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Programajánlat
Június 21. szombat 50 éve ballagtak el az 

első nyolcadikasok Gyenesdiáson.
Jubileumi ünnepség az itt végzetteknek 

és az érdeklődőknek az iskola udvarában 
felállított rendezvénysátorban és az iskola 
épületében.

Gyülekező 14 órától
köszöntő 15 órakor, majd 
Műsorok. Fellépnek az iskola egykori és 

mai diákjai. Sztárvendég: Soltész Rezső
Tánczene: Gábor & Gábor zenekar.
Június 28. szombat Szabó Ferenc 

emléktorna (továbbiak a 8. oldalon)
Július 4-5-6. Gyenesdiási Dixi olimpia, 

Gyenesdiási Keszegfesztivál A hosszú 
hétvége rendezvényei a Piac mögött 
felállított rendezvénysátor alatt zajlanak.

Július 4-én, pénteken: 19 órától. jazz 
ígéretek bemutatója 20 órától az 50 éves 
Molnár Dixieland Band koncertje

Július 5-én, szombaton: 19 órától 
örömzene. 20 órától a Happy Dixieland 
Band koncertje

Július 6-án, vasárnap 15 órától a Diási 
Játékstrandon: táncos bemutatók – modern 
táncok, jazzbalett, akrobatikus rock and 
roll 17 órától a piac mögött (Kárpáti-
korzó) halászléfőző-verseny (nevezni a 
helyszínen lehet) 19 órától dzsesszkoncert 
– közreműködik a Keszthelyi Jazz Műhely 
20 órától a Gábor & Gábor zenekar retro 
tánczenéje (a 60’-70’-es évek slágereivel)

Július 9-én, szerdán 18 órakor H.Molnár 
Magda festőművész kiállítása megnyitója 
a gyenesdiási községházán. Közreműködik: 
Afterthought (szórakoztató jazz zene-  
Sallee Barbara - ének, Babos Lajos - 
klarinet, szaxofon, Piller Balázs - zongora ) 
 HANGa – szórakoztató könnyűzene

Július 10-13. Júliusi Bormuri - 
Gyenesdiási Bornapok Bor utca, 
népművészeti- és kézműves vásár, kulturális 
programok gyermekműsorok, Varázshangok 
játszóház A csütörtöktők- vasárnapig tartó 
programok részletes műsorait lásd a 3. 
oldalon.

Július 22-én, kedden 20 órakor a Község-
házi esték első koncertje, közreműködik a 
Lakatos-Herbig cigányzenekar.

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 3., 9-10.

Elballagtak

8.A osztály, osztályfőnök: Fejes Éva • Borsi Levente, Csiszár Bence Bendegúz, Czafit Leona, 
Darvas Alex Balázs, Fisli Dominik, Heincz Adrián, Horváth Júlia, Kósa Rebeka, 
Lengyel Márk, Németh Zalán, Schmitz David Kai, Szakály Tamás, Takács Attila, 

Tymcsuk Tamás, Varga Réka

8.B osztály, osztályfőnök: Berta András • Druskóczi Dániel, Franek Milán, Horváth Martin, 
Kocsis Péter, Krasznai Máté, Kurucz Petra, Marth Ádám, Márkus Réka, Menyhárt Gergely, 
Nagy-Balázs Csaba, Pálfi  Patrik Bence, Pécz Máté, Simon Norbert, Szabó Titanilla Virág, 
Szennyai Martin, Szi-Péter József, Szilágyi Márk, Tollár Dominik, Tüttő Viola, Vajda Bence, 

Varga Attila, Varga Boglárka Csilla, Végler Dániel
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Nyugdíjasklubosaink 
az elmúlt időszakban több rendezvényen 

szerepeltek sikeresen. A Nyugdíjas 
Ki Mit Tud rendezvényen  tavasszal 
Székesfehérváron a klub énekkara továbbjutott 
a középdöntőbe – mely a keszthelyi Helikon 
Hotelben volt -, onnan az országos döntőbe 
jutottak, mely szintén Keszthelyen lesz, június 
27-én.  Az énekkar mellett Kenesei Aurélia 
versmondásával, két sikeres forduló után 
ugyancsak az országos döntőbe jutott.

Május 24-én  a nyugdíjasklubosok részt vettek 
a balatongyöröki „Háromlábú” fesztiválon, 
ahol 14 csapat bográcsban főzött ételekkel 
versenyzett. A mieink egy marharaguval a 
zsűri különdíját nyerték el.

Június 4-én a Magyar Vöröskereszt által 
szervezett cserszegtomaji, Aranykorúak 
juniálisán – paprikáskrumpli főzőversenyen 
tizenhat csapatból második helyezést érték 
el, valamint „nagyi staféta” versenyen 
harmadikak lettek. 

A főzőversenyeken sokat köszönhetett  
a  csapat újdonsült tagjának Kolosszárné 
Jutkának, illetve főzni tudásának.

Gyenesdiási szólótáncos az 
ország legjobbjai között

Az ez évi tavaszi időszak nagyon 
eredményesen zajlott le Fodor Mátyás 
(képünkön Kocsis Rékával a Helikonon), a 
Gyenes Néptánc Együttes táncosa számára.  

Három kiemelkedő országos eseményen 
szép eredmények birtokosa lett.

Kezdődött a  Duna TV-ben,  a Fölszállott a 
páva műsorában való szerepléssel.

Kevesen tudják, hogy ez a szereplés – 
verseny nem akármilyen előzsűrizésekkel  
járt. Már tavaly tavasszal kellett jelentkezni 
a versenyre. A jelentkezési lap is sokoldalú 
volt. Mellékelni kellett az addigi táncos 
tevékenységet, milyen tájegységek anyagából 
vannak már szólótáncai, videofelvételeket 
benyújtani a szólótáncai közül. Az országban 

folytatás a 5. oldalon
A bölcsődések a gyereknapra kapott hernyóval. (Cikk a 6. oldalon.)

Csapatunk a cserszegtomaji főzőversenyen a Hegyi János vezette zsűrivel.

Pünkösd vasárnap gyermek színjátszóink Pünkösdi királyné-járás programjáról a TV2 
Kalandjárat című műsora felvételt készített. Képünkön balról: Dongó Zsófia, 
Szörényi Fruzsina, Czuppon Panna, Kovács Írisz, Hocz Veronika, Góth Júlia, 

előtte Kovács Alex és Kandász Andrea a műsor szerkesztője.
A képről hiányzik Kovács Antea.
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Júliusi Bormuri - Gyenesdiási Bornapok
2014. július 10-13.

Gyenesdiás, Kárpáti korzó (belépés díjtalan)
Programok: Bor utca, népművészeti- és kézműves vásár, kulturális 

programok gyermekműsorok, Varázshangok játszóház
Július 10. (csütörtök)
18.30  A fesztivál ünnepélyes megnyitója
Majd: Folklórműsor, közreműködik a Gyenes Néptánc Együttes, 

Gyenesdiási Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda, Gyenesi Négyes, Re-
Folk zenekar

21.00 órától 01.00 óráig tánczene, zenél a Silver Band
Július 11  (péntek)
18 órától  Mutyi bohóc show  
18 óra 30 Hórihorgas Hujákolók Perpatvar c. műsora
19 óra 30 Lukas komák – a Rezi Hagyományőrzők műsora
20 óra 30 Piramis (Gallai-Závodi-Köves-Csoki-Vörös) koncert
22 órakor Tűzrege
23 órától  02.00 óráig tánczene, zenél a Helios Együttes
Július 12. (szombat)
17 órától Térzene
18.órától Joós Tamás: Pentatónia – játékos, interaktív műsor gyere-

keknek és felnőtteknek
19 órától Lang Rudolf interaktív mesejátéka
20 órától Preszy és a Parola koncert
21 óra 30-tól a  Szombathelyi Bulcsu Vezér Hagyományőrző Egye-

sület bemutatója - Tűztánc
majd 02 óráig tánczene, zenél a Fantasy  együttes
Július 13. (vasárnap)
17 órakor A Maszk bábszínház  gyerekműsora  
18 órakor Kajárpéci Vízirevü társulat vásári műsora      
19 órakor Piazzolától az AC/DC-ig. Bolondozások rezesekkel - 

Brassdance 
20 órakor Operett- musical műsor Leblanc Győzővel és Tóth Évával 

majd 01 óráig Tánczene, zenél a Start tánczenekar
További információk: József Attila Klubkönyvtár Gyenesdiás 

Kossuth L. u. 97.
gyenesdiaskultura@t-online.hu tel: 83/314-507, 20/9769-225

Weinfest in Gyenesdiás
10-13 Juli, 2014.

Ort: Veranstaltungsgebiet Kárpáti-korzó, über den Diáser Strand
(Eintritt ist frei)

Flanier- und Genussmeile, Weinstraße, Volkskunst und 
Handwerkermesse, kulturelle Programme Kinderprogramme

10. Juli (Donnerstag)
18.30 Uhr Offizielle Eröffnung des Gyenesdiáser Weinfestivals, 

dann Folkloreprogramm mit Gyenes Volkstanzgruppe, Gyenesdiáser 
Liederkranz, Dalárda Männerchor, Re-Folk Folkmusikgruppe 
ab 21 bis 01 Uhr Tanzabend mit der Silver Band

11. Juli (Freitag)
18 Uhr Clown Show
18.30: Riesengrosse Puppen
19.30: Fröhliche Geschichte von der traditionsbewahrenden 

Theatergruppe aus Rezi
20.30 Uhr:  Rockkonzert – mit Piramis 
22.00 Uhr: Feuertanz
ab 23  bis 02 Uhr Tanzabend mit der Helios Band
12. Juli (Samstag)
17  Uhr: Platzmusik
18 Uhr: Pentatonia – interaktives Programm für Kinder und 

Erwachsene 
19 Uhr : Interaktiver Märchenspiel 
20 Uhr: Weltmusik Konzert:  Preszy és a Parola
21.30 Uhr Vorführung einer traditionsbewahrenden Gruppe aus 

Szombathely ab 22 bis 02 Uhr Tanzmusik mit der Fantasy Band
14. Juli (Sonntag)
17.00 Uhr Kinderprogramm – Mask Puppentheater
18.00 Uhr Kajárpécer Komödianten
19.00 Uhr Von Piazzola bis AC/DC – Brass Show
20.00 Uhr Operettenabend
dann bis 01.00 Uhr Tanzmusik mit der Start  Tanzmusik Band
Weitere Informationen:  Gemeinde Gyenesdiás, Klub Bibliothek 

Tel: 83/314-507, 20/9769-225, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.
hu,  Tourinform Gyenesdiás Hunyadi u. 2., Tel/fax: (+36) 83/511-790, 
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu, www.gyenesdias.info.hu

TOURINFORM GYENESDIÁS
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
T/F: 83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu
www.facebook.com/gyenesdias
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80 éves a Kapernaum
Szeretettel hívjuk és várjuk 2014. június 

21-én, szombaton intézményünk 80 éves 
fennállása alkalmából rendezett jubileumi 
ünnepségre.

