
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. július XXVII. évfolyam, 7. szám 
Megjelenik: július 15-én

Programajánló
Július 23. Cruisers Hungary Rockin’ 

Beach, Diási Játékstrand
Július 23-24. Strandröplabda Utánpót-

lás Kupa a Diási Játékstrandon. Szomba-
ton U14, vasárnap U18.

Július 25. Kristóf napi hagyományőrző 
nap a J&A Kerámiaházban

Július 25-én, 15 órakor az ikon festő 
tábor alkotásait bemutató kiállítás meg-
nyitója a Községháza nagytermében.

Július 28. 20 órakor Klassz a pARTon: 
Várhelyi Éva (a Magyar Állami Operaház 
magánénekesnője) és a Quartett Escualo 
tangóestje a Diási Játékstrandon Astor 
Piazzolla műveiből 

Július 29-én, Strandok éjszakája a 
Diási Játékstrandon: 

Július 30. Így mulat a Gyenesi 
Piac!

Július 30-31.  MASTAFF Special and 
Club Show – kutyakiállítás a Kárpáti 
korzón

Augusztus 3., 10., 17 Községházi 
esték  (részletek a 3. oldalon)

Augusztus 10-én, szerdán 20 órakor - a 
Községházi esték keretében - Turi Má-
ria festményeit és bőrdíszmű alkotásait 
bemutató kiállítás megnyitója

Augusztus 20-21. Festetics Vágta a Fa-
ludi síkon.

Programjainkra szeretettel várunk 
minden érdeklődőt.

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 7.

Kitűnő időben, nagy érdeklődés mellett zajlott a 
VIII. Gyenesdiási Keszegfesztivál rendezvényünk. 

Nagyon népszerű volt a sült keszeg, 
csak az első napon 

750 kg-ot készítettek elő, sütöttek meg 
az önkéntes segítők. 

Köszönet nekik munkájukért, 
helytállásukért.

Szombat délután került sor a halászléfő-
ző versenyre, ez a Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség védnökségével zajlott, 
alenöke  Miklós Beatrix volt a főzőverseny 
zsűrielnöke, segítette őt ebben a munkában  
Balázs Gergő a Stefánia (Tisztikaszinó, Buda-
pest) séfje, a katonai olimpiai szakácsváloga-
tott tagja és polgármesterünk Gál Lajos. 

Halászléfőző verseny eredménye:
I. helyezett: Németh Ferenc és csapata 

(Felsőrajk)
II. helyezett: Keszthelyi Kormoránok  

III. helyezett: Da Bibere Zalai Borlovagrend 
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 
különdíját a Szemfüles Egyesület nyerte el  a 
Rábaközi korhely halászlével.

A holtversenyben a IV. helyen végzett csapa-
toknak (Kovács János Zalaszabar, Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület, Várbarátok Köre 
Rezi, Biztos Fogás Keszthely, Bográszok 
Mohács és Szemfüles Egyesület) is külön-kü-
lön köszönet a részvételért és a finom halász-
levekért! (folytatás a 2. oldalon)

Gyenesdiási Bornapok 
2016. július 14-17.

Da Bibere Zalai Borlovagrend a 3. helyet szerezte meg
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(folytatás az 1. oldalról)
Lehetett halászlét kóstolni, láthattuk a  

harcsa szakszerű bontását, darabolását, 
élvezhettük Tátrai Lajos gitározását, a 
sümegi Deresedő Wild Gerlicék jó han-
gulatú muzsikáját, a The Apples Beatles- 
és slágerzene előadását. A vasárnapi 
napon délután a Diási játékstarndon 
akrobatikus rock and roll bemutató 
(Rezidance), latin táncok bemutató (E 
Motion Vonyarcvashegy) is szórakoztat-
ta a vendégeket, majd a piaci sátor alatt 
az Ír regatta  kocsmazenéjét, a Gye-
nes trió jazzmuzsikáját hallhattuk. Este 
nagyon sokan énekeltek együtt Delhusa 
Gjonnal, a népszerű gitáros-énekes slágereit. 
Végül kivetítőn láthattuk az EB döntőt (kö-
szönjük a technikai segítséget a VISIONET 
KFT-nek).

Ismételten köszönetet mondunk az itt is 

megnevezett segítőknek, a nagy összefogást 
igényló feladat sikeres megvalósításáért. 

Irdalók:
Köszönet a Gép Miklós által vezetett hal-

előkészítő csapat minden tagjának kitartó, 
lelkes munkájáért:

Belcsugné Ica, Bognár István, Buzás-Belenta 

Réka, Czibor Zoltánné, Csák István, 
Földesi Attila, Gombos Ferenc,Góth 
József, Herczegné Erzsi, Horváth 
Zoltánné, Hosszú Gábor, Koldeisz 
Mihály, Koloszár György, Komáromy 
Béla,Kovács László, Lakics Jánosné, 
Nagy Tamás, Páli Lajos, Pék András, 
Sági Gábor, Samu Zoltán, Sándor Ist-
ván, Schmidt László, Szijártó Endré-
né, Szűr Sándor, Tánczosné Marika 
néni,Újvári Lajosné,Ürmös János és 
Böbe, Varga András, Varga László. 

Külön köszönet és hála Komáromy 
Bélának és Szabados Attilának a fi-

nom és bőséges reggeliért.
Pikkelyárusítók: Szakályné Erzsi, 

Csébiné Marika
Takarítás: Szabóné Erzsi, Kissné Erika 
Köszönjük Papp Lajosnak a tűzifát és 

Dongóné Marikának a pirospaprikát. 

Mindkét nap sütötték a keszeget és vasárnap marhapörköltet főzött: Keresztes József és felesége Erzsike, Krasznai Tamás, 
Krasznai Tamásné, Volnerné Éva, Lengyelné Kata, Herkó Zoltán, 

Szombati halsütő csapat: Kőhalmi Zoltán és felesége Márti, Radocsi Erzsike, Lengyelné Kati, Knapcsik Csilla, Varga László
Vasárnapi halsütő csapat: Cseh János, Fodor Tibor,  Hagemann Mária, Riedl Ferenc, Kapitány Éva
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Községházi esték
hangversenyek 

a gyenesdiási Községházán

Augusztus 3-án, 20 órakor
Látogatóban Eszterházy hercegnél 

- Német-Magyar Barytontrió kamarakon-
certje Manfred Herbig – baryton és cselló 
Németh Ferenc - viola és violine Balogh 

Tünde – cselló
Ez alkalommal emlékezünk meg

Jánosy István költő-műfordítóról,
halála 10. évfordulóján.

Augusztus 10-én, 20 órakor
Reneszánsz és barokk muzsika

korabeli hangszerekkel
(kosztümös előadás)

Musica Antiqua - régizene együttes 
Hévíz

2016. augusztus 10-én, szerdán 20 órakor - a 
Községházi esték keretében - nyitjuk Turi 

Mária festményeit és bőrdíszmű alkotásait 
bemutató kiállítást 

Augusztus 17-én,  19 órakor
Az én Balatonom

Pitti Katalin előadóestje és
Ézsiás Erzsébet könyvbemutatója. 

Közreműködik:
Hegedűs Valér zongoraművész. 

 
A koncertek idején, a Községházán az alábbi 

kiállítók
munkái láthatók:

Augusztus 3-án  Bottyán Marianna festő-
művész,

a Gyenesdiási ikonfestő tábor és
dr. Kelemen Erzsébet - vizuális költemények
augusztus 10-én és 17-én Turi Mária – fest-

mények és bőrdíszmű-alkotások
 

Belépődíj nélküli koncertjeinkre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

M E G H Í V Ó 
Tisztelt Tagtárs!

A Zalaegerszegi Törvényszék alapszabály 
módosításunkkal kapcsolatosan 

észrevételeket tett, amik annak módosítását 
teszik szükségessé 30 napos határidővel. 

