.
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Vidám tavaszköszöntő koncert,
holisztikus kertgondozás és szakmai
oltás a hatodik Gyümölcsoltó
Boldogasszony Napján
A hatodik alkalommal tartott színvonalas
program az idén is számos érdeklődőt vonzott. A Varázshangok az Egészségért Egyesület tavaszköszöntő, vidám dalai igazán
megfelelő indítást adtak ennek az örömteli
programnak. A nyitányt követően Gál Lajos
polgármester részletesen ismertette Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának vallásos
és gyakorlati jelentőségét, valamint kitért
Gyenesdiás egész éven át tartó környezetvédelmi és háztáji növény támogatási akcióira
is. A köszöntőt követően Varga-Csikász

Fenntartható
Gyenesdiáson
Településünk az idei évben ismét nagy
örömmel csatlakozott a március 18-25-e
zajló országos Fenntarthatósági Témahéthez. Az iskola számos érdekes programot és
vetélkedőt hirdetett a tanulóknak, így az idén
minden osztálynak lehetősége adódott, hogy

Gyenesdiás harmadik
köztemetőjének fásítása
Sajnos időszerűvé vált, hogy a település
meglévő két köztemetője mellé egy harmadik kialakítása is megkezdődjön. Erre
a Szoroshad bejáratnál az államilag vis�szakapott területen (Faludi-sík) van lehetőségünk, ahol a napokban megkezdődött a
tereprendezés és a jövőbeni temető kerítés
nyomvonalán a fásítás. A közel 300 méter

-4-

Gyenesdiási Híradó

plébános úr áldotta meg
az oltóvesszőket, majd
Almásy Béla kutató
agrármérnök
tartott
egy spirituális előadást
a Tündérkertek holisztikus megközelítéséről.
A gyümölcsoltás szakmai bemutatóját Partics
Gyulának
köszönhettük, aki a számtalan
érdeklődő kérdését és
kérését kitartóan állta. A
rendezvényen a Kertbarát Kör Volner Lajos szakmai vezetésével
Magbörzét tartott. A rendezvény kitűnő hangulatáról színvonalas előadásukkal a Dalárda

tagjai gondoskodtak. Ezúton köszönjük meg
minden kedves résztvevőnek és szereplőnek
a rendezvény sikeréhez nyújtott támogatását.

az iskola udvarán hivatalosan is örökbe fogadjon
egy fát. A meghirdetett
fotópályázatra is számos
kimagasló
természeti
fénykép készült. A témahét keretében Prof Dr.
Tóth Gergely egyetemi
tanár tartott a 7-8 osztályosoknak
elgondolkodtató előadást a világ
fenntarthatatlan jelenségeiről, a kialakult bűnös
struktúrákról és a társadalmai, gazdasági egyenlőtlenségekről,
Nagy
Réka Ökoanyu pedig
az érdeklődő lakossággal
osztotta meg gyakorlati tanácsait a környezettudatos életmóddal és háztartásvezetéssel
kapcsolatban. A rendezvényhét zárásaként
Gál Lajos polgármester vezetésével egy

geotúrára is sor került, mely során főleg alsós
gyermekek a jelenlegi felhagyott kőbányák
helyszínén bekövetkezett évezredes geológiai
változásokról nyertek részletes betekintést.

hosszú ültetésben Polgármester úr vezetésével vettek részt
a Hivatal dolgozói is. A célkitűzéseink közös összefogással történő megoldására óriási
szükség van napjainkban. Ez a
település a civil jóakarat, szándék és aktív részvétel nélkül ma
nem az lenne, amire ma büszkék lehetünk. Fontos, hogy a
településen élők mindannyian
magunkénak érezzük a települést és
a felmerülő kérdéseket, kihívásokat
együttes gondolkodással, közös szerepvállalással valósítsuk meg. Ahhoz, hogy
a település megőrizze a jövőben
is vonzerejét, számos feladatot kell megoldanunk. Csakhogy a két leginkább önkéntes
munkával is segíthető területet
említsük: sajnos az erdőszéli
területeken egyre csak gyűlik a

háztartási és építőipari hulladék és a településünk -egyik vonzerejét jelentő- éven át tartó
rendezvényei is azért tudnak kedvező kínálatot nyújtani, mert a lebonyolításban helyi
civilek vállalnak segítő szerepet. Látnunk,
kell: Gyenesdiás életét mi magunk is meghatározhatjuk, rajtunk is múlik, hogy milyen
környezetet alakítunk ki és adunk tovább
gyermekeinknek.

Gyenesdiási Híradó

Életfa Emlékplakett
Arany fokozata az
Agrárminisztériumtól
2019. március 14-én Nagy István, agrárminiszter a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
és Könyvtárban ünnepélyes keretek között
fejezte ki elismerését mindazoknak, akik
kimagasló szakmai munkájukkal hozzájárultak nemzetünk gyarapodásához és a magyar
agrárium megerősödéséhez.
Dr. Kovács János címzetes egyetemi
docens, a Pannon Egyetem Georgikon Kar
nyugalmazott tudományos főmunkatársa,
Életfa Emlékplakett Arany fokozat kitüntetésben részesült több évtizede a kertészet
tudományágban végzett kiváló oktatási
tevékenységéért, a zöldségtermesztésben,
a
paprika,
zöldbab
és
sárgarépa
fajtanemesítésében elért eredményeiért.
Dr. Kovács János kertész családban született, szüleivel együtt dolgozva már gyermekkorától kezdve Gyenesdiáson, a családi
kertészetben szívta magába a kertészkedés
alapjait. Innen indult Bajára, a Kertészeti
és Szőlészeti Középiskolába, majd később
Budapestre, a Kertészeti Egyetemre.
Szakmai életútja az 1960-as évektől, a
Pannon Egyetem jogelődjében, a Keszthelyi
Agrártudományi Egyetemen teljesedett ki.
Kutatási témája az első időben a paradicsom
nemesítéshez kötődött, két fajtája kapott
állami minősítést.
Később kutatási tevékenységének fő
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lett,
de emellett volt
energiája
bab
fajták és egy sárgarépa-fajta előállítására is. Fontos
szerepet töltött be
a
magyarországi
vírusrezisztens
fajták, konzervipari
fajták
nemesítésében.
Munkáját
a
segítőkészség
jellemezte,
bárki
fordulhatott hozzá
szakmai kérésekkel, mindig segített, amiben tudott,
szaktanáccsal,
vagy akár genetikai
anyagok átadásával is, ha erre volt
szükség.
Pozitív
személyisége segítette a szakmai együttműködések kialakításában, hazai és külföldi szakműhelyekkel,
intézetekkel állt kapcsolatban, több hazai
szakmai együttműködésben is vállalt szerepet, így született a Főnix zöldbabfajta.
Összesen 12 paprika, 4 bab, 2 paradicsom és egy sárgarépa-fajtát nemesített
az egyetemi keretek között.
A keszthelyi - gyenesdiási térséghez, a