A megemlékezés 10 órakor ünnepi 
istentisztelettel veszi kezdetét, melyen igét 
hirdet dr. Fabiny Tamás diakóniáért felelős 
püspök.

Helyszín: Kapernaum Szeretetotthon és 
Konferenciaház 8315 Gyenesdiás, Béke u. 43.

Kosárfonó tábor!
Idén is megtartjuk szokásos kosárfonó 

hétvégénket a Pásztorházban.
Június 27. péntek 15-19-ig,
28. szombat 9-17-ig
29. vasárnap 9-13-ig.
Részvételi díj: 2.000 Ft + anyagköltség.
Jelentkezni: a részvételi díj fele befizetésével 

lehet a Klubkönyvtárban. Érd.: 06-83/314-
507, 06-30/342-3934

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
kezdőket is!

A József Attila Klubkönyvtár könyvtára 
és az eMagyarország internetes elérési 
pont július 10-től, augusztus 1-ig ZÁRVA 
tart. Nyitás augusztus 4-én, hétfőn.

Minden kedves olvasónknak kellemes nyári 
pihenést kívánunk.

A Dalárda Nyúlon
Az utóbbi idő legviharosabb hetének vége 

felé, május 15-én indult a Dalárda, hogy egy 
közel hat éves meghívásnak eleget tegyen 
és a Nyúli Borbarát-kört viszontlátogassa. 
Vidám társaság indult útnak Töttő Vilmos 
és Hág Attila harmonikásokkal kiegészülve, 
hogy az Új Gyenesi Vidámsággal köszöntsük 
vendéglátóinkat. Utunkat Pannonhalmán 
megszakítottuk, hogy a Monostort megnézzük, 
melyet egy értő, az Apátság történelmében 
jártas idegenvezető hölgy irányításával, 
élvezetes előadásával sikerült megtennünk. 
Ezután Győrújbarátra tartottunk, ahol szállás 
és bőséges délutáni ebéd várt bennünket az 
Apor Vilmos Üdülőházban. Elhelyezkedtünk 
kényelmes szobáinkban, majd az épület 
kápolnájában elpróbáltuk a bemutatandó 
darabot. Természetesen itt már asszonyaink is 
bekapcsolódtak a játékba.

Irány busszal Écsre! A kultúrházban 
már vártak écsiek, nyúliak  bennünket.  
Gyors átöltözés, kölcsönös üdvözlések, 
színpadberendezés után előbb a helyiek 
(szólista és együttes) adtak műsort, majd mi 
viszonoztuk a „Vidámsággal”.

Nagy örömünkre szolgált, hogy korábbi 
dalos társunk Benedek Józsi is elfogadta 
hívásunk és miután a buszban átgyúrtuk az 
aktuális dalokat, lelkesen énekelt velünk. 
Még a menet közbeni „rövidzárlat” is olyan 
tökéletesen sikerült, hogy a nézők úgy hitték 

a darab koreográfiájába így volt beleépítve. 
Közben is és utána is hatalmas tapssal 
jutalmaztak bennünket és persze „terül-terülj” 
asztalkával, ahol enni és innivaló volt bőven. 
Farkas Márti az écsi és Farkas Kati a nyúli 
együttesek vezetői köszöntéseket mondtak és 
fogadtak a mi vezetőinktől, Balogh Lacitól 
és Pékné Julikától.  Közös fotózást követően, 
a GY4S irányításával névnapi köszöntőt 
énekeltünk, Zsófi napja lévén egy kedves 
dalos társunknak. 

A visszaöltözés után, a Nyúli Pincesor 
Sárkánylik nevű pincéjének elfoglalása, a 
különféle borok kóstolása, zsíros kenyér és 
szűnni nem akaró éneklés tetézte a jókedvet. 
A búcsúzásnál megegyeztünk, hogy ez a 
találkozás csak egy epizód volt az együttesek 
kapcsolatában és folytatása következik. Akibe 
még nóta szorult és a jókedv kikívánkozott, 
a szálláson éjfélig harmonika és tárogató 
mellett egy nagy énekléssel kiadta magából.                                                                                             
16-án a reggelit követően,  Gabcsikovó 
ill Bős megtekintése volt az úti célunk.  
Részletes ismertetést hallottunk és láttunk 
az erőműről kívül, belül és a zord időjárás 
ellenére, amit lehetett mindent megnéztünk. A 
városka üzletében „elütött” üveges fácánokat 
magunkhoz véve, végig vidám hangulatban 
érkeztünk haza.

Célunk volt a barátság ápolása és fenntartása, 
közös éneklések, tapasztalatcsere, a zalai 
dallamok népszerűsítése és saját magunk 
erősítése abban, hogy jó úton járunk, ez 
a Dalárda küldetése. Sajnáljuk társainkat, 
akik valamilyen ok miatt nem tudtak velünk 
lenni, kárpótolja őket a fotók sokasága és 
a filmek, amiket Finta Maya és mi magunk 
készítettünk.

A Gyenesi 4S
„Sok születésnapokat vígan megélhess, 

napjaidat számlálni ne légyen terhes…” 
–hangzott az ének a Devecseri plébánia 
udvarán a GY4S előadásában Dr.Márfi Gyula 
Érsek Úrnak tiszteletére, születésnapja okán. 

Történt mindez 2014. május 31-én a 
bérmálási szertartás után, ahol a GY4S 
hangszeres és énekes kísérettel vett részt a 
templomi aktuson, az egyházi méltóságoknak, 
21 bérmálkozónak, hozzátartozóknak és 
a híveknek nyújtva maradandó élményt 
a szépen koreografált és a helyi kántorral 
összehangoltan levezetett ünnepélyen. 

A plébániától a templomig és a szertartás 
után vissza, tárogató és ének kísérte az ünnepi 
menetet. Kijutott a Gy4S zenés köszöntése 
a helyi plébánosnak, Fodor Jánosnak is, a 
szeretetvendégség ideje alatt. 

Örülünk, hogy a felkérést elvállaltuk és 
mindenki megelégedésére az elvárásnak 
meg is feleltünk. Azon túl, hogy barátságok 
kötődtek, bizonyítottuk, hogy ezen a vonalon 
is számíthat ránk, aki velünk gondolkodik, 
hisz’ éjféli misén, karácsonyi, újévi 
istentiszteleten már szolgáltunk zenénkkel, 
énekeinkkel, legyen akár katolikus, vagy 
református felekezeti felkérés.

Szívesen maradtunk volna, hisz’ nagyon 
marasztaltak bennünket, de Csabrendeken a 
II. Országos Népdalfesztiválon is a fellépők 
közt volt a helyünk. Nagy igyekezetünk 
ellenére, csak a végére értünk oda, sajnos. De 
nem keseregtünk sokat, hanem az ismerősök 
és ismeretlenek kölcsönös üdvözlése után 
több mint egy órás örömzenét, táncot 
„robbantottunk ki”, a hozzánk szívesen 
csatlakozó más citera együttesekkel, 
táncosokkal. 

Végtére is megelégedéssel zártuk a napot. 
Gyenesdiás és a GY4S sok embernek a 
lelkébe is és az emlékezetébe is beíródott.  

Június 2-án Balatonfüreden, a turisztikai 
egyesületeknek szervezett, a Balatont és 
vonzáskörzetét bemutató könyv (melyet 
Zsiga Henrik jegyzett) premierjére a Balatoni 
csokrunkat vittük magunkkal. Ezt követően a 
Rabindranáth Tagore Sétányon kb. 50 percben 
népszerűsítettük a népzenét és magyar nótát, 
lelkes hallgatóság előtt.

Bognár Ystván krónikás

Lezajlottak az Európa parlamenti választások
Május 25-én még a vártnál is kisebb érdeklődés kísérte az EP választásokat. Gyenesdiáson 

a 2953 névjegyzéken feltüntetett választópolgárból 968 fő jelent meg, azaz 32,78 % (Zala 
megyében 28,01, országosan 28,97 %)

A választás eredményeként a Fidesz 12, a Jobbik 3, az MSZP 2, a DK  2, az LMP illetve 
az Együtt-PM pedig 1-1 mandátumot kapott, azaz ennyi képviselőt küldhet az Európa 
Parlamentbe.

A helyi eredmények, országos és megyei összehasonlításban
                          gyenesdiási  országos megyei
 érv. szavazat % % %
Fidesz-KDNP 581 60,08 51,48 55,36
Jobbik 151 15,62 14,67 17,09
DK 83 8,58 9,75 8,5
LMP 53 5,48 5,04 3,7
Együtt PM 47 4,86 7,25 5,41
MSZP 46 4,76 10,09 9,11
A Haza nem eladó 5 0,52 0,52 0.47
SMS 1 0,1 0,4 0,37



Gyenesdiási Híradó 2014. június- 5 -

Gyenesdiási szólótáncos az ország legjobbjai között 
folytatás a 2. oldalról

6 helyen voltak területi válogatók. Szólótánc 
kategóriában több mint százan jelentkeztek e 
versenyre, 17 és 35 év közötti korúak.

Matyit a tavaly szeptember eleji Kaposvárott 
megrendezésre kerülő válogatóra hívták be. 
Az igen szigorú 6 tagú zsűri elismeréssel 
nyilatkozott  produkciójáról, de még nem 
tudták megmondani, hogy bejut-e a tévés 
szereplésre.  (A területi válogatók utáni 
tájékoztatóban azért jó volt hallani mindegyik 
zsűritagtól egyértelműen ugyanazt az 
elismerő megjegyzést, hogy  a „gyenesdiási 
fiatalember  nagyon  elegánsan táncolt”.)

 A területi válogatók után egy 15 fős zsűri ült 
össze többször (akik az ország legelismertebb 
táncos szakemberei voltak), hogy kiválasszák 
azt a 12 szólótáncos produkciót, amely a 
tévébe bekerülhet.  Így csak decemberben 
értesülhetett Matyi arról, hogy bent van a 
legjobb 12 között, és a tévészereplés majd 
márciusban lesz. Természetesen igen nagy 
volt az öröm a családban és a csoportban is.