Ehhez közgyűlési döntés szükséges, 
ezért a Gyenesdiási Horgász és Vízisport 

Egyesület képviseletében 2016. július 23.-án 
szombaton 900 órára közgyűlést hívok össze 

a gyenesdiási Községház nagytermében 
(Kossuth L. u. 97.) melyre, mint 

egyesületünk tagját tisztelettel meghívom.
A közgyűlés eredményessége érdekében 
kérem, szíveskedjen azon részt venni!

Napirendi pontok:
1. Alapszabály módosítása

A közgyűlés határozatképtelensége esetén azt 
fenti nap 930 órára változatlan helyszínnel 

és napirendi pontokkal ismételten 
összehívom, ami akkor már a résztvevők 

számától függetlenül határozatképes.

Az új alapszabály módosítása az egyesület 
honlapján várhatóan a július 11.-ével 

kezdődő hét közepétől megtekinthető - http://
gyeneshorgasz.csali.hu - ill. a márciusban 
elfogadottal összevethető.  A módosítások 

az egységes szövegbe foglalt alapszabályban 
vastag betűkkel szedve szerepelnek.

 Ezúton tisztelettel ismételten felhívom 
azon tagtársak figyelmét, akiknek az 

egyesülettel szemben tagdíj vagy egyéb 
tartozása van, azt a közgyűlés időpontjáig 

rendezzék, ennek elmulasztása esetén 
fegyelmi eljárás lefolytatására kerül sor.

Döbröntei Imre 
egyesület elnöke

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
és a József Attila Klubkönyvtár

tisztelettel meghívja Önt,
kedves barátait és ismerőseit

 2016. július 25-én, hétfőn 15 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe,

dr. Kelemen Erzsébet
költő, író, drámaíró vizuális költeményeit 

és a Gyenesdiási ikonfestő tábor

alkotásait bemutató
kiállítás megnyitójára.

A tárlatot dr. Kelemen Erzsébet és Zolcsák 
Miklós görögkatolikus atya, a tábor vezetője

ajánlja a közönség figyelmébe.
  A megnyitó után minden érdeklődőt

szeretettel vár a Kerámia ház 
 Kristóf-napi rendezvényére.

 Dr. Kelemen Erzsébet könyvei a megnyitó 
alkalmával megvásárolhatók.

További információk: A kiállítás 
megtekinthető 2016. augusztus 4-ig,  

munkanapokon 8-16 óráig.
Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.  

tel: 83/314-507

Programok
Bor utca, népművészeti- és kézműves vásár, 

kulturális programok gyermekműsorok,  pén-
tektől vasárnapig Varázshangok játszóház

 Július 14. (csütörtök)
18.30   A fesztivál ünnepélyes megnyitója
Majd: Folklórműsor, közreműködik a Gye-

nes Néptánc Együttes, Gyenesdiási Népdal-
kör, Gyenesdiási Dalárda, Gyenesi Négyes, 
Re-Folk zenekar

21.00 órától 01.00 óráig tánczene, zenél a 
Silver Band

 
 Július 15.  (péntek)
18 óra: Gyermekműsorok – Mutyi bohóc show
19 órakor Miamanó Színház: Sárkány ár-

mány – óriásbábos, gólyalábas komédia

20 óra 30: Nagyferó és a Beatrice 
koncertje

22 órakor: Tűzvarázs – gólyalábas, mutat-
ványos tűzzsonglőr-műsor

22.30 órától  02.00 óráig tánczene, zenél a 
Helios együttes

 
Július 16. (szombat)
18. órától P. Nagy Ferenc ( ex Tolcsvay Trió) 

- Kovács József László ( ex 100 Folk Celsius) 
Válogatás a legszebb gyermekdalokból     

19 órától a Teleszterion színházi műhely vá-
sári komédia 

20.30 MagyarVista Social Club koncertje
22 órakor Zisko Olivér: „Csodaszar-

vas” - misztikus tűzszínház egy dobfelsze-
relésen

majd 02.00 óráig tánczene, zenél a 
Fantasy  együttes

             
Július 17. (vasárnap)
 
18.00  „Kalandárium” – zenés gyermekmű-

sor          
19.00  Kajárpéci vizirevű – vásári komédia
20.00   Operett- musical műsor  Mészáros 

János Elek és Anikó  előadásában. 
21 órától 01 óráig Tánczene, zenél a Start 

tánczenekar (közben, 22 órakor: Tűzijáték)
 

További információk:
Klubkönyvtár Gyenesdiás,

83/314-507, 06/20-9769-225 
gyenesdiaskultura@t-online.hu

Gyenesdiási Bornapok 2016. július 14-17. (csütörtöktől-vasárnapig)
Helyszín: Kárpáti korzó rendezvényterület
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Ismét Festetics Vágta 
Gyenesdiáson.

Augusztus 20-21.-én, immáron hetedik alka-
lommal kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta 
egyik előfutamaként a Festetics Vágta, a He-
likon Kastélymúzeum valamint Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata összefogásával.

Az idei évtől a Nemzeti Vágta tulajdonosi és 
rendező bizottsága szigorított az előfutamok 
rendezési jogát illetően, több szempontot is 
szem előtt tartva. Ennek következtében orszá-
gos szinten kevesebb előfutam rendezési jogot 
adtak meg, mint amennyit szerettek volna az 
erre igényt tartó települések.

Az Elővágta szervezési joga csak a legjob-
baknak adatik meg! Erre az irányelvre ala-
pozva a Vágta szervező bizottsága, az idei évre 
is bizalmat szavazott rendezvényünknek, így a 
Balaton térségében egyedüliéként kaptuk 
meg a szervezés jogát a versenynek. Köszön-
hető ez, az eddig végzett összetett jó munká-
nak és a magas szintű szervezésnek. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik hozzájárultak bármilyen formában is ah-
hoz, hogy ez a rendezvény ilyen rangot és elis-
mertséget vívott ki magának országos szinten 
is.

Az idei évben még izgalmasabb futamokra 
számíthatunk, hiszen a versenyzők számára 
szűkült a lehetőség az előfutamok tekinteté-
ben, így a versenyzők száma is jelentősen 
emelkedni fog.

A programok tekintetében a fő irányvonal 
megmarad, a ló és lovas kultúra lesz előtér-
ben, de számos új programmal színesítjük a 
versenynapot Gyenesdiáson, a Faludi-síkon 
lévő versenypályán.

A versenynapot megelőzően augusztus 20.-
án a Helikon Kastélymúzeum egész napos 
sokszínű rendezvényei által a magyar lovas 
kultúra értékeivel ismerkedhetnek meg a Fes-
tetics-kastély parkjába látogató vendégek.

Sok szeretettel várunk mindenkit!
Versennyel kapcsolatos információk:
Varga Zoltán 06 30 4022 624    

Kocsitoló verseny - 
Parasztolimpia

A Nemzeti Vágta versenyén - egy nagyon 
népszerű számként - helyet kap a kocsitoló 
verseny is. A Budapesti döntőn, szeptember 
16-18-án részt vesz Kocs község csapata, a mű-
vészek, sportolók csapata és idén először egy 
nyertes települési csapat.  3 települési előfuta-
mon (Zirc, Székely vágta, Gyenesdiási Feste-
tics-futam) nyertes kocsitolók  augusztus 28-án 
a kaposvári elővágtán mérik össze gyorsaságu-
kat, erejüket. A  győztes a már említett csapa-
tokkal versenyez a Nemzeti Vágta döntőjén. 

A kocsitoló versenyen vegyes csapat indul-
hat, 3 fiú + 3 lány, akik közül egyszerre csak 
öt fő tolhatja a kocsit, 1 fő tartalék. 

Szeretnénk, ha minél több csapat nevezne 
a gyenesdiási futamra, különösen örülnénk 
több gyenesdiási csapatnak, hátha az országos 
versenyen is egy gyenesdiási, esetleg innen 
továbbjutó  öregbítené településünk hírnevét.