Kovács László gyenesdiási születésű kertészmérnök, a Kunsági Borvidék
Hegyközségi Tanácsa nyugalmazott titkára – aki nyugdíjasként ideje jelentős
részét gyenesi szülőházában tölti - 2019. március 15-e, az 1848-49-es Forradalom
és Szabadaságharc ünnepe alkalmából a Köztársasági Elnök MAGYAR EZÜST
ÉRDEMKERESZTJÉT vette át a Vajdahunyad várában, Budapesten.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a 87 éves kitüntetettnek!
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Balatonhoz való erős kötődését a fajták névadásában
is kifejezte, a fajtanevek egy
részét ez a térség ihlette:
Keszthelyi hajtatási paradicsom, Keszthelyi üvegházi
paradicsom, Rezisztens Keszthelyi paprika, Pelso paprika,
Hattyú F1 paprika, Sirály
zöldbab. A Faludi paprika
nagyközségünk területén elhelyezkedő
középkori, míg a Gyenes paprikafajta
neve a mai nagyközségünkre utal.
Egyetemi oktatási tevékenysége a zöldségtermesztés témájához kötődött. Tanított
az általános agrármérnöki, az agrárkémia
szakokon, burgonya és zöldségtermesztési
blokkban, majd már nyugdíjasként a kertészmérnök hallgatók képzésében is részt vállalt
egy időre. Diplomadolgozatok témavezetésében, TDK dolgozatok elkészítésében is
segédkezet.
Hat szakkönyv megírásában társszerzőként
vett részt, emellett két kari jegyzet elkészítésében is részt vett, számos szakcikket írt.
Szakmai munkáját több kitüntetéssel is
honorálták: Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, Kiváló munkáért járó miniszteri elismerés, Ujhelyi Imre Emlékérem, majd 80.
születésnapja alkalmából Életfa Emlékplakett
ezüst fokozat.
Szakmai munkája mellett társadalmi tevékenységet is vállat, a Magyar Növénynemesítők Egyesületének alapító tagja, MAE tag,
szakmai érdekképviseletek tagja volt.
Jelentős szerepet vállalt a szaktanácsadásban, Zala, Veszprém, Somogy megyei községekben járva segítette a helyi termelők
munkáját a zöldségtermesztés területén.
Idősebb korában is szívesen vállalt előadást
a helyi kertbarát klubban, vagy szakmai bírálatot a csili mustrán.
Szakmai tevékenysége mellett magánemberként is szívesen tett Gyenesdiásért, ha erre
módja nyílt.
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KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
vettünk részt, Varázshangok gitár csapata
Kőhalmi Ági vezetésével elvarázsolták
a közönséget a tavaszt köszöntő játékos
dalaikkal.
Polgármester Úr köszöntőjében utalt a régi
szőlőbirtokra mely az urbanizáció előtt jellemző volt erre a térségre. Felhívta a figyelmet
jó lenne, ha élnénk a lehetőséggel és nem csak
dísznövényt ültetnénk a kertünkbe. Hiszen
van rezisztens szőlőfajta, és a „Tündérkert”
mozgalom jóvoltából lehet beszerezni régi ősi
gyümölcsfákat is. Ötletünk, hogy kis fűszerkert a virágok között nem csak jól mutatnak,
de hasznosak is.
Varga Csikász atya megáldotta az oltó
ágakat, ezek után biztos mosolygós ízletes
gyümölcsök teremnek majd rajta.
Almásy Béla kutató agrármérnök az előadását két témakörre osztotta: 1. „Tündérkertek
holisztikus megközelítése, tudomány szemszögéből. 2. Szemléletváltás, a tündérkertek csodája. „
Érdekes holisztikus szemlélettel magyarázta
el a körülöttünk élő növények viselkedését. Minden állat, növény, amely körül vesz
minket érző lények, növényeink is megérzik
a fájdalmat, örömöt épp úgy mint az állatok.
Ha szeretettel gondozzuk, és viszonyulunk
hozzájuk, képesek leküzdeni a betegségeiket.
Kedves olvasó nem kaptam napszúrást,
Almásy úr egy kutató agrármérnök és be
is bizonyította, hogy egy boldog növény
„zenélni” is tud.(zárásként egy növény által
komponált zenét hallgattunk csodás volt). De
biztos sokan hallottak arról a kísérletről, hogy
elvetettek két szem babot, amikor kikeltek az
egyiket napi szinten szép szóval dicsérték,
a másikról nem vettek tudomást. Eredmény
kétszer gyorsabban fejlődött a „dédelgetett”
bab.
Másodrészt vegyük komolyan a növény
társítást. Talajviszonyok rosszak, pótoljuk
vissza a tápanyagot, ne permetezzünk. Immunizáljuk a növényeinket.
Végezetül Partics Gyulától meg lehetet
tanulni az oltást, de aki erre nem vállalkozott
az is vihetett haza frissen oltott facsemetét.
Következő hétfőn a klubnapunkon meghívott vendégünk Antal Balázs a KrisnaVölgy biokertésze volt.
Elmondta már hosszú ideje biogazdálkodást
folytatnak. Ez az önfenntartó biogazdálkodás
folytonos tanulást, odafigyelést követel. Igyekeznek a holdnaptár útmutatását követve kertészkedni. Bevett gyakorlat, hogy a virágok
mellett vadvirágok is helyet kapnak, a zöldséges kert közelében. Ez azért is fontos, mert
segítik a beporzást végző rovarokat.
Őszi káposztát termelnek csak, így a káposztabolha támadást kivédik. Mivel nagy területen gazdálkodnak, a burgonyát mindig másik
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helyre vetik, burgonyabogár mentes a területük. Gyümölcsösben őshonos gyümölcsfákat
ültettek, így itt sem kell permetezni. Télen
védik a földet, mustárt vagy spenótot vetnek
bele. Nyílván, akinek kicsi a kertje ezt nehezebb kivitelezni, de megvásárolhatók a bio
növényvédő szerek is.
Nagy gondot fordítanak a komposztálásra
is, rétegezni kell: faág, fű, szerves trágya,
locsolás, forgatás. A kész komposztot lehetőleg az északi oldalon tároljuk és takarjuk le.
A hallgatóság paradicsom, chili, uborka és
különleges magokat is kapott ajándékba.
Nagyszerűek ezek az előadások, mert sokat
tanulhatunk anélkül, hogy kifizetnénk több
tízezer forintot egy- egy továbbképzésért.
Éljünk a Kertbarát Kör által meghirdetett
előadások látogatásával.

