GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. május XXIII. évfolyam, 5. szám
Megjelenik: május 22-én

Régmúlt idők vására a lovas
kultúra jegyében
2012. június 02. (szombat)
Keszthelyen a Festetics-kastélyban

Nemzeti Vágta Festetics Előfutama
2012. június 03. (vasárnap)
Gyenesdiás Faludi síkon
(továbbiak a 4. oldalon)

Programajánlat
Pünkösdi Szezonnyitó - Gyalogtúrázók
XIX. Országos Találkozója
Május 24. csütörtök 18 órától a Községházán:
Szabó Elemér fafaragó népi iparművész
kiállítása megnyitója (2. oldal)
Május 25. péntek 18 órától a Kárpáti-korzón (a Diási strand fölött):
Gyalogtúrázók XIX. Országos Találkozója megnyitója (3. oldal)
Közreműködik: a Gyenes Néptánc Együttes, Gyenesdiási Népdalkör, Békési Mihály és
barátai - rézfúvós kvartett
Május 26. szombat 20 órától a Kárpáti-korzón:
A Harangláb Népzenei Együttes műsora
Május 27. Pünkösdvasárnap 19. órakor a
Kárpáti-korzón:
Záróünnepély, közreműködik a Gyenesdiási Dalárda és a Citerások
21 órakor: Bakancsos bál. Zenél a Silver
Band
Május 28-án, Pünkösdhétfőn, a Diási horgásztanyánál: reggel 6 órától 9 (10) óráig:
Nyílt horgászverseny, partról (4. oldal)
Június 8. 17 órakor az Iskolában
Könyvbemutató: dr. Bertók Sándor: A
gyenesdiási iskola története (8. oldal)
2012. június 15-én, pénteken 18 órakor
Szencz Lívia és Takács Ferdinánd festőművészek Színbeszéd című kiállítása megnyitója a Községházán.
Június 18-án, 19 órai kezdettel Dr. Müller
Róbert előadása a Községházán: Gyenesdiás
és környéke az avar korban (5. oldal)

A Gyenesdiási Dalárda és a Citerások CD lemezt adott ki. A hangzóanyag bemutatójára Zalaegerszegen, az egykori zsinagógában – ma Hangverseny- és Kiállítóterem – került sor 2012.
május 13-án, vasárnap, az Egerszeg Fesztivál keretében. A műsoros délutánon közreműködött
még Bognár Szilvia népdalénekes (a Dalárda előtt világosabb ruhában), az Új Muravidéki
Citerazenekar (a kép jobb oldalán) és Laposa Julianna, ifj.Horváth Károly, Hintalan Gergely
népzenészek (a bőgő mögött) alkotta együttes.
A kép bal oldalán Horváthné Bakos Ilona, a Vass Lajos Népzenei szövetség képviseletében.
A képen nem látszik Kaszap István, az Euromédia Hagstúdió és Kiadó vezetője, aki a Vass
Lajos Nagydíj kapcsán tett felajánlást filmkészítésre.
A CD kapható a Dalárdánál, a Klubkönyvtárban és a J és A Kerámia üzletben, 1500 Ft-os
áron. (továbbiak a 5-6. oldalon)

Április 20-án nyílott a Nők a Balatonért
Egyesület és a József Attila Klubkönyvtár
közös rendezésében „A fürdőkultúra képeslapokon” című kiállítás a gyenesdiási Községháza előterében
Két budapesti gyűjtő, Varga Erzsébet és
Kassai Árpád közel 150 képeslapja mutatja
be a balatoni – főleg keszthelyi, gyenesdiási –
és a hévízi fürdőéletet. A legkorábbi képeslap
az 1890-es évekből való, talán a legtöbb pedig
az 1910-es, 20-as évekből.
Ahogy Szalóky Jenő, volt polgármesterünk

megnyitójában utalt rá, az e korabeli képeslapok máshogy mutatták be a nyaralóhelyeket,
inkább a hangulati- és életképekkel csábították ide a vendégeket, mint épületek, létesítmények szerepeltetésével. E lapok nagyon
fontos turisztikai jelentősége mellett méltatta
a civil kezdeményezések, fürdőegyletek, szövetségek szerepét a turizmus kincsei kiaknázásában, valamint a Festetics és Széchenyi
családok tevékenységét emelte ki a hévízi és
balatoni fürdőélet megteremtésében.
A kiállítás június elejéig megtekinthető.

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 16.
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Gyenesdiási Híradó

Kiállítások:
2012. május 24-én, csütörtökön 18 órakor a gyenesdiási
Községháza
nagytermében
SZABÓ ELEMÉR népi
iparművész fafaragó munkáiból és SZABÓNÉ VÉGH
MÁRIA hímzéseiből rendezett kiállítás megnyitójára kerül sor.
A kiállítást megnyitja BERECZKY
CSABA népi iparművész fafaragó, a „Népművészet mestere”
Közreműködik: Fekete Veronika (népdal) és
a Gyenes Néptánc Együttes. (A kiállítás megtekinthető 2012. június 8-ig, munkanapokon
13-17 óráig, Valamint a megbeszélt időpontokban.
***
Szencz Lívia és Takács Ferdinánd
festőművészek Színbeszéd című kiállítása
megnyitója a Községházán.
2012. június 15-én, pénteken 18 órakor
A kiállítást megnyitja
Cséby Géza író, műfordító
Közreműködik
Fülöp Szabolcs gitárművész
Április 11-én Gyenesdiáson, Lénárd
Gábor szobrász kiállítása megnyitójával,
verses-zenés összeállítással ünnepeltük
a Költészet Napját.
A változatos esten
Fegyverneky Levente
versmondása,
az
általános
iskolások Green Zeppelin
együttese József Attila megzenésített verse,
Lénárd Gábor szobrai és citerajátéka, valamint Cserép Lívia verses szoborillusztrációi
szórakoztatták, késztették elmélyülésre a
közönséget. A képen Lénárd Gábor az általa
készített szoborral, melyet – mint névadót – a
Klubkönyvtárnak ajándékozott.

Április 14-én nyitott
BAB piacunk.
Az ünnepi hangulatot
fokozta az óvodai
Napsugár csoport és
a Dalárda műsora.
Továbbiak a
Turisztikai
Egyesület
hírei közt

Tehetséggondozás az óvodában!
Csicsergő Népdaléneklő Fesztiválra 2012.
május 10-én a Községháza nagytermében
került sor, a Zala Megyei Pedagógiai Intézettel közös rendezésben. 13 település, 14
intézményéből, összesen 80 fő (26 szólista,
14 együttes) vett részt, óvódások és alsó tagozatos iskolások.
Intézményünk is továbbjutott, ahol kiemelt
arany minősítésben részesültek a nagyok
közül a Napsugár csoport kisegyüttese ,
Csiszár Viktória, Baranya Hanna, Borda

Levente, (felkészítőjük Somorjai Lívia). A
Szivárvány csoportból kiemelt aranyminősítést kapott Berta Antónia szóló, (felkészítő
Kun Sándorné). A kicsiket a Hétszínvirág
csoport kisegyüttese Cseh Fruzsina, Vajda
Sára, Balogh Laura képviselte, (felkészítőjük
Farkas Ildikó), kiemelt aranyat, a nagyok,
aranyminősítést kaptak, Csősz-Tóth Anna,
Mácsai Rebeka, Tencz Hanna, Glóra Blanka,
Varga Levente.
Minden bemutatkozó kisgyermeknek gratulálunk, felkészítőiknek és a zsűri tagjainak
köszönjük munkájukat!

Gazdag programokkal zajlottak az óvoda Zöld Hetek és az iskola Öko Napok
környezetvédelmi rendezvényei
Bal oldali képünkön az óvodás programsorozat megnyitóján a néptáncosok
Jobb oldalon az iskolai Palkó Sándor tanpark avatása

Gyenesdiási Híradó
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület rendezi 2012. május 25- 2012 május 28-ig a

Gyalogtúrázók
XIX. Országos Találkozóját
a Kárpáti korzón.
Május 25 (péntek)
10.00 – 17.00 Vendégek fogadása, regisztráció, szállások elfoglalása, bővebb információ az itt kialakított Tourinform Információs
pontnál, településismereti csapatversenyre
történő felhívás
12.00 – 14.30 Ebéd (Kárpáti Korzón felállított tábori konyhán vagy szabadon választott
helyen)
12.00 – 17.00 Javasolt szabadidős programok (Diási Játékstrand, Gyenesdi Lidóstrand
– a strandra való belépés a GYOT alatt
inGyenes!)
13.00 – 17.00 Ismerkedési délután, filmvetítés a Kárpáti Korzón elhelyezett nagysátornál
13.00 – 17.00 Szabadon választható családbarát programok (lovardák, Spiderland
Kalandpark, Madárpark, vitorlázás, horgászat, J&A Kerámiaház – korongozás, Lőtér
– csak nézőként,
Történelmi Szoborpark, minigolf, tenisz,
kerékpár-kölcsönzés, antik kályhagyűjtemény, Fénykereszt, Mária szobor, Varázshangok az Egészségért Egyesület szervezésében
frissítő masszázs és hangtálas kezelés)
15.00 Fakultatív túra a fokozottan védett
Csodabogyós barlangba Balatonedericsen 4 órás, overálos alap túra. Kísérő a BFNPI
munkatársa. Felszerelés biztosított.
18.00 Ünnepélyes megnyitó a Kárpáti
Korzón, kulturális műsorok – PÜNKÖSDI
SZEZONNYITÓ a Balaton-parti Gyenesdiáson (Gyenes Néptáncegyüttes, Gyenesdiási
Népdalkör, valamint Békési Mihály és Barátai rézfúvós kvartett estje)
19.00 – 20.00 Tábori vacsora a Bázison
(tábori konyha, helyi éttermek bemutatkozásai, borházak)
20.00 Település-ismereti csapatverseny
ismertetése, indítása
20.00 Tábortűz és ismerkedési est
Május 26. (szombat)
06.30 Ébresztő
07.00 Reggeli torna Bala Tonival, Gyenesdiás családbarát kabalafigurájával
06.30 – 08.00 Reggeli
Napi programok a BÁZISról:
07.00 – 19.00 Pünkösdi Orchidea Teljesítménytúra (40 km)
Kárpáti Korzó – Dobó u – Petőfi u – Jókai u –
Vadlánlik – NAGYMEZŐ – Büdöskúti völgy
– Vadvízárok – BÜDÖSKÚT – Vékony cser
(piros jelzés) –Márványkőfejtő-hegy (piros
kereszt) – Pele apó tanösvény – Bisekű-tető,
innen vissza a Darnay-Dornyai Béla emléktúra útvonalon (Kilátó túra): Batsányi- kilátó
– Bél Mátyás-kilátó – Szalonnasütő – Vas-

-3hegy (Kitaibel Pál kilátó) – Cseri kapu – Berzsenyi-kilátó – Erdei tornapálya - Vadlánlik
– Jókai u – Petőfi u – Dóbó u – Kárpáti Korzó)
07.30 Fedezd fel a Keszthelyi-hegységet!
(20km)
Természetjáró Túraverseny (természetrajz,
növénytan, állattan) - kirándulás autóbusszal
(Várvölgy – Tátika és Rezi várak közti falu).
Innen indulva: Piros jelzés (Ördög kövek –
Kő-orra), Kék jelzés (Barbacsi erdő), Zöld
jelzés (Szent Miklós völgy – Szent Miklósforrás – BÜDÖSKÚT), Sárga jelzés (Pad-kő –
Zalai Turisták emlékhelye – Berzsenyi-kilátó
– Tüskés lap – Erdei tornapálya – Vadlánlik
- Jókai u - Petőfi u - Dobó u - Kárpáti korzó
08.00 -14.00 Pünkösdi Orchidea Teljesítménytúra (20 km)
Kárpáti Korzó – Dobó u – Petőfi u – Jókai
u – Vadlánlik – NAGYMEZŐ – Büdöskúti
völgy – Vadvízárok – BÜDÖSKÚT – Pad-kő
kilátó (Zalai Turisták emlékhelye) – Berzsenyi-kilátó Tüskés lap - Erdei tornapálya
- Vadlánlik - Jókai u - Petőfi u - Dóbó u - Kárpáti korzó
08.00-12.00 Családi Túra (10 km)
Kárpáti Korzó – Dobó u – Petőfi u – Jókai
u – NAGYMEZŐ – Erdei tornapálya – Berzsenyi-kilátó- Nyilas erdő – Tüskés lap –
Vadlánlik – Dolomit tanösvény - Fénykereszt
- Mária szobor Ló-hegy – Keselő) – Bem u
– Diási Történelmi Szoborpark – Tanácsház u
– Kárpáti Korzó (koordinálja a Varázshangok
az Egészségért Egyesület)
08.00 Fakultatív túra a fokozottan védett
Csodabogyós Barlangba,
Batatonedericsen – 6 órás extrém túra.
Kísérő a BFNPI munkatársa. Felszerelés biztosított.
12.00 –14.30 Ebéd
(Kárpáti Korzón felállított tábori konyhán
vagy szabadon választott helyen)
14.30 -17.30 Szabadon választható családbarát programok
(lovardák, Spiderland Kalandpark, Madárpark, vitorlázás, horgászat, J&A Kerámiaház – korongozás, Lőtér – csak nézőként,
Történelmi Szoborpark, minigolf, tenisz,
kerékpárkölcsönzés, antik kályhagyűjtemény,
Fénykereszt, Mária szobor, Varázshangok az
Egészségért Egyesület szervezésében frissítő
masszázs és hangtálas kezelés)
15.00 Fakultatív túra a fokozottan védett
Csodabogyós barlangba
Balatonedericsen - 4 órás, overálos alap
túra. Kísérő a BFNPI munkatársa. Felszerelés
biztosított.
18.00 – 20.00 Tábori vacsora
20.00 - 23.00 Zenés est: Harangláb népzenei
együttes műsora