E látványos verseny mellett szeretnénk a 
vágta lovasfutamai közt rendezett „Paraszt-
olimpia” számaival is színesíteni a rendez-
vényt. 

Ilyen számok lesznek: pl. szalmabála gu-
rítás, talicskatolás, tojáselkapás, sulyokel-
vetés, stb, a versenyszámok részletes leírását 
később tesszük közzé.

10 fős csapatokra számítunk, az adott szám-
ban résztvevő csapattagok számát a versenyki-
írás tartalmazza.

Várjuk szeretettel települési válogatottak, 
baráti közösségek, egyesületek jelentke-
zését, érdeklődését - a gyenesdiási József 
Attila Klubkönyvtárban (gyenesdiaskultura@ 
t-online.hu, 83/314-507, 20/9769-225)

A KÖNYVTÁR 
HÍREI

Már lehet jelentkezni a teljesen ingyenes 
Digitális ismeretek számítógépes képzésre 
GINOP-6.1.2. program keretében

A tanfolyamot elvégző minden hallgató
 a tanfolyam végén értékes ajándékot kap 

(7”-os tablet) !

Ha valaki az alábbi kategóriák egyikébe 
tartozik, az jelentkezhet a teljesen ingyenes 
képzésre:

-  25 év alattiak illetve pályakezdő fiatalok, 
akik tankötelezettségüket teljesítették, 
közép és felsőfokú intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban nem állnak

-  alacsony iskolai végzettségűek 
(ált iskola)és szakképesítéssel nem 
rendelkeznek

- Munkanélküliek
- közmunkások
-  rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
- 50 év felettiek (korlátozás nélkül)
- nyugdíjasok
-  gyes-ről gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról 

visszatérők
-  egy vagy több eltartottal egyedül élő 

felnőtt
- megváltozott munkaképességűek
- etnikai kisebbséghez tartozó személyek
Mit tanulnak?
Könnyen elsajátítható 70 tanórás képzési 

program.

Digitális ismereteket: pc-k, tablet-tek, 
okostelefon-ok segítségével internet (leve-
lezés, böngészés) használata:

Információ gyűjtése, felhasználása és táro-
lása

-  termékekről és szolgáltatásokról 
információk keresése

-  közigazgatási portálokon való 
tájékozódás, keresés

-  on-line tartalmak (pl. cikkek, szövegek 
olvasása vagy letöltése) megismerése, 
információk kezelése

-  fájlok vagy mappák másolása vagy 
eltávolítása

- Digitális, internet alapú kommunikáció
- e-mail küldés /fogadás
-  szöveges/képi/hangalapú/video 

információáramlást és ezek 
kombinációját alkalmazó rendszerek 
használata

-  üzenet küldése vagy internetes bejegyzés 
tétele

-  saját készítésű tartalom feltöltése, 
megosztása honlapon

- Digitális tartalmak létrehozása
-  egyszerű szöveges dokumentumok 

kezelése, alapszintű formázási 
lehetőségek használata

-  táblázatkezelői alapműveletek használata 
(összeadás, kivonás, szorzás, osztás)

-  Probléma-megoldás, gyakorlati 
alkalmazás

-  hardverek/perifériák csatlakoztatása, 
installálása

-  digitális eszközön futó alkalmazások 
installálása, frissítése

-  digitális eszközön futó alkalmazások 
konfigurációs paramétereinek 
módosítása vagy ellenőrzése

- IKT biztonság
-  számítógép és internet biztonságos 

használata (vírusírtók, tűzfal, kéretlen 
levelek kezelése és adat halászat)

-  digitális eszköz biztonságos használatát 
támogatóalkalmazás telepítése vagy 
frissítése

A tanfolyam végén a résztvevők az euró-
pai közösség digitális irányelvet is teljesítő 
Tanúsítványt kapnak,

Az időbeosztás hogyan lesz ?
A tanfolyamok szeptembertől, 2017 végé-

ig illetve a keret kimerüléséig indulnak. 
Egy-egy csoport hetente 3 alkalommal, al-

kalmanként négy óra, (5 tanóra) képzésen 
vesz részt, így összesen 14 alkalom, azaz 5 
hét a képzési idő. Délelőtt és délután is in-
dulnak képzések pl. 8-12-ig illetve 14-18-ig, 
igény esetén hétvégi tanfolyamokat is szerve-
zünk. 

A képzések helyszíne: Gyenesdiás, József 
Attila Klubkönyvtár

mailto:gyenesdiaskultura@t-online.hu
mailto:gyenesdiaskultura@t-online.hu
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Mikor és hogyan jelentkezzünk?
A tanfolyamokra a jelentkezés elkezdő-

dött mostantól folyamatos a keret kimerü-
léséig.

Tehát már érdemes most jelentkezni, re-
gisztrálni, hogy biztosítsa a helyét az ősztől 
induló tanfolyamokra. A tanfolyamok szept-
embertől folyamatosan indulnak a rendelke-
zésre álló keret kimerüléséig. A jelentkezőket 
a jelentkezésük sorrendjében regisztráljuk. 

Információ és jelentkezés a 
tanfolyamra: 0630/2947 427

Augusztus 8-tól személyesen is 
érdeklődhetnek a könyvtárban, 

nyitvatartási időben (13-17 óráig)

Fliszár Katalin
e-tanácsadó

* * *

A JÓZSEF ATTILA KLUBKÖNYVTÁR 
KÖNYVTÁRA

és az E-MAGYARORSZÁG PONT
JÚLIUS 14-től, AUGUSZTUS 5-ig

ZÁRVA TART.
NYITÁS: AUGUSZTUS 8-án, HÉTFŐN.

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK 
KELLEMES NYÁRI PIHENÉST 

KÍVÁNUNK!

TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Balatoni strandok verseny
Idén is zajlik a balatontipp.hu strandosztá-

lyozó „versenye”. Kérjük, szánjon rá néhány 
percet, osztályozza strandjainkat az említett 
weboldalon, próbáljuk meg megőrizni az 
elmúlt években elért jó eredményünket. Kö-
szönjük együttműködését!

Garantált esti programok Gyenesdiáson
Kellemes nyári estékre változatos zenés-

táncos programokat kínál településünk biz-
tosítva a tartalmas kikapcsolódást és feltöl-
tődést. 

Hétfő 18-22 óra között élőzenés retro 
táncos buli a Balaton Beach Bar & Grill-
ben a régi slágerek kedvelőinek. (Kossuth L. 
u. 6.)

Kedd 18 órától tüzes cigányzenés vacso-
raest a Piroska csárdában. (Faludi u. 7.)

Szerda 18 órától „A bor ágya” – borva-
csora A Darnay-ban: hangulatos boros-
falatozós, zenés est. Kiváló borok, ízletes 
falatok, kellemes muzsika, és jó hangulat 
várja azokat, akik szívesen megvetnék a bor 
ágyát.... (Darnay u. 10.)

Szintén szerda 18-22 óra között élőzenés 
latin est Balaton Beach Bar & Grillben, ahol 
forró ritmusok hívogatják a táncos lábúakat 
a parkettre. (Kossuth L. u. 6.)

Szerdától szombatig esténként a Dream 
Beach koktélbárban a Diási Játékstrandon 
zenés koktélpartik, kellemes környezetben, 
igényes akusztikus, jazz és karibi muzsika kí-
séretében, egy-egy hideg ital mellett élvezhet-
jük az esti Balatont. 

Csütörtök 18 órától folklórműsorral fű-
szerezett grillest a Piroska csárdában. (Fa-
ludi u. 7.)

Péntektől vasárnapig esténként 18 órától 
kellemes élő gitárzene az I. Balatoni Hal- és 
Termelői piacon.