A gyermekek valamennyien kaptak ajándékot, akár bronz, ezüst, arany, vagy kiemelt
arany minősítést kaptak. Némely esetben
a nem megfelelő dalválasztás nem rajtuk
múlott, ezért óriási a pedagógusok felelőssége
itt is, mint más területeken.
Világos Csabáné az óvoda vezetője megajándékozta azokat az intézményvezetőket,
akik a 10 év alatt a legtöbbször vettek részt
a rendezvényen. (Keszthely, Alsópáhok, Rezi,
Vonyarcvashegy)
Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt,
az önkormányzatnak és az alapítványnak a
támogatást, a kollégáinknak a lelkiismeretes
munkát.
Lóránt Veronika
Sulyok Orsolya
szervezők

Következő klubnapunk május 6-án,
hétfőn 18. 30 lesz a Klubkönyvtárba.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nyílt nap a bölcsődében

Körtvélyesi Ibolya
titkár

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Tizedszer is „megszólalt a pacsirta”
az óvodában 2019. április 5-én
10. alkalommal rendeztük meg a
Pacsirta Gyermekdal Fesztivált.
Mostanra elmondhatjuk, hogy megyei
érdeklődés mutatkozik irántunk, hiszen nem
csupán a szomszédos intézményekből érkeznek hozzánk.
Az idei jubileumi fesztiválon felléptek
azok az iskolás gyermekek, akik pár éve a
„pacsirta” felfedezettjei voltak: Keszthelyről
Csősz Tóth Anna és Humpók Lili valamint a
Gyenesdiási Csicsergő énekegyüttes, természetesen Csordásné Fülöp Edit vezetésével,
aki az egész rendezvénysorozat ötletadója is
egyben.
A rendkívül színvonalas zsűri választással
is hangsúlyoztuk az esemény különlegességét, hiszen körünkben üdvözölhettük ismét
Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar Örökség díjas-, és KÓTA Tanári díjas népdalénekes, Népművészet Ifjú Mestere, valamint
Széles András népzenész, és zenepedagógus,
citeraművész, Népművészet Ifjú Mestere,
Magyar Kultúra Lovagja, ifj. Horváth
Károly KÓTA Tanári díjas népzenész,
népzene tanár Népművészet Ifjú Mestere és
Csordásné Fülöp Edit mesterpedagógus
szaktanácsadó, ének-zene tanár állandó résztvevők mellett.
Valamennyiünknek maradandó élményt
nyújtott Mária és András egyéni előadása a
díjkiosztón.
Erre az alkalomra az óvodapedagógusok is készültek egy gyenesi népdalcsokor
előadásával.

Immár hagyománnyá vált, hogy minden év
tavaszán, egy napon kinyitjuk intézményünk
kapuját az érdeklődő családok előtt. Programunk azt a célt szolgálja, hogy bölcsődénket,
mint intézményt közelebb hozzuk a családokhoz.
Így történt ez az idei évben is április 2-án.
Izgatottan vártuk a találkozást, hiszen jól
tudjuk milyen fontos az első benyomás,
élmény, tapasztalat gyermeknek és szülőnek egyaránt. Nyílt napunkon az érdeklődők
megismerkedhettek a bölcsődében dolgozó
kisgyermeknevelőkkel, dajkákkal, a tárgyi
feltételekkel és bepillanthattak a gyermekcsoportok életébe. Míg a kicsik a játékokkal,
környezettel ismerkedtek, addig szüleikkel a
bölcsődei mindennapokról, ellátásról beszélgettünk, informáltuk őket a beiratkozás módjáról. A felmerülő kérdésekre igyekeztünk
mindenkinek választ adni. Akik ellátogattak
hozzánk betekintést nyertek napirendünkbe,
miként zajlik a délelőtt a gyermekcsoportokban. Részesei lettek közös zenés, mondókás
foglalkozásunknak. A jó idő alkalmat adott
az udvar és a kinti játékok felfedezésére is.
Vidám jó hangulatú délelőttöt tölthettünk
együtt. Örömmel várjuk az újbóli találkozást
leendő bölcsiseinkkel.
Minden kedves érdeklődőnek köszönjük,
hogy ellátogatott intézményünkbe.
Dublecz Károlyné
kisgyermeknevelő
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
bölcsődéseink,
óvodásaink
szüleinek,
valamint
intézményünk
dolgozóinak,
hogy szívügyüknek tekintették a Marcali
Százszorszép Gyermekotthon kis lakóinak
támogatását.
Jövőbeni terveink között szerepel továbbra
is adományok gyűjtése, a következő időpontot kérjük, figyeljék az óvoda honlapján valamint a hirdető táblákon.
Külön köszönet László Gergőnek és
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László Viktóriának, akik 2019. március
28-án lehetővé tették az adományok eljuttatását Marcaliba. A tárgyi ajándékok mellett
a gyermekotthon dolgozói érezték támogató
együttműködésünket.
Mottónk továbbra is: Csaljunk mosolyt a
gyermekotthon lakóinak arcára!
Jezerniczki Andrea
óvodapedagógus

zásának köszönhetően talán az irodalmat, a
verseket is jobban megkedvelték.
A remek előadó nem véletlenül volt a
Slam Poetry Országos Bajnokság többszöri
győztese, 2018-ban a Telekom Lépj előre a
Mostba! kampányának egyik arca.
A következő tanévre is tervezünk már.
Reméljük, hasonlóan jó programokkal sikerül
előrukkolnunk!
Nagy Antal Róbert

„SZÉP ZALÁBAN
SZÜLETTEM…”
Népdaléneklési verseny megyei fordulója
2019. április 12-13.

ISKOLAI
HÍREK

Véget ért a II. Költészet Hete
Bár a tavalyi két hetet felölelő programsorozat helyett ebben a tanévben két napba zsúfoltuk bele az élő műsorokat, így is méltó módon
megünnepeltük a Magyar Költészet Napját.
Alsó tagozatosaink együtt „utazhattak” a
mesék birodalmába Harcos Bálint Bródy
Sándor-díjas író humoros verses meséinek,
meseregényeinek a segítségével.
Felsőseinknek Szabó András előadóművész és Maczkó Mária Magyar Örökség
Díjas népdalénekes adott műsort Könyörgés
(A Halotti Beszédtől a határon túli magyar
irodalomig) címmel.
Nagyobb tanítványaink Bardócz L. Csaba
dalköltő és Major Lászlóné Judit verséneklő
verskoncertjén ismerkedhettek klasszikus és
kortárs költők verseivel a zene segítségével.
7. és 8. osztályosaink Horváth Kristóf
(Színész Bob) slemmer lehengerlő foglalko-