2012. május
Május 27. (vasárnap)
06.30 Ébresztő
07.00 Reggeli torna Bala Tonival, Gyenesdiás családbarát kabalafigurájával
06.30 – 08.00 Reggeli
08.00 Település-ismereti csapatverseny
zárása
08.00 Fakultatív túra a fokozottan védett
Csodabogyós Barlangba, Balatonedericsen - 6
órás extrém túra. Kísérő a BFNPI munkatársa,
Felszerelés biztosított.
8.00 – 13.00 Tájékozódási Túraverseny a
Nagymezőről
(a versenyzők kötött menetsebességgel
haladnak, életkortól függően, 2,5 km/h – 4
km/h között). További információ: Jakab
Albert jakab.albert@dmtr.hu 20/431-8112;
www.turaverseny.dmtr.hu
12.00 – 14.30 Ebéd (Kárpáti Korzón felállított tábori konyhán vagy szabadon választott
helyen)
14.30-17.30 Szabadon választható családbarát programok
(lovardák, Spiderland Kalandpark, Madárpark, vitorlázás, horgászat, J&A Kerámiaház – korongozás, Lőtér – csak nézőként,
Történelmi Szoborpark, minigolf, tenisz,
kerékpárkölcsönzés, antik kályhagyűjtemény,
Fénykereszt, Mária szobor, Varázshangok az
Egészségért Egyesület szervezésében frissítő
masszázs és hangtálas kezelés)
15.00 Fakultatív túra a fokozottan védett
Csodabogyós Barlangba, Balatonedericsen - 6
órás extrém túra. Kísérő a BFNPI munkatársa,
Felszerelés biztosított.17.30 – 18.30 Tábori
vacsora
19.00 Záró ünnepség
díjkiosztás, emléklapok átadása, ezt követően
kulturális műsor: közreműködik a Gyenesdiási
Dalárda és a citerazenekar a Kárpáti Korzón
21.00 Záróbuli – bakancsos bál (zenél a
Silver Band)
Május 28. (hétfő)
06.30 Ébresztő
07.00 Reggeli torna Bala Tonival, Gyenesdiás családbarát kabalafigurájával
06.30-8.00 Reggeli
08.00 Fakultatív túra a fokozottan védett
Csodabogyós Barlangba, Balatonedericsen – 6
órás extrém túra. Kísérő a BFNPI munkatársa.
Felszerelés biztosított.
09.00– 12.00 Szabadon választható családbarát programok
(lovardák, Spiderland Kalandpark, Madárpark, vitorlázás, horgászat, J&A Kerámiaház – korongozás, Lőtér – csak nézőként,
Történelmi Szoborpark, minigolf, tenisz,
kerékpárkölcsönzés, antik kályhagyűjtemény,
Fénykereszt, Mária szobor, Varázshangok az
Egészségért Egyesület szervezésében frissítő
masszázs és hangtálas kezelés)
10.00 – 12.00 Szálláshelyek elhagyása, hazautazás
A programokra a helyszínen is lehet jelentkezni.
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FESTETICS FUTAM A NEMZETI
VÁGTA ELŐFUTAMA
2012. június 02. (szombat)
Régmúlt idők vására a lovas kultúra
jegyében
Keszthelyen a Festetics-kastélyban
11.30 Megnyitó, 12.00 Huszár karusszel
bemutatása, 12.30 Szakmai előadások:
Győrffy-Villám András, Dr. Hecker Walter,
Dr. Egry Zoltán, Krebs András, 13.45 Fogatok tiszteletköre, 14.30 Díjlovas zenés kűr,
15.00 Gyenesdiási lovasok bemutatója, 15.30
Ménesgazdák bemutatója, 16.00 Őshonos
magyar lófajták bemutatója, 17.00 Fogatok
tiszteletköre,
18.00 A Magyar lovas színház előadása. Operett Gála Pintér Tibor és művészbarátai előadásában (belépőjegy a helyszínen váltható)
Egész napos programok:
fergeteges dínom-dánom malacsütés a parkban, korabeli hörpögető, vásárosok, kézművesek, korabeli édességek, régi mesterségek
bemutatása: körhinta, lépegető, diótörő ...,
borkóstoló, lovaglási lehetőség,
hintózás

MEGHÍVÓ
Isten dicsőítése
„…az egyedül bölcs
Istené a dicsőség, a
Jézus Krisztus által
örökkön-örökké
Ámen…”
(Római levél 16. : 25-27..)
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2012. május 26-án (szombaton) 19.00
órakor a Gyenesdiási Községházán kezdődő
református Istentiszteletre.
Áldás - Békesség!
Kuti Géza
keszthelyi református esperes

2012. június 03. (vasárnap)
Nemzeti Vágta Festetics Előfutama
Gyenesdiás Faludi síkon
09.00 Ünnepélyes megnyitó
09.30 Huszárok karusszel bemutatója
10.00 Fogatok bemutatója és versenye
11.00 1. előfutam: Gyermek- hucul és póni
előfutam
11.20 Gyenesdiási lovasok bemutatója
(díjugratás)
11.40 2. előfutam: Gyermek- hucul és póni
előfutam
12.00 Ménesgazdák díjlovas bemutatója
12.20 3. előfutam: Gyermek- nagy ló
12.40 Hagyományörző lovasok bemutatója
13.00 4. előfutam: Gyermek- nagy ló
13.20 Ebédszünet
13.40 Western lovas bemutató
(Kovács Gabriella)
14.00 5. előfutam: Festetics futam
14.20 Solymász bemutató
15.00 6. előfutam: Festetics futam
15.20 Szabad idomítási bemutató
(Hamza Kata)
15.40 7. előfutam: Festetics futam

GYENESDIÁSI NYÍLT
HORGÁSZVERSENY
Szokásos pünkösdi horgászversenyünk
2012. május 28-án pünkösdhétfőn reggel 6
óra és 9 (10) óra között kerül megrendezésre
a diási strandon, partról.
Nevezni a verseny megkezdése előtt fél
órától lehet.
Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft, ifjúságiaknak 500 Ft, gyermekeknek ingyenes.
A verseny szabályai: Horgászni személyenként 1 db fenekezős készséggel lehet.
Gyenesdiási Horgász és Vízisport
Egyesület elnöksége

ALPESI TÚRA GAALBA
KOSÁRFONÓ NYÁRI TÁBOR
A Klubkönyvtár szervezésében Bognárné
G. Piroska vezetésével nyári tábort tartunk
a Pásztorházban június 22-én (pénteken)
13-19 óráig, 23-án (szombaton) 9-17 óráig,
24-én (vasárnap) 9-13 óráig.
A tábor díja 2000 Ft/fő, melynek felét a
jelentkezéskor kell fizetni.
Az anyagköltség (vessző ára) 800 Ft/kg,
melyet a felhasználástól függően a helyszínen kell fizetni.
Szeretettel várunk minden – 14 év feletti –
jelentkezőt.
Érdeklődni és jelentkezni a Klubkönyvtárban lehet. (Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel:
83/314-507, 06/30-342-39-34

Gyenesdiás partnertelepülésére
A két napra tervezett
túrát gyakorlott túrázóknak és gyermekes
családoknak is ajánljuk!
2012. június 16-17.
(szombat-vasárnap)
Jelentkezési határidő: 2012. június 11.
Jelentkezés: Pék András, Pékné Orbán Julianna túravezetőknél
(J&A Kerámiaház,
Gyenesdiás, Kossuth L. 103.
93/316-504, 70/208-13-25,
info@jesapekkeramia.hu)
Kovács Judit, Szirmai Katalin
Tourinform Gyenesdiás, Kossuth L. 97.
83/ 511-790, gyenesdias@t-online.hu
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16.00 Történelmi bajvívók bemutatója
(lovas oktatás)
16.20 8. futam: Gyermek- hucul és póni
döntő
16.40 Siklósi lovas akrobaták bemutatója
17.00 9. futam: Gyermek- döntő
17.20 Pintér Tibor, A Magyar Lovas Színház művészének, musical showja lóháton
18.00 Döntő résztvevőinek bevonulása
18.10 10. futam: A Nemzeti Vágta Festetics Futamának döntője
Eredményhirdetés és díjátadás
Egész nap: népművészeti és kézműves vásár,
étel-ital kitelepülés, gyermekjátékok, délelőtt
játszóház a Varázshangok az Egészségért
Egyesülettel
(A programváltozás joga fenntartva!)
További információ: Tourinform Gyenesdiás
Tel.: +36 83/511-790, www.gyenesdias.info.
hu
Lovasprogramok: Varga Zoltán
Tel.: +36 30/402-2624, khelikon.vazo@
gmail.com

NÉPTÁNCOS EREDMÉNYEK
Az elmúlt hónap végén
a középiskolások nagy
hagyományos
kulturális seregszemléje, a
Helikon ünnepség volt
Keszthelyen. A Gyenes
Néptáncegyüttes e korosztályban lévő táncosai
szóló tánc kategóriában
indultak, mivel különböző iskolákban tanulnak.
Így a következő eredményeket érték el:
Fekete Vera – a balatonalmádi két tannyelvű
gimnázium tanulójaként – néptánc páros
szólóban - Bronz érem, népdal éneklésben
- Bronz érem
Stefanics Dániel – a balatonboglári gimnázium tanulójaként indult – néptánc páros szólóban - Bronz érem
Simon Dániel - a nagykanizsai Piarista
Gimnázium tanulójaként – néptánc egyéni
szólóban - Bronz érem
Fodor Mátyás - a keszthelyi Vajda J. Gimnázium tanulójaként – néptánc egyéni szólóban - Arany érem
***
A Zalaegerszegen április végén megrendezett Megyei Művészeti Bemutatón néptánc
szóló kategóriában Fodor Mátyás a zsüritől
a Zala Megye Kiváló szóló táncosa oklevelet,
elismerést vehette át.
Ugyanitt művészeti iskolánk alsó- és
felsőtagozatos néptánccsoportjai kiemelkedő
teljesítményükért elismerő oklevelet kaptak

Gyenesdiási Híradó

Dr. Müller Róbert,
a Balatoni Múzeum nyugalmazott igazgatója, a történettudományok kandidátusa,
a gyenesdiási avar temető 1981-1992 közt
folytatott régészeti feltárásai vezetője
június 18-án, 19 órai kezdettel.

Gyenesdiás és környéke
az avar korban
című előadására szeretettel várunk minden
érdeklődőt a gyenesdiási Községházán
***
Gyenesdiás és környéke
az avar korban,
Gondolatok a Pásztorházban nyíló régészeti
kiállítás elé
A Nyugat-Balaton térségének avar kori története számos különlegességgel szolgál. Ilyen
pl. a Keszthely kultúra keresztény népessége,
vagy a 7. század elején betelepített szlávok
hamvasztásos sírjai. Gyenesdiás két avar kori
temetőjéből is több érdekes leletet ismerünk.
Az előadás az avarok történetébe ágyazva
ismerteti környékünk leleteit.
Az írott forrásokból tudjuk, hogy az avarok
567-ben a langobardok szövetségeseiként
jelentek meg a Kárpát-medencében. Legyőzték az Alföldet és Erdélyt birtokló gepidákat,
majd miután a langobardok Itáliába vonultak,
568 tavaszán a Dunántúl is az övék lett. Szállásterületük nyugati határa a SzombathelyKeszthely-Pécs vonalon volt.
Gyenesdiás területéről két avar kori temetőt
ismerünk. Az első a Helikon-Tavernától délnyugatra, a domboldal egyik kiemelkedésén
helyezkedett el, és 1891-ben, a filoxéravészt
követő szőlőtelepítés során semmisítették
meg nagy részét, hiszen a talajerózió miatt
csekély mélységben voltak a sírok. Ezt a
temetőt a Balatoni Múzeumba került anyag
alapján a 6. század végétől a 9. század elejéig használták, de a jellegzetes avar leletek
mellett késő antik hagyományokat követő
és germán tárgyak is kerültek elő. Ezek a
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késő római lakosság és az 568 után az avarok
szolgálatába szegődött különböző germán
töredékek régészeti hagyatéka, amely csak a
Kéthelytől Vindornyaszőlősig és Alsópáhoktól Szigligetig terjedő területről ismert. Ezt a
sajátos keresztény anyagot Keszthely-kultúrának nevezi a kutatás.
Az avar kor kezdetén háborítatlanul éltek
környékünkön ezek a keresztények, de a 630
táján kitört belháborúban a későbbi vesztesek oldalán álltak, így nem kerülhették el a
büntetést. A fenéki erődöt az avarok lerombolták, a vezető réteg elmenekült vagy kiirtották, és avarokat telepítettek a területre. A
katonai megszállás „főhadiszállása” a terület
földrajzi központjában Gyenesdiáson lehetett.
Itt nyitották meg a Hámán és a Bartók utcák
térségében 630 után azt a temetőt, ahová a
katonai vezetőket és kíséretüket temették. Az
első sírok még 1963-ban kerültek elő házépítés során, majd 1982 és 1991 között összesen
297 sírt tártunk fel, ami hozzávetőleg a teljes
temető 2/3-a. A „parancsnokok” temetkezéseit még az avar kor folyamán kirabolták.
Csak egy vezető sírja maradt érintetlen, és
ebből következtethetünk a többiek gazdagságára is. A kemény, kavicsos földbe egyszerű
eszközökkel egy csaknem 10 m3-es gödröt
ástak. Az ácsolt koporsóba eltemetett középkorú halott mellé helyezték felszerszámozott
lovát. A halott szájába helyezett verdefényes
bizánci aranyérmet 654 és 659 között verték
Konstantinápolyban.

ben készült szablyát, amelynek markolatát,
keresztvasát és hüvelyét arany gombok és
lemezek ékesítették. A lovon kerültek elő a
reflexíj merevítő csontlemezei, és a tegezben
hordott nyílvesszők vas hegyei. A gyászolók a halotti tor során egy hatalmas kecskét
fogyasztottak el a sírnál, amelynek lenyúzott
bőrével a koporsót takarták le.
A többi sír is pogány szokásokat mutat: a halottak többségének valamilyen italt és húst adtak
útravalóul, erre utalnak a kerámiák és az állatcsontok. A katonáskodó szabad férfiakat veretes
övvel temették el. A 8-9. századi sírokból már
hiányoznak a nemesfémek, mert területünk
elveszítette stratégiai jelentőségét. A megerősödő avar birodalom 680 körül megtámadta és
elpusztította Felső-Ausztriában, a Duna mentén
a bajorok által lakott Lorch városát. A 692-ben
a frankokkal kötött béke nyomán az Enns folyó
lett a nyugati határ, ami légvonalban több mint
250 km innen, tehát vidékünk határövezetből a
birodalom belsejébe került.
A 790-es években több támadást vezettek a
frankok az avar birodalom ellen, és a Dunántúlt Nagy Károly a frank birodalomhoz csatolta. Ez csak annyiban jelentett változást,
hogy a telep lakossága némileg megnőtt, mert
nyugatról menekültek érkeztek ide. A temető
használata a környék többi avar temetőjéhez
hasonlóan a 830-as évekig töretlen. Ekkor
vagy áttelepítették az itt élőket vagy keresztény hitre tértek, és valahol egy új temetőt
nyithattak, amelynek helyét még nem ismerjük. A Faludi utcában talált sírleletek tanúsága
szerint a magyar köznép csak a 11. század
elején telepedett meg Gyenesdiás területén.
dr. Müller Róbert
***

Ez alapján 660-670 táján temethették el.
A fülében ametisztcsüngős aranyfülbevalót
hordott, mindkét kezén egy-egy bizánci gyártású aranygyűrűt viselt, az övét aranyozott
bronzveretek díszítették. Bal oldalára helyezték méltóságjelvényét, a kagáni műhely-

Április 23-án – ebben a sorozatban – Straub
Péter, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága régészeti osztályvezetője tartott előadást
a környék népvándorláskori történetéről és e
kor régészeti feltárásairól. Azelőtt, február
27-én dr.Boda László eredetkutató a NyugatBalaton és az avarok előadását hallhatták.

negyed részét megtöltötték a Zalaegerszegi
Zsinagógának hosszú tapssal és hangos tetszésnyilvánítással köszönték meg az előadók produkcióit. A műsor közös zenéléssel
kísért énekkel zárult, majd a köszöntések és
köszönetek következtek, ajándékcsomagok,
virágok és virágkosarak átadásával. A fel-

szabadult, kötetlen beszélgetés, borozgatás,
ismerkedés további egy órában, a fogadáson
zajlott. Örömtől és megnyugvástól kisimult,
nevető arcok töltötték be a termet. Kezünkbe
vettük cédénket, nézegethettük, kiértékelhettük az első pillantás hatására megfogalmazódott gondolatainkat.