További részletek a www.gyenesdias.info.
hu oldalain.

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Az óvodai gyermeknapot az előző lapszám-
ban megjelenteken túl támogatta még: 

KESZTHELYI SÜTIBOLT (Kócsag 
utca)

Ezúton nekik is köszönjük a támogatást!

Lóránt Veronika
Alapítvány Elnöke

TERMÉSZET HÁZA 
PROGRAMJAI

Nyáron sem feledkezünk meg a gyerekek-
ről: július 10-től minden kedden és vasárnap 
9:30 órától 18:30 óráig ÖKO-Műhely fog-
lalkozással, szerdánként pedig 17:30 órától 
18:30 óráig mese- és madarász szakkörrel 
várjuk az érdeklődőket!

INFORMÁCIÓ:
termeszethaza@bakonyerdo.hu
+36 30 239 4279; +36 30 239 9894

IV. MALOM UTCAI 
FESZTIVÁL

Az idén immár 4. alkalommal tartottuk 
meg a most már hagyományosnak nevez-
hető „ Malom utcai fesztivált”.  ( Az ut-
cában élő és üdülő lakosok összejönnek egy 
kis batyus jellegű, sütögetéssel egybekötött 
nyár esti kötetlen beszélgetésre)

Az időjárás a korábbi évekhez hasonlóan 
szikrázó napsütéssel kényeztetett minket. 
Az előkészületek, a szokásos halászlé el-
készítése, a sátrak felállítása után a délutá-
ni órákban lassan érkeztek a résztvevők. A 
felállított vaslapon sültek a finomságok, és 
a halászlé is lassan elkészült. Sörpadjainkat 
most a Vértesaljai vendégház fáinak hűs ár-
nyékában állítottuk fel.

Nagy örömmel beszéltünk a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület által, idén fel-
újított Szent János forrásról, ami ismét 
egyre több látogatót vonz az utcánkba, hogy 
megkóstolják az onnan eredő friss vizet.  
Köszönet érte!

Bár az előrejelzés napos száraz időt jósolt, 
de a korábbi évekhez hasonlóan az idén is 
az esti zápor akarta a társaságot hazazavarni. 
Egy-két nagy ernyő, és egy kis pálinka segít-
ségével ellenálltunk az időjárásnak, és késő 
estig tudtuk még a sztorijainkat megosztani 
egymással.

Összességében az idén is egy jól sikerült, 
közösségépítő rendezvényt sikerült össze-
hoznunk.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, kü-
lönösen Osvald Laci bácsinak a halászlé-
hez felajánlott halért, Nagy Péternek finom 
fűszerpaprikáért, Savanyáné Klári néninek, 
Sebestyén Mártonnak, és Günther Zimmer-
nek a délelőtti előkészületekben és a halászlé 
elkészítésében való segítségért.

Jövőre ismét találkozunk!

Sebestyén Károly

http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/tancestek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/tancestek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/folklor-estek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/folklor-estek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/ajanlatok/szerda-esti-a-bor-agya--borvacsora-a-darnayban.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/ajanlatok/szerda-esti-a-bor-agya--borvacsora-a-darnayban.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/tancestek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/tancestek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/ajanlatok/zenes-koktelpartik-a-diasi-jatekstrandon.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/ajanlatok/zenes-koktelpartik-a-diasi-jatekstrandon.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/folklor-estek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/folklor-estek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/izek_elmenyek_gyenesdias_balaton/hal_termelo_piac_gyenesdias_balaton/programok-a-piacon.html
http://www.gyenesdias.info.hu
http://www.gyenesdias.info.hu
mailto:termeszethaza@bakonyerdo.hu
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VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Családi Játszóház – Bornapok

Július 15-16-17-én, a Gyenesdiási Borna-
pokon a korábbi évekhez hasonlóan játszó-
házzal várjuk a legkisebb fesztiválozókat és 
családtagjaikat.

Kézműves foglalkozással, babajátszótérrel 
és társasjátékokkal készülünk mindhárom na-
pon 17.00 órától. 

Művészetek Völgye, Kapolcs

Egyesületünk a Kozármislenyi Diabelli 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felké-
résére 10 napon keresztül, naponta 6 alkalom-
mal zenés, interaktív családi foglalkozást fog 
tartani a Művészetek Völgyében. Keressetek 
bennünket Kapolcson, a Jókai utcában talál-
ható Diabelli Udvarban! Július 22. és 31. kö-
zött a foglalkozások 10.00-tól, minden egész 
órában kezdődnek. Az utolsó program 15.00-
kor kezdődik! 

Szeretettel várunk családi programjainkon!
Kőhalmi Ági és Balázs
0630 347-6036
www.facebook.com/varazshangok

BALATONI HAL- ÉS 
TERMELŐI PIAC

Főzőverseny a Piacon 2016. július 30. 
szombat

Verseny a családban, avagy két magyaros 
étel csatája a gyenesdiási piacon üzemelő, 
Kiskunsági Nemzeti park területén működő, 
„SZOMOR FARM” kisüzletének szervezésé-
ben július 30-án, szombaton 18 órától.

Férfi vagy női szakács íz világa, a 
szürkemarha kolbászos lecsó, vagy a hagyo-
mányosan elkészített szürkemarha pörkölt 
tud nagyobb sikert aratni a helyszínen fo-
gyasztó vendégek között?

Ha megkóstoltátok és szavaztok, egy po-
hár szörpöt, vagy egy pohár sört kaptok 
ajándékba.

Aki pedig várakozik és nézelődik, kóstolja 
meg a Szomor Farm szürkemarha és bivaly-
termékeiből készített finomságokat.

A jó hangulathoz hozzájárul az Alföldről 
érkezett „retró és mulatós” zenét játszó 
együttes is, akik 20 órától szórakoztatják a 
táncolni-, mulatni vágyókat. Ha tudjátok, a 
vidám szólamokra eljárhatjátok a ’falábú ka-
nászok, diótörő táncát” is.

Természetesen mindenki megtalálja a 
piacon azt az ételt, amely a legközelebb áll 

fogyasztási szokásához: füstölt-, és sült kol-
bász, sült tarja, hamburger, lángos, palacsinta, 
na meg hal minden mennyiségben. Ha meg 
már jól laktatok, ne sajnáljátok magatoktól a 
jó sört, bort, pálinkát sem.

A rendezvényt a következő hétvégén au-
gusztus 6-án is megismételjük. Akkor a VI-
HAROS HALSÜTÖDE talál ki finomsá-
gokat az ínyenceknek, szürkemarha helyett, 
ezúttal finom halakból! Csatára felkészülni, 
kóstolni ér!

Piac nyitvatartása:
2016. június 20-szeptember 4: hétfő-péntek 

16.00-21.00, szombat-vasárnap 10.00-21.00
Részletes tematikus programok és ter-

melők akciós ajánlatai virtuálisan a piac 
Facebook oldalán, a valóságban pedig a 
piac hirdető tábláján

http://www.facebook.com/varazshangok
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN 

IN GYENESDIÁS

Abendprogramme in Gyenesdiás – 
Abends ist Tanz und Musik angesagt

Montag von 18-22 Uhr – Unsere alten 
Lieblings-Schlager - Live Retromusik und 
Tanz in der Balaton Beach Bar und Grill 
(Kossuth L. utca 6, Tel. +36-20-978-3281)

Dienstag ab 18 Uhr – Feurige 
Zigeunermusik zum Abendessen in der 
Piroska Csárda (Faludi utca 7, Tel. +36-83-
316-301)

Mittwoch ab 18 Uhr – Wein-Abendessen- 
Erlesene Weine, leckere Snacks, gute Musik 
und gute Atmosphäre für diejenigen, die 
gern Wein genießen. Ein stimmungsvoller 
Abend im Darnay Weinkeller und 
Veranstaltungsscheune (Darnay u. 10, Tel. 
+36-20-256-4476). Reservierung erbeten.

