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Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 14.

Programajánló
Június 23-25. Kosaras hétvége a 

Pásztorházban
Június 24-én, szombaton 18 órától, 

szezonnyitó parti a Dream Beach 
Cocktail Bárban a Diási Játékstrandon

Június 24-én és 25-én, Zenés esték a 
Piacon Tátrai Lajossal

Július 1. G-amboree – Mercedes G 
osztály találkozó (15. oldal)

Július 1-én, szombaton XXIV. Szabó 
Ferenc Emléktorna

Július 2-án, vasárnap 18 órától Roulette 
koncert a Piacon

2017. július 7-én 19 órakor  a Községházán 
Halácsy Mária és lánya Bottyán 
Marianna festőművészek kiállítása

Július 7-9. Strandröplabda OB 
(utánpótlás korosztályok)

Július 8-9. Gyenesdiási Keszegfesztivál: 
Keszegsütés, főzőverseny, zenei 
programok, játszóház és vásár (3. oldal)

Július 13-16. Gyenesdiási Bornapok: 
Borutca, népművészeti és kézműves 
vásár, kulturális programok, folklór és 
gyerekműsorok, játszóház, koncertek, 
esténként utcabál Kiemelt fellépő: 
Karthago, Péterfy Bori & Love Band 
(3. oldal)

Július 16. Roncsderbi OB futam: 
Izgalmas futamok és látványos 
borulások

Július 22. Cruisers Hungary - Rockin’ 
Beach: Rockabilly buli, vagány verdák 
a parton

Elsőáldozás
Ebben az évben Urunk mennybemenete-

lének ünnepén, május 28-án vasárnap, dél-
előtt 10 órakor került sor az elsőáldozásra 
a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általá-
nos Iskolában. Deák Ákos plébános atya 
celebrálta a szentmisét, amelyben 29 gyer-
mek vette magához életében először az Ol-
táriszentséget. A sok gyakorlás után boldo-
gan készült mindenki az első szentgyónására 
és a vasárnapi szentmisére. Az imára összetett 
kezek és a fürkésző tekintetek arról tanúskod-
tak, hogy valami nagyon nagy dolog történik 
az ő életükben. És valóban, a szentostyában 
rejtőzködve, az örök élet kenyereként maga 
Jézus Krisztus jött el hozzájuk az áldozás 
boldog pillanatában. Ő növeli bennük a sze-

retetet, megelőlegezi a mennyek országát és 
szeretetével kíséri őket életük minden napján. 
Kívánjuk nekik a szentségi élet szépségeit, 
örömeit egész életükben!

A gyenesdiási elsőáldozók névsora:
Baki Balázs, Baranya Vanda Sára, Bunna 

Péter, Debreczeny Rózsa Ilona, Dósa Bulcsú, 
Dósa Janka, Farkas Máté Márton, Galát 
Flóra, Gyutai Borbála, Hajas Bercel, Jordán 
Máté, Kocsis Balázs, Kovács Milán Tamás, 
Kupovits Kristóf, Liszák Gréta Emma, Mik-
lós Rozália, Mikola Vanda, Rácz Barnabás, 
Simon Eszter, Sipos Botond, Szekeres Cson-
gor, Szabó Lukrécia Flávia, Szommer Dávid 
Zétény, Talabér Barnabás Péter, Tóth Csaba, 
Vajda Hanga Róza, Vajda Sára Anna, Vigh 
Hanna Viktória, Vörös Zsombor.

Bérmálás
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek atya jött 

el hozzánk ebben az évben Pünkösd vasár-
napján, hogy a délután 15 órakor kezdődő 
szentmisében kiszolgáltassa a bérmálás 
szentségét a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly 
Általános Iskolában 

26 hittanos gyermek és 4 felnőtt számára. 
Ők mindannyian kérték a Szentlelket, hogy 
vezesse életüket, ugyanis napjainkban nagy 
szükség van a Szentlélek segítségére, hiszen 
egyre több kihívással kell szembenézni a min-
dennapi életben. A bérmaszülők és a szülők 
pedig vállalták, hogy a megbérmáltak ve-
zetésében részt vesznek és példájukkal 
előttük járnak. Isten minden embert meghív 

az életszentségre, amely kortól függetlenül, 
bármely élethivatásban megvalósítható azál-
tal, hogy Isten kegyelmével együttműködünk, 
és ebben a kegyelemben éljük meg istengyer-
meki feladatainkat.

A gyenesdiási bérmálkozók névsora:
Ágoston Flóra, Andor Boglárka, Balassa 

Albin, Bedecs Balázs Marcell, Böde Eliot, 
Bujtor Barnabás, Czigány Norbert, Csipszer 

Dominik, Farkas Fanni Réka, Gazda Filip 
Noel, Góra Dominika, Halász Laura, Hárs-
falvi Éva, Hársfalvi György Béla, Heincz Do-
minika, Hocz Gábor, Kósa Krisztina, Maár 
Dorina, Makacsek-Molnár Márk, Molnár 
Levente, Muzsi Levente, Németh Bence Lász-
ló, Németh Dávid, Papp Andrea Klaudia, Sa-
lamon Ádám, Sényi Barnabás, Szabó Bence, 
Szöllősi Eszter, Tóth Bíborka, Vajda Virág.

Fotó: Füzesi Zoltán

Fotó: Pálfi Sándor

https://www.facebook.com/events/425106311207846/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
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/hu/info/izek_elmenyek_gyenesdias_balaton/hal_termelo_piac_gyenesdias_balaton/programok-a-piacon.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/gamboree-mercedes-g-talalkozo.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/gamboree-mercedes-g-talalkozo.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/keszegfesztival.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/gyenesdiasi-bornapok.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/roncsderbi-orszagos-bajnoksag.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/cruisers-hungary--rockin-beach.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/cruisers-hungary--rockin-beach.html
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Gyenesdiás Nagyközség 
aktuális fejlesztései

Gyenesdiás az elmúlt időszakban több si-
keres pályázatot nyújtott be, melyek részle-
teiről az alábbiakban nyújtunk összefoglalót.

Strandok fejlesztése
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt 
Balatoni strandok fejlesztésének (BTSP-1.1-
2016) támogatásával 2017. évi strandsze-
zonra készülve az alábbi fejlesztéseket hajtja 
végre.

A Diási Játékstrand a családbarát szol-
gáltatások erősítésének jegyében újul 
meg. A fejlesztés keretében megvalósuló 
infrastrukturális beruházások: 
•	 Megsüllyedt területek feltöltése, füve-

sítése, strandi utak fejlesztése, vízelvezetés 
kiépítése 
•	 Partvédőmű csúszásmentesítése fa fe-

déssel 
•	 Gyermekkuckó játszóház kialakítása a 

kabinsorban gumitéglával, napvitorlával
•	 Gyermekjátszótér telepítése árnyékolás-

sal 
•	 Gyermekek védelmét szolgáló korlát és 

lépcső elhelyezése 
•	 Árnyékoló felület és ülőalkalmatossá-

gok kialakítása nagyméretű növények tele-
pítése 
•	 Családbarát homokos plázs rekonstruk-

ciója és röplabda pályák rendezése 
•	 Lábtenisz és streetball pályák szintbe 

emelése
•	 Gyermekműsorokhoz mini színpad és 

„Gyenesdiás” térelválasztó felirat kihelye-
zése 
•	 Strandi szabadtéri hőmérős óra telepítése

A támogatás teljes összege: 42.900.114,- 
Forint 

A komplex fejlesztés befejezésnek terve-
zett dátuma: 2017. július

A fejlesztést nagyon szűk időtartam alatt 
kellett elvégezni, ezért is köszönjük a nagy 
teherbírású, feszített munkatempójú kivite-
lezők kitűnő munkáját!

 
Kivitelezők és az elvégzett fejlesztések: 

megsüllyedt területek rendezése, utak tér-
kövezése, sportpályák szintbe emelése 
Libra-Ken Kft., gyermekkuckó kialakítása 
és árnyékolás Mad Dream World Kft, gyer-
mekkorlát és lépcső Hamza Gábor, nagy-
méretű növények telepítése Simon Díszkert 
Kft, partvédőmű elkészítése Körősi János 
és Társa Bt, miniszínpad készítése Horváth 

Ép Kft, Lidós partszakasz rendezése Toll-
ár László, szabadtéri óra telepítése Visonet 
Kft.

A Gyenesi Lidóstrand a fenntarthatóság 
jegyében újul meg az alábbiak szerint.
•	 Új pénztár épület építése, beléptető 

rendszer kialakítása, valamint webkamera 
telepítése 
•	 Strandi közművek (víz, szennyvíz, 

áramhálózat) rekonstrukciója 
•	 Strandi utak fejlesztése, híddal 
•	 Strandi vízi tanösvény „Kneipp pont” 

létesítése 
 A támogatás teljes összege: 
30.280.000,- Forint
 A beruházás kezdete 
2017. szeptember elején.