A „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési verseny megyei fordulója került
megrendezésre ezen a hétvégén. A népzene
napjainkban is összetartó érték. Zenei anyanyelvünk lélekben összekapcsol emberi
közösségeket határokon innen és túl.
Zala megyében a 17 éves múltra visszatekintő „Szép Zalában születtem…” címet
viselő népdalverseny mutatja, hogy az énekesek lelkesen őrzik a népzenei hagyományokat,
ezen belül Zala megye népdalkincsét. Ezzel is
tisztelegve Vajda József és id. Horváth Károly
Zala megyei népdalkutatók munkássága előtt.
Évek óta több mint ezer gyermek énekel
a megyénkben a területi fordulókon. A
megyei döntőn több mint 600 népdalénekes
mutatkozott be az országosan elismert szakemberekből álló zsűri előtt:
A zsűri tagjai voltak:
Maczkó Mária
eMeRTon-, Magyar Örökség díjas-, és
KÓTA Tanári-díjas népdalénekes,
Népművészet Ifjú Mestere
Széles András
népzenész és zenepedagógus, citeraművész,
Népművészet Ifjú Mestere, Magyar Kultúra
Lovagja
Horváth Károly
KÓTA Tanári-díjas népzenész, népzenetanár, Népművészet Ifjú Mestere
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41 település 59 intézményéből érkeztek
dalosok.
Szólóének, kisegyüttes, énekegyüttes kategóriákban léptek fel a dalosok.
1-2., 3-4., 5-6., 7-8. és középiskolás korcsoportokban értékelte a zsűri a bemutatott
dalcsokrokat.
Az eredményhirdetés a helyszínen kategóriánként a verseny zárásakor történt. A
népdalénekesek minősítő oklevelet vihettek
haza.
Ezen a versenyen 271 produkció hangzott el.
Pénteken 146, szombaton pedig 125. 600 fő
lépett fel.
76 nevelő készítette fel az énekeseket.
Az évek alatt nemcsak a dalosok létszáma
nőtt egy-egy jelentkezés során, hanem egyre
nagyobb igényesség jellemzi az énekesek dalválasztását, előadásmódját és népviseletét.
A „Szép Zalában születtem…” megyei népdalverseny fordulójáról az 5-8. osztályosok
és a középiskolás korosztályból országos
fordulóra jutottak a szólisták, kisegyüttesek
és énekegyüttesek közül, akik kiemelt arany
minősítést értek el.
„Az ének a legszebben kimondott, belülről
fakadó szó, a legemelkedettebben formált
lelki szépség. Ha énekelsz, nemcsak a hangod
formálod, hanem a lelkedet is, s azét is, aki
hallgatja.”
Marosi Julianna (gyűjtő, népdalénekes,
írónő és néprajzkutató)
Köszönet Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának és Gál Lajos polgármester
úrnak, illetve Hársfalvi Györgynek és Ildikónak, valamint Cseh-Bodnár Zsanettnek és
Juhász Péternének a rendezvény lebonyolításában való segítségükért.
Eredmények
1-2.osztály
Szóló
Szabó Dávid kiemelt arany minősítés
Tóth Zsombor kiemelt arany minősítés
Gyutai Zente arany minősítés
Bogdányi Borbála arany minősítés
Garamvölgyi Luca arany minősítés
Simon Csengele arany minősítés
Mosdósi Lora kiemelt arany minősítés
Kisegyüttes
Gyenesi legénykék arany minősítés
(Gyutai Zente,Szabó Dávid, Tóth Zsombor)
Koponics Vera-Simon Csengele arany
minősítés
3-4.osztály
Szóló
Hársing Hanna kiemelt arany minősítés
Tóth Dorottya kiemelt arany minősítés
Bődi Lora kiemelt arany minősítés
Lendvay Csenge kiemelt arany minősítés
Kovács Ákos kiemelt arany minősítés
Cseh Fruzsina kiemelt arany minősítés
Kurnát-Albrech Sebestyén kiemelt arany
minősítés
Vers Hunor kiemelt arany minősítés
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Kisegyüttes
Bődi Lora-Lendvay Csenge-Venekei
Eszter kiemelt arany minősítés
Énekegyüttes
Gyenesi betyárok kiemelt arany minősítés
(Kurnát-Albrech Sebestyén, Kovács Ákos,
Vers Hunor, Lengl Zalán, Gaál Benjamin,
Mosdósi Marcell, Salamon Márk)
5-6.osztály
Szóló
Vajda Sára arany minősítés
Énekegyüttes
Füzike énekegyüttes kiemelt arany
(Kántor Lelle, Hefler Dóra, Pál Anna, Vajda
Hanga, Vajda Sára, Baranya Vanda)
7-8. osztály
Szóló
Gyutai Júlia kiemelt arany
Kovács Kriszta kiemelt arany
Horváth Dominika arany
Farkas Réka arany
Kiesegyüttes
Csillagvirágok kiemelt arany
(Kovács Kriszta, Gyutai Júlia, Baranya
Hanna)
Csicseri énekegyüttes
(Kovács Kriszta, Gyutai Júlia, Szalóki
Piroska, Garamvölgyi Alexa, Cseh Fruzsina,
Horváth Dominika, Orsós Elizabet, Sulyok
Valencia)

A „Tiszán innen, Dunán túl” országos
döntőn Zala megyét képviselik:
Füzike énekegyüttes (Kántor Lelle, Hefler
Dóra, Pál Anna, Vajda Hanga, Vajda Sára,
Baranya Vanda)
Gyutai Júlia
Kovács Kriszta
Csillagvirágok (Kovács Kriszta, Gyutai
Júlia, Baranya Hanna)
Csicseri énekegyüttes (Kovács Kriszta,
Gyutai Júlia, Szalóki Piroska, Garamvölgyi
Alexa, Cseh Fruzsina, Horváth Dominika,
Orsós Elizabet, Sulyok Valencia)
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Pályázat a helyi népi építészeti és kultúrtörténeti értékek támogatására.
A pályázat általános feltételei: A támogatás a népi építészeti emlékek, hely- és kultúrtörténeti örökség megőrzése érdekében
kerül kiírásra, pl. nádfelújítás, homlokzat
felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés,
stb. A pályázatot Gyenesdiás Nagyközség
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Környezetvédelmi
és Településfejlesztési Bizottsághoz kell
benyújtani. A határidőn túli, tartalmilag
nem megfelelő pályázat érvénytelennek
minősül. A keretösszeg vissza nem térítendő
támogatás. A pályázathoz önerő szükséges,
amelynek mértéke 50%.
A pályázat tartalmi követelményei: A
pályázó adatai (név, cím, hrsz., levelezési cím,
telefonszám) Általános feltételei: Felújítás
előtti és utáni állapotról fotódokumentáció,
felújítás leírása, költségvetés, elkészülés
határideje,
pályázott
pénzösszeg
felhasználásának módja. A pályázott teljes
összeget számlával kell igazolni.
Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a
pályázattal kapcsolatban: Samu Zoltán 516 001. Beadási határidő: 2019. június 30.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás
Nagyközség közigazgatási területén az
alábbi kategóriákban:
1. „Legzöldebb” udvar (örökzöldek, tuják,
cserjék)
2. „Legvirágosabb” udvar
3. „Legautentikusabb” udvar (egyedi stílusú
és dekorációjú)
4. „Leggondozottabb, legtisztább” utca,
utcaszakasz
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok
ösztönzése kulturált, környezetbarát, vendégváró környezet kialakítására, zöldterületek növelésére és virágosítására, fásításra,
a településkép, különösen a lakókörnyezet
esztétikus megjelenítésére. A zsűrizés július
hónapban történik. Írásban, e-mail-ben
(gyenesmuszak@tonline.hu)
jelentkezhetnek: ingatlantulajdonosok, kereskedelmi egységek. Szomszédok, barátok, ismerősök is
nevezhetik az általuk legszebbnek ítélt kertet.
Kérjük Önöket, hogy a fotókat legkésőbb
2019. július 5-ig küldjék meg a fent megadott
e-mail címre a pályázó és az ingatlan adataival együtt. A nyerteseket értékes ajándéktárgyakkal jutalmazzuk a fődíj pedig 50.000
Ft-, értékű növényvásárlási utalvány, amely a
„Márton Napi Zöld Est”en kerül átadásra.