Ide hallik a gyenesi
harangszó
Megjelent a Gyenesdiási Dalárda
és a Citerások CD-je
Nos, a Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesdiási Citerások első CD-bemutatója május
13-án 16 órai kezdettel, két órába sűrítve
megtörtént.
A hónapok óta folyó tanulás, készülés,
„szép gyümölcsöt érlelt”. A Dalárda, Ifjú
Citerásaink, az Új Muravidék Citera együttes, a Gyenes Néptáncegyüttes szólótáncosai,
Laposa Julianna és Barátai formáció, illetve
Bognár Szilvia népdalénekes, ifj. Horváth
Károly rendezésében színvonalas koncertet adott. A nézők, akik mintegy a három-
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A buszon hazafelé éneklés és nótázás vezette
le a nap feszültségét.
Köszönet mindenkinek, aki tett ezért a kiadványért, aki valamilyen formában felkarolta
és segítette ügyünket. Akinek pedig egy gyönyörű virágcsokor, egy sírástól kísért elhaló
„köszönöm” lett jutalma, aki az egész munkát
irányította, összefogta, leszervezte, az ő neve
külön említést érdemel, ő Pékné Orbán Julianna.
Bognár Ystván a Dalárda krónikása

Hálás köszönet
Határtalan a Gondviselő jósága és türelme,
amivel összehozta sorsomat az akkor még
kisiskolás fiúkkal, akiknek átadhattam azt
a kincset, amit jásszentlászlói nagyapámtól
egészen kicsi leányka koromban tanultam.
A legelső Nánássy Ákos volt, kezében egy
öreg citerával, hogy szeretne megtanulni ezen
a hangszeren játszani. Aztán csatlakozott
hozzá Flóriánunk, Nagy Krisztián, Németh
Ádám és ifj. Horváth Tihamér, aki iskolaváltás
miatt később leszakadt az együttesről.
A kiskunfélegyházi Kurucz László által
készített csikófejes citerákon játszottak.
Két év után, felső tagozatos korukban
jelentkeztek a szigligeti népzenei továbbképzésre. Széles András és Husi Gyula csoportjában vettek részt. Majd indultak a Vass Lajos
Népzenei Versenyen, Gáts Tibor citeráival,
ahol ezüst minősítést értek el. Azt követően
is rendszeresen képezték magukat. Gyenesdiást és környékét bejártuk a Keszthely-vidéki
Citerás Betlehemezéssel az adventi időszakokban. Ezzel a műsorral Nagykapornakon kiemelt díjat kaptak. Ebben részt vettek
lányok is, Horváth Kinga, Horváth Szonja és
Németh Zsófia. Felnőttek közül pedig Balogh
Katalin, Horváth Sebestyénné, Balogh László
a Dalárda vezetője, Barna Zoltán, Kovács
Péter tanár úr, a Dalárda művészeti vezetője
és én.
Gyenesdiáson kipattant az ötlete a Diós települések találkozójának. Gál Lajos polgármesterünk javaslatára ezen az ünnepen közösen
léptünk fel bihari katonanótákkal.
Az egymásra találásnak tehát ez volt az
időpontja. Ráéreztünk, hogy a hangszeres
kísérettel a dalok igazán szívhez szólnak és
felemelő volt a fiatalokkal együtt zenélni.
Gyenesdiási Ifjú Citerásaink a Vass Lajos
Népzenei Verseny Ifjúsági kategóriájában
zalai dallamokkal ismét ezüstérmesek lettek.
Számtalan rendezvényen, találkozón vettünk
részt közösen. A Vass Lajos Népzenei Szövetség Kárpát-medencei döntőjén Vass Lajos
Nagydíjat kaptunk és Kaszap István felajánlása révén lehetőséget egy népzenei CD megjelentetéséhez. Dr. Olsvai Imre, a zsűri elnöke
kérdésemre, hogyan érdemeltük ki ezt az elismerést és a lehetőséget, azt felelte: hibátlan
volt a produkció, a színpadi kiállás és e CD
megjelentetésének most van itt az ideje…
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szerettünk
volna
felvenni a leendő
lemezünkre. Stefán
Ferenc
tárogatósunk és klarinétosunk Pék Andrással
megszerettette e két
hangszert. Tekerővel is készültünk
boros dalok előadására. Kerestük
az utat a CD kiadásához. Mindezt a
sok előkészületet
egy nagyszerű szakembernek kellett összefogni. Felkerestük hát ifj. Horváth Károly
barátunkat (képünkön jobbról, Balogh László
Dalárda vezetővel), a Népművészet Ifjú
Mesterét. Ő az örököse édesapja, Horváth
Károly népdalgyűjteményének. Tiszta forrásból akartuk a lemez anyagát, a legjobb
szakemberrel és munkatársaival elkészíttetni.
Novemberben kezdődött a felkészülés, heti
két alkalommal jöttünk össze. Egy jól bevált
szervezéssel a hétfői előkészítést a szerdai
tanulás követte. Határtalan lelkesedéssel és
kitartással tanulta meg a 17 férfi és a 4 citerás fiú a 9 dalcsokrot. Horváth Sebestyénné
Zsuzsával a női versszakokat vállaltuk és természetesen a hangszeres kíséretet. Február
4-én vette fel Bácskay Péter és ifj. Bácskay
Péter a BP Sound stúdióban Zalaegerszegen
az anyag nagy részét, a hangszeres szólókat
később.
Azután következett a borító és a szövegkönyv megalkotása. Tenczné Tóth Krisztinával - aki a Gyenesdiási séták c. könyvet
is szerkesztette - közösen belevágtunk a tervezésbe. A design és a grafika az ő munkája,
valamint a címlapfotó és a szövegkönyvben
lévő háttérképek. A csoportképeket Finta
Maya készítette. Segítségünkre volt ifj.
Horváth Károly, aki édesapja hagyatékából hozott egy furulyamotívumot, ez vonul
végig a plakáton, és a szövegkönyvön. Korrektúrában krónikásunk Bognár Ystván volt
a segítségemre. Éppen időre végeztünk a
szerkesztéssel. A nyomdai munkákat Keszthelyen a Ziegler Nyomdában készítették.
Kaszap István és munkatársai az Euromedia
Digitális Hangstúdió és Kiadóban végezték a
sokszorosítást.
A zalai tájegységre illő fellépő ruháinknak
a tervezését és kivitelezését dr. Petánovics
Katalin, Mihalikné Szalabán Ildikó, Vértesaljai Antalné, Bordácsné Kishonti Erika,
Bonczné dr.Koskán Erzsébet készítette.
Gulyás Ferenc látott el bennünket szóló citerákkal.
Anyagi és erkölcsi támogatást kaptunk a
Vass Lajos Népzenei Szövetségtől, dr.Szanyi
Margittól, a Keszthelyi Balatoni Borbarát
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Hölgyek Egyesületétől, a Da Bibere Borlovagrendtől, a Keszthelyi Balatoni Múzeumtól, Bognárné G. Piroskától, a Marcipán
Múzeum tulajdonosaitól, Simonfai Jenőtől
és Ágitól, Gyenesdiás előző polgármesterétől, Szalóky Jenőtől, Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatától, polgármesterétől, Gál
Lajostól, a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítványtól, a kuratórium elnökétől Hársfalvi
Györgytől, a Turiszikai Egyesülettől, Bognár
Szilvia népdalénekestől, a Gyenes Néptáncegyüttes szólistáitól, Fodor Ivántól és Edittől,
az Új Muravidék Citerazenekartól, Laposa
Juliannától, Hintalan Gergelytől. Végül és
legfőképpen ifj. Horváth Károlytól.
Zalai és erdélyi anyag révén kerestük a
helyét a CD bemutatónak. Zala megye fővárosára esett a választás, pontosan az Egerszeg
Fesztivál keretein belül a Városi Kiállító és
Hangversenyterem – egykori Zsinagóga épületére.
Páratlan összefogás. Ökumenikus együttlét. Baráti, szeretetteljes koncert. Határtalan
jókedv és öröm… Ezt kaptuk a Gondviseléstől.
Igaza van annak, aki azt mondta, hogy Gyenesdiáson szorgosan munkálkodik a Szentlélek.
Remélem és kívánom, ne csak mi a Községházán, a Kerámiaházban, a Zsinagógában, Muravidéken vagy Erdélyországban, de
minél többen és minél távolabb is elmondhassuk:
„IDE HALLIK A GYENESI HARANGSZÓ”
Hálásan köszönöm dalos társaimnak, hozzátartozóiknak, támogatóinknak, férjemnek
és gyermekeimnek, hogy lelkiismeretesen,
szívvel-lélekkel támogatták, anyagilag és
erkölcsileg a közös munkánkat, hozzájárultak sikereinkhez és e lemez megjelenéséhez.
Pékné Orbán Julianna
Gyenesdiási Citerások vezetője
J&A KERÁMIAHÁZ
Gyenesdiás
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ÓVODAI HÍREK
- Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai és bölcsődei festéskarbantartás időpontja 2012. július 23
– augusztus 20-ig.tart.
Az első munkanap mikor fogadjuk a kisgyermekeket: augusztus 21. kedd.
Felmerülő problémájukkal forduljanak
bizalommal az intézmény vezetőjéhez.
- Az óvodai és bölcsődei jelentkezések
elbírálása lezajlott. Minden gyenesdiási
kisgyermeket felvettünk, 9 fő vidéki lakos
helyhiány miatt el lett elutasítva. A felvételi
eredményekről május 30– ig minden jelentkező értesítést kap. Bővebb információ az
óvoda honlapján www.gyenesdiasovoda.hu

Tehetséggondozás az óvodában!
A Gyenesdiási óvoda harmadik alkalommal
szervezte meg tehetségkutató rendezvényét
Pacsirta Gyermekdalfesztivál elnevezéssel.
A fesztiválra 10 intézményből érkeztek
óvodások.
Már az előző találkozókon is kiderült, hogy
mennyi tehetséges óvodás van, kiknél már
egész korán felismerhetőek a tehetséges
gyermekekre jellemző személyiségvonások.
A legtisztább és legszebb hangú szereplők lehetőséget kaptak 2012. május 10-én
a gyenesdiási Községháza aulájában megrendezésre kerülő Csicsergő Népdaléneklő
Fesztiválon való további bemutatkozásra.
A szakmai zsűri tagjai voltak Vakler Anna
a népművészet ifjú mestere, Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanára, Németh
István, Magyar Tudományos Akadémia
zenei munkatársa, ifj. Horváth Károly, a
zsűri elnöke, a népművészet ifjú mestere,
népzenetanár, népzenész, Csordásné Fülöp
Edit zenetanár, ének-zenei szaktanácsadó.
Csicsergő Népdaléneklő Fesztiválon óvodásaink kitűnően szerepeltek, erről a megmérettetésről a 2. oldalon láthatnak képet és
rövid tudósítást.

Főzzünk egészségesen!
Az áprilisban 14. alkalommal szervezett
Zöld Hetek környezetvédelmi rendezvény
keretein belül zajlott főzőverseny az óvoda
udvarán. A kiírás szerint vitaminban gazdag
alapanyagok felhasználásával kellett az ételeket elkészíteni a szülőknek.
7 csoport nevezett, 6 óvodai és 1 bölcsődei csoport. Mindenki nyerni szeretett
volna, hiszen a tét „pizza evés” illetve „dotto
utazás” volt. A felkért zsűri tagjai Zámbó
Tibor mesterszakács, Szakály László főszakács és Skublics Sándorné intézményvezető
voltak. Nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen
minden csapat jelesre vizsgázott lelkesedé-

-7séből és az elkészített menüsor is kiválóan
sikerült.
A 7 csapat mindegyike nagyszerűen teljesített. 3 csapat a Nádas Csárda vezetője,
Zsinkó Lajos jóvoltából pizza felajánlást
kapott (Napsugár, Hétszínvirág, Zöldike), 3
csapat pedig a Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány finanszírozásában dotto
utazást nyert. (Szivárvány, Pillangó, Kerek
Erdő). A Bölcsődei csoport meséskönyveket
és udvari játékokat kapott.
Külön dicséretet a Pillangó csoport és a
Szivárvány csoport érdemelte ki.
Mind a 7 nyertes csoportnak gratulálunk,
Zsinkó Lajosnak pedig köszönjük a felajánlást.

KÖSZÖNET
- Köszönjük a Gyenesdiási Polgárőr
Egyesületnek, Horváth Kornél titkárnak, és
Bozsoky Ferenc elnökhelyettesnek az óvodai
Zöld Hetek alatt megrendezett rollerverseny
szervezéséhez nyújtott segítséget !
- Köszönjük a Kvarc - Homok 2001 Bányászati KFT vezetőjének, Molnár Károlynak az
intézményünknek felajánlott homokot, mely
adománnyal évek óta támogatja intézményünket.