Addig még sok mindenben kellett eleget 
tenni a szerkesztők kéréseinek. Minden 
bejutott versenyzőhöz külön felkészítő 
tanárokat jelöltek ki, akik még módosíthatták 
a táncosok mozgását.

A sok előzsűrizés és a többirányú 
megfeleltetés alapján nem volt véletlen, hogy 
a Fölszállott a páva műsorában a zsűrielnök, 
Sebő Ferenc többször elmondta, hogy aki 
idáig eljutott az már nyert.

Valóban, Matyi is úgy élte át az egész 
tévészereplést, mint egy nyereményt. Ott már 
nem volt semmi verseny, hajtás. Mindenki 
segített a másiknak, és izgult a másikért. Ez 
nagyon különös, jó érzés volt. A táncot nagyon 
szépen előadta – az ottani mentor tánctanárok 

is nagy elismeréssel szóltak Matyi táncáról -, 
de a zsűri más szempontokat is figyelembe 
vett a továbbjuttatáskor. 

A második szép eredmény a középiskolás 
Helikoni rendezvényen történt. Itt 
táncostársával, Kocsis Rékával jelentkezett 
páros tánccal, a  néptánc szóló kategóriában. 

A felkészítést Fodor Zsófia, Matyi nővére 
irányította.  A nagyecsedi táncanyag férfitánc 
anyagát eredeti filmekről, videókról Matyi 
már többször feldolgozta, de a páros 
táncanyaghoz jó volt a nővére segítsége.  A 
közös felkészülés után az eredmény nem 
maradt el. A szigorú zsűri az Arany Oklevél 
mellett a „Helikoni Fődíj”-al jutalmazta 
Réka és Matyi nagyecsedi páros produkcióját. 

Szintén nagy volt az öröm és a Vajda 
János gimnázium vezetése is méltón 
elismerte néptáncos eredményüket, mellyel 
gazdagították az iskola hírnevét is.

A tavasz során még egy országos, nem 
akármilyen  elismerésben részesült.    

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  és az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet idén immár 
második alkalommal ítélte oda a 18 év alatti 
tehetséges fiatalok részére az év Talentuma-
díjat. A művészet, a sport és a tudomány 
területén kimagasló eredményt elérő egy-
egy fiatalt jutalmaznak e díjjal. A művészeti 
kategóriában az idén a Gyenesdiáson élő 
Fodor Mátyást jutalmazta a megtisztelő 
címmel az őt fős döntőbizottság.

- Hogyan történt e Talentum díj elnyerése, 
és ennek az átadó ünnepsége ?

- A Talentum díj elnyerésére pályázatot 
írtak ki, melyre úgy gondoltam, benevezek.  
Táncos tevékenységemet tükröző önéletrajzot 
kellett írni, és hozzá mellékelni az elért 
eredményeket igazoló okleveleket, továbbá 
videofelvételeket a táncos eseményekről, 

szólisztikus szerepléseimről.  A pályázatomat 
támogatta a  „Fölszállott a páva” szervező 
bizottsága is. A pályázatot sikerült az utolsó 
pillanatban határidőre benyújtani. Nagyon 
nem bíztam a dologban, mert tudom, hogy 
sok más tehetséges fiatal van az országban, 
és a sok művészeti ág közül miért pont a 
néptáncos ágból választanának valakit.

Nagy meglepetésemre egyszer csak kaptam 
a hírt, meghívnak a Nemzeti Színházba a 
díjátadó ünnepségre. Nem akartam elhinni, 
hogy ekkora elismerésben részesítenek.

Az ünnepséget Hoffmann Rózsa, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának  
köznevelésért felelős államtitkára nyitotta 
meg, és értékelte a tehetségek szerepét 
a mindennapi életben. Az ünnepségen 
szembesültem, hogy micsoda sok fiatal 
nevezett idén is a díj elnyeréséért.  Az 
ünnepség első felében a tavalyi díjazottak 
adtak gálaműsort, majd engem is felkértek, 
hogy mutassam be egyik szólószámomat  a 
gálaműsoron  jelenlévőknek. 

- Mikor kezdtél el táncolni, és kik hatottak 
rád, hogy ilyen szép eredményeket értél el ?

- Szüleim szerint, amint megtanultam 
járni és beszélni, egyből táncoltam is. Erről 
sok-sok videofelvétel is készült. Szüleim és 
testvéreim is a néptáncnak szentelték életüket, 
sokat tanultam tőlük. Ugyanakkor nagyon 
sokat jelentett számomra, hogy a Gyenes 
Néptáncegyütteshez akkoriban gyakran 
jött táncot tanítani Timár Sándor, az Állami 
Népi Együttes vezetője, Érdemes művész, a 
Táncház mozgalom elindítója, és most már 
„Kossuth díj”-jal elismert koreográfusa.  
A „Néptáncnyelven” írt könyvén, annak 
videó mellékletén, és a tanítások alkalmával 
megmutatott sok-sok eredeti táncos anyag 
áttanulmányozásán nőttem fel. 

40 éve történt

Nem sokkal azután hogy a Rubik kocka 
világhódító útjára indult, a vonyarcvashegyi 
elöljáróságon akként döntöttek, hogy én 
lehetek a nyár folyamán, a gyenesdiási 
nagystrandon a mentős és az úszómester. 
Vonyarcvashegy volt a székhely község, noha 
Gyenesdiás népesebb volt akkor is. 

Addig ezt a feladatot évente más-más helyi 
lakos látta el, az én esetemben egy folyamat 
lett belőle, mert az egyetem négy nyarán ott 
dolgozhattam, közben rengeteg gyermeket 
tanítottam meg úszni, de ami a legfontosabb 
öt mentés részese lehettem és balesetmentes 
éveket tudhattam magam mögött. Nagyon sok 
dologra megtanított ez a munka és rengeteg 
barátot, ismerőst szerezhettem. Ennek 
következtében soha sem ismételhettem és 
halaszthattam vizsgát, hiszen június közepén 
indult a szezon. 

Meg is érkeztem nagy izgalommal reggel 9 
órára június idusán, amikor közölték, hogy van 
egy kis probléma, mert Vonyarcvashegyről az 

új /emlékezetem szerint 15.000,- Ft értékű/ 
egypárevezős csónakot leszállították és az 
első lépcsőlejáróhoz ki is láncolták előző nap, 
de egy óriási vihar kerekedett és az elvitte.

A különös helyzetben Zalay Laci bácsi, a 
strand vezetője segített, akinek kisujjában 
volt a Balaton és főleg Gyenesdiás 
története – a két világháború között ő 
volt a körjegyzője a településnek -, aki 
egy  nagy tudású, tapasztalt ember volt. 
Rengeteg történetet hallottam és őrzök tőle a 
diásiakról, sokat mesélt Gödörházy  Antalról, 
a vándortanítóról, dr. Kárpáti Jánosról, aki 
1906-ban létrehozta a fürdőt, a hős Lendvay 
János kántortanítóról és a település egykori 
meghatározó személyiségeiről. Ő mondta 
hogy ne nyugtalankodjak, mert jönnek majd 
a horgászok és ők megmondják hogy hol a 
csónakom.

Először nem is értettem ezt a biztatást, de 
aztán az évek során rájöhettem hogy Ságvári, 
Csanaki, Kovács, Kandikó, Illés, Soós, Hóbár 
urak és a többiek ennek a víznek és különösen 
az öbölnek a rejtelmeiről mindent tudtak.

Érkezett is a víz felől Ságvári Miska bácsi 
- aki akkor életének 64. évében járt - és 
mondtam neki a problémát, mire nyugodtan 
egyetlen adatot kért, hány óra hány perckor 
ment el a csónak.

Amikor ezt megtudtam közöltem vele, ő 
rögtön számításokat végzett, széljárásokról, 
szélerősségekről, számomra érthetetlen 
befúvásokról, majd pár perc múlva 
egyszerűséggel és teljes biztonsággal közölte, 
hogy a csónak  Fenékpusztánál,  a Zala 
torkolatánál van, vagy attól 50 méterre lefelé 
a nádasban Keszthely felé található.

Menjek el és hozzam haza. Elvitt valaki egy 
Trabanttal és 2 evezővel, valamint rengeteg 
kétséggel.

Különös izgalommal indultam a két evezővel 
egy ladikon a jól ismert Zala hídtól, de szinte 
hihetetlen, a csónak szinte pontosan ott volt a 
torokban jobbra. Aztán visszaeveztem vele 90 
perces könnyed úton, majd innentől kezdve 
elkezdődött a varázslatos feladat ellátása.

Az évek során értelemszerűen mindenkit 
ismertem a strandon. Fantasztikus emberek 
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fordultak meg a parton, Eszes László, 
aki a keszthelyi posta történetét és sok 
idegenforgalmi érdekességet dolgozott fel, 
Hernád Tibor az iskola megteremtője, aki a 
Gyenesdiási fürdők történetéről irt, Jánosy 
István író, aki a görög-latin kultúráról mesélt.

A strandi feladatokat egyébként öten 
láttuk el, köztük Kandikó Vera nénivel, 
a felejthetetlenül nagy munkabírású 
Szakács bácsival. A  kikötőnél mindig ott 
ült Dr. Dorsch Miklós, a lóversenyek nagy 
tudora és Rákosy Tamás bácsi, aki szintén 
mindent tudott a vízről, lehetett piros jelzés 
vagy bármilyen, ő azt bátran felülbírálta 
és mondhatom utólag, hogy 90 %-os 
biztonsággal tette azt. Neki, aki szintén 

jegyző volt és Zalay Lászlóhoz hasonlóan 
1901-ben született, mindig akadt a fiatalok 
közül hallgatósága és élményszámba 
mentek a dzsentri világról szóló történetei.  
Feleségéről Médy néniről, mint a négy 
vármegye legszebb hölgyéről beszélt örök 
életében.

Az öreg horgászok, Ságvári és Csanaki 
bácsi annyira ismerték a vizet, hogy fel sem 
vetődött, hogy ők olyankor menjenek a tóra 
amikor ott pár óra múlva vihar lehet vagy 
bármi veszély adódhat. De pihent a strandon 
a ’70-es években Balczó András és a magyar 
Teréz anya is, aki testvérének sírja  a diási 
temetőben található és aki  lebilincselő 
történeteket mesélt az indiai emberekről, 

akik között egyedüli európaiként élt 
Magyarország nagyságú területen. 

 Felejthetetlenek voltak a - később XX. 
század legjobb kézilabdázójává választott 
és ott nyaraló - Kovács Péterrel vagy a 
helyiekkel, Varga Andrisékkal, Kandikó 
Imiékkel, Hóbár Petiékkel  vívott kiskapus 
labdarúgó mérkőzések. 