Munkalehetőség
Felnőtt munkavállaló
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a
2019-es strandi szezonra az alábbi munkakörökbe munkavállalót keres:
strandtakarító (udvaros, férfi)
takarítónő
virágápoló (község területére)
üdülőhelyi ellenőr
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Bővebb tájékoztatás és jelentkezés hétköznapokon 8:00 – 15:30-ig a 83/516-001-es
telefonszámon.
Diák munkavállaló
A 2019-es évre strandjainkra diákokat
keresünk 16. betöltött életévtől iskolaszövetkezeten keresztül. Bővebb információ és
a jelentkezés feltételei Gyenesdiás hivatalos
Facebook oldalán: Gyenesdiás (Nyugat-Balaton üdülőfaluja) lesz elérhető április 23-tól.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
előírásai alapján a strandok területén
minden év május 01.-től szeptember
30.-ig horgászni TILOS!

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2019. március 26-án tartotta legutóbbi soros ülését.
Az első napirend keretében a Gyenesdiási
sportkitüntetések átadására került sor.
A képviselő-testület a nagyközségi elismerő
címek alapításáról és adományozásáról szóló
15/2013. önkormányzati rendelete alapján, az
előző évi kiváló eredményeiért, sikereiért
Fazekas Nándor asztaliteniszezőnek „Gyenesdiás Sportjáért”,
Czafit Richárd futballistának „Gyenesdiás
Legjobb Sportolója,
Borda Levente és Tóth Attila vitorlázóknak
„Jó tanuló, jó sportoló”
kitüntető címet adományozott. A sportolóknak
további sok sikert és jó egészséget kívánunk!
A második napirendi pontban az idegenforgalmi idényre történő felkészülésről készült
előterjesztést, valamint a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület beszámolója. A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
tájékoztatta a megjelenteket, hogy a bizottság
a testületi ülést megelőzően bejárást tartott a
településen, megtekintették a strandokat, az
új komposzttelepet. Gratulált a hivatal érintett
munkatársainak, valamint a technikai dolgozóknak, hogy ilyen állapotan vannak a strandok
a szezont megelőzően, illetve gratulált a komposzttelep áthelyezéséhez és jelenlegi állapotához.
A harmadik napirend keretében a Környezetvédelmi Program 2019. évi feladatairól
készült előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület.
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A negyedik napirendi pontban a Közútkezelő Nonprofit Zrt és a DRV tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta meg a
képviselő-testület. Kiss László, a Keszthelyi
Üzemmérnökség vezetője megköszönte az
önkormányzat együtt gondolkodását az elmúlt
időszakban, amikor is megvalósult a 71-es út
menti hercegi vezeték kiváltása, valamint a
Madách utca I ütem, illetve további egyeztetések folynak a Madách utca II. ütem, Faludi
utca vízgerinc kiépítésével kapcsolatban. A
település folyamatosan kerül feltárásra, hiszen
a vízfogyasztás nemcsak a nyári időszakban,
hanem folyamatosan komoly paramétereket
tesz ki a településen. A Madách utca I. ütemének kivitelezése kapcsán felvetődött a tűzcsap
áthelyezésének kérdése, a tervezővel történt
koordináció alapján ez megvalósítható. A tűzcsap a Kamondi utca sarkára kerül áthelyezésre, a munkaterületet az eredeti állapotnak
megfelelően helyre kell állítani. A munkálatok befejezése április végére várható, tehát a
szezon úgy kezdődhet, hogy a Madách utca
teljes egészében használható.
A 2018. évre vállalt fejlesztéseket sikerült
elvégezni. A legnagyobb volumenű beruházás
a 71-es út északi oldali ún. hercegi vezeték
kiváltása volt, amely megelőzte a burkolat felújítást. Ezeket a munkálatokat a DRV
a fejlesztési terveiben szerepeltette. A déli
oldalon halad egy ivóvíz (250D) nyomóvezeték, melynek cseréjét szintén célszerű lenne a
burkolat felújítás megelőzően elvégezni. Erre

-9már kész kiviteli terv van, a forrás rendelkezésre áll. A kivitelező kiválasztása március
végéig lezajlik, április hónapban szerződéskötésre, majd a terület átadására kerülhet sor.
A munkálatokat az idegenforgalmi szezonhoz
kívánják igazítani. 900 fm vezeték cseréje
történik meg, melyet a Közúttal egyeztetve
kívánnak megvalósítani. A teljes vezetékcserét szeretnék idővel elvégezni, de a források
jelenleg ennyit engednek.
A következő, ötödik napirend keretében a
bölcsődei térítési díj megállapításáról döntött
a képviselő-testület, melynek mértéke 2019.
május 1-jétől: 500 Ft/nap/fő összegre változik.
A hatodik napirendi pontban a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2013.(III.26.) önkormányzati rendelet módosítására került sor,
melynek során a szociális étkezés térítési díját
emelte 15 %-os mértékkel a képviselő-testület.
A hetedik napirend keretében a fogászati
ügyeleti ellátásra kötött önkormányzati szerződést módosította a képviselő-testület, melynek értelmében 2019. október 1. napjától a
jelenlegi zalaegerszegi szolgáltató helyett a
keszthelyi Allfordent Kft. egészségügyi szolgáltatóval köt szerződést a fogászati ügyeleti
ellátásra.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött
Szántó Rozália és társai útfelajánlása ügyé-
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ben,
a vízimentő szolgálat díjának emeléséről.
tájékoztatást kapott a testület arról, hogy
újjáalakult a Kábeltelevízió KHT Felügyelő
Bizottsága, melynek tagjai Czibor Zoltánné
és Bertalanné dr. Gallé Vera jegyzők, valamint a ZNet által delegált 1 fő,
az ügyvezetői poszton Martonné Kámán
Györgyit – nyugdíjazását követően – Krasznai István váltja.
A képviselő-testület soron következő ülését
2019. április 23-án, 18:00 órakor tartja. Az
ülés napirendi pontjai:
1.)
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése, könyvviteli mérlege,
pénz- és eredmény-kimutatása, valamint a
belső ellenőr beszámolója
2.) Család-- és Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolója,
Gyermekvédelmi beszámoló
3.) Beszámoló a település egészségügyi
helyzetéről
4.) Tájékoztató a Gyenesdiási Kinizsi SK
tevékenységéről
5.) Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület tevékenységéről
6.) Tájékoztató a Gyenesdiási Asztalitenisz
Sportegyesület tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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Strandok
Strandigazolvány
A strandigazolványok érvényesítése és
kiváltása változik, új helyszínen a Polgármesteri Hivatalban kerül kiadásra. Kiváltásukhoz egy évnél nem régebbi fénykép és
lakcímkártya szükséges, a regisztrációs díj
nem változik, felnőtt 1000 Ft gyermek 500
Ft. Az igazolványokkal való visszaélést a
Hivatal szigorúan ellenőrzi és szankcionálja,
a strandigazolvány névre szóló és nem
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átruházható. Jogtalan használat esetén
az igazolvány egy naptári évre bevonásra
kerül.
Az igazolványok érvényesítésére a Polgármesteri Hivatalban május 20-tól ügyfélfogadási napokon (Hétfő 8-15:30, Szerda
8-15:30, Péntek 13:00-18:00) lesz lehetőség.
Az idei évben az igazolványok lecserélésre kerülnek. Az eddig kiadott igazolványok érvényesítésére és az azokkal való
belépésre a strandokra nem lesz lehetőség,
mindenki részére új igazolvány kerül kiál-