TÁMOP 3.1.7
Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
című pályázati kiírásra az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás – Várvölgy –Zalavár
Közös Fenntartású Intézmény
sikerrel
pályázott. / azonosítószám: TÁMOP -3.1.711/2-2011-0005 /
A pályázat megvalósításának célja: referencia-intézményi szerepkör megvalósítása,
melyben a gyenesdiási óvoda folyamatos és
differenciált kínálattal szolgálja a hálózati
tanulási folyamathoz a mintákat. Az intézmény kidolgozott jó gyakorlatát felkínálja,
az érdeklődő, velük együttműködő intézmények számára. Közreműködnek a szakmai
műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.
A támogatási konstrukció keretében igényelt és elnyert támogatás: 3.000.000 Ft.
A támogatás mértéke, a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
A projekt megvalósítása: 2012. március 1.
– 2012.október 30.
A megvalósító Team tagjai: Világos Csabáné, Horváthné Lóránt Mária, Farkas
Ildikó, Bencze Mónika. Projektmenedzser:
Skublics Sándorné.
A pályázat megvalósításának forrását az
Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
Skublics Sándorné Intézményvezető

2012. május
A GYENESDIÁSI ÓVODÁS
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
2011. évről szóló
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Alapítványunk a ZM Bíróság Apk.60.039/1995/6
sz. végzése alapján közhasznú szervezet
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 2011 évben a Gyenesdiási Önkormányzattól
500.000 Ft támogatást (vasgyűjtésből) kapott, az
SZJA 1 %-ból pedig 221.059 Ft érkezett.
Az előző évek 1%-ból tartalékolt 72.924,- Ft-ot
és a 2010 évben utalt 142.881,-Ft-ot az óvoda udvarára állított kültéri klíma berendezésre fordította.
A 2011 évben utalt 1%-ból a tárgyévben 64.800,Ft-ot használt fel a hátrányos helyzetű gyermekek
nyelvoktatásának támogatására.
3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA
Induló pénzkészlet 2011.01.01-én
Bevételek összesen
- SZJA 1%-a
- Önkormányzat támogatása
- Bankkamat
Rendelkezésre álló pénz 2011. évben
Felhasználása:
Kiadások összesen:
- Tárgyi eszközre
- kültéri klímaberendezés
- napozósziget
- Hátrányos helyzetű gyermekek
nyelvoktatásának támogatása
- Működési költség
Pénzmaradvány 2011. december 31-én

696.589
721.966
221.059
500.000
907
1.418.555
400.289
290.000
250.000
40.000
64.800
45.489
1.018.266

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁS
2011. évben alapítványunk 250.000,- Ft-ot fordított az óvoda udvarára állított kültéri klímaberendezésre, 40.000 Ft-ot napozósziget készítésére és
64.800,- Ft-al támogatta a hátrányos helyzetű gyermekek nyelvoktatását.
5. NYILATKOZAT A KAPOTT TÁMOGATÁSRÓL
Alapítványunk a tárgyévben összesen 721.059,- Ft
támogatást kapott.
Ebből - SZJA 1 %-ának visszautalása 221.059,- Ft
- helyi önkormányzat támogatása
500.000,- Ft

6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
Az alapítvány vezető tisztségviselői, a kuratórium elnöke és tagjai semmilyen juttatásban nem
részesültek. A kuratórium elnöke és tagjai munkájukat kifejezetten díjazás nélkül látják el.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
SZÓLÓ TARTALMI BESZÁMOLÓ
Alapítványunk a gyenesdiási óvodáskorú gyermekek oktatási-, nevelési- és sport-tevékenységének körülményeit segítette az iskola udvarának
további berendezésekkel való bővítésével. 2 fő
hátrányos helyzetű óvodás gyermek nyelvoktatását
támogatta 50%-os mértékben.
Vállalkozói tevékenységet a tárgyévben sem
folytatott alapítványunk.
Közhasznúsági jelentésünk honlapunkon is megtekinthető.
Skublics Sándorné, a kuratórium elnöke
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zalai természetbarátokat.
Palkó Sándor gazdag
életének utolsó szakaszából kiemelnénk, hogy
Utolsó tanítási nap:
nagyon sok iskolában
2012. június 15. péntek
tartott előadást, terméTanévzáró ünnepség és ballagás:
szetvédelmi,
biológiai
2012. június 16. szombat, 9 óra.
versenyekre készített fel
diákokat.
2012. június 8-án az iskola fennállásá1984-től kezdte szernak 140., a művészeti iskolának pedig 10.
vezni az egész évben
évfordulóját ünnepeljük. Ebből az alkalomműködő
Fenékpusztai
ból kerül bemutatásra dr. Bertók Sándor:
Kutató- és Gyűrűző tábort,
A gyenesdiási iskola története 1871-2011
mely az ország egyik
című könyve. A bemutató ideje 2012. június
legjelentősebb
vonulás
8. 17 óra. Helye: Gyenesdiási Általános
kutató bázisa, neki másoIskola aulája.
Fehér Csaba a védett madarakról tartott előadást
dik otthona lett. A madárSzeretettel várunk minden érdeklődőt, volt
munkatársat és diákot az ünnepségre!
nők, valamint dr. Novák Zsuzsanna fogorvos faunánkban több madárfaj (Bonelli - füzike,
a felsős tanulók részére tartottak hasznos az fenyősármány, berki poszáta) első hazai adata
egészségüket érintő előadást. Játékos for- is az ő nevéhez fűződnek. Munkásságát 2001mában ismerkedtek a gyerekek a tájfutás ben Pro Natura díjjal ismerték el. Ekkor már
elemeivel a Nagymezőn. Múzeumpedagó- súlyos beteg volt. 2002. július 31-én hunyt el
giai óra keretében minden tanuló eljutott a fiatalon.
Balatoni Múzeumba és különböző interaktív
Góth Imre
foglalkozásokon vett részt. A hulladékokból
„Határtól Határig Határtalanul”
játékokat készítettek, míg a zöldségekből és
tanulmányi kirándulás Erdélyben. gyümölcsökből a salátakészítés rejtelmeivel
TÁMOP-3.1.5.
A gyenesdiási általános iskola a 39 hete- ismerkedtek. Nem maradt el a kerékpáros
dik osztályos tanulója négy kísérő tanárral ügyességi verseny sem, ahol minden induló
Újabb
Európa
május 17. és 21. között ötnapos kiránduláson bebizonyította felkészültségét és csak a Uniós
pályázat
vesz részt Erdélyben a Határtalanul program másodpercek döntötték el ki a legügyesebb. m e g v a l ó s í t á s a
„Határtól Határig Határtalanul” (BGA-11-HA A két hét alatt osztálytermekben is tovább közeleg a végé01 089 azonosító számú) pályázatának kere- folytak az egész évet jellemző foglalkozások, hez. Az általános
tében. Az utazást a Bethlen Gábor Alapkezelő mint a hagyományos vitamin nap.
iskolában „PedaZrt 1millió152 ezer forinttal támogatta.
A sikeres rendezvény után nem lehet kérdé- g ó g u s k é p z é s
A kirándulás állomásai Nagyvárad, Kolozs- ses, jövőre folytatódik a program az iskolá- G y e n e s d i á s o n ”
vár, Segesvár, Csíkszenttamás, Csíksomlyó, ban.
(TÁMOP-3.1.5Csíkszereda, Békás-szoros, Gyulafehérvár,
09/A-2-2010-0459)
Déva, Vajdahunyad, Arad.
című
pályázat
Palkó Sándor tanpark avatása
A program elsődleges célja az ismerkedés és
révén két kolléfelfedező körutazás a kialakult kapcsolatunk
Az ÖKO Napok természet és környezet- gánk további felsőfokú szakképesítést szerez.
megerősítése Csíkszenttamás településsel és védelmi programsorozat keretében, a záró Inkler Ildikó közoktatásvezetői szakvizsgát
az ott élő fiatalokkal. Az ezeréves nyugati napon, április huszadikán, pénteken került tesz, Buzás Attila pedig angol nyelvből meshatártól a keleti végekig. Tanulóink így a felavatásra a Palkó Sándor ismert ornitoló- terképzésen fejezi be tanulmányait.
helyszínen élhetik át és szerezhetnek tapasz- gusról elnevezett madárbarát tanpark.
talatot a nemzeti összetartozás élményéből.
A madárbarát környezet megtervezésében
A pályázat célja a pedagógiai kultúra korKözös
programot
szervezünk és a kivitelezések felügyeletében jelentős szerűsítése, mely olyan szakmai területekre
Csíkszenttamás hasonló korú gyerekeivel és munkát vállaló Czuppon Ferenc és felesége készíti fel kollégáinkat, amivel a pedagógiai
az oktatást segítő eszközökkel támogatjuk Szűcs Mariann kertészmérnökök és a kivi- programunk hatékony minőségi megvalósítáa dévai árvákat, amit iskolánk tanulói és jó telezést végző polgármesteri hivatal fizikai sát garantálja.
szándékú külsős segítők biztosítottak szá- dolgozói Samu Zoltán vezetése mellett látváAz Európai Unió és Magyar Állam által
munkra, amit ez úton is szeretnénk mindenki- nyos új elemmel gazdagította iskolánkat és nyújtott támogatás összege: 7 935 690 Ft.
nek megköszönni.
településünket (képünk a 2. oldalon). A Palkó
Sándor tanpark mellől induló sétány így mélLancz Tamás igazgató, projektmenedzser
tóképpen őrzi a madarak nagy ismerőjének
VI. ÖKO Napok
emlékét. Ez úton szeretnénk megköszönni
Tanulmányi verseny eredmények
Az általános iskolában idén is megrende- mindenkinek a végzett munkáját, felajánlását,
Nagykanizsán tartott megyei szövegértő
zésre került a természet és környezetvédelem amivel példaértékű madárbarát kerttel gyaraversenyen
jegyében az ÖKO Napok programsorozat, podhatott településünk.
Az avatás Borda Róbert 3.a osztályos tanuló
Mácsai Dániel 3b 3. hely
aminek keretében az iskola tanárai játékos
Felkészítő nevelő: Varga Katalin
projektfeladatokkal, míg meghívott előadók szépen előadott versével kezdődött, majd
Fazekas Zsófia 3a 6. hely
szakmájuk tapasztalataiból merítve kötetlen elsőként az utód, Darázsi Zsolt a Magyar
Felkészítő nevelő: Sebestyén Veronika
formában gyarapították a gyerekek ismereteit. Madártani Egyesület Zala, helyi Csoportjának
Horváth Barnabás 4a 5. hely
A gazdag programból ízelítőként néhányat elnöke méltatta a névadót, majd Gál Lajos
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
megemlítenénk, mint dr. Divinyiné Zsoldos polgármester emlékezett az együtt töltött
Zsuzsanna és Koronczné Cserép Ilona védő- évekre, a mesterre, aki önzetlenül segítette a
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Az „Olvasás gyönyörűsége” megyei olvasási versenyen, Zalaegerszegen
Csali Matilda 4a 1. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Balogh Blanka 3a 6. hely
Felkészítő nevelő: Sebestyén Veronika

Móra-napok Zalakaros Színjátszó Találkozó
Kuncogik drámacsoport 4-5. osztály Bronz
minősítés A csoport tagjai: Szabó Gábor, Gál
Emese, Darázsi Fruzsina, Kovács Gergő,
Bosznai Keán, Koloszár Vivien, Sipos Lili
Felkészítő nevelő: Varga-Vajda Renáta

Lotus Therme Hotel
„Ha az autók nyaralni mennének”
rajzversenyén, Hévízen
Nagy Lora 2b 1. hely,
Balogh Janka, Kovács Aletta, Vastag
Elizabet, Vidovics Fanni 2b Különdíj
Felkészítő nevelő: Nagy Antal Róbert
Kőrösi Kitti 4. osztály Különdíj
Felkészítő nevelő: Ambrus Zita

Apáczai Kiadó és Szivárvány - Kis
nyelvész országos internetes tanulmányi
verseny
Pontyos Kata Sára 4b 3. hely
Felkészítő nevelő: Tüttő Lajosné

Országos angol nyelvi verseny megyei
fordulóján, Zalaegerszegen
Papp Virág 7b 3. hely
Felkészítő nevelő: Szeles Brigitta
A keszthelyi Egry iskolában tartott Szivárvány színű Balaton c. versenyen
Baki Dóra 4. osztály 3. hely
Felkészítő nevelő: Ambrus Zita
Természetismereti (levelezős) versenyen
Szente Eliza 1. osztály 2. hely
Kenguru országos matematika verseny
Fazekas Zsófia 3a 34. hely
Kató Gergely 3a 70. hely
Hocz Gábor 3a 93. hely
Felkészítő nevelő: Glóbits Judit
Kátor Piros 2a 21. hely
Kovács Alex 2a 41. hely
Pontyos István 2a 88. hely
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
Országos Bendegúz Matematika Verseny
Pontyos István 2a 29. hely
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
Bendegúz Országos Természetismereti
verseny döntője
Krasznai Anna 6a 4. hely
Megyei Bendegúz Nyelvész Versenyen,
Zalaegerszegen
Hefler Martina 1b 23. hely
Felkészítő nevelő: Augusztinyiné NagyBalázs Szilvia
Fodor Dániel 3b 19. hely
Felkészítő nevelő: Varga Katalin
Szegeden megtartott Mozaik Országos
Tanulmányi Verseny - Környezetismeret
Kovács Alex Ilián 2a 4. hely
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
Budapesten tartott Apáczai Kiadó és Szivárvány országos matematika versenye
Pontyos István 2a 4. hely
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
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Matematika országos tanulmányi versenyen Budapesten
Pontyos Kata Sára 4. hely
Felkészítő nevelő: Tüttő Lajosné
Zalaapáti természetismeret verseny területi
Kovács Alex Ilián 2a 1. hely
Pontyos István 2a 2. hely
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
ÖKO-héten megrendezésre került kerékpár
ügyességi verseny eredménye:
1. évfolyam
1. Szijjártó Dorina 1b, 2. Kiss Vajk 1a, 3.
Nément Donát 1b
2. évfolyam
1. Kántor Piros 2a, 2. Vitéz Enikő és Horváth László 2a, 3. Marth Dávid 2b
3. évfolyam
1. Szabó Bence 3a, 2. Lajter Marci 3b, 3.
Czibor Eszter 3a
4. évfolyam
1. Szi-Márton Péter 4b, 2. Németh Donát
Ákos 4b, 3. Scherman Bendegúz 4a
Rezi helyesírás verseny
Lajter Márton 3b 2. hely
Felkészítő nevelő: Varga Katalin
Péczeli Dana 1a 3. hely
Felkészítő nevelő: Varga Lászlóné
Apáczai Kiadó által szervezett megyei
népdalversenyen, Gyenesdiáson
Gál Emese 5. osztály I. helyezés
Kató Dorottya 8. osztály I. helyezés
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
Mindketten továbbjutottak az országos döntőbe.
Vass Lajos Országos Népzenei Verseny
középdöntője
Ertl Zsófia 4. osztály ARANY minősítés
Gál Emese 5. osztály KIEMELT ARANY
minősítés
Csillagvirág éneklőcsoport KIEMELT
ARANY minősítés
Tagjai: Kató Dorottya, Várbíró Bianka,
Gál Emese, Divinyi Dalma, Ertl Zsófia,
Kiss Janka, Fazekas Fanni, Kovács Hanna,
Cserép Regina, Zakár Brigitta, Hefler Flóra
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
Gál Emese és a Csillagvirág éneklőcsoport
továbbjutottak az országos döntőbe.