Én pedig ezzel a pár sorral emlékezem 
tisztelettel az egykori diási horgászokra, 
elöljárókra, nagy tudású és tapasztalatú 
emberekre, akiktől rengeteget lehetett 
tanulni, és akiknek többsége a gyenesi és 
diási temetőben nyugszik.

2014. júniusában Dr. Iglódi Endre

ÓVODAi-BöLcSőDEi 
HíREK

Gyereknap a bölcsődében

Az idei évben a hagyományunkkal 
szakítva, nem a bölcsődében, hanem az 
óvoda udvarán megrendezésre kerülő 
gyermeknapi mulatságra kaptunk meghívást 
(kép a 2. oldalon).

Az óvodába átmenő gyermekek és 
szüleik részére remek lehetőség nyílt az 
ismerkedésre, ezzel is megkönnyítve az 
átmenet körül felmerülő nehézségeket.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
tartalmas, jó hangulatú délutánt.

Tótok Levente Lászlóné
Bölcsőde szakmai vezető

Óvodai családi nap
Remek hangulatban, sokszínű 

tevékenységgel fűszerezve telt ez első 
óvodai Családi Nap. Nagy tetszést aratott a 
gyermekek körében a lufi hajtogató bohóc, 
jól szórakoztak a bábelőadáson, mindenki 
kifestette magát az arcfestő „pavilonban”, 
élvezték az ügyességi és kreatív játékokat. A 
legnagyobb sikert azonban a légvár csúszda 
aratta, ahol még a legbátortalanabb gyerekek 
is sikongva csúsztak le. 

A felajánlások eredményeként a költségek 
elszámolása után 100.000 forinttal 
gyarapodott az alapítvány számlája. A nap 
sikerében közreműködőknek szeretnék 
külön köszönetet mondani: elsősorban 
az összes óvodai dolgozónak, valamint a 
kedves szülőknek, akik bármilyen segítséget 
ajánlottak föl: 

Tódor család, Szakály család, Horváth 
Eszter, Nagy Orsolya, Zakárné Tóth Csilla, 
Takács Rolandné, Hajas Tibor és felesége, 
Fenyvesiné Kurucz Ivett, Weller-Jakus 
Erika, Bekéné Tamás Melinda, Zerényi 
Brigitta, Kőhalmi család, Gosztoláné Simon 

Csilla, Gyalog Zsoltné, Mosdósiné Balogh 
Anita, Purt-Szmolár Mónika, Adriánné 
Frang Hajnalka, Fridingerné Monostori 
Zsuzsanna, Salamonné Szabó Szilvia, Hóbár 
Anikó, Hársfalvi Györgyné, Marton Orsolya, 
Porkoláb Csilla, Lambert Melinda, Barna 
Gábor-Dunai Andrea, Szommer Szilvia, 
Fedő Annamária, Pete Viktória, Nenov-
Barcza Kitti, Vidovicsné Brünner Borbála, 
Borsosné Bohár Zsuzsanna, Kornicsák 
Noémi Zsanett, Kozubné Nyakas Krisztina, 
Grátznerné Potyondi Zita, Koller Szilvia, 
Király Henrietta, Vajki Andrea, Cserkuti 
Lívia, Major Tünde, Bakos Gabriella, 
Kovács Anita, Zimmermann Rita, Bogdán 
Ágnes, Peszlen Anita, Venekeiné Rácz Anita, 
Vidmanné Pálvölgyi Mária, Vető Katalin, 
Czotter Melinda, Paál Miklós, Szántó 
Adrienn, Kulcsár Balázs, Csite Károlyné, 
Albertné Ötvös Hajnalka, Barcza Tímea, 
Könye Veronika, Buzás Attila és Réka, Sorok 
Attila, Baloghné Nemes Melinda, Gróf 
Adél, Lakatos-Szakos Judit, Szita Veronika, 
Gyutai-Szalai Nikoletta, Divinyiné Zsadányi 
Mónika, Pintér Ágota, Jantászné Belovári 
Krisztina, Farkas Berta, Molnár Zoltánné, 
Liszákné Jakab Renáta, Szita család, 
Lendvay Miklósné, Zemliczki Zita, György 
István és neje, László Beáta, Vajki Andrea, 
dr. Barta Rita, Sebestyén Csilla, Szabó Ivett, 
Fisli Sándorné

Lóránt Veronika, a kuratórium elnöke 
(Óvodás Gyermekekért Alapítvány)

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak 
a szülőknek a segítségét, akik az ivókút 
árnyékolásában segítettek. 

Név szerint: Kecskés Zsolt, Bogdányi 
Balázs, Paál Miklós, Tódor Zsolt, Fridinger 
Ferenc, Mosdósi Attila, Szommer Szabolcs, 
Wéber Zsolt, Lengyel Tamás, Léránt Róbert, 
Kőhalmi Balázs

2014 / 2015-ös nevelési-gondozási évre a 
gyenesdiási bölcsődébe az alábbi gyerekek 
nyertek felvételt: Bakos Dorina Alexa, Beke 
Kristóf, Bodnár Attila Bendegúz, Buzás Ábel 

Kende, Edve Klementina, Fáró Petra, Gyutai 
Emília, Holdosi Dániel, Horváth Jázmin, 
Kárász Gergő, Karászi Kadosa,  Kozub 
Leila, Kránicz Gergely Szilárd, Kulcsár 
Nóra, Majtász Zelma, Pálfalvi Kristóf, 
Pusztai Georgina, Rajkai Kornél, Surányi 
Dóra, Szeles Botond, Veress Kende.

2014 / 2015-ös nevelési évre a gyenesdiási 
óvodába az alábbi gyerekek nyertek 
felvételt: 

Bakonyi-Gróf Bendegúz, Baráth Barnabás, 
Bogdányi Borbála, Bokányi Jázmin, 
Bukovenszki-Bata Berill, Dóczi Dávid, 
Doma Vilmos, Fáró Enikő, Fazekas Botond 
Béla, Fodor Milla, Fridinger Csenge, 
György Hanga Sarolta, Gyutai Zente, Hajas 
Hanga, Heincz Leila, Hollósy Szilvia Lilla, 
Horváth Nóra, Hugó Flórián Zsolt, Ilyés-
Nagy Margit Lujza, Kamondi-Lukács 
Fanni, Kecskés Benedek, Kenesei Gergő, 
Kerner Nóra, Kulcsár Gergő, Kupovits 
Bence, Lengl Zalán Mór, Leopold Balázs, 
Lukács Levente, Marton Benedek, Palaczki 
Hanna, Stribli Bori Petra, Szabó Liza, Szabó 
Viktória, Szabó Zente Bertalan, Szabó-
Pap Erik, Szekeres Anna, Szládovics Péter 
Bálint, Tóth Boróka, Vámos Bernadett, 
Váradi Lajos, Vida Gergő. 

Tisztelt újonnan érkező 
szülők! 

Értesítjük Önöket, hogy a bölcsődében 
a Tanévnyitó Szülői Értekezlet 2014. 
augusztus 25-én, hétfőn délután 17.00 
órakor lesz. 

Az óvodában a Szülői Értekezlet 2014. 
augusztus 26-án, kedden délután 17.00 
órakor lesz. 

Minden kedves új szülőt szeretettel várunk!

Világos Csabáné
intézményvezető
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Versenyeredmények
Rezi területi helyesírási verseny
2014. május 14.
Bató Bence 2.a 2. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Lajter Zsófi 2.b 3. hely
Felkészítő nevelő: Bertók Ágnes
Szentandrássy Zsuzsanna 3.a 4. hely
Felkészítő nevelő: Macsek Anita

Területi Matematika tanulmányi verseny, 
Vonyarcvashegy

Bató Bence 2.a 1. hely
Felkészítő nevelő: Tüttő Lajosné
Fazekas Dániel 3.a 3. hely
Felkészítő nevelő: Macsek Anita
Pontyos István 4.a 3. hely
Felkészítő nevelő: Csiza Anna

Herman Ottó Természetismereti verseny 
országos döntő

Fazekas Dániel 3.a 5. hely
Felkészítő nevelő: Varga Lászlóné 

Nyári ügyelet az iskolában:
július 2. szerda 8.00-12.00 (Inkler Ildikó)
július 9. szerda 8.00-12.00 (Inkler Ildikó)
július 16. szerda 8.00-12.00 (Lancz Tamás)
július 23. szerda 8.00-12.00 (Tüttő Lajosné)
július 30. szerda 8.00-12.00 (Tüttő Lajosné)
augusztus 6. szerda 8.00-12.00 (Lancz Tamás)
augusztus 13. szerda 8.00-12.00 (Lancz 

Tamás)

Tanulni játszva is lehet
A kánikulával beköszöntő utolsó tanítási héten 

hagyományainkhoz híven már „lazíthattak”, 
„játszva tanulhattak” diákjaink. Az év végi 
felmérők, felelések után rájuk is fért egy kis 
levezetés a hosszú szünidő előtt. 

Június 10-én a „Vízen az iskola” 15 állomásos 
vetélkedőjén diákjaink a sokorópátkai 
gyerekekkel együtt hasznos ismereteket 
szerezhettek a Balatonról, a vízi közlekedésről. 
Sokorópátkával intézményünk egy TÁMOP 
pályázat keretében testvériskolai kapcsolatot 
létesített. A látogatást mi is viszonozni fogjuk a 
Pannonhalma közelében fekvő településre.

Június 11-én, „Erdőben az iskola” 
programunkon tanulóink a Kisalföldről 
érkezett vendégekkel együtt egy jót túrázhattak, 
megismerkedhettek a tájfutással.

Június 12-én felsőseink a diási strandon 
Sportnapot tartottak, alsósaink osztályonként 
kerékpártúráztak, gyalogtúráztak, környékünk 
látnivalóival ismerkedtek (képeink a 13. 
oldalon).

Immár sokadik alkalommal került 
megrendezésre az utolsó tanítási napon, június 
13-án az iskolai „Ki mit tud?”, ahol színvonalas 
táncos, zenei, hangszeres produkciókban 

gyönyörködhettünk. Láthattuk, hallhattuk, 
hogy igazán sok tehetséges tanuló jár 
iskolánkba.

A színes program megvalósításában nyújtott 
segítségéért köszönet illeti Buzás Attila tanár 
urat, kollégáimat és a szülői munkaközösség 
lelkes tagjait!