Mittwoch 18-22 Uhr – Latino Livemusik 
– Tanzbeine schwingen bei heißen 
Rhythmen. Balaton Beach Bar und Grill 
(Kossuth L. utca 6, Tel. +36-20-978-3281)

Mittwoch - Samstag abends – 
Cocktailparty und Livemusik in der 
Dream Beach Cocktailbar am Diáser 
Spielstrand. Den Tag am Balaton in 
angenehmer Umgebung mit Jazz, 
karibischer Musik und einem kalten 
Getränk ausklingen lassen.

Donnerstag ab 18 Uhr – Folklore und 
Grill-Abend in der Piroska Csárda (Faludi 
utca 7, Tel. +36-83-316-301). Reservierung 
erbeten.

Freitag – Sonntag ab 18 Uhr – 
Gitarrenklänge auf dem Marktplatz des 
Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkts

Weitere Infos: Tourinform Gyenesdiás, 
Hunyadi u. 2, Tel. +36 83/511-790

Samstag 16. + Samstag 23. Juli
Mondscheintour – geführte Wanderung 

in den Keszthelyer Bergen. Vielleicht 
kennen Sie die Wanderwege schon am 
Tage, aber bei Dunkelheit sieht alles anders 
aus. Bequeme Kleidung und feste Schuhe. 
Nicht vergessen: Stirn- oder Taschenlampe, 
Trinkwasser, Mückenspray und etwas 
MUT! Anmeldung am Vortag bis 16 Uhr.

Start: Haus der Natur Besucherzentrum
Organisation und Infos: Haus der 

Natur Besucherzentrum, 8315 Gyenesdiás, 
Dornyai u. 4, Tel. +36 30/239-9894, E-mail: 
termeszethaza@bakonyerdo.hu

Samstag, 23. Juli 
Cruisers Hungary – Rockin´ Beach – 

Rockabilly-Party
Einen ganzen Tag lang Rockabilly-

Vergnügen am Diáser Spielstrand.

Samstag, 23. + Sonntag, 24. Juli – 
Strandvolleyball am Diáser Spielstrand

Nachwuchs-Cup

Samstag, 23. Juli um 09.00 Uhr - 
Einladung

Der Gyenesdiáser Angel- und 
Wassersportvereins lädt zu seiner jährlichen 
Mitglieder- und Hauptversammlung in den 
großen Saal des Gemeindehauses ein.  (Imre 
Döbröntei, Vereins-Vorstand)

Montag, 25. Juli von 14.00 – 20.30 Uhr
Hl. Christopher Tag beim J&A 

Keramikhaus
Schon seit dem Jahre 2000 lädt Familie Pék 

zum Hausfest im J&A Keramikhaus ein – 
Traditionspflege und Brauchtum, Volkskunst 
und Kunsthandwerk. Jeder ist herzlich 
willkommen!  Infos: Fam. Pék (+36) 83/316-
504, (+36) 70/208-1325

Donnerstag, 28. Juli um 20.00 Uhr – 
Klassik am Diáser Spielstrand 

Ende Juli können die Besucher im 
Rahmen der erfolgreichen landesweiten 
Veranstaltungs-reihe Klassz a pARTon 
(Klassik am Strand) einen Sommer-
Konzertabend mit gefühlvollen Tango-
Interpretationen des argentinischen 
Komponisten Astor Piazzolla erleben. Das 
Escualo-Quartett und Orchester mit Péter 
Ács (Kontrabaß), Zsolt Deli (Akkordeon), 
Ernő Kállai (Geige), Albert Mayer (Gitarre). 
Gesang: Éva Várhelyi von der ungarischen 
Staatsoper.

Jeder ist willkommen!
Hauptsponsor: MVM Ungarischer 

Energieversorger Kft.
Weitere Infos: Tourinform Gyenesdiás, Hu-

nyadi u. 2, Tel. +36 83/511-790

Freitag, 29. Juli ab 19.00 Uhr - Die Nacht 
der Strände am Diáser Spielstrand – eine 
Aktion des ungarischen Bäderverbandes, 
und Gyenesdiás ist schon zum 5. Male 
dabei. Wasseraerobik, Schatzsuche beim 
Goldfieber-Spiel und viele Überraschungen, 
abschließend Tanzmusik. 

Samstag, 30. Juli – Spaß auf dem Markt
Der regionale Fisch- und Kleinbauernmarkt 

in Gyenesdiás ist einer der feinsten am 
Westbalaton. Nicht nur lokale Spezialitäten 
und Kunsthandwerk, sondern auch 
Musikveranstaltungen. Ständige Angebote: 
Qualitätserzeugnisse der regionalen Anbieter, 
Wein und Obstbrände vom Erzeuger, frisch 
gebratene Fische, frisch gezapftes Bier, Lán-
gos, verschiedene Molkereiartikel von Kuh 
oder Ziege, einzigartige Erzeugnisse vom 
Fleisch der ungarischen Graurinder und 
Büffel, Gemüse, Obst, Konfitüren.

Bis zum 04. Sept. MO-FR von 16 – 21 Uhr, 
SA+SO von 10-21 Uhr geöffnet, vom 05. – 
24. Sept. SA+SO von 10 – 21 Uhr.

Bitte beachten Sie die Info-Tafel neben 
dem Markteingang. Dort werden die 
vielseitigen themenbezogenen Wochenend-
Programme und Aktionen angekündigt. 
Bis zum 28. August jeden Freitag, Samstag, 
Sonntag ab 18.00 Uhr musikalische Abende.

Samstag 30. + Sonntag 31. Juli – 
„MASTAFF” Hundeausstellung 

Der ungarische Verein für American 
Staffordshire Terrier organisiert am letzten 
Juli-Wochenende eine Ausstellung auf dem 
Kárpáti-Platz neben dem Markt. Der Ameri-
can Staffordshire Terrier ist eine mittelgroße, 
kurzhaarige Hunderasse, ehrlich, freundlich, 
einfach, agil und temperamentvoll. Diese 
Hunde sind aufmerksam, sehr mutig, 
hartnäckig und ausdauernd. Sie sind sehr 
loyal gegenüber ihrer Familie und (im 
allgemeinen) ziemlich fügsam. Im Rahmen 
der Ausstellung findet ein Wettbewerb in 
sieben Altersgruppen statt. Auch Taxierung 
der Züchtung und Sozialisierungs-Test.

Weitere Informationen: Vasszi Zoltán 
(Vorstand) +36 70/420-2667 und Koszorú 
Viktor (stellv. Vorstand) +36 70/419-8583 

Musikabende im Gemeindehaus Gye-
nesdiás - immer mittwochs - Leichte 
Sommerkonzerte im großen Saal des 
Gemeindehauses. Der Eintritt ist frei. Jeder 
ist willkommen.

3. August um 20.00 Uhr – Deutsch-
Ungarisches Kammerkonzert mit Manfred 
Herbig (Bariton und Cello), Ferenc Németh 
(Viola und Geige), Tünde Balogh (Cello).

10. August um 20.00 Uhr – Renaissance- 
und Barock-Musik mit dem Ensemble 
MusicaAntiqua – alte Musik, historische 
Instrumente, alte Kostüme

17. August um 19.00 Uhr – „Mein Bala-
ton” – Vortrag und Buchvorstellung von Er-
zsébet Ézsiás, Gesang Katalin Pitti (Sopran), 
Valér Hegedűs (Klavier)

Nachrichten aus dem Bürgermeisteramt
Wir möchten noch einmal darauf aufmerksam 

machen, dass sich einige örtliche Vorschriften 
zur Vermeidung von Lärmbelästigungen ab 
dem 1. Jan. 2016 geändert haben. Danach ist 
es ganzjährig untersagt, in der Gemeinde an 
Sonn- und Feiertagen Lärm verursachende 
Geräte und Maschinen zu benutzen, die die 
Ruhe und Umwelt stören (z.B. Motoren und 
elektrisch betriebene Maschinen). Dies gilt 
außerdem

- an Werktagen abends von 20 bis 
morgens 8 Uhr

- zwischen 1. Juni und 31. August 
abends von 22 bis morgens 8 Uhr 

Diese Vorschriften gelten gleichermaßen für 
Livemusik und Beschallungs-Vorrichtungen 
ohne Erlaubnis der Gemeinde.

mailto:termeszethaza@bakonyerdo.hu
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SPORT

23. Szabó Ferenc emléktorna

A helyi Kinizsi SK 23. alkalommal ren-
dezte meg néhai sportköri elnöke tisztele-
tére a Szabó Ferenc kispályás labdarúgó 
emléktornát.