„Tiszán innen, Dunántúl” Országos Népdaléneklési Versenyen, Budapesten, a Néprajzi Múzeumban
Kató Dorottya 8. osztály szóló kategóriában
ARANY minősítés
Csillagvirágok kisegyüttes kategóriában
ARANY minősítés
Tagok: Várbíró Bianka, Ertl Zsófia, Gál
Emese, Kató Dorottya
Szivárvány éneklőcsoport énekegyüttes
kategóriában KIEMELT ARANY minősítés
Tagok: Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Gál
Emese, Ertl Zsófia, Divinyi Dalma, Szabó
Flóra, Zakár Brigitta, Horváth Zita
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
***

Tanulmányi kirándulás Güssingben
Az Euronet 50/50 pályázatát a gyenesdiási 7.b
osztály nyerte. Az osztály tanulmányi kiránduláson vehetett részt Güssingben, Ausztria Burgenland tartományában. Jelentős település,
mert önmagát próbálja ellátni megújuló energiaforrások segítségével.
Reggel vette kezdetét a kirándulás. A cserszegi 7.osztály társaságában indultunk el. Két
órás út után érkeztünk Güssingbe, ahol először
egy prezentációt hallgattunk meg Bődi Katalin
előadásában. Megismertük a város történetét,
a megújuló energiaforrások fajtáit és hasznosításukat. Ezután láthattuk a Szolár Iskola
laboratóriumi berendezéseit, amiken a tanulók megtanulhatják a környezetbarát energiák
hasznosítását végző szerkezetek működési elvét.
Elmentünk egy biomassza erőműhöz is. Itt két
zónában folyik a villamosenergia-termelés. Az
első a fa elgázosítása, a második az égetés.
Utána ellátogattunk a távfűtő üzembe. Ezen a
helyen, láttunk egy 320 m2 felületű napkollektort, amivel hőt állítanak elő. A meleg levegőt
tartályokban tárolják, maximum 42 °C-os lehet.
Nagyon tetszett nekünk a kirándulás. Élveztük az utat, mert sok érdekes dolgot láttunk.
Örülnénk neki, ha Gyenesdiáson és térségében
is Güssinghez hasonlóan megújuló energiaforrásokat használnánk.
Vaszkó Eszter, Péczeli Panna, Papp Virág
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású
Nevelési-Oktatási Intézmény
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604
***
A Keszthelyi Ranolder Általános Iskolában
tanuló gyenesdiási Kovács Írisz a Szegeden
megtartott Mozaik Országos Tanulmányi
verseny döntőjében vizuális kultúra tantárgyból 1. helyezést, Anyanyelv tantárgyból 3. helyezést, angol nyelv tantárgyból 6.
helyezést, történelem tantárgyból 9. helyezést ért el. Teljesítményéért a Mozaik Könyvkiadó különdíjban részesítette.
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FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület tagjainak nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a 2012. április 21-22-én megrendezésre
került 14. Rügyfakadás-Tavaszünnep kulturális és környezetvédelmi szabadtéri
rendezvény lebonyolításában segítők fáradozását, támogatását és a szervezésben való
aktív szerepvállalását.
Nagy örömmel vettük, hogy ismét sikerült
megmozgatni a civil közösségeket, családokat, baráti köröket, akik a két nap folyamán
kiránduláson, szabadtéri főzőversenyen,
kulturális, sport, természet- és környezetvédelemi ismereteket népszerűsítő térségi szabadtéri összejövetelen vehettek részt. Az idei
„Rügyfakadás – Tavaszünnep” bevételeit a
Gyalogtúrázók XIX. Országos Találkozójának támogatására szántuk.
A programok szombat délelőtt a III. Szegedi
Honvéd Zászlóalj és az Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszárbandérium felvonulásával
kezdődtek, melyet Csepel teherautón a keszthelyi Boombatucada ütős együttes kísért. A
településen átvonuló és a Nagymezőre érkező
nagyközönséget a lovas és honvéd csatajeleneti bemutatók szórakoztatták a délután
során. Közben visszaérkeztek a Zalai Természetbarát Szövetség fáradt túracsapatai is,
hiszen ők a Jakabfi pihenőnél (Pad-kő) tették
e napon tiszteletüket, a zalai természetjárók
emléknapján.
Később izgalmas természetismereti sétán
vehettek részt a kedves érdeklődők Sinka
Gábor, természetvédelmi felügyelő vezetésével. Az esti tábortűznél honvéd- és huszárdaloktól volt hangos a Nagymező, a szép
csillagos égboltot Torda Csaba és csillagnéző
vendégei kémlelték mindeközben.
A vasárnapi napon a főzőversenyre 9 csapat
jelentkezett. A „Régi korok konyhája” főzőhelyen a tavalyi év győztesei a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület aktív tagjai, kolbászos
babos-káposzta ősi étkét készítették el.
A főzőversenyen a Zámbó Tibor (alsó
képen a főzőverseny résztvevőivel) vezette
szakmai zsűri (Szakály László, Táncos Lászlóné Marika, Balogh Lászlóné Juli gondos

- 10 segítségével) a finomabbnál finomabb étel
közül a KÓMA-TEAM: vörösboros áfonyás
szarvaspörkölt erdei gombával étkét ítélte a
nyertesnek, így ők vitték el a vándorserleget
2012-ben. De igazán finom ételek készültek
a nap során, hiszen a huszárbandérium –
csirkepörköltet készített cigányosan, kapros
túrós tésztával, a Jóképűek vidám csapata alföldi hagymás cigánybabot, buckás módra,
a gyenesi Puttonytömők – gyenesi puttonyos
húsos szószos pitát, a Fürdőegyesület külön
készített még szürkemarha pörköltet levente
módra, a Turisztikai egyesület – nagyon
finom babgulyást, a Malom utcai fiúk –
szarvasgulyást erdei gombával, a Zöldike csapata – csülkös-babos káposztát és a Bösztörci
csapat – Bösztörciek kecskebédjét főzte meg.

Az ételek és italok zsűrizését követően –
nem megszokott módon - sajnos elromlott az
idő és megeredt az eső. A kitartó közönség
még részt vehetett a Föld Napi vetélkedőn,
amelyen gyerek kategóriáiban: Huszti László
első lett és megosztva: Cuppon Panna és
Góth Júlia második. A felnőtteknél Vargáné
Nyíri Csilla első, Fliszár Katalin második,
Lőrincz Csilla harmadik helyezést ért el.
A Nagymező Bajnoknője és Bajnoka versenyben, sodrófahajításban első Krasznai
Tamásné (10,6 m), második Péterné Máté
Anikó (10,25 m), harmadik Hencz Anita (9,7
m) lett a tisztán hazai mezőnyben. A malomkődobásban férfiaknál első Hardi Péter (5,5
m), második Krasznai Tamás (4,7 m ), harmadik Baranyai János (4,6 m), a rendkívül
gorombáskodó idő ellenére.
A nap kulturális műsoraiért köszönet a
Gyenesdiási Dalárdának és a Gyenes Néptánc együttesnek az esőben is kitartó szereplésekért. Nagy-nagy köszönet a legnagyobb
esőben helyt álló gyenesi lovardák díjugrató
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versenyzőinek (középső képen) és a közönségnek, valamint Finta Gézának és Varga Zoltánnak a felkészítésekért és levezénylésért.
A nap folyamán a kicsiket és nagyokat
a Varázshangok az Egészségért Egyesület
lelkes aktivistái mozgatták meg és szórakoztatták. Köszönet érte!

E napokon népszerű bemutatókat láthattunk
a Diósdi Hagyományőrzőktől, a Gyenesdiási
Huszárbandérium és a Szegedi III. honvéd
zászlóalj (felső képünkön) tagjaitól és a Tűzoltóságtól.
A nap során köszönet a hangosításért (József
A. Klubkönyvtár, Silver Band), hiszen végig
helyt álltak a rossz időben. A rendezvény
programjai ennek ellenére szinte végig meg
voltak tartva. Egyedül a Brumi Bandi Band
gyerekműsora maradt el, akiket a nyár során
azért több ízben is láthatunk szerencsére Gyenesdiáson!
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
köszönetet mond mindazon kedves megjelenteknek, támogatóknak, részt vevő fellépőknek, valamint a helyszínen megjelent
kézműveseknek, akik e szépnek induló napon
fent voltak és támogatták a természetvédelem
nemes ügyét.
Köszönet támogatóinknak: Keszthelyi Erdészet,
Gyenesdiás Önkormányzati Étkezde, Polgármesteri
Hivatal dolgozói, Klubkönyvtár, Gyenesdiási Ált.
Iskola, Gyd. Környvéd. Bizottság, BfNPI, Keresztes
József és főzőcsapata, Ordosz - Tárkány Bt, Rádi
László pincészete, Papp Antal pincészete, Sualex Kft,
Komáromy Pékség, Vazul Lovas Baranta Egyesület –
Páli Barna, Polgárőrség, Silver Band Együttes, www.
falmaszas.com, Zámbó Tibor és Szakály László – mesterszakácsok, Czafit Lajos, Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszárbandérium, János Lovarda, Gyenesdiási
Dalárda, Gyenes Néptáncegyüttes, Varázshangok
az Egészségért Egyesület, 3 Forrás Központ, NABE,
Kötháló, Oázis Kertcentrum, Szőnyegország, J&A
Kerámiaház, Nádas csárda, Sümegi Ferenc, Németh
kertészet, Prímagáz, Varsás Bt., Keszthely Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága, Gyenesdiási
Szövő- és népi kismesterségek szakkör, Motyó Diszkont, CBA-Zöld Hangya Bt., Ikervirág, Szent Ilona
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gyógyszertár, Mészáros Szerelvény szaküzlet, Szűrő
kis- és nagyker, Mozaik Áruház, Rózsahegyi Műszaki
Áruház, Szabó és Szabó Autóker, Szűcs Szőrmés,
Húsdiszkont, Piroska Csárda, Royal Sportcentrum,
Andromeda Travel, Z+D Kft, Szalai Szikvíz, Karám
Büfé, Hosszúné Bokor Mária, Torda Csaba, keszthelyi Cserkeszek, Keczeli Zoltán, helyi lovardák végül
de nem utolsó sorban a két nap során a egyesületünk
segítőinek, valamint tagságának és családjaiknak,
barátaiknak.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET MÁJUSI HÍREI
Turisztikai iroda avatása és tisztújító közgyűlés

Visszavárunk mindenkit jövőre is!
Gálné Németh Ildikó
elnök

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLETI HÍREI
Baba-mama klub
A nyári szünet előtti utolsó, játszóházzal
egybekötött baba-mama klub 2012. június
1-én 10.00-tól lesz a Községháza nagytermében! Vendégünk lesz Adalics Éva, a SchwabeHungary Kft. képviselője, aki a gyógyhatású
készítményekről fog előadást tartani.
Szeretettel várunk!
Koronczné Cserép Ilona védőnő és
Kőhalmi Ági egyesületi elnök

III. Családi Nap
Június 2-án szombaton ebben az évben is
megrendezésre kerül családi napunk, melynek helyszíne a gyenesdiási Nagymező Kirándulóközpont! 10.00-tól várjuk a családokat a
már jól megszokott játszóházzal, szabadtéri
játékokkal!
Természetesen idén is főzünk, egy jó kis
„gyerekbarát” bográcsos paprikás krumplit
fogunk készíteni, ehhez sütemény és innivaló
felajánlást szívesen fogadunk!
Rendezvényünk 15.00-ig tart! Szeretettel
várunk mindenkit!

Muzsikáló Varázshangok
Örömmel tudatom a Kedves Olvasókkal,
hogy a zenés foglalkozásokra a nyáron május
22-től kezdve kedden és szerdán is 10.0011.00-ig várom az érdeklődőket. Ebben az
időszakban nem csak a legkisebbeknek szól a
program, nagyobb testvéreket is el lehet hozni,
akiket játszóház vár a foglalkozás ideje alatt.
Június 25-29 között tartjuk a Varázshangok közösségépítő- és fejlesztő táborunkat,
ahová a legkisebbeket és - 6 éves korig - testvéreiket várjuk szülővel együtt. Részleteket
honlapunkon, a www.varazshang.hu oldalon
olvashatnak, illetve telefonon érdeklődhetnek Kőhalmi Áginál a +3630/339-1959-es
számon!