Belterületi utak, járdák felújítása,  
aszfaltozása

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Belügyminisztérium 
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatására pályázatot írt ki, amelyeken 2015., illetve 
2016. években 1-1 pályázaton 112-112 millió Forint támogatást 
nyert el Önkormányzatunk. A pályázati forrásból belterületi utak, 
járdák felújítását, aszfaltozását valósítjuk meg az alábbiak alapján:

2015. évi forrásból áthúzódóan: Pince köz, Darnay utca (Itt DRV 
vezeték rekonstrukció is várható a következő hetekben)

folytatás a 4. oldalon.

Műfüves pálya létesítése a Gyenesdiási 
Sportcentrumban

A Balaton utcában található Sportcentrum előtt már régóta látható-
ak a műfüves pálya hengerei, elemei. Az Kinizsi SK összesen 38,5 
millió Forint TAO befizetésből két feladatot valósít meg. Mintegy 
31,5 millió Forintból épül meg a pályaelemek felhasználásával a 
nagyméretű műfüves pálya (111 x 72 méter), a fennmaradó 7 mil-
lió forintot pedig a Kinizsi SK utánpótlás nevelésére, eszközök és 
felszerelések beszerzésére, valamint szállítási költségek fedezésre 
fordítja. A kivitelezés várható befejezése tanévkezdet, szeptember.

Kivitelezők: Contact the world Kft, Ifj. Kozma Sándor
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Keszegfesztivál - Tradicionális 
(magyar területre jellemző) 

halászléfőző verseny
Szeretettel várjuk a keszegfesztivál szom-
bati napján (2017. július 8. Gyenesdiás 
Kárpáti-korzó, Termelői piac) tartandó 
halászléfőző versenyre az érdeklődőket.
A jelentkezők - csapatok, közösség, egyének 
- a főzőversenyhez kapnak 2 kg pontyot és 
3 kg alaplének való halat. Ezen felül termé-
szetesen egyénileg is hozhatnak alapanyagot.
15 órától foglalhatják el helyüket, készülhet-
nek a főzéshez. 17 óra 30-kor zsűrizik az el-
készült ételeket, 18 órakor eredményhirdetés.
Jelentkezni lehet a helyszínen, vagy előzete-
sen: Vaszily Zsoltnál (vaszilyzsolt24@gmail.
com, vagy 30/300-97-67)

További információk ugyanitt, vagy 
a Klubkönyvtárban kaphatók 
(83/314-507, 20/9769-225)

MEGHíVó!
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt, sportszeretőt, szurkolót a 2017. július 1-én 
szombaton tartandó 24. Szabó Ferenc kispá-
lyás Női-, Férfi-, labdarúgó Emléktornán. 
Helyszín: Gyenesdiás, Sportpark Balaton u. 2.
Program:
- 900    Koszorúzás Szabó Ferenc sírjánál a 
Diási temetőben
- 930       Szoboravató, Torna megnyitása
- 1000   Csapatmeccsek
- 1200  Ebéd
- 1300  A csapatmeccsek folytatódnak
-          Elődöntő, döntő
-          Eredményhirdetés
- Torna zárása
Várjuk női és férfi csapatok jelentkezését 
és minden sport iránt érdeklődőt. 
Információ és jelentkezés: Mosdósi Attila, 
+36/30/520-03-75

GyENESDIÁSI 
BORNAPOK

2017. július 13-16. 
(csütörtöktől-vasárnapig)

Helyszín: Kárpáti korzó rendezvényterület
 
Programok
Bor utca, népművészeti- és kézműves vásár, 

kulturális programok gyermekműsorok, pén-
tektől vasárnapig Varázshangok játszóház

 
 Július 13. (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 14. (péntek)
18 óra: Gyermekműsorok – Mutyi bohóc 

show
18 óra 45 -kor Folk On 45 koncert
20 órakor Péterfy Bori és a Love Band
22 órától 02. 00 óráig tánczene, zenél a 

Helios együttes
 
Július 15. (szombat)
18 óra Marcipán Cica – zenés, interaktív 

bábjáték
19 órakor P.Nagy Ferenc (ex Tolcsvay Trió) 

műsora– Kovács József László (ex 100 Folk 
Celsius) koncertje 

20.30 A Karthago együttes koncertje
22 óra 30-tól 02.00 óráig tánczene, zenél a 

Fantasy együttes 
 
Július 16. (vasárnap)
18.00 – zenés gyermek- és bábműsor
20.00 Gergely Róbert nosztalgia műsora 
21 óra 30-tól 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

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata és a József Attila 
Klubkönyvtár szeretettel meghívja

2017. július 7-én 19 órára
a gyenesdiási Községházára

Halácsy Mária 
és lánya Bottyán Marianna 

festőművészek
Kikelet c. kiállításának 

megnyitójára.
A kiállítást megnyitja 

dr. Meskó Bánk előadóművész
Közreműködik: 

Várallyai Kinga zongoraművész

mailto:vaszilyzsolt24@gmail.com
mailto:vaszilyzsolt24@gmail.com
mailto:gyenesdiaskultura@t-online.hu
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folytatás a 2. oldalról.
2016. évi forrásból:
Dobó István, Rózsa Ferenc utcák, Erzsé-

bet köz, Bita Dezső köz, Balaton köz, Virág 
köz, Virág utca, Szőlőhegyi utca felső része, 
Pethő utca, Harmat köz, Málna köz, Pauli-
ni köz, Pilikáni utca felső része, Kinizsi Pál 
utca, Fenyő utca, Kossuth Lajos utca járda 
felújítás  Kivitelező: Horváth-Ép Kft. 

Fentiek alapján az útaszfaltozás jelenleg is 
folyamatban vannak. Ezúton köszönjük a 
lakosság együttműködését, amelyet a ki-
vitelezési munkálatok során tanúsítottak.

Reméljük, hogy Önkormányzatunk hason-
ló pályázatok segítségével további útszaka-
szokat tud majd felújítani, megszépíteni. 

A Balaton és Libás utca csomópontjában 
jelenleg a kereszteződés korszerűsítése 
valósul meg. A munkálatok befejezésének 
várható időpontja: június vége. A kivitelezé-
si munkák során az E.On Energiaszolgáltató 
Kft feszmentesítést, kapacitásbővítést hajtott 
végre, valamint áteresz tisztításra is sor ke-
rült.

Köztéri megfigyelő rendszer Gyenesdi-
áson

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
- saját beruházásban- a település köz- és 
közlekedésbiztonsága érdekében egy há-
rom ütemű fejlesztés keretében, köztéri 
megfigyelő rendszer kiépítését kezdte el. 
A kiépítés első ütemének átadására 2017. 
június 14-én került sor. Az összesen ter-
vezett 32 –rendszámfelismerő- kamerából 
ez most jelenleg 9 darab telepített kamerát 
jelent. 

Kivitelező: Visionet Kft

Strandröplabda pályák 
Egy újabb örömhír a Diási Játékstrandot 

illetően. A 154 férőhelyes strandröplab-
da lelátó a Magyar Röplabda Szövetség 
támogatásának köszönhetően az idei fő-
szezonra megújul.

Közétkeztetés fejlesztése Gyenesdiás 
Nagyközségben a helyi termék bevoná-
sával

Gyenesdiás Nagyközség önkormány-
zata a TOP-1.1.3-15_ZA1-2016_00004 
számú TOP pályázat keretében összesen 
25.057.100,- Forint vissza nem térítendő 
(100% támogatottságú) összeget nyert.

 A támogatásból a főzőkonyha csatorna-
hálózatának, szellőzésének és villamos há-
lózatának felújítása valósul meg. Egyúttal 
a jelenleg közös hálózaton működő főző-
konyha és az óvoda is szétválik, azok külön 
rendszerre kerülnek, valamint a felújítással 
az ételszag elvezetése is megoldódik.

A felújítás július 17-én kezdődik és a ki-
szolgálást érintő beruházások munkálatai, 
valamint az egészséges ételek elkészíté-
séhez szükséges eszközök beüzemelése 
szeptember 1-ig befejeződik. Ezen kívül 
még festés, mellékhelyiségek felújítása 
várható. 

A konyhában zajló munkálatok miatt 
az óvoda 2017. július 17- szeptember 1. 
közötti időszakban ügyeletet tart. Ez-
úton kérjük és köszönjük a szülők meg-
értését, együttműködését.

Gyenesdiás- Abasár-
Egerszalók-...Fertőszentmiklós?
A Gyenesdiási Dalárda részt vett az Abasári 

Katona-, és Bordal Fesztiválon. Ez bizonyára 
nem hír, mert sok együttes elmondhatja ma-
gáról, de hogy milyen apropóból került oda, 
az már egyéni történet.