lításra. Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz négy családtag részére válthatnak ki
strandbérletet, ha befizetik a helyi adót és a
fürdőegyesületi tagdíjat. A fürdőegyesületi
tagdíj befizetéséről szóló igazolás valamint
a személyi igazolvány bemutatásával tudják
a strandigazolványt kiváltani. A harmadik és
minden további kiskorú gyermek mentesül a
strandigazolvány kiállításáért fizetendő díj
alól.
A 2019-es szezontól a strandi jegyárak az
alábbiak szerint változnak.

Diási Játékstrand

Gyenesi Lidó strand

ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN
(június 1-től július 5-ig és augusztus 26-tól szeptember 9-ig)

ELŐ- ÉS UTÓSZEZONBAN
(június 1-től július 5-ig és augusztus 26-tól szeptember 9-ig)

Napi jegyek

Hétköznap

Felnőtt belépő

850

Családi belépő

Hétvége

Napi jegyek

Hétköznap

Hétvége

900

Felnőtt belépő

550

2 200

2 300

Családi belépő

1 500

1 600

Gyermek belépő

500

500

Gyermek belépő

400

400

Diák, nyugdíjas belépő

600

650

Diák, nyugdíjas belépő

450

500

Kabinjegy, kerékpártároló jegy
Napi kabinjegy

900

Heti kabinjegy

5 400

Zárt kerékpártároló jegy (napijegy)

FŐSZEZONBAN
(július 6-tól augusztus 25-ig)
Napi jegyek

300

FŐSZEZONBAN
(július 6-tól augusztus 25-ig)
Napi jegyek

Hétköznap

600

Hétvége

Felnőtt belépő

1 000

Családi belépő

2 500

2 700

1 100

Gyermek belépő

500

Diák, nyugdíjas belépő

750

Hétköznap

Felnőtt belépő

650

Családi belépő

Hétvége
700

1 700

1 800

Gyermek belépő

400

400

Diák, nyugdíjas belépő

550

600

Heti jegy
Felnőtt

3 300

500

Gyermek

2 400

850

Havi jegy

Kabinjegy, kerékpártároló jegy

Felnőtt

12 600

Napi kabinjegy

900

Gyermek

8 400

Heti kabinjegy

5 400

Idényjegy

Zárt kerékpártároló jegy (napijegy)

300

Heti jegy
Felnőtt

5 100

Gyermek

3 000

Felnőtt

36 000

Gyermek

24 000
KEDVEZMÉNYES JEGYEK
(teljes szezonban)

Havi jegy
Felnőtt

20 000

Gyermek

10 000

Úszójegy (zárás előtt egy
órával váltható)

Felnőtt

60 000

Hungary Card

Gyermek

30 000

Balaton Card

Idényjegy

WB Gyenesdiás Plusz Kártya

Felnőtt

Gyermek

800

400

Úszójegy (zárás előtt egy órával
váltható)
Hungary Card
Napos Zala Kártya
WB Gyenesdiás Plusz Kártya

ingyenes

Gyermek

550

300

Napos Zala Kártya

KEDVEZMÉNYES JEGYEK
(teljes szezonban)

Balaton Card

Felnőtt

ingyenes

Gyermekjegy 4-14 év között váltható;
Családi jegy: 2 felnőtt+2 gyermek
Nyitva tartás: elő- és utószezonban: 8:00-18:00;
főszezonban: 8:00-19:00
A hétköznapra váltott jegy hétfőtől-péntekig,
a hétvégi jegy szombat-vasárnap érvényes.
Az árak forintban (HUF) értendők, és az áfát tartalmazzák.
Ön a belépőjegy megváltásával magára nézve kötelezőnek ismeri el
strandjaink rendtartását!

Gyenesdiási Híradó

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen!
Samstag, 20. April von 10–16 Uhr:
Hasenohrfest im Haus der Natur
Besucherzentrum
Im Innenhof findet ein buntes ganztägiges
Oster-Familienprogramm statt: Häschen
streicheln, verschiedene Wettbewerbsspiele
(Seifenblasen,
Zielschießen
mit
Wasserpistole, Wettrennen, Eierjagd im
Tierpark), Workshop mit VolkskunstKreativhaus, Kunst- und Erzeugermesse,
Gesichtsbemalung
mit
Henna
und
Glitzertattoos.
Samstag, 27. April von 09-17 Uhr:
Geführte Wanderung
Das
Frühlingserwachen
in
der
Natur erleben. Ganztägige geführte
Wanderung in den Keszthelyer Bergen.
Sehenswürdigkeiten während der Tour
durch das einstige Jagdrevier des Grafen
Festetics: Berzsenyi Aussichtsturm und
Aussichtsturm auf dem Láz-Berg, Ruinen
des Paulinerklosters, St.Miklós-Quelle.
Treffen und Abmarsch um 9 Uhr bei der
Großen Wiese, Wanderstrecke 23 km,
Wanderzeit 8-9 Stunden, Höhenunterschied
670 m rauf und runter, Schwierigkeitsgrad
5, Teilnahme unentgeltlich. Bitte 10 Min.
vor dem Start zum Treffpunkt kommen.
Benötigte und empfohlene Ausrüstung:
Gute Kondition, dem Wetter entsprechende
Kleidung und Schuhe, Regenjacke, ErsatzPullover, Rucksackverpflegung, Kamera,
Fernglas.
Weitere Informationen: Sinka Gábor, +36
30 491 0063 oder sinkagbr@gmail.com
Samstag und Sonntag, 27. und 28. April
ab 10.30 Uhr:
„Die Knospen sprießen” – 21.
Frühlingsfest auf der Großen Wiese
Der „Tag der Erde” (22.4.) ist ein guter
Anlass für ein vielseitiges Programm mit
Vergnügen für die ganze Familie. Sonntag
ist der zentrale Tag, Wandertour, Kochduell
am offenen Feuer, Vorführung von Reitern
und Bogenschützen, Spiele, Volksmusik und
vieles mehr. Alle sind herzlich willkommen!
Samstag, 27. April
10.30 Uhr: Festzug des III. Szegeder
Landwehrmann-Bataillons
und
des
Gyenesdiáser
Husarenbanderiums
durch Gyenesdiás, begleitet von der
Boombatucada-Band.
(Route:
Diás
SpielstrandMadáchstr.-Csokonaistr.Lőtéristr.-Große Wiese).
12.00 Uhr: Husarenvorführung mit Pferden
14.00 Uhr: Botanischer Spaziergang im
Wald
14.30 Uhr: Der ungarische Wandererverein
stellt Tourenprogramme vor