Nemzeti Vágta - Festetics Futam
Június 3-án vasárnap 9.30-tól 12.00-ig kreatív játszóházzal várunk kicsiket és nagyokat
egyaránt Gyenesdiáson, a Faludi-síkon!
Kőhalmi Ági és Balázs

Május 11-én ünnepélyes keretek között
felavattuk a Turisztikai Egyesület és ezzel
együtt a Tourinform Gyenesdiás új irodáját. A pályázati támogatással (NYDOP2.3.1./B-11-2011-0002)
megvalósult
irodabővítés, és az ezzel egyidejű infrastruktúra fejlesztés nagyobb létszám kiszolgálását
teszi lehetővé tágasabb, kulturáltabb környezetben. A 10 éve megnyitott Tourinform iroda
végre méltó körülmények között fogadhatja
a vendégeket. (A Tourinform iroda technikai
okok miatt átmenetileg még régi helyén várja
partnereit és a vendégeket.)
A köszöntők és a szalagátvágást követően
a Községházán pezsgővel ünnepeltünk, majd
tisztújító közgyűlésre került sor. A végzett
munkáról, megvalósított fejlesztésekről szóló
beszámolót követően megválasztásra kerültek
a következő 3 évre a tisztségviselők, melynek eredménye: Czankáné Szalóky Szilvia
elnök, Gyutai-Szalay Nikoletta és Suba Zoltánné elnökhelyettesek, Kovács Judit titkár,
választmányi tagok: Kardos Dóra, Riedl
Ferenc, Rezi László, Varga Zoltánné, Nagy
Ferenc és Szántó Rita. Felügyelő Bizottság:
Fodor Tibor, Somogyi Zoltán és Kis Hajnalka.
Ezúton is gratulálunk, és kívánunk nagyon jó
és eredményes munkát!

gyenesdiási piacra is.

Gyenesdiás bemutatkozik a Városligeti Gyereknapon Budapesten
Az idén május 26-27-én Babarét címmel
kerül ismét megrendezésre a Városligeti Gyereknap. Az ország legnagyobb gyerekrendezvényén Gyenesdiás, mint a Nyugat-Balaton
aktív és családbarát üdülőfaluja is jelen lesz
egy saját sátorral. Elérhetőek lesznek az egyesület kiadványai, kreatív sarokkal várjuk a
gyerekeket és bemutatkozik Bala Toni a település kedves teknőc kabalafigurája is.
A Babarét ismertségét, méretét és a rendezvényt követő médiavisszhangot tekintve
kiemelkedik a hasonló programok közül, így
itt szeretnénk minél több család figyelmét
ráirányítani a településre, a kínált szabadidős
és nyaralási lehetőségekre.

Gyenesdiás a Duna TV-n
Április 13-án a Duna Tv Család-barát
magazinjában Czankáné Szalóky Szilvia és
Hóbár Péter képviselték az Egyesület nevében a települést, és a másnapi tematikus piacnyitó nap kapcsán medvehagymás ételeket
főztek a stúdióban. Köszönjük nekik!

Április 23-24-én a Duna TV Ízőrzők
stábja forgatott Gyenesdiáson,
Április 23-24-én a Duna Televízió
Ízörzők stábja, Róka Ildikó és Móczár
István forgatott Községünkben. Természetesen az eseményt gondos csapatmunka
előzte meg, hiszen több ízben az Ünnepeink, ételeink gasztrokönyv előkészítő
stábja bővült ki és alkotta meg végül az
adásba kerülő receptek csokrát.

Újságírók látogattak el a NyugatBalatonhoz
Május 4-5-én – a Nyugat-Balatoni Turisztikai iroda szervezésében – több online és
nyomtatott média (pl. Magyar Hírlap, Népszabadság, Meglepetés, Maxima, index.hu,
utisúgó.hu, Turizmus Panoráma stb.) újságírói ismerkedtek a Nyugat-Balaton régióval,
a színes programkínálattal, illetve attrakciókkal.
A második napon Gyenesdiásra is ellátogatott a csoport. Először gyalogtúra keretében
geoládákat keresve végigjárták a Keszthelyi-hegység néhány fontosabb pontját (Nagymező, Festetics kilátó, Kőbánya), majd
a Lőtéren bukónyúl lövészetben tehették
próbára ügyességüket. A kétnapos kirándulás záróprogramjaként pedig ellátogattak a

Az első napon Balogh László (képünkön feleségével, Julival) és családja adott helyszínt a
forgatásnak és egy gyönyörű kültéri kemencés konyhában főzhettük meg az ételeket.
A Nőklubot Kovács Béláné Gizi néni, Vaga
Irma és Tánczos Lászlóné Marika néni képviselte a forgatáson: Kapros, tejfölös káposztaétel, Diási kemencés diós-mákos kalács és
Gyenesdiási betyárgombóc leves készült el.
A Főzőklubot Varga Zoltánné Marika, Finta
Maya, Balogh Lászlóné Juli, Balogh László
tűzmester és Somogyi Zoltán képviselte. Az

2012. május

- 12 -

Gyenesdiási Híradó

József
Attila
Klubkönyvtár
kosárfonó szakkörét és annak
legifjabb tagját,
Gál
Emesét,
Pék Andrást és
Pékné
Orbán
Juliannát
és
portájukat.
Gál
Lajos
polgármester
úr bemutatta a
településünket
és további felvételek készültek
a Községházáelkészült Gyenesi erdei gombás, zöldséges ról, Nagymezőről, Szoborparkról, mindkét
raguleves és a Zalai medvehagymás tócsni jól strandunkról, és a piacunkról is. A főzőcsasikerült.
patok mindegyike rendkívül profi módon,
Szívből gratulálok a résztvevőknek, hiszen gondosan előkészülve fogadta a stábot, és
beleláthatunk, hogy milyen nehéz feladat a kezdeti izgalmak hamar elszálltak Balogh
László pálinkájától: a felvétel alatt minden
főzni és az ételről eközben beszélni is.
A második napon a Horgásztanyán a Turisz- szereplő kiválóan készítette el az ételt és
tikai Egyesület férfi tagjai: Suba Zoltán, kommentálta azt! Ezúton is gratulálunk minGyutai Barnabás (képünkön) és Hóbár Péter denkinek!
Szeretnénk köszönetet mondani a Balogh
a frissen kifogott keszeg tisztítását, irdalását
és autentikus sütését mutatta be a stábnak. A Családnak és a Horgászegyesületnek, valaműsorban az ételek elkészítése mellett Gye- mint a Hóbár Családnak a helyszínek előnesdiás nevezetességeinek, hagyományörző készítéséért és rendelkezésre bocsátásáért,
tevékenységeinek bemutatására is maradt a Nőklubnak, a Főzőklubnak, Somogyi Zolhely. Megismerhetik majd a nézők Murmann tánnak, Pék Családnak, Zámbó Tibornak,
Marcell tüzikovácsot és mesterségét, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesületnek, Bog-

SPORT
Rudolf István ezüstérmes

A kép jobb oldalán, a két budapesti
3. helyezettel
Németországban, Régensburg térségében
került megrendezésre a Jurasteig nonstop
elnevezésű ultratrail 230 km hosszúságú teljesítmény túra, ahol a közelmúltban a „Gyenesdiás sportjáért 2011” elismerő címmel
kitüntetett Rudolf István is részt vett. A verseny nehézségi szintjét jól jellemzi, hogy a
résztvevőknek igazolniuk kellett, hogy előzetesen már száz mérföldet teljesítettek egyszerre.

Az embert próbáló versenyre negyvenen
neveztek és közülük tizenketten érkeztek a
célba. A többiek feladták a két éjszakát is
magában foglaló versenyt. Este 2-3 fok hidegben futottak, míg a nappali felmelegedéskor
is csak 15 fokra kúszott fel a hőmérőben a
higany szála. A terepen 25-30 kilométerenként
alakítottak ki a szervezők ellenőrző pontokat,
ahol negyed óra alatt kellett a versenyzőknek összeszedni magukat és tovább indulni.
Rudolf István elmondta, hogy számára az
utolsó 130 km bizonyult a leg nehezebbnek,
mert itt már egyedül kellett mennie. A területen felszerelésével futva 42:06:22 óra alatt ért
a célba, míg a győztes kínai fiú 40 óra alatti
teljesítményével állhatott a dobogó legfelső
fokára. Két harmadik helyet osztottak ki a
rendezők honfitársaink Börcsök András és
Márton András Budapestről egyszerre értek a
célba ötven perccel Rudolf István után.
Gratulálunk az embert próbáló szép teljesítményéhez Rudolf Istvánnak.
-góth-

Ötödik a labdarugó csapatunk
A megyei II. osztályban szereplő labdarugó
csapatunk lejátszotta a 25. fordulóját és a 12
győzelmével, 7 döntetlennel és 6 vereségével
61- 47 - es gólaránnyal, 43 ponttal az ötödik

nárné Piroskának, a József Attila Klubkönyvtárnak a forgatás előkészítésében, valamint
a munkálatokban teljesített segítségét! Az
adás előreláthatólag június hónapban kerül a
Duna Televízió műsorába, egyenlőre pontos
időpontot nem tudunk. Figyelmébe ajánlom
minden kedves olvasónak a www.mo-ka.hu
oldalt, ahol további érdekességeket olvashatnak az eddig adásokról és ahova hamarosan
Gyenesdiás is felkerül!

Sikeres tematikus napok a piacon
Az idei évben újdonságként tematikus
napok várják szombatonként a vásárlókat,
érdeklődőket az I. Balatoni Hal és Termelői
Piacon. Április 14-én medvehagyma nappal
nyitott meg a piac (képünk a 2. oldalon), majd
az Anyák napi kézműves vásárt levélzöldség
tematikus piacnap követte és legutóbb busa
ételkülönlegességek várták a vendégeket.
A piacon a tematikus napok egyedi kínálata
mellett is vásárolható természetesen friss és
sült balatoni hal, langalló, kürtőskalács, friss
és tartósított zöldség és gyümölcs.
A piac szombatonként 16-20 óráig, illetve
szezonban még csütörtökön 8-14 óráig várja
az árusokat és vásárlókat
További információ: Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.:83/511790, gyenesdias@tourinform.hu)

helyen állnak.
A huszadik fordulóban az akkor élen álló
Cserszegtomajt fogadtuk és 2-2 –es döntetlen
született nagy küzdelemben, amit jól jellemez,
hogy 0-1 –es félidővel indultunk.
A kezdő csapat Horváth – Mosdósi, Hegyesi,
Pothárn Durgó, Dely, Beke (Csanaki), Majsa
(Kubicsek), Szőcze, Aranyics, Majtász (Purt),
edző: Durgó Miklós.
A gólokat Szőcze és Purt szerezték.
A folytatásban Várvölgyre látogatott a csapat
és 3-2-es vereséget szenvedtek, 3-0-s félidőt
követően. A második játékrészben Szőcze és
Purt talált a hálóba.
A Police Ola ellen itthon megszületett a várt
győzelem, 2-0, Hegyesi és Szőcze bizonyult
eredményesnek.
A Nagykapornak otthonában, míg a
Csácsbozsok ellen itthon született 3-3-as
döntetlen, mind két mérkőzésen győzelmet
engedtünk ki a kezünkből. Előbb Szőcze mesterhármassal, míg utóbb Purt kétszer és Beke
egyszer bizonyult, eredményesnek.
A záró fordulóban Bödéről szép, 2-0-ás győzelemmel tért haza a csapat Szőcze és Purt
köszöntek be a hálóba.
A két győzelem, három döntetlen, egy vereség mellé Durgó Miklós edző elmondta, hogy
az utóbbi időben sérülések és egyéb okok
miatt megfogyatkozott a csapata és ez megnehezíti mindenki dolgát. Mindennek ellenére
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bíznak a folytatásban és a hátralévő öt fordulóra bátran öt győzelmet terveznek elérni.
Május 27-én a szomszédvári rangadó, június
2-án az első helyezett Páterdomb elleni mérkőzés ígér nagy csatát, labdarúgó csemegét,
ahová mindenkit szeretettel invitál, hogy
együtt buzdítsuk a fiúkat a pályán.
05.27. vasárnap, 17:00: VONYARCVASHEGY SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK.
06.02. szombat, 17:00: GYENESDIÁS
KINIZSI SK. - AF PÁTERDOMB LSC.
06.10. vasárnap, 17:00: KERTVÁROSI LSC
- GYENESDIÁS KINIZSI SK.
06.17. vasárnap, 17:00: GYENESDIÁS
KINIZSI SK. - FC KESZTHELY MILEFA.

Kakukk Alexandra, Tótok Barbara
Gratulálunk nekik és további szép, eredményes szereplést kívánunk!
A Röplabdaközpont további hírei, eredményei, fotók egyéb információk megtalálhatók
a folyamatosan frissített honlapunkon: www.
gyenesroplabda.hu
Király András ügyvezető

TakarékPont Mountainbike Challenge
XCO Kürtős Kupa és SS XC futam

- Góth -

A Nyugat – balatoni Röplabdaközpont

Gyenesdiás KINIZSI SK. Röplabdaszakosztályának hírei
Nagyszerű eredményt ért el az utánpótlás
női ifjúsági csapatunk. A Dunántúli Amatőr
Női Ifjúsági Bajnokságban (DAB) a Lányok
3. helyezést értek el. A Csapat nagyon nagy
harcot folytatott a 2. helyért a Győri Baross
csapatával. Több alkalommal cseréltek helyet.
Sajnos a győriek bírták jobban a véghajrát és
lettek ezüstérmesek. A lányok ezzel a nagyon
szép eredménnyel elérték, hogy az ősszel
induló 2012-2013 DAB bajnokságban, eggyel
feljebb, a felnőtt női csoportban folytassák a
röplabda küzdelmeket.
A csapat tagja: Takács József vezetőedző,
Király András ügyvezető, Kaposi Lívia, Németh
Zsófia, Horváth Zita, Csehi Angéla csapatkapitány, Födő Viktória, Héri Sára, Csordás Anna,

YEGY közgyűlés
A Yacht Egylet Gyenesdiás 2012. március
31-i közgyűlése egyúttal tisztújító is volt.
A megválasztott új vezetőség: Elnök :
Sümegi Ferenc, elnökhelyettes: Cseh János,
Vezezőségi tagok: Balázs Miklós, Kőszegi
Zoltán, Török Tibor
A Yacht Egylet Gyenesdiás
2011. évi közhasznúsági jelentés
Készült a közhasznú szervezetekről szóló
1997.évi CLVI.törv.előírása alapján.
A „Yacht Egylet Gyenesdiás” nevű közhasznú szervezetet a Zala Megyei Bíróság
2000.03.20-án jegyezte be a PK.60/2000/6.
számon és 1523-as sorszámon.
Számviteli beszámoló:
Nyitóegyenleg 2011.01.01-én : 5.797.000 Ft

A gyenesdiási nagymezőn ismét sikeresen,
nagyon kellemes hangulatban, balesetmentesen zajlott lett április 29-én, vasárnap a
TakarékPont Montainbike Challenge nyító
futama a Kürtős Kupa. Reggel már 18 fok
fogadta a résztvevőket. Az április időjárás
szinte júliúsi hónapnak volt megfelelő. Szinte
ragyogó napsütésben körözhettek a versenyzők, a helyenként poros, összességében jól
kerékpárzható pályán. A szép napsütéses idő
nemcsak a versenyzőknek, hanem a szurkolóknak és az idelátogató, kikapcsolódni vágyó
természetbarátoknak is nagy örömére szolgált.
Összes bevétel
Éves pénzkeret
Összes kiadás
Pénzmaradvány