A szálak Egerbe nyúlnak vissza, ahol 2016-
ban egy országos rendezvényen arattunk si-
kert katonadalainkkal, Betyárlegendánkkal, 
és nem mindennapi hangszereinkkel, úgy, 
mint tárogató, tekerő, duda, citera. Többek 
közt az Egerszalóki Borvirág Férfikórus is lá-
tott, hallott bennünket és elhatározták, hogy 
közelebbről is meg szeretnének ismerkedni 
velünk. Együttesüknek egy tagja Keszthelyi, 
illetve Gyenesdiási kötődésű családtaggal 
rendelkezik s így gyakran látta itthoni fellé-
péseinket is, ezért őt bízták meg, hogy építsen 
hidat a két együttes között. Érkezett is egy 
bemutatkozó levél cd-melléklettel és egyéb 
ismertető anyaggal Egerszalókról, az együt-
tesükről és elhatározásukról. Megbeszéltük, 
tetszett, szimpatikus volt az ötlet, és a csapat, 
valamint bíztatást és óhajt véltünk felfedezni 
a Közkultúra részéről is, hogy a továbbiakban 
támogatásukat is élvezhetjük.

Az időpont maga-magát adta, a már huszon-
harmadik alkalommal megrendezett Katona-, 
és Bordal Fesztivál (május 19-21,) Abasári 
helyszíne kapcsán, ahol vendéglátóink is köz-
reműködtek. Beneveztünk tehát mi is, hogy 
ne csak új barátainknak, hanem az ország ha-
tárain innen -, és túlról összesereglett 88 kó-
rusnak, dalkörnek is megmutathassuk magun-
kat. Mint később kiderült, Dunántúlról csak 
három együttes vett részt e rendezvényen.

Tíz fős dalárdánk két feleség kísérővel in-
dult útnak szombaton hat órakor egy kis 
busszal, melyet Rezi község bocsájtott ren-

delkezésünkre a már hosszú évek óta tartó 
barátságunk okán és egy személyautóval. 
A „hölgyjáratot” Pékné Julika vezette, Hor-
váth Sebestyénné Zsuzsa, Baloghné Julika 
és Nagyné Gyöngyi képezte a hölgykoszo-
rút. A kisbuszon Pék András volt vezető 
beosztásban, és akiket biztonsággal szállí-
tott, Páli Lajos, Nagy Antal, Balogh László, 
Bognár Ystván, Barna Zoltán, Porkoláb Já-
nos és Komáromy Béla. Sajnos Pereg Gyuri 
barátunkat a halak úgy elcsábították, hogy 
megfeledkezett az indulásról, így ő lemaradt, 
nagy szomorúságunkra, mert hiányzott vidám 
személye.

Egy-két technikai szünettel, de jó hangulat-
ban, a megnyitó elejét ugyan lekésve, de az 
„Ámenre” még megérkeztünk, ahol a dalkör 
három tagja már várt bennünket. A kölcsönös 
bemutatkozás után jött a nagy rácsodálkozás, 
mert Garamvölgyi Lajos az összekötő-szer-
vező Páli Lajosban Gyenesdiási szomszédját 
ismerte fel. Kicsi a világ!

Mivel a fellépés 17 óra utánra volt ütemez-
ve, ezért úgy határoztunk, hogy regisztrálás 
és ebéd után Egerszalókra megyünk a szállás-
ra. Elfoglalva kényelmes szállásunkat, mely 
Abasártól mintegy 40 percre volt, kicsit kipi-
hentük az út fáradalmait. Segítségül kaptunk 
az ottani hegyi pincék lakóiból fehér, vörös és 
rozé nevű nedűket, hogy míg pihenünk, ki ne 
száradjunk. 

Indulás előtt „díszbe” öltöztünk, beélesí-
tettük hangunkat, behangolták a zenészek a 
zeneszerszámaikat és legyőzve a negyven 
percet és a kacskaringós fenékgyötrő utat 
érkeztünk meg Abasárra, épp jókor, mert két 
csoport bemutatkozása után következtünk mi. 
Izgultunk illedelmesen, ahogy illik, mindad-
dig, míg el nem kezdtünk énekelni, de aztán 
stílusosan mondva „kivágtuk a rezet”. Kipil-
lantva a nézőtérre láthattunk elismerő bólo-
gatásokat, testbeszédet, ütemre járó kezeket-, 
lábakat, mosolygást, és volt, aki énekelni is 
próbált velünk. Új barátaink büszkén újságol-
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ták az érdeklődőknek, hogy ezt a csapatot ők 
hozták és épül a partnerkapcsolat köztünk. A 
hangulat még fokozódott, mikor a GY4S a 
Dél-Alföldi tekerős és a Zalai dudás csokrot 
adta elő. A vidám összeállítás és a tekerő va-
lamint a duda nagy népszerűségre tett szert. A 
halálában dudává nemesül Gerzson sok fény-
képész lencséjét vonzotta, de a tárogató is 
aratott. Barátaink utánunk következtek, majd 
közös fotózás, még egy kis nézelődés után in-
dultunk szálláshelyünkre. 

Vacsorát egy, a hegyoldalba vájt pincében 
költöttük el, finom borokkal öblítettük le a 
már előzőleg pálinkával köszöntött, bog-
rácsban készült nokedlis-pörköltet, s végül 
Komáromy – süteménnyel kísértük rendelte-
tési helyére. Közel éjfélig dal-, dalt követett, 
nóta és kacagás töltötte be a pincét. Vezetőnk 
Julika pihenésül beszélt az együtteseinkről, 
eddig megjelent kiadványainkról, András pe-
dig a jelenlévőket mutatta be. Házigazdáink 
nehezen akartak elengedni bennünket, de mi 

tudjuk a mértéket és az illemet mondtuk és 
csak – csak hazaindultunk, pedig….

Másnap svédasztalos reggelivel az egyik 
közeli szálloda étkezdéjében, majd városné-
zéssel, a Tücsökjárattal, ami egy elektromos 
kisbusz, folytatódott a program. Érdekes volt 
a kőbe vájt lakások sora, melyeket a közel-
múltban még életvitelszerűen laktak. A porták 
nagy többsége még ma is használja ezt a faj-
ta építkezést, csak elé építik a modern, taka-
ros házakat. Turisztikai látvány és kulturális 
programok helyszíne ma a barlanglakások. A 
67 fokon feltörő, de 36-39 re megszelídített 
hőforrás vizében ellazulva töltöttük indulá-
sig a napunk további részét. Kellemes, meg-
nyugtató, laza pár órát pihentünk a Sódomb 
tövében kialakított fürdőben, némi sörözéssel, 
lángos, hurka és hambi, társaságában. Kísé-
rőnktől Garamvölgyi Lajostól elköszönve, az 
érkező záporeső végül autóba terelt bennün-
ket és egyébként is itt volt a búcsúzás, az in-
dulás ideje. A majdani viszontlátás reményé-

ben köszöntünk el, mindkét részről tervekkel 
a tarsolyunkban. Egy kis nem tervezett Egri 
városnézést követően, melyet a GPS javasolt, 
s mi bedőltünk neki, de végül rálelve az autó-
pályára gond és problémamentesen érkeztünk 
haza, melyért köszönet a két autóvezetőnek, 
Julikának és Andrásnak!

Úgy gondoljuk, hogy egy kezdődő barátság 
alapköveit sikeresen leraktuk. Terveink 
vannak, de hogy erre építkezhessünk, 
közös összefogásra van szükségünk, melyet 
remélhetőleg itthon is támogatni fognak. 

Valószínű, hogy az Abasári megmutatko-
zásunk egy újabb ismeretséget is generált, 
hiszen Fertőszentmiklósról máris telefonos 
megkeresést kaptunk. Láttak bennünket, 
megtetszettünk nekik és a Fertőszentmiklósi 
Szüretre meghívták a GY4S-t.

Na, így születnek a kapcsolatok, barátságok, 
ismeretségek!

Bognár Ystván a Dalárda krónikása

ÚRNAPJA – AZ OLTÁRI-
SZENTSÉG ÜNNEPE

 Június 18-án vasárnap, az Úrnapját ünne-
pelték a gyenesdiási és a vonyarci hívek. Ezen 
a napon „Krisztus titokzatos testét” (Corpus 
Christi Mysticum) az oltáriszentséget ünnepli 

az egyház. Az ünnep fő eseménye a körme-
net, amelyen körülhordozzák az oltáriszentsé-
get. A körmenet útvonala mentén négy oltárt 
állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás 
céljára. Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, 
a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé ró-
zsaszirmot szórnak.

Szegényebbek 
lettünk
Tisztelgés 

Hóbár Jánosnak
 
1973-ban kerültem 

Gyenesdiásra, végleges 
letelepedési szándékkal. 

Ezért igyekeztem a beilleszkedésért, a be-
fogadásért mindent megtenni. Igyekeztem 
a helyiek jelenét, múltját, helyi identitást 
elfogadni és elsajátítani. Sok-sok családot, 
nagyszerű, kiváló embert ismertem meg. 
Egyszerű, csupaszív  embereket, akiktől  
sokat  tanultam, akik közül már sajnos már 
többen  nincsenek közöttünk. Közéjük tar-
tozott Hóbár János bácsi is.

Vele először a BEFAG sportolójaként 
találkoztam és ott tudtam meg, hogy a 
futóvadlövő pálya  technikai kivitelezésé-
ből és későbbi karbantartásából alaposan 
kivette a részét.