Idén a nagy hőségben hat csapat körmérkő-
zéses rendszerben döntötte el ki a legjobb. A 
győzelmet az Erdész Utcai Pékség csapata 
szerezte meg, majd a Szerény FC és Zala-

szántó vehette át a dobogós helyekért járó 
kupákat az eredményhirdetéskor Cserszeg, 
Gyenesdiás és Csabagyöngye elött. Különdíjat 
kapott mezőnyjátékos: Bíró Andrást (Erdész 
Utcai Pékség), gólkirály: Horváth Márió 
(Szerény FC), kapus: Gelencsér Renátó (Za-
laszántó).

A nap zárásaként lépett pályára a megyei 
II. osztály Északi-csoportjának bajnoka a 
Kinizsi SK Gyenesdiás és a ZTE Öregfiúk 
(képünk a 11. oldalon). A barátságos mér-
kőzéssel avatták fel a házigazdák a Balaton 
utcai Sportcentrumban közelmúltban meg-
valósult fejlesztéseiket. Többek között az 

öntözőrendszerrel ellátott centerpályát és a 
bajnokság végére elkészült lelátót. Megtették 
az előkészületeket a műfüves pálya kialakí-
tásához, a felépítmény már az öltöző mellett 
sorjázik.

Játékos toborzó!
A Kinizsi SK Gyenesdiás labdarúgó csa-

pata olyan, labdarúgást kedvelő fiúkat és lá-
nyokat keres és hív edzéseire, mérkőzéseire, 
akik szeretnének többek között Király Gábor, 
Dzsudzsák Balázs, Elek Ákos, Böde Kriszti-
án utódai lenni. Szeretnének együtt játszani 
a megyei II. osztály bajnokságát megnyerő 

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

A képviselő-testület 2016. május 26-án tar-
totta munkaterv szerinti soros ülését.

Az első napirend keretében a közbizton-
ság helyzetéről, a Keszthelyi Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság tevékenységéről, vala-
mint a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-testü-
let, és köszönetét fejezte ki a hatóságoknak az 
e területen végzett munkájukért.

A második napirendi pontban a Keszthely 
és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában végzett tevékenység-
ről szóló tájékozatót fogadta el a testület. A 
Társulás jövőbeni működésére vonatkozóan 
Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gé-
tye, Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton 
önkormányzatok képviselő-testületei részéről 
érkezett visszajelzés, a képviselő-testületek 
döntéseikben rögzítették, hogy a belső ellenőr-
zést, a házi segítségnyújtást (Dióskál, Egerara-
csa és Zalaszentmárton kivételével), valamint 
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást 
továbbra is a Társulás keretein belül kívánják 
biztosítani.  

Ezt követően harmadik napirendként az Ét-
kezde tevékenységéről szóló beszámolót tűzte 
napirendre a képviselő-testület. Az étkezde ve-
zetője elmondta, rendkívül megnehezíti mun-
kájukat az étkezde minimális befogadóképes-
sége. Nagyon rövid az idő, amely az étkeztetés 
lebonyolítására rendelkezésre áll. A férőhely-
bővítésre óriási szükség lenne. 

Polgármester úr válaszában elmondta, vár-
hatóan júliusban kiírásra kerül egy KEHOP 
típusú pályázat, amelyben gépészet is szere-
pel, így a beszámolóban jelzett hiányosságok 
egy része pályázati támogatással megoldható. 
A férőhely-bővítéssel kapcsolatban a képvi-
selő-testületnek más helyszíni elképzelései is 
vannak, az ezzel kapcsolatos tárgyalások fo-
lyamatban vannak.

A képviselő-testület az intézmény vezetőjé-
nek és dolgozóinak köszönetét fejezte ki az 
intézményi feladatellátásban végzett munká-
jáért.

A negyedik napirendi pontban a képvise-

lő-testület a Diási Játékstrand területén lévő 
728/47/A hrsz-ú „üzlet” megnevezésű ingatlan 
megvásárlásáról döntött. 

Az ötödik napirendi pontban a Vörösmarty 
köz, Csányi utca, Strand utca és a Széchenyi 
utca járda melletti útszakasz rekonstrukciójá-
nak megvalósításához a 2016. évi költségve-
téséből, a tartalékalap terhére 4.329.220.- Ft + 
ÁFA (1.168.889.-Ft) összeget biztosított a kép-
viselő-testület, a 2016. évi tartalékalap terhére. 

A hatodik napirend keretében ingatlanköz-
vetítési megbízási szerződés aláírásáról dön-
tött a képviselő-testület, az Önkormányzat tu-
lajdonát képező gyenesdiási 728/54 és 728/56 
hrsz-ú ingatlanok (összesen: 17.068 m2) tu-
risztikai befektetőknek való kiajánlásával és 
értékesítésével kapcsolatban. A két ingatlan a 
vasút és a diási Horgásztanya között terül el.

A hetedik napirendi pontban építésügyi 
kötelezési eljárásról szóló helyi rendeletet al-
kotott a képviselőtestület. Az Étv., valamint a 
Korm. rendelet a hatáskör gyakorlásának lehe-
tőségét önkormányzati rendelet magalkotásá-
hoz köti, egyben meghatározza a rendeletben 
szabályozható részletek körét. Ennek megfe-
lelően a rendeletben került meghatározásra, 
hogy a polgármester Gyenesdiás nagyközség 
mely területeit érintően kíván településképi 
kötelezést adni. Ezen kívül a rendeletben let-
tek meghatározva a kötelezés szempontjait és 
az eljárás lefolytatásának szabályai is.  

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-tes-
tület döntött: 
•	 kizárólag a gyenesdiási lakosok 

vagy gyenesdiási ingatlantulajdonosok részére 
engedélyezi a Pilikáni utca végén lévő elkerí-
tett és kijelölt területen a zöldhulladék elhelye-
zését. A jogosultságot lakcímkártyával vagy 
tulajdoni lappal igazolni kell. A zöldhulladék 
heti egy alkalommal helyezhető el, 0,5 m3 
mennyiségben.
•	 mint tagönkormányzat, támogat-

ta a Klímabarát Települések Szövetségét az 
UNDER 2 mozgalomhoz történő csatlakozási 
szándékában
•	 tájékoztatta a testületet:
- júliusban a Faludi síkon roncsderby 

kerül megrendezésre; a rendezvénnyel kap-
csolatos engedélyek beszerzése a szervezők 
feladata

- az önkormányzat számlájára beérke-
zett az önkormányzati 43 hrsz-ú terület értéke-
sítéséből származó vételár, 61 MFt + Áfa 

- a Vibex-Hús Kft. Kft. a Faludi ut-
cai telephely melletti területen további 3500 
m2-t szeretne vásárolni beérkezett a Diási 
Játékstrand keleti oldalán lévő, Fördős Tamás 
tulajdonát képező kereskedelmi egység alatti 
ingatlan vételára 1,4 MFt+áfa összegben.