MINDENKINEK JÓ VAKÁCIÓT!
Nagy Antal Róbert

Nemzeti összetartozás Napja
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 

iskolánkban a hetedik és nyolcadik osztályos 
tanulók közösen vettek részt egy rendhagyó 
történelemórán, ahol az első világháborúról és 
annak következményéről, az 1920-ban aláírt 
Trianoni békediktátumról tartottak előadásokat 
Divinyi Zsolt, Divinyi-Zsoldos Tamás és Vajda 
Ádám, míg osztálytársaik a korszakot idéző 
versekkel és visszaemlékezések felolvasásával 
segítették a nemzetünk múltjának megismerését 
és az összetartozás gondolatának a tudatosítását.

A műsort követően koszorúzásra került 
sor a Hősök parkjában felállított Trianoni 
emléktáblánál (képünk a 13. oldalon).

öNKORMÁNyZATi 
éTKEZDE FELHíVÁSA

Értesítem Önöket, hogy a térítési díj 
elmaradások befizetésére 2014. június 25-én 
(szerda) 7-15.30 óráig lesz lehetőség. Kérem, 
hogy akinek elmaradása van, tartozását 
rendezze.

Köszönettel: Divinyiné Zsadányi Mónika 
intézményvezető

EGyHÁZKöZSéGi 
HíREK

Te Deum, hálaadó szentmisére várjuk a 
hittanos gyerekeket és családjaikat szeretettel. 
Időpontja: Június 22. 10 órakor Helyszíne: a 
Diási templom kertje

A TuRiSZTiKAi 
EGyESüLET HíREi

Strandi animáció
Június 21-től indulnak a strandokon az 

animációs programok. A Diási Játékstrandon 
júliusban és augusztusban naponta várja 
animátor csapatunk a gyerekeket, illetve 
a mozogni, sportolni vágyókat. A Gyenesi 
Lidóstrandon is alkalmanként, heti 
rendszerességgel gyerekkuckó kínál játékos 
foglalkozásokat.

Bővült Gyenesdiás garantált 
programjainak köre

Heti programajánlónk (lásd 3. oldal) az idei 
évben tovább bővült esti zenés programokkal, 

illetve a Rent’n’fun motorkölcsönző vezetett 
túráival. Részleteket keresse a www.gyenesdias.
info.hu oldalain, illetve a Tourinform irodában.

családbarát ajánlataink
Ahogy arról már korábban hírt adtunk, 

számos gyerekbarát ajánlattal várjuk a helyi 
és az itt nyaraló családokat a Tourinform 
irodába, úgymint például a Hétpecsétes 
Hétpróba játék, Szülinapi belépő és Bala Toni 
ajándéktárgyak.

Balaton útikönyv
Megjelent a KALLIOPÉ Kiadó gondozásában 

Zsiga Henrik Balaton, új utak, friss élmények 
című útikönyve, melyben a szerző a gyenesdiási 
élményeiről is újszerű, megkapó hangvétellel ír. 
(Már a címek is sokat sejtetnek: Ahol eldobod 
az agyag, Diási kályhakórház:-) Az igazán 
olvasmányos, de mégis informatív könyv 
a Tourinform irodában is megvásárolható 
kedvezményes áron. Ajánljuk mindenkinek!

Információs irodánkban kiegészítő 
szolgáltatásként az ajándéktárgyak, könyvek, 
térképek vásárlása mellett fél- ill. egésznapos 
programokra (Budapest, Pécs-Villány, Puszta, 
Badacsony, Kis-Balaton, Sümeg, Tihany-
Füred, stb.) is lehet foglalni, továbbá kerékpár-
kölcsönzési lehetőség is biztosított.

KÁBELTéVé 
HíREK

Tisztelt Előfizetőnk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy digitális 
fejállomásunk elkészült. Az új típusú „lapos” 
tévével rendelkezőknek az áthangoláson kívül 
nincs más teendőjük. Az átprogramozást  az 
alábbiak szerint kell megtenni:  A Duna World 
és az ARD csatornák technikai okok miatt 
helyet cseréltek. Az ARD helyén egy digitális 
csomag található. (M1, M2, Duna, Duna World, 
RTL, TV2, Euronews, ATV, Rádiók: Kossuth, 
Petőfi, Bartók, Dankó, Duna World, Katolikus, 
Parlament, Nemzetiségi). A csomagot a C6 
184500 kHz frekvencián kell keresni.

A családi csomag  a C21 474500 kHz 
frekvencián érhető el. Ebben a  csomagban 
található a History, Digi World, Nóta tv, 
Musicmix, a Peca-Vadász  és a Pax tv. Ezt a 
csomagot csak a családi csomagra jogosult 
előfizetők érik el. A családi csomag hamarosan 
az alábbi idegen nyelvű csatornákkal is bővül: 
RTL, PRO7, SAT1, BBC.

A régebbi típusú tv készülékkel rendelkező, 
családi csomagra jogosult előfizetőknek 
egy modemet adunk, hogy az összes 
programcsomagot elérjék. Ez iránti igényüket 
kérjük, szíveskedjenek mielőbb jelezni, 
e-mailben  a vonyarckabel@z-net.hu vagy  
83/348-900 telefonon.

Egyszerűbben szólva – az új típusú 
televíziókészülékekben, az előfizető a TV 
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menüjébe lépve állítsa be a digitális + analóg 
hangolást, automatikus keresésre lépve a 
készülék megtalálja az állomásokat.

Az átépítés során keletkezett szolgáltatás 
kimaradásért szíves elnézésüket és 
megértésüket kérjük.

Martonné Kámán Györgyi  ügyvezető 

 PiAci 
HíREK

A gyenesdiási piac minden nap várja kedves 
vendégeit!  Jöjjön el, fogyassza el ebédjét 
nálunk!

Kínálatunk: Friss és helyben sült balatoni 
halak, sült hurka és kolbász, kürtöskalács, 
palacsinta és lángos, házi sajtok és tojás, 
friss zöldség-gyümölcs, füstölt hal, tokhal, 
csomagolt szürkemarha termékek, házi 
szörpök, házi sörök, borok és házi pálinkák 
a faházaknál.

Az asztaloknál friss rétes, sütemények, 
zöldségek, gyümölcsök, sajtok, lekvárok, 
szörpök, és kézműves termékek kaphatók. 

Szombatonként 14.00-20.00-ig az alábbi 
tematikus napokkal várjuk a látogatókat 
júniusban és júliusban is:

2014.06.21. Kincskereső vásár, valamint 
ruha- és játékbörze

2014.07.04-05-06. Dixie Olimpia - 
Keszegfesztivál, 

2014.07.10-11-12-13. Gyenesdiási 
Bornapok

További információ: Kőhalmi Balázs 06 
30 347-6036

Nívódíj a Balatoni civil 
Szervezetek Szövetségének

Jól sikerült a Tanulás a Tavakért program
Az idén összesen 13 nívódíjat osztottak ki 

a legjobb Comenius, Leonardo és Grundtvig
projektek között. A Tempus Közalapítvány 

„Nemzetközi Együttműködési Kultúráért” 
Nívódíjjal jutalmazta a Balatoni Civil 
Szervezetek Szövetségének (BCSZSZ) 
„Tanulás a Tavakért -Learning for Lakes” 
Leonardo projektjét.

Budapesten a közelmúltban megrendezett 
ünnepélyes díjátadón Székely Erzsébet a 
BCSZSZ  elnöke és Gál Lajos elnökségi tag, 
Gyenesdiás polgármestere vette át az elismerő 
oklevelet, a mögöttes munkáról kérésünkre 
elmondta: 

- A „Tanulás a Tavakért” projekt 2011 
és 2013 között öt nemzetközi partner 
együttműködésével jött létre, különböző 
témákban rendezett képzéseken a résztvevő 
szakemberek kicserélték tapasztalataikat, 
fejlesztették szakmai és nyelvi tudásukat. 
Gyenesdiás is több ízben delegált küldötteket 
a nemzetközi konferenciákra, Észtországba, 
Olaszországba és Németországba, a helyi 
TDM szervezeten keresztül. A Nemzeti Park 

és a Georgikon Egyetem munkatársaival 
közösen szereztünk hasznosítható 
tapasztalatokat és „jó gyakorlatokat”. 
A projekt záró konferenciájának tavaly 
Gyenesdiás adott otthont, komoly elismerést 
kaptunk külföldi partnereinktől.

 - A program eredményeként megszületet 
egy e-learning oktatási segédanyag, mit 
tartalmaz?

- Az e-tananyag főbb fejezetei a tavak 
és a vizes területek rehabilitációját, 
lehetséges gazdasági fejlesztéseket, 
a helyi közösségekkel megvalósuló 
ökoturizmust, és olyan tudományos 
kutatásokat tartalmaz, aminek eredményei 
beépíthetőek a helyi tevékenységbe, mint 
a halászat és mezőgazdaság. A tanuláshoz 
Spanyolországban az Albufera-tó, 
Németországban a Bodeni-tó, hazánkban a 
Balaton biztosított csodálatos helyszínt.

Az angol nyelvű segédanyag itt érhető el: 
http://www.globalnature.org/E-Learning-Tool

SPORT

Labdarúgás
Meghívó
A Kinizsi Sk szeretettel vár 2014. június 28-

án szombaton minden érdeklődőt, féri és női 
csapatokat a XXi. kispályás Szabó Ferenc 
emléktornára.

Nevezési díj: 6.000 Ft/csapat, amiért 
a résztvevők ebédet és egész napos 
strandbelépőt is kapnak. Megnyitó: 8.30 
órakor, csoportmérkőzések 9.30 órától, ebéd 
12.00 órakor. Kb. 17.00 órakor döntők. 

További információk:
Mosdósi Attila: 06-30/5200-375

Köszönet a szurkolóknak és a 
támogatóknak

Június 8-án utolsó fordulójához érkezett 
a megyei II.osztályú labdarúgó bajnokság.  
Labdarúgó csapatunk 4-2-re legyőzte az első 
félidőben még 2-1 –re vezető Zalaszentivánt.

 A Kinizsi SK Gyenesdiás felnőtt férfi csapata 
a 30 mérkőzésen 26 győzelmet szerzett, két 
döntetlen és két vereség mellett 104 rúgott 
és 33 kapott góllal, 80 ponttal a második 
helyen végzett, mindössze egyetlen ponttal 
elmaradva az első helyezett Csácsbozsok-
Nemesapáti mögött. A harmadik Bödei SE 64 
pontot szerzett.

A mérkőzést  követően egy kis ünnepség 
keretében  -  Góth Imre felkonferálása mellett 
-  átvehettük a II. helyért járó érmeinket 
és kupát, Gál Lajos polgármester úrtól, 
valamint a Zala Megyei Labdarúgó szövetség 
küldöttjétől, Zámbó Gyula bácsitól. 