Nem sokkal később Gyenesdiás földrajzi 
neveinek gyűjtése kapcsán találkoztunk. 
Kiteregetett térképek fölött magyarázta el, 
melyik területet hogyan nevezik, hogy hív-
ták régen és hogyan hívják most. Természe-
tesen mindegyikhez volt egy kis története 
is. Áradt belőle a múlthoz való ragaszkodás 
és tisztelet.

A ’70-es évek közepétől, a sportegyesület 

elnökségi tagjaként tudtam meg, milyen 
szerepe volt a Húsos Kinizsi futballcsapat 
létrejöttében és játékosként is.

Már polgármesterként tapasztaltam meg, 
hogyan ragaszkodott a 71-es út melletti 
focipályához.  Könnycsepp jelent meg az 
arcán, amikor elmondta, hogy ezt a pályát 
ő jelölte ki és mennyi élménye kapcsolódik 
hozzá. Ennek ellenére megértette és támo-
gatta az új pályák megépítését, mert tudta 
és kimondta, hogy a jövő generációját ez a 
megoldás jól szolgálja.

Miután apósom sikeresen beoltott a hor-
gászat tudományával és szeretetével, itt 
is közvetlen kapcsolatba kerültem  János 
bácsival. A régi diási strand keleti oldalán 
volt a horgásztanya. Betonkockákból ma-
guk a horgászok építették, kb. 25 fős zárt 
körű társaság használta az épületet. Én a 
tanya közelében a partnál horgásztam. Já-
nos bácsi,  és persze mások is megálltak 
mellettem és tanítottak a balatoni horgászat 
rejtelmeire. Megüresedett egy hely az épü-
letben, és  meghívtak maguk közé. Ma is 
hálás vagyok, mert számomra ez nagy meg-
tiszteltetés volt. Itt éreztem először, hogy 
elfogadtak és befogadtak.

1989-ben aztán költöznünk kellett – a 
strand bővítése miatt – a jelenlegi helyre. 
Ennek kapcsán végképp bizonyossá vált 
számomra egy ember szinte pótolhatatlan 
nagyszerűsége, akit nem poszt, rang érde-

kelt, nem az uralkodási vágy, hanem a kö-
zösségért való tenniakarás, az utódok által 
is megbecsült értékek létrehozása.

Az átköltözést végrehajtottuk. János bá-
csi dolgozott és vezényelt. Mi, fiatalabbak 
pedig elvégeztük a kiosztott munkát. Saját 
egyesületet alakítottunk. A 25 fős tagságból 
mára több mint 200 lett. Egy épületből ket-
tő, majd három lett. János bácsi tervezett, 
kivitelezett, fákat és virágot ültetett. Nem 
feledkezett meg oltalmazónkról sem, ke-
resztet állított. Horgásztársainknak méltó 
otthont teremtett.

A gyenesi kikötő építését is levezényelte.
Mindig, mindenhol a helyi közösségért 

dolgozott. Ha kellett birkagulyást főzött a 
szüreti felvonulásra, de az első Öregek nap-
ját is ő rendezte, nagyrészt saját költségére 
vendégelt meg 60-70 gyenesdiási öreget.

Méltán kapta meg – elsőként -  „Gyenes-
diás Nagyközségért” kitüntetését, a tisztelet 
és megbecsülés jeléül.

Az utóbbi években - betegsége  miatt -  
már csak  hű társa, Magdi néni segítségével 
tudta ellátni feladatát, majd hirtelen távo-
zott közülünk.

A magam nevében és talán azok nevében 
is, akik ismerték és  tisztelték, valamint 
horgásztársaim nevében is csak így búcsúz-
hatunk: Köszönjük János bácsi, Isten nyu-
gosztalja!

Szalóky Jenő

Hóbár János 
1932-2017
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GyENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGyESÜLET HíREI

Gyenesdiás Gastro Card – új akció 
vendéglátósaink összefogásával

Egyesületünk partner vendéglátó egy-
ségei remek kezdeményezéssel álltak elő. 
A vendégszám-növelés, és a szorosabb 
tagi együttműködés érdekében, kedvez-
ményes étkezési lehetőséget ajánlanak az 
Egyesület tagjainak és a tagoknál meg-
szálló vendégek számára. A vendég ked-
vezménykártyát kap a szállásadótól, mely 
10 % kedvezményre jogosítja az a’la carte 
fogyasztásból. (Más kedvezménnyel nem 
összevonható.)

Média megjelenések
Az elmúlt hetekben újságíró csapat láto-

gatott településünkre, de több rendezvé-
nyen, illetve a Bringatanya sikerei nyo-
mán szinte minden jelentős országos TV 
csatorna forgatott Gyenesdiáson. Köszön-
jük mindenkinek, aki munkájával bármi-
lyen formában hozzájárul a település nép-
szerűsítéséhez!

Programajánlóink célt érnek, sikerül fel-
kelteni a média figyelmét, amihez termé-
szetesen szükség van tartalmas rendezvé-
nyekre, hír értékű újdonságokra.

Túrafalók már Gyenesdiáson is
Szentes Szilárd neve nem ismeretlen 

településünkön, hiszen korábban a Ter-
mészet Háza Látogatóközpontot vezette. 
Tavasszal Túrafalók néven családi túra-
szervező és túravezető vállalkozást in-
dított. Tematikus ismeretterjesztő túráik 
elsősorban a Keszthelyi-hegységet és a 
Tapolcai-medencét járják be, de akár sze-
mélyre is szabják azokat téma, útvonal és 
időtartam vonatkozásában is. Nyári prog-
ramtervükben több gyenesdiási túra is 
szerepel nagymezei indulással, melyeket 
ezúton ajánlunk minden természetbarát-
nak.

június 18. Vadlány-lik túra a Pannon-tó 
egykori partvidékén 

június 26. Éjszakai túra a Berzsenyi-
kilátóhoz

július 3. Éjszakai túra a gyenesdiási 
fénykereszthez

július 23. Vadlány-lik túra a Pannon-tó 
egykori partvidékén

augusztus 13. Vadlány-lik túra
augusztus 28. Éjszakai túra a 

gyenesdiási fénykereszthez
További információ és jelentkezés:
Dr Szentes Szilárd geotúra-vezető
Tel: 30/ 507 5706

szentes.tura@gmail.com
www.facebook.com/turafalok/

PROGRAMAJÁNLó
Június 23-25. Kosaras hétvége a Pásztor-

házban
… melynek során elsajátíthatók a kosárfo-

nás fortélyai
Június 24. Holdfénytúra a Természet Háza 

szervezésében azoknak, akik kicsit szokat-
lan időpontban és egy egészen másik olda-
láról szeretnék megismerni az erdőt! Hold-
fénynél várnak az izgalmak.

Június 24-én 18 órától szezonnyitó parti 
a Dream Beach Cocktail Bárban a Diási 
Játékstrandon

A nyitóbulin együtt lép színpadra az 
X-Faktort is megjárt Benke Enikő és Irsai 
Zsigmond - akik bármilyen dalt áthangsze-
relnek és átvarázsolnak akusztikus gitárra, 
a világslágerektől a mai modern popzené-
ig! Utánuk a lemezjátszók mögött a Mester 
Dj’s, akik fantasztikus nyáresti ütemek-
kel várják a vendégeket. Június 24-én te-
hát egy fantasztikus Acoustic-Vocal Eve-
ning partival indul a nyár a Dream Beach 
Cocktail Bárban – és ez még csak a kezdet! 
Csobbanjunk együtt a nyárba idén is:)

Június 24-én és 25-én Zenés esték a Pia-
con Tátrai Lajossal

Június 26. Éjszakai túra a Berzsenyi-
kilátóhoz

Vezetett gyalogtúra a Keszthelyi-hegység-
ben a Túrafalók szervezésében

Július 1. G-amboree – Mercedes G osz-
tály találkozó: Lenyűgöző terepjárók, a 
nyílt napon offroad bemutató, ügyességi 
versenyek, sok-sok lóerő

Július 3. Éjszakai túra a gyenesdiási 
fénykereszthez

Vezetett gyalogtúra a Keszthelyi-hegység-
ben a Túrafalók szervezésében

Július 7-9. Strandröplabda OB (utánpótlás 
korosztályok)

Július 8-9. Gyenesdiási Keszegfesztivál: 
Keszegsütés, főzőverseny, zenei progra-
mok, játszóház és vásár

Július 13-16. Gyenesdiási Bornapok: Bor-
utca, népművészeti és kézműves vásár, kul-
turális programok, folklór és gyerekműso-

rok, játszóház, koncertek, esténként utcabál
Kiemelt fellépő: Karthago, Péterfy Bori & 

Love Band
Július 16. Roncsderbi OB futam: Izgalmas 

futamok és látványos borulások
Július 22. Cruisers Hungary - Rockin’ 

Beach: Rockabilly buli, vagány verdák a 
parton

Július 22. Holdfénytúra: Esti gyalogtúra a 
Keszthelyi-hegységben

Július 23. Vadlány-lik túra a Pannon-tó 
egykori partvidékén

Vezetett gyalogtúra a Keszthelyi-hegység-
ben a Túrafalók szervezésében

Július 25. Kristóf nap: Hagyományőrző 
nap a Kerámiaházban

Július 28. Strandok éjszakája: Éjsza-
kai fürdőzés, versenyek, zene a Diási 
Játékstrandon

Részletes programok a www.gyenesdias.
info.hu oldalain, illetve érdeklődjön a 
Tourinform irodában!