19.925.000 Ft
25.722.000 Ft
19.288.000 Ft
6.435.000 Ft

A közhasznú tevékenységünk :
A Yacht Egylet Gyenesdiás a vitorlássport
népszerűsítését és művelését tűzte ki céljául,
amelyet tevékenyen meg is valósít. A YEGY
a Magyar Vitorlásszövetség tagjaként 2011ben 18 leigazolt versenyzővel rendelkezett.
Tagjaink ezen kívül rendszeresen indultak
a Magyar Vitorlás Szövetség által elismert
pontszerző versenyeken.
A Yacht Egylet támogatja és segíti,valamint
népszerűsíti az ifjúsági vitorlássportot. (Kikötőnkben 2011-ben gyermek vitorlásiskola is
működött.) Saját szervezésű versenyeket rendeztünk..Támogatást nyújtottunk egyletünk
tagjainak a versenyzéshez, valamint támogat-

Ebben az évben 115, köztük több gyenesdiási
hegyikerékpáros induló állt rajthoz.
A Kürtős Kupa „abszolút győztese” címet a
ebben az évben Tóth András (VKE Nelson)
érdemelte ki, aki a legprofibb kerékpárosokat
tömörítő, legjobb kondíciót és állóképességet
igénylő, hat körös versenyen lett aranyérmes.
Pályacsúcsot is döntött, legjobb körideje 8
perc 06 másodperc lett.
Üde színfoltja volt az idei megmérettetésnek
újra a Single Speed XC futam. Idén harmadjára került megrendezésre a futamuk. Egyedülálló rajtjukkal is nagy tetszést arattak a
közönség körében: futórajttal indultak, majd
egy rövid táv megtétele után fekvő kerékpárjaikat felkapva szálltak nyeregbe.
A SingleSpeed futam után egy gyors gyermekverseny következett, ahol most is szép
számmal jöttek el a jövő reménységei. Összesen 15 fő gyermek állt rajthoz.
Név szerint is szeretném megköszönni az
önzetlen segítséget Dr. Edvi Illés Csabának
(elsősegély-nyújtásért felelős orvos), és Szakács Istvánnak (Bakony Erdészet, Keszthely),
valamint Sinka Gábornak (helyi képviselője
a Nyugat – dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek).
Nagyon köszönjük Gál Lajos polgármester úrnak és Gyenesdiás Önkormányzatának
a nyújtott támogatását, és a lehetőséget arra,
hogy megrendezhessük a kerékpárosok e
rangos versenyét!
A 2012. évi Kürtős Kupa részletes eredményei a www.kurtoskupa.hu weboldalon megtekinthető, illetve letölthető.
Léránt Balázs
főszervező és szakosztályvezető

tuk a Magyar Vitorlásszövetséget és a Zalai
Vitorlásszövetséget. Gyenesdiás nagyközségben rendezett Országos Polgárőr Találkozó
rendezésében részt vállaltunk.
Költségvetési támogatások: Az egylet 2011.
évben költségvetési szervektől /Munkaügyi
Központ/ 1,1 M FT támogatásban részesült,
amelyet a Munkaügyi Központ által kiközvetített rehabilitációs programban részt vevő
csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatására használtunk fel. /Jelenleg 5 főt
foglalkoztatunk./
A Yacht Egylet Gyenesdiás tisztségviselői
anyagi juttatásban nem részesülnek munkájukért.
A mellékletek - Egyszerűsített éves beszámoló és Mérleg - az egyesület székhelyén
megtekinthetők.
Sümegi Ferenc elnök
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottságának felhívásai:
1. 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 Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsághoz
kell benyújtani. A határidőn túli, tartalmilag nem megfelelő pályázat érvénytelennek
minősül. A keretösszeg vissza nem térítendő
támogatás. A pályázathoz önerő szükséges,
amelynek mértéke 50 %.
A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázó adatai (név, cím hrsz, elérhetőségi
cím, telefonszám)
Általános feltételei:
Felújítás előtti és utáni állapotról fotódokumentáció felújítás leírása, költségvetés,
elkészülés határideje, pályázott pénzösszeg
felhasználásának módja. A pályázott teljes
összeget számlával kell igazolni.
Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a pályázattal kapcsolatban: Samu Zoltán 516-001.
Beadási határidő: 2012. június 15.
2. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága és a Turisztikai Egyesület
versenyt hirdet Gyenesdiás Nagyközség
közigazgatási területén a „legvirágosabb
udvar” cím elnyerésére.
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok
ösztönzése kultúrált, környezetbarát, vendég-

váró környezet kialakítására, zöldterületek
növelésére és virágosítására, fásításra, a településkép, különösen a lakókörnyezet esztétikus megjelenítésére.
A zsűrizés július második hetében történik.
Írásban, e-mail-ben (gyenesmuszak@tonline.hu) jelentkezhetnek: ingatlantulajdonosok, kereskedelmi egységek. Szomszédok,
barátok ismerősök is nevezhetik az általuk
legszebbnek ítélt kertet.
***
Az előző évekhez hasonlóan a gyenesdiási
állandó lakosok mindkét strandot ingyen
látogathatják. Az igazolvány kiváltásához
és érvényesítéséhez regisztrációs díjat kell
fizetni. A díj mértéke: felnőtteknek 1000 Ft,
gyermekeknek (4-14 év) 500 Ft a regisztrációs díj. Családon belül a harmadik és minden
további gyermek esetén a regisztrációs díj
megfizetése nélkül lehet az igazolványt kiváltani. Az igazolvány kiváltásához 1 db 1 évnél
nem régebbi igazolványkép, személyi igazolvány és a lakcímkártya bemutatása szükséges.
Az igazolványok kiváltására és a régi igazolványok érvényesítésére május 25-től július
15-ig van lehetőség az algyenesi strand pénztárában 13-18 óráig.
***
A szemétszállítás rendje az alábbiak
szerint változik: június 1. és augusztus 31.
közötti időszakban heti két alkalommal,
keddi és szombati napokon történik a háztartási hulladék elszállítása.
A sárga és a kék szákok szállítása naptár
szerint, páros hét keddjén történik.
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gyűjtőszigeteken csak a konténerbe, a megfelelő szelektív hulladékot
helyezzék el.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2011. évi
iparűzési adó bevallási határideje: május
31.
Kérjük a szobakiadókat, ügyeljenek arra,
hogy az idegenforgalmi adó mértéke 2012.
évtől változott (380 Ft/fő/vendégéjszaka).
Ezt a befizetéseknél is szíveskedjenek figyelembe venni.
Az ivóvíz-szolgáltató DRV tájékoztatja a
lakosságot, hogy Gyenesdiáson a Kossuth
utca északi oldalán, az Arany J utcában, a
Mandulás utcában és a Mély utcában
2012. május 29-én kedden, 8:00 és 15:00
óra között
karbantartási munkálatok miatt vízhiány és
nyomáscsökkenés várható.
Ivóvizet ebben az időszakban ivóvízszállító
tartálykocsiból lehet vételezni.
A kényelmetlenségekért kérik a lakosság
szíves megértését.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
eladásra kínálja az alábbi ingatlanait:
- Gyenesdiási 932/1 hrsz-ú, 825 m2 nagyságú belterületi közművesített építési telek.
Az ingatlan központi fekvésű, családi házas
övezetben, az iskolától 150 m-re. Két lakóegységes lakóház kialakítására alkalmas.
- Gyenesdiási 413 hrsz-ú, 3221 m2 és 414
hrsz-ú, 2882 m2 nagyságú beépítetlen belterületi ingatlanok. Mindkét ingatlan üdülőépületek és kemping kialakítására alkalmas
Balaton-partközeli, nyugodt környezetben,
frekventált helyen található.
- Értékesítésre kínál továbbá kedvezményes
áron kereskedelmi és iparterületi ingatlanokat, melyek egyenként 1540 m2 nagyságúak,
60%-ban beépíthetők. Közművesítésük a
közeljövőben várható.
Érdeklődni a 83/312-737 számon Dr. Kardos
József címzetes főjegyzőnél lehet.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április
24-én tartotta legutóbbi soros ülését.
Az első napirend keretében az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.
(I. 23.) önkormányzati rendelet módosítására került sor. A módosítás a megelőző testületi döntéseken alapult.
A második napirend keretében az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése,
könyvviteli mérlege, pénz- és eredménykimutatása, valamint a belső ellenőr beszámolója került megtárgyalásra.
A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy
a tavalyi költségvetés végrehajtása néhány
helyen aggályos volt, de számottevő problémával nem járt. Remélhetőleg a 2012. év gazdálkodása nem lesz ilyen feszített. Az elmúlt
évben az ingatlan eladások nem teljesültek

100 %-ra, azonban a hiányzó összeget fedezte
a tartalék. A település eredményei visszaigazolják, hogy ezekre az erőfeszítésekre szükség volt; ami teljesült az fontos, előremutató
és a település közérzetét hosszú távon javítja.
A belső ellenőr a beszámolójában markáns
eltéréséket nem állapított meg, amely sürgős
intézkedést vagy testületi együttgondolkodást
igényelne. Az elmúlt évben a közbeszerzési
terv végrehajtásával kapcsolatban apróbb
hiányosságok voltak. Az ellenőrzési jelentés elkészítését követően intézkedési terv
készült, melyben rögzítésre kerültek a feladatok, határidők és felelősök.
Az önkormányzat költségvetése már harmadik éve – a pályázatokkal együtt – meghaladja
az 1 milliárd forintot. A különböző nagyobb
pályázatok most futottak igazán végig. A
2012. év nyugvópontjára teheti a költségvetést. A képviselő-testület tájékoztatást kapott

a TAO típusú pályázatról (sportöltöző), a
Kinizsi Sportegyesület által befogadható 19
MFt társasági adóból már 14 MFt-ot sikerült
összegyűjteni. Amennyiben sikerül a teljes
összeget realizálni, nem érinti az esztendőt
akkora költségvetési teher, mint amennyivel
kalkuláltak. A többi pályázat az óvatosság
elvén fut.
A harmadik napirend keretében a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, valamint a Gyermekvédelmi beszámoló
került megtárgyalásra.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
2010. évhez képest nem változott számottevően az ellátotti létszám, az esetek viszont
összetettebbek lettek. Az elmúlt évtől újra
van szakpszichológus, és egyre több gyerek
fordul hozzá problémáival. A tavalyi évben
kerültek elő az internettel kapcsolatos prob-
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lémák, amely egy egész általános iskolai
osztályt érintett. Történtek különböző intézkedések: rendkívüli szülői értekezletet kellett
összehívni, és különböző előadások kerültek megtartásra. A Szolgálat együttműködik a különböző hatóságok szakembereivel,
egészségüggyel, védőnővel, és felvilágosító
előadások megtartásával próbálják a problémákat megelőzni.
Gyenesdiás tekintetében a jelzőrendszer is
nagyon jól működik. A jelzéseket a magánszemélyektől is várják, azonban van néhány
probléma, ami elsikkad és nem jut el a Szolgálathoz. Ezeket orvosolni kell.
A negyedik napirend keretében a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a
település egyes kérdéseiről, a közszolgáltatás
díjának megállapításáról szóló többszörösen
módosított 10/2005. (IV.27.) önkormányzati
rendeletét módosította a képviselő-testület.
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- 15 A 2011. évi díjhoz képest csupán az infláció
mértékével emelkednek a díjak.
Az ötödik napirend keretében a Keszthely
és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
került jóváhagyásra.
Az hatodik napirend keretében a gyenesdiási
1883 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon meglévő gázfogadó állomás használati jog
alapításával kapcsolatos kérelmet tárgyalta
a képviselő-testület. A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező gyenesdiási 1883
hrsz-ú önkormányzati ingatlanon meglévő
gázfogadó állomás használati jogával kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa, az ezzel kapcsolatos megállapodást aláírja.
Az egyéb ügyek keretében a képviselőtestület döntött:
Dr. Budai Krisztina és Horváth Zsolt szabá-

lyozási terv módosítási kérelméről,
Kinizsi SE újabb pályázatának benyújtása
támogatásáról.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2012. május 29-én, 18 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.)
Közbiztonság helyzete, különös tekintettel
a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységére 2.) Keszthely és
Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
tájékoztatója 3.) Tájékoztató a Gyenesdiási Fürdőegyesület tevékenységéről 4.)
Tájékoztató a Kábeltelevízió KHT tevékenységéről 5.) Tájékoztató a Yacht Egylet
tevékenységéről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

Tisztelt Hirdetőink! Vállalkozói hirdetések színesben is megjelentethetők!
Hirdetésével lapunkat támogatja. Hirdetési díjak: fekete-fehér: 90 Ft/cm2, színes: 135 Ft/cm2
APRÓHIRDETÉS:
Gyönyörű, óriás uszkár kiskutyák eladók. Tel:
20/374-96-80
Kecsketej és kecskesajt naponta eladó
Gyenesdiáson. Istállótrágya ingyen elvihető.
Érdeklődni: 30/901 2424-es telefonszámon lehet.
Használt automata (Energomat) mosógép, 2 lángos
sütős PB gáztűthely, asztali körfűrész olcsón eladók.
Ugyanitt építési anyagok: bátaszéki hornyolt cserép,
kb 800 db, szarufa, tetőléc, deszka eladók. Tel:
06/30-207-80-10
Hosszú távra bérelnék fűthető nyaralót,
nyaralórészt különbejárati lehetőséggel, egy fő
nemdohányzó részére, Gyenesdiáson és környékén.
Tel: 36/30-758-5546
Keveset használt 1250 literes Elektrolux
mélyhűtőláda eladó. Tel: 30/83-23-847
Kaszálást, fakivágást, bozótirtást, fűrészes munkákat
vállalok. Tel: 06/30-441-0170

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
Várjuk a
szépülni vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

RELAX & NAIL STUDIÓ
GYENESDIÁSON
- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ZSELÉS LAKKOZÁS!
AJÁNDÉKUTALVÁNY
VÁSÁROLHATÓ
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818
Gyenesdiás, Kossuth L. u.