Kiadások: 
- a komplex kerékpárnyomvonal ter-

vezése elkészült, de a horgásztanyák kikötői 
engedélyei is folyamatban vannak (Itt 3 MFt 
tervezési különbség jelentkezik), június 10-re 
valamennyi terv elkészül,

a Termelői Piac áramvételi lehetőségének 
bővítése válik szükségessé. A Kárpáti Korzón 
3x80 amper, a piacon 3x50 amper biztosított 
jelenleg; ez utóbbit szükséges 3x80 amperre 
bővíteni, mivel az idei szezontól két nagyobb 
vállalkozás (Balatongyöröki Pálinkaház és 
Szomorhús Kft.) kezdi meg tevékenységét. A 
Képviselő-testülete a Termelői Piac áramvéte-
lezésének bővítését határozta el, 3x50 amper-
ről 3x80 amperre. A bővítés költségét 300.000 
Ft-ig 2016. évi költségvetéséből biztosítja, 
továbbá a Kárpáti Korzón meglévő 3x80 am-
per áramvételezés véglegesítését határozta el, 
melynek költségét 1.000 ezer Ft összegig a 
2016. évi költségvetéséből biztosítja.
•	 Gyenesdiáson az utóbbi néhány 

évben egyre több komoly értéket képviselő 
beruházás jött létre önerősen és pályázati tá-
mogatással. Így a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése egyre sürgetőbbé válik. A testület 
kérte a Hivatalt, hogy a beruházás ütemezé-
séről és költségeiről szóló javaslatát terjessze 
a testület elé.

A képviselő-testület soron következő ülését 
2016. szeptember 13-án, 18 órakor tartja. Az 
ülés napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. 
I. félévi gazdálkodás tapasztalatairól

2.) Beszámoló a Gyenesdiási Bölcsőde és 
Óvoda tevékenységéről

3.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékenysé-
géről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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Szőcze Csaba, Czafit Richárd, Purt Tibor és 
a többi nagyszerű gyenesdiási labdarúgóval, 
akik a júniusi Gyenesdiási Híradóban lettek 
bemutatva.

Minden korosztályból szívesen látunk 
jelentkezőket, szeretnénk az U 13, U 16 és 
U 19-es korosztályban csapatokat indítani. A 
két magasabb korosztály a megyei I. osz-
tályban fog játszani. Feltételeink adottak, 
a minden igényt kielégítő sportcentrumunk-
ban lévő füves pályákon magasan képzett 
edzők tartják az edzéseket. A helyi iskolában 
műfüves pályán folyik a képzés. Hazavár-
juk a másik településeken játszó tehetséges 
fiataljainkat és szeretettel várunk új jelent-
kezőket is. Érdeklődni lehet az edzéseken, 
valamint Mosdósi Attila sportköri elnöknél a 
0630/5200375-ös telefonszámon is.

Kinizsi SK Labdarúgó Szakosztály 
vezetősége

Megyei II. osztály északi 
csoportjának bajnoka a 
Kinizsi SK Gyenesdiás

Zalában elsőként, a 26. fordulóban meg-
szerzett győzelmével a megyei II. osztály 
északi-csoportjának bajnokaként jöhetett 
le a pályáról a Kinizsi SK Gyenesdiás. 

Az öröm után elkezdődött a munka a szak-
osztály úgy döntött szeretnénk megméretni 
magunkat az első osztályban. Az idős játé-
kosállományuk tudásával a 8. hely elérését 
tartják lehetségesnek, fiatalítaniuk kell. Több 
ígérettel rendelkeznek, a magasabb osztályba 
jönnének hozzájuk játszani. Az utánpótlás a 
másik gondjuk az U 16 és U 19 kiállításához 
sajnos nincsen elegendő játékosuk, több hete 
ezen dolgoznak. Július 3-al elkezdték a felké-
szülést. 

- Megyei I. osztályban az indulást még 
senki nem akarta ennyire, mint nálunk most 
a szurkolók, az önkormányzat, és a játékosok, 
nagyon egységesek vagyunk! – Így Mosdósi 

Attila a Kinizsi SK elnöke. - A labdarúgó szö-
vetség is szeretné, ha indulnánk. Jelenleg az 
utánpótlás csapatok kiállítása az U 16 és az 
U 19 korosztályban nagy gondot jelent. Na-
gyon nehéz megfelelő létszámban gyerekeket 
találni. A TAO pályázatok sok mindenben 
segítették a csapatokat, most az együttműkö-
dés hiányában ebből származik hátrányunk. 
Mindenki ragaszkodik a játékosához, hiszen 
annál több TAO-s pénzt kap. Azok is indíta-
nak utánpótlás csapatokat, akiknek eddig meg 
sem fordult a fejében. Elvitték az edzőnket, 
akivel korábban megegyeztünk. Terveink 
nem változtak, dolgozunk a megoldáson. 
Megkerestük a közös csapatindítás lehetősé-
gével a szomszéd egyesületeket. Eddig nem 
tudtunk velük megegyezni és nekünk nagy 
gondot jelent, ha nem leszünk jogosultak az 
indulásra. Sikerült viszont a Hévíz SK-val 
szorosabb kapcsolatot kialakítanunk, mindkét 
fél számára előnyös irányba próbáljuk terel-
ni az utánpótlás-nevelésünket. Olyan felme-
nő rendszert akarunk kialakítani, aminek a 
csúcsához az NB III-as Hévízhez a megyei 
I. osztályú Gyenesdiás, a II. osztályú Cser-
szegtomaj és a III. osztályú Vonyarcvashegy 
csatlakozik. Régiós együttműködéssel, fel-
menő rendszerben alakul ki együttműködés 
közöttünk. 

Autót és versenyzőt 
próbáló verseny

A Faludi-síkon rendezte meg a Kustán-
szeg Sportegyesület a roncsderbi országos 
bajnokság újabb fordulóját.

A rekkenő hőség mindenkit próbára tett. 
Többen talán a hőségtől, mások a pálya ke-
mény kihívásától félve távol maradtak a ver-
senytől és a korábban szokásos népes mezőny 
helyett idén 38 autó indult. Hamar kiderült 
ki nem készítette fel jól az autóját, már az idő-
mérő körökben repültek a motorháztetők és 
törtek a gépek. A sorrendet eldöntő verse-
nyek ezek után már kényelmes küzdelemben 
teltek. A gondos pályakarbantartás ellenére 

felszálló por, a kipufo-
gógáz, a dübörgő mo-
torok és pályát övező 
hangulat kárpótlást 
adott az elmaradt bo-
rulásokért. 

- A tavalyi év-
vel ellentétben idén 
mindennel sikerült 
a tervezett időre ké-
nyelmesen elkészül-
nünk. Felkészítettük 
a pályát, ami sajnos 
kevésbé kedvelt a 
versenyzők körében, 
nagyon igénybe ve-
szi a technikát. Talán 
ezért, vagy a nagy me-
leg miatt kevesebben 
jöttek el, mint vártuk. 

Akik itt voltak remélem jól érezték magukat, 
és ami nekünk fontos a csapatunk értékes 30 
pontot szerzett, jól szerepeltünk. – mondta 
Lakatos Dezső főszervező a verseny után.

Röplabda

Nyugat-Balatoni Regionális Sportcent-
rum Egyesület.

Az egyesület játékosai nyáron sem pihen-
nek.

Négy játékosunk is a korosztályos váloga-
tottaknál készül, hogy nemzetközi mezőny-
ben is megmutassák magukat, és vigyék tele-
pülésünk jó hírét.

Héri Sára a tatai Olimpiai edzőtáborban ké-
szül az augusztusban megrendezésre kerülő 
győri Ifjúsági EB-re.

Tóth-Lakics Petra a strandröplabda OB 
versenyeken szerepel kiváló eredménnyel. 
Júliusban a jászberényi OB fordulón, partneré-
vel a felnőtt kategóriában 3. helyezést ért el.