ÚJDONSÁGOK AZ I. BALATONI 
HAl- ÉS TERMElői PiACON

Az immár hetedik éve működő piac a meg-
szokott kínálaton túl, új választékkal várja az 
érdeklődőket. A piac állandó kínálata így 
vegetáriánus, gyümölcs- és zöldségkínálat-
tal, hungarikumokkal, velős pirítóssal és 
kürtöskalács kínálattal bővült.

Júniusi és júliusi programok: 
•	  június 24-25-én 18 órától: Zenés estek 

Tátrai Lajossal
•	  július 2-án 18 órától: Roulette zenekar 

táncos zenés estje
•	  július 8-9-én: IX. Gyenesdiási Keszeg-

fesztivál
•	 július 13-16-án: Gyenesdiási Bornapok
•	  július 22-én 18 órától: Zenés est Tátrai 

Lajossal
•	 július 23-án 10 órától: Bolhapiac
•	  július 23-án 18 órától: Lobo Latino 

koncert

http://www.facebook.com/turafalok/
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/holdfenytura.html
https://www.facebook.com/events/425106311207846/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
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/hu/info/izek_elmenyek_gyenesdias_balaton/hal_termelo_piac_gyenesdias_balaton/programok-a-piacon.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/gamboree-mercedes-g-talalkozo.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/gamboree-mercedes-g-talalkozo.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/keszegfesztival.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/gyenesdiasi-bornapok.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/roncsderbi-orszagos-bajnoksag.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/cruisers-hungary--rockin-beach.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/cruisers-hungary--rockin-beach.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/holdfenytura.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/kristof-nap.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/strandok-ejszakaja-gyenesdiason.html
http://www.gyenesdias.info.hu/
http://www.gyenesdias.info.hu/
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BÖlCSőDEi-ÓVODAi 
HíREK

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
2017/2018-as nevelési évre bölcsődébe 
felvett gyermekek: 

Ángyán Ádám, Békefi Mihály, Berta Bo-
róka, Csala Véda Júlia, Dancs Nemere, 
Dóczi Lilien Deniza, Egri Márton Tamás, 
Farkas Zente Péter, Füleki Anna, Horváth 
Vince, Jakabfi Máté, Jokesz Abigél, Kar-
ászi Fanni, Kránicz Flóra Kamilla, Lázár 
Gabriella, Molnár Emília Lora, Pali Mik-
sa, Péter Anna, Pusztai Gabriella, Rajki 
Dorka Luca, Szeles Benedek, Túri Dániel.

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
2017/2018-as nevelési évre óvodába fel-
vett gyermekek: 

Tóth-Deák Dalma, Farkas Gergő, 
Pongrácz Milán Zsombor, Beleki Dániel, 
Baráth Zétény, Veress Mira, Veress Léna, 
Ferencz Marcell, Karádi Máté, Kerner 
Andor László, Bremzay Alíz, Vörös Bar-
nabás, Gróf Bence, Lendvai István Dávid, 
Lendvai Noel Benett, Sényi Léna, Lengl 
Zétény Kolos, Petrovics István Mátyás, 
Vincze Zsófia, Kenesei Lili, Hollósy 
Dániel Pál, Bertalan Áron Ferenc, Kónya 
Bence, Pandur Noel Tamás, Tiszamarti 
Lilla, Üst Lóránd, Boros Dóra, Papp 
Levente, Gorszki Péter, Maróthy Réka 
Zselyke, Kalocsa Eliza, Hulmann Ben-
ce, Angyal Dániel, Angyal Panna, Miller 
Hanna, Gyenes Ada Abigél, Fridinger 
Helka, Doma Lujza, Skoda Kamilla, Fe-
rencz Dimitrij, Buda Levente.

•	  július 29-30-án 18 órától: Zenés estek 
Tátrai Lajossal

A piac nyitvatartása: 
MINDEN NAP NYITVA
•	  2017. június 19 - szeptember 3: hétfő-

péntek 16.00-21.00, szombat és vasárnap 
10.00-21.00

•	  2017. szeptember 4 - október 8: szombat 
és vasárnap 10.00-21.00

További információ:
Piacfelügyelet: László Beáta

VARÁZSHANGOK 
EGyESÜLET HíREI

Zenebölcsi nyári szünet!
Tájékoztatom a kedves zenebölcsiseket, 

hogy 2017. június 1-től nyári szünetet tartok. 
A foglalkozások folytatásáról tájékoztatni fo-
gok minden régi és új érdeklődő szülőt! 

Családi Játszóházak
Nyáron mindenkit szeretettel várunk a 

környék szabadtéri rendezvényein Varázs-

hangok Családi Játszóházunkba!
Itt megtaláltok biztosan:
Július 9. vasárnap Keszthely várkert, 

17.00-19.00 (KeszthelyFeszt)
Július 14-16. 17.00-től 20.00-ig a Gye-

nesdiási Bornapokon
Július 15. szombat 15.00-19.00-ig Laska-

fesztivál Várvölgy
Július 22-30 10.00-tól késő délutánig Ka-

polcs, Művészetek Völgye, Diabelli udvar
Július 21-23 18.00-20.00-ig Balatongyö-

rök, Borfesztivál

Adománygyűjtés
Az utóbbi időben látókörünkbe került 

több leendő édesanya, akik segítségre szo-
rulnak.

Egyesületünket keresték meg azzal, hogy 
továbbítsuk e kérést és mi ennek szívesen 
eleget teszünk. Babakelengye összeraká-
sához kérték segítségünket: kiságy, baba-
hordozó, pelenkázó, pelenka, kisruhák, 
fürdetőkád, állvány, etetőszék, stb.

Nagyobb felajánlásokért szívesen elme-
gyünk Gyenesdiás környékén, ezen a szá-

mom lehet egyeztetni:
Kőhalmi Balázs: 0630 347 6036

Az adományokat az egyesület székhelyére is 
elhozhatjátok az esti órákban, vagy egyezte-
tett időpontban: Gyenesdiás, Madách utca 24.

Az eddigi felajánlásokat tisztelettel köszön-
jük az édesanyák nevében!

TERMÉSZET 
HÁZA 

2017. június 24. 18:30 Holdfénytúra – elő-
zetes bejelentkezés szükséges

2017. július 1-től minden kedden és vasár-
nap kézműves foglalkozás a Természet Háza 
Látogatóközpontban

Természet Háza Látogatóközpont
Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.
Tel: +36 83/515-360 | Fax: +36 83/311-261 | 

Mobil: +36 30/239-4279

B Ö l C S ő D É S E i N K :

Mackó cSoport

katica cSoport

Fo
tó

: F
in

ta
 M

ay
a

Fo
tó

: F
in

ta
 M

ay
a

tel:+36%2083%20515%20360
tel:+36%2083%20311%20261
tel:+36%2030%20239%204279
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Családi- és gyermeknap 
az óvodában

Az idén május 26-án tartottuk a már ha-
gyományossá vált rendezvényünket, im-
már 5. alkalommal.

A gyermekekre sok vidámság, meglepetés 

várt ezen a délutánon. Bohócműsort láthat-
tak, légváron ugrálhattak, választhattak 
zsákbamacskát, kifestethették az arcukat. 
Kincsmosóban vehettek részt, barkácsolhat-
tak, hajtogatott lufikat kaptak ajándékba, és 
a büfében a szülők támogatásának köszönhe-
tően sok-sok finomságból válogathattak.

A néptáncosok műsora üde színfoltot jelen-
tett a sokszínű kavalkádban. Láthatóan jól 
érezték magukat szülők-gyerekek egyaránt, 
mindenki talált magának szórakoztató elfog-
laltságot.

Az idei fő támogatónk a SÜTIBOLT volt, 
akiknek ezúton is köszönjük a finomabbnál 
finomabb süteményeket, valamint az Étkezde 
támogatását is köszönjük.

 Nagyon hálásak vagyunk minden segítő-
nek: 

-  a süteményekért, italokért, 
gyümölcsökért

- a pénzadományokért
- a kétkezi munkájukért.
Az összefogás eredményként az alapítvány 

számlája 106 ezer forinttal gyarapodnak. 
A támogatók névsorát a falitáblánkon tesz-

szük közzé.
Az alapítvány kuratóriuma nevében minden 

kollégámnak és a segítőkész kedves szülők-
nek köszönöm, hogy lehetővé tették a rendez-
vényünk sikerességét!

Lóránt Veronika
Kuratóriumi Elnök

ISKOLAI 
HíREK

Határtalanul pályázat
Erdélyben jártunk
2017. április 24-29.