- 11 Sonntag, 28. April
08.00 Kochduell (traditionelle Speisen der
Region). Voranmeldung nötig!
10.30 Husarenparade
11.30 Vorstellung von Kultur Umweltverbänden und Pfadfindern, auf der Spielwiese
Trampolin, Kletterwand, Hüpfburg
12.20 „Die Küche der alten Zeiten“, dann
Jury des Kochwettbewerbs
12.50 „Tag der Erde“: Naturschutz,
Umweltschutz für Kinder und Erwachsene,
inzwischen Mittagessen von kompostierbaren Einwegtellern
14.00 Lustige Unterhaltung für Kinder
(Brumi Bandi Band)
15.20 Vorführungen der örtlichen Reitschulen
16.20 Highlight des Tages: „Meister und
Meisterin der Großen Wiese“ im Steinwurf
und Nudelholz-Weitwurf werden gesucht.
17.30 Preisverleihung, die Gewinner
werden bekanntgegeben!
18.10 Tancház Volksmusikkonzert
19.40 Tanz, Gesang und Spaß am Lagerfeuer
21.00 Ende der zweitägigen Veranstaltung
Freitag, 3. Mai im Großen Saal des
Gemeindehauses
Eröffnung einer Gemäldeausstellung des
jungen ungarischen Malers Vollein Ferenc.
Samstag, 11. Mai von10–16 Uhr
Balatoner Barista- und CocktailWettbewerb in der Veranstaltungsscheune
beim Darnay-Keller. Wer wird der beste
Kaffee- oder Cocktail-Meister am Balaton? Es wird ganz bestimmt spannend!
Zuschauer sind auch herzlich willkommen.
Lassen Sie sich von der Geschicklichkeit
der Teilnehmer überraschen! Nicht nur
Kaffeliebhaber werden sich hier wohlfühlen!
Eintritt frei.
Weitere
Informationen,
Wettbewerbsbedingungen und Anmeldung:
Somogyi Zoltán Max, eMail: bk@
maxgastro.hu, Tel: +36 20 938 1588
Gemeindenachrichten
Wettbewerb „Unser Dorf soll noch
schöner werden!”
Wie in jedem Jahr rufen wir wieder
zu einem Wettbewerb auf, der in vier
Kategorien aufgeteilt ist. Es wird gesucht:
„Der grünste Garten” (immergrüne
Pflanzen, Bäume, Tuja, Sträucher)
„Der blumenreichste Garten”
„Der authentischste Garten” (eigener
Stil, individuelle Dekoration)
„Die gepflegteste, sauberste Straße” (die
Teilstrecke vor dem Grundstück)
Ziel
des
Wettbewerbs:
Die
Grundstückseigentümer werden angespornt,
bei der Gestaltung und Verschönerung
unserer Siedlung mitzuwirken. Dabei

2019. április
wird
besonders
Wert
gelegt
auf
Umweltverträglichkeit, Gestaltung, Baumund Grünbepflanzung sowie Blumenvielfalt,
um das Siedlungsbild und die Ästhetik der
Wohnumgebung zu steigern.
Die Jury findet im Juli statt. Sie können sich
selbst oder andere im Gemeindehaus oder
per eMail (gyenesmuszak@t-online.hu)
melden, zum Beispiel Nachbarn, Freunde,
Bekannte. Bitte reichen Sie ein aktuelles
Foto und die Adresse des „WettbewerbsObjekts” ein. Anmeldeschluss ist der
5. Juli 2019. Die Gewinner werden
am Grünen Abend/Martinstag bekannt
gegeben und erhalten wertvolle Geschenke.
Der Hauptpreis beträgt 50.000 Ft für
Pflanzeneinkauf.
Grünabfall-Abholung: am Samstag,
27. April werden die Grün- und Gartenabfälle unentgeltlich zur Kompostierung
abgeholt. Gebündelte Zweige bis max. 1
Meter, Blätter und Gras in Säcken bis max.
25 kg. Nicht ordnungsgemäß gepackter,
loser Abfall wird nicht mitgenommen. Die
herbstliche Grünabfall-Abholung wird am
23. November sein. Dieser Service gilt nur
für Privathaushalte.
In der Zwischenzeit können kompostierbare Gartenabfälle bei der neuen Sammelstelle in der Szoroshadi Straße abgegeben
werden. Die neue Anlage ist seit dem
1. März 2019 geöffnet. Öffnungszeiten:
MO: geschlossen, DI 14:00-17:00, MI
geschlossen, DO 14:00-17:00, FR 14:0017:00, SA und SO 9:00-13:00
Elektroschrott: am Dienstag, 7. Mai
steht auf dem Parkplatz neben der St.IlonaKirche in der Hunyadi Straße ein Container
für
Elektroschrott
(alte
Fernseher,
Haushaltsgeräte,
Computer)
bereit.
Ablademöglichkeit von 8:00 bis 15:30 Uhr.
Beim Laden wird Hilfe gewährt.
Sperrmüll
Wegen
der
Waldreinigung
und
Entrümpelung von illegalen Müllplätzen
findet die private Sperrmüll- und
Eisensammlung dieses Jahr erst am 12.
November statt.
Strandbadkarten für Gyenesdiáser
Einwohner
Die Ausstellung und Gültigkeit der
Strandbadkarten
für
Gyenesdiáser
Einwohner ändert sich. Die neue Karte
mit neuem Design wird ab 20. Mai im
Gemeindeamt ausgestellt (MO und MI
8.00-15.30, FR 13.00-18.00). Hierfür
benötigen Sie ein aktuelles Passfoto (nicht
älter als ein Jahr), Personalausweis und
Adresskarte. Erwachsene 1.000 Ft, Kinder
500 Ft. Der Missbrauch der Ausweise
wird vom Amt streng kontrolliert und
sanktioniert. Der namentlich ausgestellte
Strandpass ist nicht übertragbar. Im Falle
einer nicht autorisierten Verwendung wird
die Karte für ein Kalenderjahr eingezogen.
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A Megyei Népdalverseny 1-2. osztályosai a Községházán mérték össze
tudásukat április 12-én. A képen Tury Barnabás, aki „kiemelt arany”
minősítést szerzett.