Hegyi Bianka a gödöllői edzőtáborban most 
mutatkozik be először a U17 válogatott tag-
jaként.

Sebestyén Flóra (képünkön) a Finnorszá-
gi Vaasa-ban képviselte egyesületünket, a 
serdülő válogatott tagjaként, ahol a Finnek-
kel, 2-2 mérkőzésaránnyal izgalmas mecs-
cseket játszottak. Hazaérkezés után tovább 
folytatódik a felkészülés a július középen kez-
dődő horvátországi pulai nemzetközi tornára.

Országos Bajnokság 
a Balaton mellett

Idén is Balatonfüreden került megrende-
zésre június 16 és 21 között az Olimpici GP 
párbajtőrversenyek Országos Bajnoksága. A 
nagy meleg ellenére is rekord mennyiségű 
gyerek állt a pástokra, hogy kivívja magának 
a magyar bajnoki címet. Összesen 629 induló 
volt a 8 egyéni versenyszámban, persze vol-
tak, akik több versenyszámban is indultak. 
Az SZ-L Bau Balaton Vívóklub versenyzői 
között nagy örömünkre 4 gyenesi vívó is 
képviseltette magát. 
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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

A törpici lányok között az alig fél éve vívó 
Czirok Kamilla indult nagy meglepetést 
okozva mindnyájunknak. A 72 versenyző kö-
zött az első versenyén mindjárt az 51. helyen 
végzett bebizonyítva, hogy a sok gyakorlás 
rövid idő alatt is meghozza gyümölcsét.

Három nagy fiúnk, Kovács Alex (gyerek 
egyéni és csapat, újonc egyéni és csapat, va-
lamint serdülő egyéni), Kiss Attila (gyerek 
egyéni és csapat, újonc egyéni és serdülő 
egyéni), Kaló Ádám (gyerek egyéni és csapat, 
valamint újonc egyéni) több korcsoportban is 
kipróbálhatta magát, így volt, aki szinte az 
egész hetet végigvívta, s egyúttal állóképessé-
gét is tesztelte. A gyakorlási lehetőség ellené-
re a legjobb eredmények persze mindenkinek 
a saját korcsoportjában születtek.

Gyerek egyéni 111 induló: 
Kovács Alex 24. hely, Kiss Attila 50. hely, 

Kaló Ádám 67. hely
Gyerek csapat 24 csapat: 
Kovács Alex (Balaton1) 3. hely (bronz 

érem), 

Kaló Ádám, Kiss Attila (Balaton2) 13. hely
Újonc egyéni 106 induló:
Kovács Alex 54. hely, Kaló Ádám 67. hely, 

Kiss Attila 77. hely
Újonc csapat 19 csapat:
Kovács Alex (Balaton2): 9. hely
Gratulálunk mindenkinek a szép eredmé-

nyekért és további örömteli és eredményes 
vívást kívánunk!

Egyúttal szeretnénk megköszönni Rózsahe-
gyi úrnak és gyenesdiási üzletének a verseny 
megszervezéséhez nyújtott támogatást. Min-
den egyéni induló Balaton szeletet kapott az 
Ő jóvoltából, amire egy törpici gyermek így 
kiáltott a versenyen: „Ezért megérte eljönni!” 
Köszönjük ezt az örömöt a gyerekek nevében 
is!

Köszönjük továbbá Gál Lajos polgármes-
tertől kapott pólókat, amiket nagy örömmel 
vettek át vívóink!

Kovácsné Kopfer Beatrix

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy 
2016. január 01.-től a helyi rendelet változása 
miatt módosultak a belterületi zajvédelmi elő-
írások az alábbiak szerint:

„Egész évben tilos vasárnap és ünnepna-
pokon minden zajjal járó és építési (moto-
ros, elektromos gép, stb.) használata, amely 
a környezete nyugalmát zavarja. Az időbeli 
korlátozások az alábbiak szerint kerültek 
meghatározásra:

- hétköznap: este 20-tól, reggel 8 óráig
-  június 01. és augusztus 31.-e között este 

22-tól, reggel 8-ig 

Ugyancsak tilos élőzenét és hangosító be-
rendezést engedély nélkül szolgáltatni/üze-
meltetni.”

Szent Glória Temetkezési KFT
Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 86. Nyitva: H-P 08 tól- 16h-ig

Éjjel –Nappal hívható: 06 20 9230 769 vagy 06 30 3486 253

Hamvasztásos temetés: 85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig

Koporsós temetés: 130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

A Faludi-síkon rendezte meg a Kustánszeg 
Sportegyesület a roncsderbi országos bajnok-

ság újabb fordulóját. Cikkünk a 9. oldalon

www.facebook.com/roncsderbigyenesdias
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Július 2-án, Csák József a Magyar Állami Operaház magánénekese nyitotta meg 
Bottyán Marianna budapesti festőművész kiállítását a Községházán. A nyár színei című 

tárlaton a Balaton ihlette képek mellett láthatunk csendéleteket és portrékat is.
A kiállítás augusztus 3-ig látogatható.

Június 4-én rendezték Kecskeméten 
a Global kupa elnevezésű 

földharc bajnokságot.
A bajnokságra 441 nevezés érkezett 

különböző súlycsoportokban. 
Wéber Zsolt 95 kg-os súlycsoportban 

indult a bajnokságon és a sikeres döntőbe 
jutás után, ezüstérmet szerzett.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Országos Bajnokság 
a Balaton mellett
Cikkünk a 9-10. oldalon.

23. Szabó Ferenc emléktorna 
Cikkünk a 9. oldalon.

Idén 2. alkalommal került Magyarországon megrendezésre 
június 30-július 3. között, ezúttal Gyenesdiáson a Nemzetközi 

Mercedes G találkozó, melyre több mint 100 autó és ezzel együtt 
200 résztvevő jelentkezett, 15 országból.
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Tolle Trappista Magyar 949 Ft/kg.
1,75l-es Coca-cola termékek 299 Ft/ü 171 Ft/l.

Natúr Aqua ásványvíz 1,5 l 89 Ft/ü 59 Ft/l.

TRAFIK: 
Magyar folyó (20 féle) és palackozott borok 

nagy választéka!
Zöldség-gyümölcs teljes hazai választék, napi 

legkedvezőbb árakon

Nyitva tartás: H-Sz.:6-19, V.:6-12

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
Kényelmes nagy parkolóval várjuk kedves vevőinket.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

PVonyarcVashegy, Fő út 84.

AKCIÓ! • AKCIÓ! •AKCIÓ!

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál, parkolás ingyen zárt udvarban!
telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

nyitva : h-P: 9-17, szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

-30% 
azonnali, valós 
kedvezmény!!!

Minden, ami szemüveg ...
Részletek az üzletben.

 Szemvizsgálat 
bejelentkezés alapján!

Az akció érvényes megjelenéstől augusztus 15-ig!

Oázis kertészet keszthely
Keszthely, Semmelweis u. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap zárva

Landek Vera női-férfi fodrász 
Tel: 30/266-89-30

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/7161-569

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió 
• füllyukasztás • orr piercing • aranyat tartalmazó kezelés 

• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Apróhirdetések
Kerékpárok kiváló minőségben eladók! Szinte minden típusban, 

jó felszereltséggel, angol Reynolds, Colombus, CR-MO vázakkal. 

Továbbá kiegészítők, cipők, pedálok, ruhák, alkatrészek és egyéb 

tartozékok. Érd: 0630/469 4231

Eladó használt, de jól működő Energomat automata mosógép, 

ugyan itt teljesen új forgótárcsás és vízmelegítős mosógép, 11 

fokos kitolható alumínium létra, 550 db. bátaszéki hornyolt cserép, 

5 tekercs homokolt (kátrány) lemez, 1 orosz szörp és lekvárfőző gép 

használatlan. Tel: 0630/207 8010 Keresztesné Kővágó Klára