2017. április 24-én az iskola melleti parko-
lóban gyülekeztünk, bepakoltunk, és kezdetét 
vette a nagy utazás. Torockóig szinte meg 
sem álltunk. Meglátogattuk a Kis Szent Teréz 
Gyermekotthon lakóit, és egy kis ajándékkal 
megleptük őket. Megejtettünk egy tavaszi hó-
golyózást, és Nagyenyedre indultunk, az első 
szállásunkra.

Az ellenőrzésekkel teli éjszaka után to-
vábbindultunk Csíkszenttamás felé. Az első 
megállónk a Tordai-hasadéknál volt. A két 
sziklafal közötti patak mentén, túraösvényen 
haladtunk a szoros belseje felé. Igazán törpék 
voltunk a fölénk magasodó sziklafalak között. 
Ez egy egész napos program is lehetett volna, 
de indulnunk kellett tovább Segesvárra, ahol 
egy gyors városnézésre volt időnk, kilométe-
rekben és lépcsőkben nem volt hiány. Meg-
néztük a város jellegzetes épületeit, például 
az Óratornyot, Drakula házát. Megmásztuk 
a ma már csak 175 fokos diáklépcsőt. A 
következő állomás Fehéregyházán a Petőfi-
emlékmű volt. Este Csíkszenttamáson kedve-
sen és meleg vacsorával vártak minket. (Isteni 
volt a kürtöskalács)

 Fantasztikus “idegenvezetőt” kaptunk 
Kedves Julian Géza bácsi személyében, aki 
2 napra csatlakozott hozzánk. Történeteiből 
megismerhettük a Gyilkos-tó legendáját, a 
Békás-szoroshoz kapcsolódó elbeszéléseket.

A következő program az ezer éves határ, Rá-
kóczi-vár megtekintése volt.

 Miután megérkeztünk, kerestem a hatalmas 
épületet, egy gyönyörű várra számítva. Ám 
szembesülnöm kellett vele, hogy már csak ro-
mok láthatóak az egykori épület helyén. Fent-
ről elnézve az egyik irányban román, a másik 
irányba magyarlakta falvakat lehetett észre-
venni. Ott álltunk a régi, nagy Magyarország 
legkeletibb pontján és fájt a szívem, hogy a 

tőlem nyugatra lévő vidék már nem tartozhat 
a hazánkhoz.

 A visszaúton megálltunk Csíksomlyón, a 
kegytemplomban elénekeltük a Himnuszt és 
a Székely himnuszt. Megnéztük a karcfalvii 
erődtemplomot, majd a három keresztet, ame-
lyeken a honfoglalás, a csíksomlyói ferences 
kolostor alapításának és Márton Áron szüle-
tésének évszáma áll. Vacsora előtt tettünk egy 
sétát Csíkszenttamáson is, megtekintve a ne-
vezetes Csonka-tornyot.

 Este egy kis néptánccal zártuk a napot. 
Csíkszenttamáson az emberek nagyon kedve-
sek, az ételek pedig nagyon finomak voltak. 
Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát 
ezen a szálláson.

Pénteken meglátogattuk a parajdi sóbányát. 
Az ottani sós levegő különösen ajánlott a légúti 
betegek számára, ezért sokféle szórakozási 
lehetőséget alakítottak ki a bányában, főképp 
gyerekek számára. Nagyon kellemes volt 
sétálgatni, vagy csak leülni egy hintaszékre, a 
szépen kivilágított sóbányában.

Néhány óra utazás után megérkeztünk Ko-
lozsvárra. Megcsodálhattuk a város főterét, és 
az ott álló hatalmas Mátyáskirály-emlékmű-
vet, hátterében a Szent Mihály templommal. 
A jó időnek köszönhetően nagyon élvezetes 
volt a szép macskaköves téren sétálgatni, és 
néhány fotót készíteni.

Ezután elindultunk Szamosújvárra. A szállá-
son barátságos fogadtatásban részesültünk, és 
este még egy sétára is sor került.

Kissé fáradtan, és álmosan ültünk fel reggel 
a buszra. Pont olyan izgatottan vártuk, hogy 
hazaérjünk, mint amilyen izgalommal vártuk 
a kirándulást.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akiknek a segítségével megvalósulhatott 
ez a kirándulás.

 Horváth Dóra, Hugó Viktória, 
Márkus Enikő, Papp Petra

A kirándulás az EMMI Határtalanul! pályá-
zati forrás, HAT-16-01-0465 pályázati azonosí-
tóval ellátott projekt keretében valósult meg.
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Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás Napján, jú-
nius 4-én, iskolánkban a 7-8. osztályos 
tanulók közösen vettek részt rendhagyó 
magyar-, történelem-, ének-, informati-
ka- órán, ahol az első világháborúról és 
annak következményeiről, az 1920-ban 
aláírt trianoni békediktátumra emlékeztek 
előadással és versekkel. A hetedikesek ké-
pes élménybeszámolót tartottak Erdélyben 
tartott osztálykirándulásukról. 

Nemzetünk múltjának megismerését és 
az összetartozás gondolatát erősítő műsort 
követően koszorúzásra került sor a Hősök 
parkjában felállított emléktáblánál. A ko-
szorút Mácsai Máté, 8. osztályos tanuló 
(képünkön) a történelmi megemlékezést 
tartó diák helyezhette el.

Iskolánk névadójára 
emlékeztünk

Pedagógusnap alkalmából diákönkormány-
zatunk küldöttei rövid ünnepélyes megemlé-
kezés után koszorút helyeztek el iskolánk név-
adójának, Kárpáti Jánosnak a nyughelyénél. 
A sírt tavaly újították fel önkormányzatunk és 
a család hozzátartozóinak támogatásával. Az 
előző tanévben való megemlékezéssel hagyo-
mányt teremtettünk.

Nagy Antal Róbert

Tanulni is játszva a legjobb!

Megvolt a visszaszámlálás, elfogytak a be-
tűk. A táblákat vakációs feliratok díszítik. 
Végre kitört a nyári szünet!

Az utolsó négy tanítási napon már „lazít-
hattak”, „játszva tanulhattak” diákjaink.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, így a 

szabadtéri programokat meg tudtuk valósí-
tani.

Június 12-én, a Sportnapon felsőseink a 
strandon tehették próbára magukat, alsósa-
ink az iskola tornatermében és sportpályáin 
vetélkedtek.

Június 13-án a „Vízen az iskola” 10 állo-
máshelyén adhattak számot diákjaink ügyes-
ségükről, Balatonnal kapcsolatos ismerete-
ikről. Alsósaink hajózhattak is egyet.

Június 14-én, az osztályfőnöki napon tanu-
lóink osztályfőnökeik vezetésével kirándul-
tak, túráztak a környéken.

Június 15-én, az utolsó tanítási napon ren-
deztük az iskolai „Ki mit tud?”-ot, ahol szín-
vonalas produkciókat láthattunk.

Reméljük, hogy tanulónk nyári pihenése is 
hasonlóan tartalmas, élményekkel teli lesz!

MINDENKINEK JÓ VAKÁCIÓT!
Nagy Antal Róbert

„TISZÁN INNEN, 
DUNÁN TÚL”

Országos Népdaléneklési Verseny 
BUDAPEST

ZALA MEGyÉT KÉPVISELTÉK

SZÓLÓ kategóriában
Tálos Olivér 7.osztályos tanuló ARANy 

MiNőSÍTÉS
 
KISEGYÜTTES kategóriában
Gyenesi betyárok - Andor Benedek 6.osz-

tályos-Tálos Olivér 7.osztályos tanuló KI-
EMElT ARANY MiNőSÍTÉS

ÉNEKEGyÜTTES kategóriában
Szivárvány éneklőcsoport - Baranya 

Hanna, Farkas Emese, Kovács Hanna, 
Vajda Virág, Andor Benedek, Tálos Oli-
vér- 5-8.osztályos tanulók 

KiEMElT ARANY MiNőSÍTÉS
A Szivárvány énekegyüttes kategóriájá-

ban egyedül ért el kiemelt arany minősítést 
az országos versenyen.

Felkészítőjük: Csordásné Fülöp Edit 

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki a népdaléneke-

sek szüleinek, akik egész tanévben segítették 
munkámat, együttműködtek a népdalverseny 
szervezésénél, illetve az utaztatásban segítsé-
gemre voltak. 

 Csordásné Fülöp Edit
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GYENESDiáSi POlGáRőR ÉS 
VíZI EGyESÜLET

 Néhány szó 
a közbiztonságról!

Tisztelt Gyenesdiáson élő 
polgártársaink!

A Polgárőr Egyesület nevében fordulunk 
Önökhöz. A településünkön a közbiztonsági 
helyzet nem rossz, kevés a besurranásos, be-
töréses lopás, amely az Önök figyelmének is 
köszönhető. Ennek ellenére, néhány tanáccsal 
szeretnénk elősegíteni, hogy a balatoni nya-
ralás, mindenkinek, kedves emlék maradjon. 