Rejtő Jenő örömei és szenvedései... címmel
Csányi Zoltán mutatta be Rejtő Jenőt, a tragikus
sorsú regényírót, kabarészerzőt – 2019. április 8-án,
a Községházán rendezett estén.

Április 4-én nagy érdeklődés kísérte Ágh Töttő Edit festőművész kiállítása
megnyitóját. A képek május 2-ig tekinthetők meg, munkaidőben, vagy
megbeszélt időpontban (20/9769-225)

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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Vendégeink voltak Maczkó Mária és Széles András

Április 12-én az iskola aulája adott otthont egy hagyományteremtő céllal rendezett
találkozónak a Gyenesdiási Népdalkör szervezésében.
Ennek keretében Horváth Károly irányításával a magyar népzene két jeles alakjánakMaczkó Mária, eMeRTon-, Magyar Örökség díjas-, és KÓTA Tanári-díjas népdalénekes és
Széles András, népzenész és zenepedagógus, citeraművész-életútját követhettük végig, majd
közös éneklésre invitáltak bennünket.
Az estre meghívást kaptak Vasboldogasszony, Csatár, Alsópáhok és Andráshida népdalkörei. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Gál Lajos polgármester úr is.
A jó hangulatú estét jövőre is szeretnénk megismételni.

2019. április

Biblia maraton

A húsvéti lelki készülődés jegyében,
20 óra alatt
– már hagyományosan –
március 30-31-én
végigolvastuk az Újszövetséget.
76-an, 5-15 perces részleteket
olvastunk, hangosan, elmélyülve,
nonstop a Községházán.
A képen Tánczos Lászlóné

Húsvéti készülődésre, 2019. április 13-ára - a József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár rendezésében - szeretettel vártuk az érdeklődőket.
Lehetett fa-nyuszit, tojást festeni, díszíteni, süteményt - linzert, pogácsát
- sütni, dekorgumi díszeket készíteni a Pásztorházban, társasjátékozni,
papírdíszeket készíteni, lehetett vásárolni használt babaholmikat a
Községházán. Kapható volt húsvéti dekoráció. Volt állatsimogató - csibék,
nyuszik, bárányok, kacsa, tyúk - és lehetett Moszkvics játékautókkal
«száguldozni».
Köszönjük a közreműködést a Bakonyerdő ZRT-nek, Hencz Istvánnak,
Szabó Bélánénak, Tóth Attilának, a Szövő- és népi kismesterségek szakköröseinek - Fábián Józsefnének, Ráczné Szalai Juditnak, Szalai Krisztinának, Hercegh Erzsébetnek, Ember Lászlólénak, Salamonné Szabó
Szilviának -, Hóbár Jánosnénak, Dongó Árpádnak, Margrit Falleynek, a
Varázshangok az Egészségért Egyesületnek.

Bachra hangolva adta első orgona
koncertjét Hocz Veronika
Bach és a zenetörténet ismert zeneszerzőitől
szólaltatott meg darabokat Hocz Veronika
élete első orgona koncertjén a Karmelita
Bazilikában.
- Általános iskola negyedik osztályába
jártam és Mogyorósi Mariann helyi kántornál
játszhattam először orgonán. Nagyon megtetszett a hangszer és egyre többet gyakoroltam,
hogy szépen szóljon. – Emlékezett a kezdetekre az ifjú zenész, aki elárulta, jelenleg
zeneművészeti szakközépiskolába jár.
- Szeretnék kántorként és zenetanárként is
dolgozni felnőttként. Általános iskola után
először Győrbe felvételiztem. Sokat segített, egyengette az utamat a keszthelyi Főtéri
Magyarok Nagyasszonya templom karnagya
C Tóth Zoltán. Az Ő javaslatára adtam be
pótjelentkezést Veszprémbe, ahol most két

iskolában egyszerre készülök
az érettségire. A Padányi Biró
Márton katolikus gimnázium
mellett vendégtanulóként a
Dohnányi Ernő zeneművészeti
középiskolát végzem. A pécsi
tudományegyetem
zeneművészeti szakára jelentkeztem,
hamarosan lesznek a felvételi
meghallgatások.
- Tervez újabb koncerteket?
- Hamvazószerda után halkabbra vesszük az orgonát.
Nagypénteken és Nagyszombaton, Sümegprágán fogok játszani. Húsvétkor ünnepélyesen megszólal a Dicsőség
és utána már nem csak az énekek kíséretére
szorítkozunk. Kaptam felkérést Keszthelyen
koncertre, elsősorban miséken fogok segíteni.
Nagyon szeretem az orgonát a hangszerek
királynője egy egész zenekart képes helyette-

síteni és zenekari művet is lehet rajta hitelesen
játszani. Több orgonát is kipróbálhattam. A
gyenesi műemléki hangszer mellett egyszer
játszhattam már Szegeden a Dómban és
szeretnék a fővárosban a Szent István
Bazilikában lévőn is.

Góth Imre

2019. április
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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!

ABC-04.28-ig Kunsági Éden étolaj 1l-es
399 Ft/l
Nagyi titka finomliszt 1kg-os
169 Ft/kg
Vigyázz! Kész! Sajt! Import Trappista sajt
1299 Ft/kg
Trafikban dohány és kiegészítők nagy
választéka. Folyó és palackozott borok,
márkás alkoholos italok.
Zöldség-gyümölcs teljes hazai választéka,
valamint importból beszerezhető még piacra
nem került hazai termékek helyettesítői.
Napi frissen fejt teljes értékű tehéntej,
magyar tarka tehenektől! 159 Ft/l
„Erő, Izom, Magyar tejet iszom!”
Szűcs Richárd Zalaistvándi gazda üzeméből:
kézműves sajtok, túró, Parenyica!
Nyitva tartás: hétfő-péntek 6-19
szombat 6-14 vasárnap 6-12
Érvényes: 2019.04.19-05.19.

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

MOSODA

VONYARCWASH
WÄSCHEREI
Vállaljuk ágyneműk, lepedők, törölközők, abroszok
és egyéb textíliák mosását és vasalását panziók,
appartmanházak és vendéglátó egységek részére.
„a tiszta, higiénikus mosásért…”

Vonyarcvashegy, Fő út (a húsbolt mellett)
vonyarwash@gmail.com
Tel: 06 30/612-4634

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

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

INGYENES
SZEMVIZSGÁLAT!
PRÉMIUM MULTIFOKÁLIS
(progresszív)

SZEMÜVEGLENCSÉK
55.000 FT/DB!

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.04.09-től 05.15-ig.