A polgármester úr beszédében kiemelte a 
sport fontosságát, szükségességét, valamint az 
elkészült és a jövőben várható fejlesztésekről 

tájékoztatta az ünneplő hallgatóságot.
Góth Imre vezetőségi tagunk felsorolta, 

akiknek köszönettel tartozunk, Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata, mint fő 
támogatónknak, kiemelte Zsinkó Lajost, a 
Nádas Csárda tulajdonosát, valamint köszönet 
illeti Sorok Attilát, a Komáromy Pékség 
vezetőjét, és természetesen a szurkolókat.

A labdarúgó csapatunk tagjai ezek után 
vendégül látták a jelenlévőket, megköszönve 
ezzel az egész éves segítséget, buzdítást.

Köszönjük Keresztes Józsefnek és 
főzőcsapatának, hogy a rekkenő hőség 
ellenére a tűzhely mellé állva, finom vacsorát 
készítettek, valamint Czafit Lajosnak, aki 
ehhez a gulyáságyút biztosította.

Reméljük jövőre ugyanilyen sikereket érünk 
el, és az érem is fényesebben fog csillogni.

Helyesbítés: Az előző számban pontatlanul 
jelent meg! A Türje elleni meccset követően 
tartott vacsorát önköltségi áron Zsinkó Lajos 
ajánlotta fel, Molnárné Iboly néni készítette 
el, a labdarúgó csapatainknak és a szurkolók 
részére. Ezúton is köszönjük.

Mosdósi Attila Kinizsi Sk. elnök

Az u 19-es férfi csapat a 9. helyével a 
középmezőnyben végzett: 11 győzelem, 4 
döntetlen, 15 vereség közben 63 rúgott és 80 
kapott góllal, összesen 37 ponttal.

A megyei női bajnokságban szereplő 
csapatunk a 6. helyen végzett 5 győzelem és 
11 vereséggel, 36 lőtt és 110 kapott góllal.

Góth Imre 

Tehetséges fiatalok

Elballagtak a nyolcadikos tanulók, köztük 
két tehetséges fiúval, akik az elmúlt években 
sok szép eredmény értek el iskolánk labdarúgó 
csapatával és klubjukban a Hévíz SK U 15 ös 
gárdájával.

- Hat éve focizok Hévízen – kezdte 
beszélgetésünket Pálfi Patrik – elsősorban 
csatárként játszottam. A csapatársak 
segítségével idén én lettem a gólkirály az 
Észak-nyugat NB II-es bajnokságban, ahol 120 
gólt szereztünk és ebből 51-et én szereztem, 
nagyon örültem. A legemlékezetesebb 
mérkőzésem a Csorna elleni találkozó, ahol 
hatszor találtam a hálóba. A későbbiekben is 
szeretnék sporttal foglalkozni.

- Csapattársak vagyunk – vette át a szót 
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Szi-Péter József – kezdettől együtt fociztunk 
és nagyon jó barátok lettünk. Én védekező 
középpályásként szerepeltem Hévízen. 
Bennem a Győri ETO elleni mérkőzés maradt 
meg a leginkább, ott játszottunk a legjobban 
az egy gólos vereségünk ellenére. A 
Középiskola után építőmérnökként szeretnék 
tovább tanulni és mellette focizni, amíg lehet, 
fontos számomra a társakkal közösen átélt 
sportélmény.

G.I.

Asztalitenisz
Történelmi bronz és egyéni aranyérem
A Gyenesdiás ASE NB-II-es férfi csapata 

utolsó mérkőzésén 11:7-re győzött Pestújhely 
ellen és így a harmadik helyen végzett az 
észak-nyugati csoportban.

- A sporttörténeti eredmény eddigi legjobb 
teljesítmény sportegyesületünk életében. – 
Mondta a mérkőzést követően Kovács Tamás, 
majd hozzátette – az utolsó fordulóban Bontó 
3, Barabás 3, Kovács Renátó 2, Fazekas 1, a 
Bontó-Kovács és a Fazekas-Barabás párosok 
1-1 győzelmet 
szereztek.

Jól szerepelt a 
N a g y k a n i z s á n 
m e g r e n d e z e t t 
megyei korosztályos 
a s z t a l i t e n i s z 
b a j n o k s á g o n 
Várhelyi Richárd 
(képünkön) hatodik 
osztályos tanuló az 

újonc kategóriában, aki kérésünkre elmondta 
magáról:

- Két éve járok edzésekre az asztalitenisz 
egyesületbe, így indulhattam az újonc 
kategóriában, ahol az első helyet szereztem 
meg. A körmérkőzéses rendszerű versenyen öt 
mérkőzését megnyertem, az utolsók szorosra 
sikerültek 3-2 –es győzelmeket szereztem. 
Indultam az idősebb középiskolások 
korcsoportjában is, ahol tízből a hatodik 
helyen végeztem. Apukám révén kerültem 
kapcsolatba a sportággal, vele sokat 
játszottam és nagyon megkedveltem ezt a szép 
játékot, örömmel csinálom. Sokat jelent, hogy 
korábban teniszeztem. Jó a csapatunk, sokáig 
szeretnék még asztaliteniszezni.

Futni jó!
A Keszthelyi Kilométerek Pünkösdi 

futóversenyén 1419-en indultak, köztük 
szép számmal Gyenesdiásról is felmérték 
képességüket kedvtelésből, sportból, vagy az 
egészségük megőrzése érdekében. A rekkenő 
hőségben indulóknak gratulálunk és hogy 
másokban is kedvet ébresszünk a következő 
évi induláshoz, két általános iskolás diákot 
ajánlunk mindenki figyelmébe, a hatodik 
osztályos Kiss Benedeket és Kocsis Benedeket.

- Tavasz elején kezdtünk el rendszeresen futni 
– mesélték a fiúk – hetente két alkalommal 
tíz kilométert szaladtunk Gyenesdiáson, a 
focipályán. Kezdetben egy óra kellett ekkora 
távolsághoz, majd sikerült az időt lejjebb 
szorítanunk. Magáért a futás öröméért 

jártunk a pályára, amikor hallottunk a 
keszthelyi versenyről. A 10 kilométeres távon 
indultunk és 55 perc kellett a nagy melegben a 
célba érésig. A tömegben sokkal könnyebben 
lehetett futni, jól be lehetett gyorsulni, 
nagyon élveztük. Szeretnénk később is futni, 
nem készülünk abbahagyni a sportolást. Sok 
ismerősöm furcsállta az elhatározásunkat, de 
nem foglalkozunk vele, talán ha meglátják 
milyen jó kedvvel futunk ők is elkezdik 
és részesülhetnek ezekből a boldogság 
percekből.

G.I.

POLGÁRMESTERi 
HiVATAL KöZLEMéNyEi

A strandigazolványok kiváltása 
fürdőegyesületi tagoknak és gyenesdiási 
lakosoknak június hónapban hétköznap 8-16 
óráig, hétvégén 8-10 óráig lehetséges.  Júlus, 
augusztus  hónapokban 8-10 óra között. 

Programmangebot

Das 80-jährige Kapernaum
Samstag, 21. Juni
Anlässlich des 80-jährigen Bestehens 

unserer Institution möchten wir zu einer 
Jubiläumsfeier einladen. 

Gedenkgottesdienst um 10 Uhr im 
Kapernaum-Heim und Konferenzhaus, 
Gyenesdiás, Béke utca 43

Samstag, 21. Juni 2014
50-jähriges Jubiläum unserer Schule
Abschlussfeier der Schulabgänger und der 

ersten Achtklässler sowie Jubiläumsfest für 
unsere ehemaligen Schüler, Lehrer und alle 
Interessierte im Schulgebäude. Im Schulhof 
ist ein Vergnügungszelt aufgebaut.

Zusammenkunft ab 14 Uhr, Begrüßung 
um 15 Uhr, dann Unterhaltungsprogramm

Auftritt von ehemaligen und heutigen 
Schülern

Stargast: Soltész Rezső (19 Uhr)
Tanzmusik: Orchester Gábor & Gábor

Korbflechten
Auch in diesem Jahr findet wieder das 

beliebte Korbflechter-Wochenende im 
kleinen Pastorenhaus statt.

Freitag, 27. Juni von 15 – 19 uhr,  
Samstag, 28. Juni von 9 – 17 uhr und 
Sonntag, 29. Juni von 9 – 13 uhr.

Teilnehmergebühr: 2.000 Forint + 
Material

Anmeldung und Einzahlung der 
Teilnehmergebühr in der Gyenesdiáser 
Klub-Bibliothek, Tel. 83/314-507, 30/342-
3934.  Jeder Interessierte ist willkommen, 
auch Anfänger.

Samstag, 28. Juni 2014 ab 9 uhr
Szabó Ferenc Gedenk-Fußballturnier
Sportplatz Balaton-Straße.

4., 5. und 6. Juli 2014
Gyenesdiáser Dixie-Olympiade 

und Gyenesdiáser Fisch-Festival mit 
gebratenen Brachsen

Für das lange Wochenend-Vergnügen wird 
auf dem Kárpáti-Platz hinter dem Markt ein 
großes Zelt mit Bühne aufgebaut.

Freitag, 4. Juli
ab 19 Uhr  -  Jazz-Musik 
ab 20 Uhr  -  Konzert der 50-jährigen 

Molnár Dixieland-Band
Samstag, 5. Juli
ab 19 Uhr  -  fröhliche Musik
ab 20 Uhr  -  Konzert der Happy Dixieland-

Band
Sonntag, 6. Juli
ab 15 Uhr  - Tanzvorführungen am Diáser 

Strand: Moderne Tänze, Jazz-Ballett, 
akrobatischer Rock´n Roll

ab 17 Uhr  - Fischsuppen-Kochwettbewerb 
auf dem Kárpáti-Platz hinter dem Markt – 
Anmeldung direkt am Platz

ab 19 Uhr  -  Jazz-Konzert unter 
Mitwirkung der Keszthelyer Jazz-Werkstatt

ab 20 Uhr  -  Das Orchester Gábor & 
Gábor spielt Tanzmusik mit Schlagern aus 
den 60-ern und 70-ern
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TuDÓSíTÁS A KéPViSELő-TESTüLET üLéSéRőL

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. május 19. napján rendkívüli ülést 
tartott. 