A nyári szezonban községünk létszáma 
megsokszorozódik, ezzel párhuzamosan nő a 
kétes elemek száma is. Kérjük Önöket,hogy a 
kritikus időszakokban,11,00-15,00 és 18,00-
22,00 óra között valamint ha nem tartózkod-
nak otthon, és vagy az éjszaka,az épületek 
nyílászáróit és a bejárati ajtókat, kapukat 
tartsák zárva! A szúnyogháló nem biztonsági 
rács a résnyire nyitva hagyott ajtók ablakok, 
a besurranó tolvajok kedvenc célpontjai. Ha 
az épületben riasztó, vagy kamera rendszer 
üzemel, azt abban az esetben is célszerű be-

kapcsolni, ha csak a szomszédba szaladnak át, 
vagy az udvaron tartózkodnak, hiszen így az 
épület üres! A gépkocsikban ne tartsanak érté-
keket, vagy az azt sejtető csomagokat, ameny-
nyiben az megoldható, járműveiket éjszakára, 
ne hagyják közterületeken, azokból a tartalék, 
kulcsokat okmányokat este vegyék ki ! 

Településünkön mindenféle házaló áru-
sítás tilos! Kérjük, hogy azoktól semmi-
féle árukat ne vásároljanak, az árusokat, 
adománygyűjtőket az ingatlanokba ne 
engedjenek be! Amennyiben bármilyen szol-
gáltatóra hivatkozva próbálnak az Önök által 
ismeretlen, magukat szakembernek, ellenőr-
nek mondó személyek bekéretőzni, minden 
esetben kérjék tőlük a munkáltatójuk által ré-
szükre kiállított igazolványt, melyet a kérés-
re, kötelezően fel kell mutatni. Közmű túl-
fizetést a szolgáltatók dolgozói, soha nem 
visznek házhoz, ha ilyen indokkal kíván-
nak önökhöz bejutni, azonnal értesítsék a 
rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható 
számon. Hívjuk fel fiatal családtagjaink fi-
gyelmét, a drog és a túlzott alkoholfogyasztás 
veszélyeire. A szórakozó helyeken ne hagy-
janak őrizetlenül telefonokat, értéktárgyakat! 
A törülközővel letakart strandtáska nem 
széf!, így valaki mindig maradjon az értékek-
nél, vagy azt helyezzék el a strandokon igény-

be vehető őrzött értékmegőrzőkben! Ameny-
nyiben Önök bűncselekmény áldozatává 
válnának, a cselekmény helyszínét ne változ-
tassák meg a rendőrség kiérkezéséig. Lehe-
tőleg mindent hagyjanak eredeti állapotban, 
ezzel is elősegítve az eredményes nyomrög-
zítést, ami a későbbi sikeres nyomozás alapja. 

Segítsük egymást, hogy legyen Gyenesdiás 
a Balaton biztonságos és szerethető üdülő te-
lepülése! 

Kérjük, hogy ha bármilyen rendellenességet 
tapasztalnak, haladéktalanul hívják az Önök 
biztonságára ügyelő Polgárőrséget az alábbi 
telefonszámok bármelyikén: 

+36 20 319 0 139, + 36 20 94 59 670 , +36 
20 50 50 600, +36 30 621 37 00, +36 30 621 
51 03

vagy az Országos segélyhívón: 112 vagy 
107 telefonszámon.

 
Elnök: Szabó Sándor 
Tel: 06 20 50 50 600, 06 30 621 3700 
E-mail: szabo.s@z-net.hu 
 
Titkár: Horváth Kornél 
Tel: 06 20 94 59 670, 06 30 621 5103
E-mail:kornel . horvath@t-online.hu

Rendhagyó óra

A tanárok nálunk mindig igyekeznek 
minél izgalmasabbá, érdekesebbé tenni 
mindennapjainkat. Sokszor szerveznek ne-
künk programokat és bemutatóórákat. 

A legutóbbi előadásra egy nagyon ara-
nyos hölgy jött be hozzánk, az iskolába. 
Mindegyik osztálynak tartott tájékoztatót. 
Az internetről beszélgettünk vele. Sok új 
dolgot mesélt nekünk. Figyelmeztetett 
bennünket, hogy az internetet használva 
mikre figyeljünk oda, hogyan kerüljük el 
a rossz embereket. Fontos téma volt az is, 
hogy hogyan kerüljük el azt, hogy mi ma-
gunk ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe a 

neten esetleg egy fénykép vagy videó kap-
csán. 

Beszélgettünk a napjainkban ismertté 
vált internetes veszélyről, a kékbálnáról. 
Megkaptuk egy internetes oldal címét, 
amit bárki olvashat, újra megnézheti a vi-
deókat: www.saferinternet.hu, ill. egy in-
gyenesen hívható telefonszámot: 116-111.

Az én véleményem szerint nagyon érde-
kes órában volt részünk. Most már jobban 
tisztában vagyunk azzal, hogy mikkel né-
zünk szembe az internet használata köz-
ben, és hova lehet fordulni segítségért. 

Kocsis Zsófia
 8. a osztályos tanuló

Területi matematika verseny 
Vonyarcvashegy:

2.B. Zámolyi Norbert 1. hely 
felkészítő: Szekeres Erzsébet

3.B. Tóth Janka 3. hely 
felkészítő: Nagy-Antal Róbert

4.A. Farkas Zsombor 2. hely 
felkészítő: Glóbits Judit 

4.A Bagoly Loretta 3. hely felkészítő: G.J.
Alapműveleti verseny matematika iskolai 

fordulóban :
Mácsai Rebeka 4.B 1. hely Ambrus Zita
Riedl Dániel 4.A. 1.hely Glóbits Judit
Megyei forduló Riedl Dániel, 12. hely, 

Mácsai Rebeka 21.hely

Nyugdíjas Klubbosaink szezonzáró kiránduláson vettek részt Somogyváron a Szent László emlékhelyen, és Somogyvámoson 
a Krisna-Völgyben. A kirándulás végén egy kis borkóstolásra is sor került. Köszönjük a támogatást Gyutai Barnának, 

a Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságnak, Hársfalvi Györgynek és a Klubkönyvtárnak.
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KÖZÖS ÖNKORMÁNyZATI 
HIVATAL HíREI

Tisztelt Lakosság!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-

tóság által szervezett szúnyoggyérítési prog-
ram kivitelezői munkáit a PMG Szúnyog-
kontroll Konzorcium nyerte. A napokban 
megkezdődik a Balatoni Szövetség tagtele-
pülésein a végrehajtás. Az első kezelés során 
annyi változást lehet majd tapasztalni, hogy 
a megszokott Piper kisrepülők helyett AN-
2-es gépeket fognak használni, így a munka 
minőségét hátrányosan semmiképp sem be-
folyásolja a típusváltás, azonban jelentősebb 
hanghatása és nagyobb mérete miatt a la-
kosság bizonyára közvetlenebbül fogja ér-
zékelni a munkavégzést. Hajnalban továbbra 
sem kell számítani gyérítésre. Az alkalma-
zott vegyszer, hatóanyag (deltametrin), dó-
zis változatlan. A PMG Szúnyogkontroll 
Konzorcium bízik abban, hogy néhány hé-
ten belül, akár már a következő kezeléskor 
visszatérhet a Piper légi járművekre, melyről 
mindenképp tájékoztatni fogjuk Önöket!

További információ: Dr. Fekete Gábor, 
projektvezető

 PMG Szúnyogkontroll Konzorcium
 70-635-5168

TUDÓSÍTáS A KÉPViSElő-
TESTÜlET ÜlÉSÉRől

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2017. május 30-án 
tartotta munkaterv szerinti ülését. 

Az első napirend keretében a közbizton-
ság helyzetéről tájékoztatót tárgyalta meg 
a képviselő-testület. A testületi ülésen jelen 
volt dr. Horváth István, Keszthely Város 
rendőrkapitánya, Pénzváltó József balaton-
györöki őrsparancsnok és Beke Dániel kör-
zeti megbízott. A tájékoztatóban elhangzott, 
az elmúlt évben a Keszthelyi Rendőrkapi-
tányságról 30-40 személy teljesített szolgá-
latot a déli határszakaszon, így csökkentett 
létszámmal dolgoztak. Megdicsérte a helyi 
polgárőrség munkáját, akik kiválóan látják 
el feladatukat, a környező településekkel 
összehasonlítva Gyenesdiáson volt a legsta-
bilabb a helyzet. 

A kapitányság nagyon feszített 3 hónapra 
számít az idegenforgalmi szezonban. Min-
dent megtesznek annak érdekében, hogy az 
ide érkező turisták biztonságban érezhessék 
magukat. A szomszédos településen, Vo-
nyarcvashegyen történt az elmúlt hetekben 
több vagyon elleni bűncselekmény, illetőleg 
Keszthelyen is előfordult néhány esetben. 
Minden eszközt bevet a keszthelyi kapitány-
ság a bűncselekmények megelőzése és felde-
rítése érdekében. 

Ezt követően a Keszthelyi Vízirendészeti 

Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló 
tájékoztatót tárgyalta a testület. 