Ü V E G E Z É S

Szakboltunkban
• Foszlós
kalácsés partner
üzleteinkben termékeink
kaphatók.
sonkához
0,5 kg-os,
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT
• Püspökkenyér
PIACI ÜZLETÜNKET!
• Teasütemény,
piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Programmangebot
Saisoneröffnung Pfingsten 2012 –
19. Landestreffen der Wanderer
Donnerstag, 24. Mai ab 18 Uhr am
Gemeindehaus:
Der
Holzschnitzer
und
Volkskünstler
Szabó Elemér eröffnet die Ausstellung
kunstgewerblicher Arbeiten
Freitag, 25. Mai ab 18 Uhr auf dem KárpátiPlatz (am Diás-Strand):
Eröffnung des 19. Landestreffens der Wanderer
Mitwirkende: Gyeneser Volkstanzgruppe,
Gyenesdiáser Volksliederkreis, das BlechbläserQuartett Békési Mihály und Freunde
Samstag, 26. Mai ab 20 Uhr auf dem KárpátiPlatz:
Unterhaltungsprogramm
der
Harangláb
Volksmusikgruppe
Pfingstsonntag, 27. Mai um 19 Uhr auf dem
Kárpáti-Platz:
Abschlußabend mit der Gyenesdiáser
Singgruppe „Dalárda” und den ZitherMusikanten
Um 21 Uhr: „Wanderstiefel-Ball” – Tanzabend
mit der Silver Band
Pfingstmontag, 28. Mai morgens von 6 bis 9
(10) Uhr beim Diáser Angelplatz:
Öffentlicher Angelwettbewerb vom Ufer aus
Jeder kann mitmachen mit einer Angel pro
Person..
Anmeldung vor Ort eine halbe Stunde vor
Beginn.
Erwachsene 1.000 Ft, Jugendliche 500 Ft,
kleine Kinder unentgeltlich.
Festetics Pferderennen: Vorlauf des Nationalen Reiterfestivals
2-3. Juni, 2012
Dieses Jahr wird das Festetics Pferderennen
in Gyenesdiás schon zum 3. Mal veranstaltet.
Alle Pferdeliebhaber und Pferdesportfans sind
zum ganztägigen Reitturnier herzlich willkommen. Eine richtig spektakuläre zweitägige
Frühsommer-Veranstaltung für Groß und Klein!
Keszthely, Festetics Schloss und Park
Samstag, 2. Juni
11.00 Eröffnung, 11.30 Husaren Vorführung,
12.00 Vorträge von Fachleuten, 13.45
Kutschenparade, 14.30 Dressurreiten, 15.00
Vorführung der Reiter von Gyenesdiás,
15.30 Vorführung der Gestütbesitzer, 16.00
Vorstellung der ungarischen Pferderassen,
17.00 Kutschenparade, 18.00 Aufführung
des Ungarischen „Reitertheaters” mit Tibor
Pintér und seinen Freunden, Operettengala
(Eintrittskarten sind vor Ort erhältlich.)
Den ganzen Tag: Kunsthandwerkermesse,
„Schmankerlstrasse”
für
Feinschmecker,
Weinverkostung, Kutschenfahrt, Reiten
Gyenesdiás, Faluder Wiese, Sonntag, 3. Juni,
09.00 Feierliche Eröffnung, 09.30 Husaren

- 16 Vorführung,
10.00
Kutschenparade,
Kutschenrennen, 11.00 Huzul- u. Ponyrennen
für Kinder (1. Qualifikationsrunde), 11.20
Vorführung der Reiter von Gyenesdiás
(Dressurreiten), 11.40 Huzul- u. Ponyrennen
für Kinder (2. Qualifikationsrunde), 12.00
Vorführung der Gestütbesitzer (Dressurreiten),
12.20
Pferderennen
für
Kinder
(1.
Qualifikationsrunde), 12.40 Vorführung von
traditioneller Reitkunst, 13.00 Pferderennen
für Kinder (2. Qualifikationsrunde), 13.20
MITTAGSPAUSE, Westernshow, 14.00 Festetics Pferderennen (1. Qualifikationsrunde),
14.20 Falkenier Vorführung, 15.00 Festetics
Pferderennen (2. Qualifikationsrunde), 15.20
Freidressur, 15.40 Festetics Pferderennen
(3. Qualifikationsrunde), 16.00 Historische
Kampfvorführung, 16.20 FINALE: Huzul- u.
Ponyrennen für Kinder, 16.40 Reitakrobaten,
17.00 FINALE: Pferderennen für Kinder,
17.20 Musical Show mit Tibor Pintér, 18.00
Einzug der Finalisten, 18.10 FINALE: Festetics Pferderennen, 18.20 Siegerehrung, und am
Nachmittag Spielklub für Kinder
Den ganzen Tag:
Volkskunst- und Kunsthandwerkermarkt
leckere Schmankerl und erfrischende Getränke
Gemäldeausstellung
im
Gemeindehaus
Gyenesdiás Am Freitag, 15. Juni um 18 Uhr
präsentieren die Kunstmaler Szencz Lívia und
Takács Ferdinánd ihre Werke. Die Ausstellung
wird eröffnet durch den Schriftsteller Cséby
Géza. Musikalisch wird die Veranstaltung von
dem Gitarrenkünstler Fülöp Szabolcs begleitet.
***
Die Gyenesdiáser Singgruppe „Dalárda”
und die Zither-Musikanten haben eine CD
herausgebracht. Sie wurde am Sonntag, 13.
Mai in Zalaegerszeg vorgestellt und ist nun für
1.500 Ft in der Gyenesdiáser Bibliothek und im
J&A Keramikhaus erhältlich. (Bild: Seite1.)
Das Tourinform-Büro ist umgezogen
Endlich war es soweit. Das neue, größere
Tourinform-Büro wurde feierlich am 11. Mai
eröffnet und eingeweiht. Gleichzeitig feierte der
Touristische Verein sein 10-jähriges Bestehen.
Das neue Büro ist nur ein paar Schritte weiter
neben dem neuen Parkplatz. An der Hauswand
befindet sich ein Touch Screen, wo unsere Gäste
auf elektronischem Wege wichtige Auskünfte
erhalten können, zum Beispiel über Unterkünfte,
Restaurants, Dienstleister, Veranstaltungen,
Ortsplan.
Weitere Informationen: Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.:83/511-790,
gyenesdias@tourinform.hu)
Der Balatoner Fisch- und regionaler
Produktmarkt in Gyenesdiás (Kárpáti-Platz)
überrascht seine Besucher jeden Samstag mit
einem neuen saisonalen Thema. Es begann mit

Gyenesdiási Híradó
Bärlauch, später folgten frisches Suppengrün
und Spinat. Am Samstag 19. Mai dreht sich alles
um den Silberkarpfen (busa). Neben frischem
und gebratenem Balaton-Fisch gibt es natürlich
wie immer frisches Obst und Gemüse, Gebäck,
gebratene Würstchen, Erfrischungsgetränke und
vieles mehr.
Der Markt ist jeden Samstag von 16 bis 20 Uhr
geöffnet. In der Hauptsaison außerdem jeden
Donnerstag von 8 – 14 Uhr.
Die Jahres-Eintrittskarte 2012 für die
Gyenesdiáser Strandbäder ist vom 25. Mai bis
15. Juli immer von 13 – 18 Uhr an der Kasse
am kleinen Strand (Lido-Strand in Gyenes)
erhältlich.
Erwachsene 1.000 Ft, Kinder 4-14 Jahre 500
Ft.
Mitzubringen sind entweder Personalausw
eis+Adresskarte+persönliches Foto oder die
Jahreskarte 2011, die dann verlängert wird.
Wer hat den schönsten, blumenreichsten
Garten?
Die Großgemeinde Gyenesdiás, der Ausschuss
für Siedlungsentwicklung und der Touristische
Verein suchen den blumenreichsten Garten in
unserem Ort. Sie können sich selbst oder andere
melden, zum Beispiel Nachbarn, Freunde,
Bekannte. Die Jury findet in der 2. Juli-Woche
statt.
Meldungen
bitte
per
email
an:
gyenesmuszak@t-online.hu
Die Müllabfuhr kommt vom 1. Juni bis 31.
August 2012 wieder zweimal wöchentlich,
immer dienstags und samstags.
Bitte nicht vergessen: Die Kurtaxe kostet in
diesem Jahr 380 Ft pro Gast und Übernachtung.
Neu ab 2012: Für alle Gäste ab 18 Jahre wird
diese Gemeindesteuer erhoben, auch für Rentner
bzw. Gäste über 70 Jahre.
Wichtige Mitteilung für alle Einwohner Kossuth utca (nördliche Seite), Arany János, Mandulás und Mély utca:
Am Dienstag, 29. Mai zwischen 8 und 15
Uhr werden von DRV Reparaturarbeiten am
Wasserleitungsnetz durchgeführt. In dieser
Zeit ist es wahrscheinlich, dass die Bewohner
der o.a. Straßen zu geringen Wasserdruck oder
gar kein Wasser haben. Bitte sorgen Sie etwas
vor, z.B. für die Toilettenspülung. Für die
Trinkwasserversorgung steht ein Tankwagen an
der Hauptstraße.
Anzeige
Täglich Ziegenmilch- und ZiegenkäseVerkauf in Gyenesdiás.
Stalldung für Ihren Garten geben wir
unentgeltlich ab.
Telefonische Anfragen bitte unter: 30 / 901
2424 (mobil)

Gyenesdiási Híradó
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A Bakonyerdő Zrt. 2012. május 26-án 9 órakor megnyitja a Gyenesdiás és Keszthely határában – elkerülő út mellett - lévő Festetics Imre Állatparkját. Az érdeklődők őshonos vadfajokkal, őshonos magyar kutyafajtákkal és háziállatokkal, így többek között szarvasmarha, sertés, ló, kecske és
juhfajtákkal, tyúkfélékkel és víziszárnyasokkal ismerkedhetnek meg az állatparkban, mely június 1-ig ingyenesen várja kedves látogatóit. Az állatpark
megközelíthető az elkerülő útról (Horváth Ép telephelyével szemben), illetve a Faludi utcáról, a Faludi söröző felől. Az állatpark remélhetőleg nagy
érdeklődésre számot tartó idegenforgalmi attrakció, látnivaló lesz. Ez mellett az sem akármilyen eredmény, hogy a Bakonyerdő Zrt kitisztította és
járhatóvá tette az addig rendetlen, sokszor szemétlerakónak használt megközelítő utakat, a cserjékkel benőtt területeket kitisztította, ott a rendeltetésének megfelelő látványos „organikus” építményeket, kifutókat helyezett el a 2,5 hektárnyi területen. Nyitva tartás főszezonban: H-V: 9.00 – 19.00

A Költészet napja alkalmából Cserszegtomajon rendezett vers- és prózamondó versenyen vettek részt nyugdíjasaink. Verset mondtak: Nagyné Porkoláb Éva, Tánczos Lászlóné, Papp János, Bognár István, Balogh László, Kovács Lászlóné Erzsi néni, Újvári Lajosné Lujza és Kenesei Aurélia. Szép
siker, hogy szakmai-társadalmi zsűri döntése alapján Kenesei Aurélia és Ujvári Lajosné megosztva 1. díjat kaptak, Kovács Lászlóné pedig különdíjat.
Képünkön az egyik első díjasunk, Újvári Lajosné a színpadon. Gratulálunk!
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Green Nails Studio
Schellac (zselé-lakk) és meleg
Cukor-gyanta végre megérkezett Gyenesdiásra is!
- Nem műköröm,de még is hetekig tartós marad a körmöd, akár:
csillámosan, francia véggel vagy
színesen és még tartása is lesz
körmödnek,nem kell sajátodat
csiszolni-vékonyítani?

Igen, ez a: SCHELLAC,
Amerikai CND termék,
leoldható UV zselé-lakk

- Gyantázás, ami szinte fájdalommentes, nem pirosodik ki,
érzékeny bőrre, allergia mentes, természetes összetételű,
és csökkenek a szőrszál benövések, rendszeres használata
ritkítja a szőr-növekedést?

Igen,ez a : CUKOR-GYANTA

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Ballagásra csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!
Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.

További szolgáltatásunkról érdeklődj ill.
bejelentkezés:

Green Studió ajánlatai:

- Schellac+manikűr: 2.990- Pedikűr + svéd
lábmasszázs: 2.200.Purt-Szmolár Móni:
30/622-70-88
-Manikűr+polírozás: 1.890.Gyenesdiás, Dobó u.
-Szempilla vagy
szemöldök festés: 800.-Meleg Cukor gyanta:térdig: 1.600.teljes láb: 2.700.fazon gyanta: 1.400.intim (brazil) gyanta:1.900.bajusz: 500.hónalj: 1.000.-

iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

ITT A TAVASZ,
BRINGÁRA FEL
BICYCLE LINE
KKERÉKPÁROS RUHÁZAT

Zöld Hangya 2000 Bt.
CBA Sarok ABC

20 éves a CBA
MÁJUS 31-IG NYERJEN
MESÉS AJÁNDÉKOT
Vásároljon alkalmanként
legalább 2500 forintért
üzletünkben és a
06-30/520-2222
telefonszámra küldje el
a blokk számát

CAPRINE, HAUSER,
MERIDA kerékpárok
Kerékpárszerviz,
i Alkatrészek,
lk é k Kiegészítők
i é í ők

GREENZONE KERÉKPÁRÜZLET

KESZTHELY, RÁKÓCZI U. 15. Tel.: 06 83/315-463

Tájékoztató az
üzletben kapható.
Eladóink készségesen
segítenek Önöknek.

Ajánlatunk: Minőségi dobozos 0,5 l-es
Steffl sör 149 Ft/db (298 Ft/l)
Újburgonya és magyar eper napi
legkedvezőbb áron folyamatosan kapható.

Én is itt
vásárolok!

Pulykamellfilé
1.390 Ft/kg

2012. május 19-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Bacon
szalonna
750 Ft/cs.
(500g)

S
- ÉS NAGYKERESKE.DÉ
GLOBAL 11 KFT. KIS
, Kossuth L. u. 101

Oázis kertészet Keszthely

)
Gyenesdiás
szolgáltatósoron
(a polgármesteri
csa,
Ka
a,
Lib
a,
lyk
e Pu
Csirke,
C
Termékeinket folyamatos
Sajt, Marha
Sertés, Vadhús,
diszkont árakon kínáljuk

8360 Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

Utalványokat
elfogadunk! pl.

Sajt és tejtermékek is kaphatók!