Az első napirendi pontban az EGT 
Finanszírozási Mechanizmusok 2009-
2014 Kulturális és természeti örökség 
megőrzése és megújítása (norvég alap) 
Vidéki kulturális és természeti örökség 
megőrzése c. intézkedés (kódszám: 
HU07PA16-A2-2013) keretében  az 
önkormányzati tulajdonú diási malom 
rekonstrukciója, élménypékség 
és pékmúzeum kialakítása az 
egészségtudatos táplálkozás jegyében 
című pályázat benyújtása tárgyában – 
régi malomépülettel kapcsolatos Norvég 
Alap pályázat benyújtásáról döntött a 
képviselő-testület. 

A projekt elszámolható költségére 
vonatkozó önkormányzati önerő 
összege: 4.821.632 Ft, melyet 2015. évi 
költségvetésében, a fejlesztési kiadásokon 
belül biztosít.  

A második napirend keretében 
a helyi környezet- és természet 
védelméről, a település tisztaságáról 
19/2013. (V. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról döntött a 
képviselő-testület, az előző napirenddel 
összefüggésben. A malomépülettel 
kapcsolatos pályázat feltétele, hogy az 
adott épület műemlékvédettség vagy helyi 
védettség alatt álljon. Fentiek alapján a 
helyi védettségű helytörténeti értékeket a 
testület a Malom épülettel egészítette ki. 

A harmadik napirend keretében a 
Kistérségi Társulás Alapító Okirata 

módosítását hagyta jóvá a képviselő-
testület. 

A Képviselő-testület 2014. május 
27. napján tartotta soros ülését. Az 
első napirendi pontban  a 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (ii.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
döntött a képviselő-testület. A költségvetés 
2014. évi előirányzata először kerül 
módosításra és ezáltal 663.941 e Ft-ra 
változik. Jelen előirányzat-módosítás az 
intézményekkel összességében mind a 
kiadási, mind pedig a bevételi oldalon 
33.347 e Ft-tal emelkedett. 

A második napirendi pontban a 
Közbiztonság helyzete és a Keszthelyi 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
tevékenységéről szóló tájékoztató, 

Am Samstag und Sonntag gibt es am 
laufenden Band die leckeren gebratenen 
Brachsen. Auf ungarisch heisst dieser 
Weissfisch „keszeg”. Er kommt ganz 
frisch direkt aus dem Balaton.

Mittwoch, 9. Juli 2014 um 18 uhr
Gemäldeausstellung im 

Gemeindehaus
Die Kunstmalerin Magda H. Molnár 

eröffnet die Ausstellung ihrer Werke.
Begleitung: HANGa und
Afterthought  (leichter Jazz 

Stimmungsmusik - Barbara Sallee - 
Gesang , Lajos Babos - Klarinette,  
Saxophon  Balázs Piller - Klavier ) 

10. – 13. Juli 2014 (Donnerstag bis 
Sonntag)

Gyenesdiáser Weinfest auf dem 
Kárpáti-Platz

Flanier- und Genussmeile, Weinstraße, 
Volkskunst- und Kunsthandwerk, Kultur 
und Kinderprogramme.  Eintritt frei.  
Jeder ist willkommen. Siehe au Seite 3.

Konzerte im Gemeindehaus am 22 
Juli (Dienstag) um 20 uhr: Konzert 
von Herbig-Lakatos Zigeunerkapelle 
(Eintritt frei)

Sommerpause in der Klub-Bibliothek
Die Klub-Bibliothek und der Internet-

Platz sind vom 10. Juli bis 1. August 
geschlossen. Am Montag, 4. August sind 
wir wieder für Sie da. Wir wünschen 
unseren lieben Lesern angenehme 
Sommerferien.

Das Tourinform-Büro berichtet:

Strand-Animation
Ab 21. Juni starten an den Badestränden 

wieder die Animations-Programme.
Unsere Animateur-Mannschaft wartet 

im Juli und August am Diáser Spielstrand 
täglich auf die Kinder und Sportbegeisterten. 
Am Gyeneser Lidostrand wöchentlich 
regelmäßiges  Spiele-Angebot.

Die garantierten wöchentlichen 
Programme in Gyenesdiás werden 
in diesem Jahr um abendliche 
Musikprogramme und vom Verleiher 
organisierte Rent´n-fun Motorrad-Touren 
erweitert. Weitere Informationen auf der 
Webseite von Tourinform www.gyenesdias.
info.hu oder im Tourinform-Büro.

unsere familienfreundlichen Angebote 
Wir haben eine Vielzahl von 

kinderfreundlichen Angeboten, z.B. 
freier Eintritt für Geburtstagskinder an 
verschiedenen Erlebnisorten oder das 
7-Stempel-Spiel: auf Entdeckungstour 
sollen mindestens 7 Stempel an den 
Sammelstationen gesammelt werden. Dafür 
gibt´s eine tolle Belohnung! Natürlich 
hält auch BalaToni, das Schildkröten-
Maskottchen und Freund aller Kinder, 
einige schöne Überraschungen bereit.

Nachrichten der Kabel-TV-Gesellschaft
Bei den individuellen Paket-Angeboten 

und Programmeinteilungen ergeben 
sich kleine Veränderungen. Die Kunden 
der Kabel-TV-Gesellschaft können sich 
gern per e-mail vonyarckabel@z.net.
hu, telefonisch unter 83/348-900 oder 
persönlich informieren und beraten lassen.

Nähere Informationen zu den 
Senderpaketen, Internet und Telefon erhalten 
Sie im Kundenbüro Vonyarcvashegy, 
Kossuth L. u. 42, II. Stock, Zimmer 5 (im 
Gebäude des Bürgermeisteramtes).

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 08.00-12.00 und 

13.00-15.00 Uhr Freitag 08.00-12.00 Uhr
Störungsmeldungen werktags telefonisch 

unter 83/348-900 oder 06/20/9692-582
Notdienst nach Büroschluss, an 

Wochenenden und Feiertagen: 06/20/9692-
582

Martonné Kámán Györgyi - 
Kundenberatung

Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt
Der Gyenesdiáser Markt ist täglich 

geöffnet und erwartet seine Gäste. Kommen 
Sie vorbei und genießen Sie Ihr Mittag- 
oder Abendessen bei uns.

Wir bieten an: Frisch gebratenen Balaton-
Fisch, verschiedene Bratwürste und 
Fleisch, Baumkuchen, Palatschinken, 
Lángos, hausgemachter Käse, Eier, frisches 
Obst und Gemüse, geräucherter Fisch, Stör, 
Graurind-Produkte, Bier, Wein und Schnaps 
an den Holzbuden.

An den Markttischen gibt es frische 
Strudel und Gebäck, Gemüse, Obst, Käse, 
Marmelade, Sirup und Handarbeits-
Produkte.

Thementage im Juni und Juli immer 
samstags von 14 – 20 Uhr:

21. Juni – Flohmarkt: Kleider- und Spiele-
Börse

4.-6. Juli – Dixie-Olympiade, Fisch-
Festival

10.-13. Juli – Gyenesdiáser Weinfest
Weitere Informationen: Kőhalmi Balázs 

30/347-6036
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valamint a Keszthelyi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tájékoztatója hangzott el. 

Mint Dr. Horváth István kapitányságvezető 
elmondta, a beszámoló a korábbiakhoz 
képest tartalmában és formájában is 
megváltozott, jóval több bűnügyi adat 
került rögzítésre, mint az elmúlt években. 
A korábbi évek tapasztalata, hogy a 
pezsgőbb balatoni nyarak kívánatosak, de 
ezzel egyidejűleg a bűnözés is megjelenik. 
A készenléti rendőrség az idei szezonban 
is meg fog jelenni Gyenesdiáson. A 
rendőrségnek bővült a hatásköre; a 
vagyonellenes szabálysértések esetében 
lehetőség van az azonnali őrizetbe vételre, 
és 3 napon belül a bíróságnak dönteni kell. 

A bűnmegelőzés érdekében valamennyi 
helyi lehetőséget ki kell használni. Az 
elmúlt évben elfogtak olyan betörő bandát, 
akik Gyenesdiáson is „dolgoztak”. A nyári 
melegben nyitva vanmak a lakások ajtói, 
ablakai, gyakoriak a besurranások. Tavaly 
Somogy – Zala – Veszprém megyében a 
besurranók okoztak a legtöbb problémát. 
A megelőző vagyonvédelem kevésbé 
fér be a magyar emberek életstílusába. 
Szívesen veszi a rendőrség, ha vannak 
olyan lehetőségek, felületek (helyi 
újság, kábeltelevízió), amelyeken a 
bűnmegelőzés érdekében tájékoztatást 
adhatnak a lakosság részére. A tavalyi 
idegenforgalmi idényben 2,5 hónap alatt 
70-80 rendezvény biztosítását látta el a 
keszthelyi kapitányság.

A polgármester elmondta, a beszámolóból 
megállapítható, hogy Gyenesdiás 
területén 47 %-kal csökkent 2013-ban 
a bűncselekmények száma. Nagyon 
fontos a prevenció, a polgárőrséggel 
való együttműködés. Gyenesdiás a 
fejlesztéseiben igyekszik odafigyelni 
azokra a dolgokra, amelyek minőségi 
színvonalat hoznak és hordoznak. Az 
önkormányzat benyújtotta a kamerás 
megfigyelőrendszer pályázatát, amely 
azonban nem részesült támogatásban. 

Dr. Hetényi Marton Tamás Vizirendészeti 
Rendőrőrs őrsparancsnoka részéről 
elhangzott, hogy az elmúlt évben a Balaton 
gyenesdiási részén haláleset nem volt, vízi 
közlekedési baleset sem történt. 

A polgármester elmondta, a gyenesdiási 
vitorláskikötő és horgásztanyák 
tekintetében a mederhasználati szerződés 
a terület tulajdonosával illetve kezelőjével 
egyeztetés  alatt van, bízik abban, hogy az 

idén nyugvópontjára kerül ennek az ügye. 
A strandnyitásra május 31-én kerül sor, 
Pünkösdkor nyitnak a jegypénztárak is. 

Ezt követően Laczikó Károly, a Keszthelyi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 
számolt be. Elmondta, a katasztrófavédelem 
három fő részre tagozódik: tűzvédelem, 
polgárvédelem és iparbiztonsági védelem. 
Elmondta, hogy Zalaszentgróton tervezték 
tűzoltóság kialakítását, amely azonban nem 
valósult meg. Pacsán viszont júniusban 
kerül átadásra egy tűzoltó őrs.  

A tűzesetek nagy része gondatlanságból 
keletkezik, példa erre a gyenesdiási fiatalok 
által elkövetett gyújtogatás. Bár a szülőknek 
kellene a megelőzéssel kapcsolatban a 
gyermekeket felvilágosítani, de ez sajnos 
nem történik meg. Sok esetben a szülő 
sem tudja mi a teendő. A tűzoltóság ajtaja 
nyitva áll az óvodások és iskolás csoportok 
előtt, részükre szívesen tartanak bemutatót. 

Harmadik napirendi pontként a 
Gyenesdiási Fürdőegyesület, majd 
negyedikként a Kábeltelevízió KHT 
tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tárgyalta a képviselő-testület. 

A 2013. és 2014. évi zárszámadás 
tekintetében a tulajdonosi közösség sok 
mindenre próbálta felhívni a figyelmet. 
Amennyiben a beszámolóban részletezett 
fejlesztések megvalósulnak, 6-8 új 
csatorna lesz a televízió digitalizált 
rendszerében. Középtávra, 2014-2015. 
évekre vonatkozóan történt egyfajta 
racionalizáció, amely érintette a 
dolgozókat és a beszámlázó vállalkozókat. 
A hosszú távú jövőkép az új optikai hálózat 
kiépítése lesz. 

Az ötödik napirendi pontban a 
yacht Egylet tevékenységéről szóló 
tájékoztatót tárgyalta a testület. Az 
Egyesület tevékenysége egyrészt gazdasági 
tevékenység, másrészt sporttevékenység. Az 
elmúlt 3 évben az összes mólót felújították 
tartós faszerkezettel. A kikötésért kért 
bérleti díjak a BAHART árak 60 %-a körül 
mozognak. A Yacht Egylet jó kapcsolatot 
ápol a Hivatallal. A mederhasználati 
szerződést 4 éve nem sikerült megkötni; 
talán az idei évben ez realizálódik. A nyári 
szezonban utánpótlás oktatást is végeznek. 
Az Egyesület több versenyt is szervez. 

A hatodik napirendi pontban az 
intézményi SzMSz-ek felülvizsgálatával 
kapcsolatos előterjesztés került 
megtárgyalásra. A Zala Megyei 

Kormányhivatal Főigazgatója javaslattal 
élt a Képviselő-testület felé az 
önkormányzati intézmények Szervezeti és 
Működési Szabályzatainak felülvizsgálata 
tárgyában, különös tekintettel arra, hogy 
tartalmazzák-e a belső ellenőrzést végző 
személy vagy szervezeti egység jogállását, 
feladatait. Az intézmények SZMSZ-
ei a törvényességi javaslatot követően 
felülvizsgálatra kerültek és a Klubkönyvtár, 
valamint az Óvoda szabályzatát ki kell 
egészíteni a belső ellenőrzésre vonatkozó 
rendelkezésekkel, az Étkezde viszont nem 
rendelkezik érvényes SZMSZ-el, ezért 
annak pótlására szükséges felhívni az 
intézmény vezetőjét. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-
testület döntött:

• a Diási Játékstrand keleti oldalán 
lévő 728/47 hrsz-ú kereskedelmi egység 
megvásárlásáról, 

• Nyugat-Balatoni Regionális Sport-
centrum Egyesület Röplabda Központ 
további támogatási kérelmének 
elutasításáról,

• a Balaton utca lakóinak forgalomlassító 
berendezés kiépítésével kapcsolatos 
kérelme elutasításáról.

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. június 6. napján rendkívüli ülést 
tartott, melyen döntött a BFT által kiírt 
pályázat benyújtásáról, a Diási Strand 
partvédő-művének felújítása tárgyában. 

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2014. szeptember 9-én (kedd), 18 órai 
kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontja: 
1.) Beszámoló az önkormányzat 2014. 
i. félévi gazdálkodás tapasztalatairól, 
2.) Beszámoló az önkormányzat 
elmúlt négyéves működéséről, az 
önkormányzat vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint a képviselő-testület 
megalakulását követően keletkezett, 
a későbbi éveket terhelő pénzügyi 
kötelezettségekről, 3.) Beszámoló a 
polgármesteri Hivatal működéséről, 4.) 
Beszámoló az önkormányzati étkezde 
tevékenységéről, 5.) Háziorvos, házi 
gyermekorvos, fogorvos tevékenységéről 
szóló beszámoló.

A KéPViSELő-TESTüLETi üLéSEK 
TOVÁBBRA iS NyiLVÁNOSAK!
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Tavalyi árakon várjuk kedves vendégeinket

Gyenesdiás, csokonai köz 14.
Tel: 83/316-659

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

3D műszempilla

Vera fodrászat
30/266-8930

szempilladauer • hidroabrázió
Ránctalanító arckezelés hialuronsavval 
és 24 karátos arannyal – elérhető áron!

ü V E G E Z é S
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

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Apróhirdetések:
Istállótrágya ingyen elvihető 

Gyenesdiáson a József A. u. 5-ből. 
Tel.: 30 901 2424.

Füstölt csabai vastagkolbász és 
szalonna eladó Tel: 83/ 317-709

Gyenesdiáson, a Lőtéri utcában 1170 
m2-es, valamint a Csokonai utcában 

1325 m2-es építési telek tulajdonostól 
eladó. Iá: 9 millió Ft/telek. 

Érd: 83/316-676, 06/20-528-77-00

Őshonos elŐnevelt 
csirkék eladók.

Magyar fedettnyakú és Erdélyi kopasznyakú 
fajták: sárga-, fehér-, kendermagos, fekete- 

és fogolyszínűek. Egyedenként 500 Ft. 
érd: 30/958-15-42 és 

30/89-46-594
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Litográf-95 
NYOMDA

Keszthely, 
Külső - Zsidi út 11.

Telefon: 06 83/510-696, 
06 70 248 1347 

www.litograf95.hu 
E-mail: litograf@freemail.hu

A Kinizsi SK megyei II. osztályú ezüstérmes csapata (lásd 8. oldal)

Iskolásaink a tanítási év utolsó hetében játékos vetélkedőkön, sportnapon a strandon és az erdőben (lásd 7. oldal)

Koszorúzás a Trianoni emléktáblánál (lásd 7. oldal)
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Német trapista sajt 2.199 Ft/kg
Kristálycukor 06.26-06.28. 195 Ft/kg.

Napont frissen fejt tehéntej kapható!
CSERPES tejüzem termékei 

Kapuvárról!

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABc; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és 
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
Oázis kertészet keszthely
Keszthely, Semmelweis u. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

Vonyarcvashegy, Fő út 84. 
Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál, 
parkolás ingyen zárt udvarban!
email: pelsooptika@gmail.com

P
• Bifokális szemüveglencse 10.000 Ft/db-tól

•  egyfókuszú fényre sötétedő szemüveg- 

lencse 12.000 Ft/db-tól

•  dioptriás napszemüveglencse 

8000 Ft/db-tól

szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

VoNyarcVaSHegy

Az akció 
érvényes 

2014.06.12-
06.30-ig

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Minden, ami a nyári szépüléshez kell!
- Arc-, dekoltázs masszázs almaőssejttel

- szempillafestés, szempilladauer, 3d szempilla
- gyantázás, és természetesen • FlAbélos

Júliusi bérletek 20%-os kedvezménnyel

A Komáromy Pékség, eddigi 7300 napja 
Június elsején lesz 20 éve, hogy Gyenesdiáson a Komáromy 

Pékség néven létrejött családi sütődében először befűtötték a 
kemencét….. 

- Azóta is minden nap dolgozunk, ugyanazzal az elhivatottsággal, 
mint amikor megnyitottunk – mondta a tulajdonosok képviseletében 
Sorok Attila pékmester, cégvezető.

Kenyeret minden nap esznek az emberek, ha nem is aznap sütöttet, 
de a boltból csak a frisset viszik haza. A kenyér nem csak étel, hanem 
az élet, életminőség szimbóluma is, fogalom. Természetesen ahogy 
az élet minősége, úgy a fogyasztói 
szokások is folyamatos fejlődésen, 
illetve változásokon esnek át. Ezeket 
a változásokat szem előtt tartva a 
kínálatunk is folyamatosan változik 
és bővül. Éppen ezért csak a kenyerek 
esetében is már tucatnyinál is több 
változatot sütünk naponta. Mellette 
pedig ott van a péksütemények immáron 
felsorolhatatlan sokfélesége.

Nosztalgikus a visszaemlékezés a 
két évtizedre, annak a munkával telt 
valamennyi, 7300! napjára. Ezt az 
utat ilyen intenzitással csak töretlen 
lelkesedéssel, elhivatottsággal és 
természetesen a feltételek folyamatos 
fejlesztéssel lehetett elérni.

- Három fővel kezdtünk, ma csaknem 40 fő dolgozik nálunk - mondja 
Sorok Attila. - A piaci igény, a technika korszerűsödése, a változó 
étkezési szokások diktálnak. Erre figyelünk is, éppen ezért elé megyünk 
a változó fogyasztói szokásoknak, ennek köszönhetően a hagyományos 
mellett nálunk már megjelentek a teljes kiőrlésű, vagy éppen paleolit 

termékek. Most már elmondhatom, hogy a húsz év alatt kialakult az 
az optimális üzemi szint, amin folyamatosan garantálni tudjuk, hogy 
a Komáromy Pékség név minden termékünkre jellemzően a kiváló és 
választékos minőséget jelentse. A legkorszerűbb gépesítés mellett a 
technológiákban ott van a kézi munka is olyan mértékig, amennyire az 
a házi jelleg fenntartásához szükséges.

A mester hangsúlyozta: náluk a kenyér 
kovásszal készül, a minőséggel szereztek 
piacot, s ezt tartják ma is a versenyképes 
áraikkal.

A Felsőpáhok - Lesencetomaj 
távolságban behatárolt ellátási terület, 
a napi négyszeri kiszállítás lehetősége 
biztosítja a mindenkori friss áruval 
való ellátást. Minden nap sütik a 
kínálati palettán lévő összes terméket. 
A pékség Keszthelyen és Hévízen lévő 
mintaboltjaiban pogácsaféléket helyben 
is sütnek, s ezeken a helyeken kaphatók 
a Komáromy Pékség cukrásztermékei is. 
Gyenesdiáson teljes termékválasztékunk 
elérhető az iskolával szembeni Zöld 
Hangya Sarok ABC-ben. 

A cég stabilitását, a felhasznált alapanyagok minőségét, az alkalmazott 
technológiát, a helybeliek foglalkoztatását tekintve, valamint, hogy 
termékeik őrzik és ápolják a tájjelleget is, várományosa a Magyar 
Pékség védjegynek. Két mintaboltjukban pedig június első két hetében 
születésnapi meglepetés-kedvezményekkel várják a vásárlóikat!  (x)