Dr. Hetényi-Marton Tamás őrsparancsnok 
elmondta, hogy az elmúlt év rendkívül moz-
galmas és kritikus volt; nagyon sok életmen-
tést hajtottak végre, vízbe fulladás 1 esetben 
történt. Az elmúlt évben a strandokkal, kikö-
tőkkel nem volt probléma. Mint ismeretes, 
az idei évben lesz a FINA „Vizes” Világbaj-
nokság, amely komoly terhet ró a vízirend-
őrségre. A strandokon 7-22 óráig folyamatos 
járőr szolgálat lesz. A rendőrőrsnek 17-19 
működő hajója volt eddig, az idei szezon-
ban – kormányzati támogatással – közel 
30 lesz. Keszthely is kap egy új járőr hajót 
és egy új mentőhajót. Bízik abban, hogy 
nem lesz sok probléma, hiszen az egyéb 
rendezvények elszólítják a vízirendészet 
munkatársait más területekre is. 

Ezt követően a Keszthelyi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség tevékenységéről szóló 
tájékoztató hangzott el. 

Móringer Imre tűzoltóparancsnok 
tájékoztatta a jelenlévőket, a téves 
tűzjelzések száma kiemelkedő volt az 
elmúlt évben. Tűzeset, műszaki mentés 10 
alkalommal történt Gyenesdiáson tavaly. 
Mindegyiket sikerült eredményesen felszá-
molni, a lakosság minden esetben együtt-
működő volt. Egy szándékos tűzjelzés volt, 
ebben az esetben eljárást kezdeményeztek a 
bejelentő ellen. 

 A második napirendi pontban a DRV 
Zrt. 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervét fogadta el a képviselő-
testület. 

A 2011. évi CCIX. tv. 11. §-a rendelkezik 
arról, hogy a „víziközmű-szolgáltatás hosszú 
távú biztosíthatósága érdekében víziközmű 
szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtar-
tamra gördülő fejlesztési tervet (GFT) szük-
séges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek 
részét képezi a felújítási és pótlási, valamint 
beruházási terv. A gördülő fejlesztési tervet 
a víziközmű szolgáltatás törvényességi fel-
ügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) kell 
jóváhagyásra benyújtani.

 A harmadik napirend keretében a 
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcé-
lú Társulás működésének jövőjéről tárgyalt 
a képviselő-testület. 1994-ben funkcionális 
koordinatív térségfejlesztési szándékkal jött 
létre a társulás, amely működött egészen a 
2000-es évek elejéig, az eredeti funkciójának 
megfelelően. A többcélúság óta viszont csu-
pán a házi és jelzőrendszeres segítségnyújtás 
és a belső ellenőrzés működik. A szomszédos 
települések közötti párbeszéd sincs meg iga-
zán. A polgármester a kistérségi társulás alel-
nökeként ezt gyakran szóvá teszi a társulási 
üléseken. Bízik abban, hogy a többcélúság 
mellett később lesz egy igazi térségfejlesztő 
érdekvédelmi képviselet a jövőben. 

A Zalaszántói Családsegítő- és Gyermek-
jóléti Szolgálat legutóbbi társulási ülésén 

résztvevő polgármesterek többsége sem ér-
tett egyet a kistérségi tagság működésével. 
Felkérték Vass Lászlót, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjét, 
dolgozza ki, hogyan lehetne a házi és jelző-
rendszeres segítségnyújtást ellátni a Szolgá-
lat keretein belül, pl. Reziben ezt a feladatot 
vállalkozóval látják el, kevesebb költséggel. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 
hatályos társulási megállapodásában rögzí-
tett feladatok közül a szociális feladatok, a 
belső ellenőrzés, valamint a területfejlesztés 
monitoring ellátását, figyelemmel a jelenlegi 
finanszírozási feltételekre, az elhangzottak 
ellenére előreláthatólag a jövőben is a Keszt-
hely és Környéke Kistérségi Többcélú Társu-
lás keretein belül kívánja biztosítani. 

 A negyedik napirendi pontban a Gye-
nesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület többlet-
támogatásáról döntött a képviselő-testület a 
nyári vendégpolgárőrök fogadása, illetve az 
ehhez kapcsolódó többletköltségek biztosítá-
sára. 

 Az ötödik napirend keretében a 2018. 
január 1. napjától megüresedő házi gyermek-
orvosi állás meghirdetéséről döntött a képvi-
selő-testület. 

Ezt követően a jelenleg beadott önkor-
mányzati pályázatokról tájékoztatta polgár-
mester úr a jelenlévőket: 

- TOP: belterületi csapadékvíz-elvezető 
hálózat kiépítése és fejújítása, közétkezte-
tés-fejlesztés, gyermekegészségügyi szolgál-
tatások fejlesztése, önkormányzati épületek 
fotovoltaikus rendszerrel történő ellátása 
horgászturisztikai és kerékpáros turisztikai 
fejlesztések, adósságkonszolidáció 1-2.

- EFOP pályázat: humán szolgáltatások 
fejlesztése a Tátika-Rezi térségben, 

- BM: belterületi utak, járdák fejlesztése, 
- ASP rendszer kialakítása
- BFT pályázat: Kárpáti korzó szabadidős 

elemek
- KLIK pályázat: iskolai komplex fejlesz-

tés, tornateremmel
- TAO 2016-2017. műfüves pálya kialakí-

tása, világítás, kerítés, utánpótlás-nevelés
- VP pályázat: útkarbantartó gépek 
- belterületi utak felújítása pályázat
- MTÜ: strandi pályázatok – diási és 

gyenesi strand fejlesztései 
- Gyenesdiás várossá nyilvánításának pá-

lyázata
Tekintettel a pályázatok nagy számára, a 

képviselő-testület egy fő pályázatíró státuszt 
hozott létre. 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2017. szeptember 12-én, 18 órakor tartja. 
Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2017. I. 
félévi gazdálkodás tapasztalatairól

2.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékenysé-
géről

A KÉPViSElő-TESTÜlETi ÜlÉSEK 
TOVÁBBRA IS NyILVÁNOSAK!
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SPORT

Világbajnoki érmekkel tért 
haza Lanz Tamara

Horvátországban, Porecben rendezte a 
Dance Star Master táncszövetség május vé-
gén a világbajnokságát, amin 50 ország hét-
ezer versenyzője vett részt. Köztük a nagyka-
nizsai Szan-Dia FSC versenyzői képviselték 
hazánkat nyolcvankilencen fővel. Ők 26 gya-
korlatot mutattak be a zsűri 5 arany-, 6 ezüst-, 
7 bronzéremmel jutalmazta teljesítményüket. 

- A világbajnokság öt napig tartott. – Kezd-
te a visszaemlékezést Lanz Tamara, aki 
gyenesdiásról szintén indult a vb-n. Majd 
így folytatta a sikeres szereplés feleleveníté-
sét. - Május 24-én hajnali ötkor indultunk és 
délután már versenyeztünk is. Este a tenger-
parton tartották a nyitó ünnepséget. Pihenő 
időben a tengerbe is belemehettünk csak egy 
kicsit hideg volt, ezért inkább a medencébe 
fürödtünk. Szinte mindennap versenyeztem. 
Pénteken a bajnokok éjszakáján a legjobb 
táncosok léptek fel, közülük a három, legjobb 
díjat nyert. A szombati városnézés és fürdés 
után másnap, vasárnap volt a nagy nap! Az 
eredményhirdetést a tengerparton tartották. A 
Junior „B” szólóban 16 indulóból a 2. he-
lyen végeztem az Amerika Kapitánnyal, a 
Szuperhősökkel és a Csillagjegyekben 13 
indulóból egyaránt 2. helyen végeztünk. 
Csoportban 9 indulóból egy 4. hely és egy 2. 
helyet szereztünk.

Büszke vagyok az eredményeimre! Nagyon 
jól éreztem magam. És ezt mind az edzőim-
nek köszönhetem és persze a sok gyakorlás-
nak!

Érmek, kupák, bajnokok.. 
Új sportnak szurkolhatunk! 

 
Gyenesdiási gyermekek körében is népsze-

rű foglalkozássá nőtte ki magát a társastánc, 
magasabb szinten a versenytánc. Az egye-
sület, amely a régiónkban eleddig kevésbé 
elterjedt sport és művészeti ág életre kelté-
sét tűzte ki céljául, az EMotion Táncstúdió. 
Névválasztásuk a mozdulat, és a mozdulat 
által megélt, vagy éppen kiváltott érzések 
kapcsolatát szimbolizálja. Az angol nyelvben 
a motion mozdulatot, míg az emotion érzel-
met jelent. Az egyesületben nagy létszámban 
vannak jelen Gyenesdiásiak is, közülük töb-
ben már sikeres versenyzők.

 
Céljaik:
- A társastánc kultúra klasszikus értékeihez 

hű, elegáns, minőségi oktatása
- Viselkedés és illem szabályainak képvise-

lete

- Sportos, fitt, mozgással teli, egészséges 
életmód megteremtése

- A tánc magával ragadó világát MINDEN 
korosztály számára megismertetni

 
A klub 2015-ben kezdte meg közös munkáját 

azzal a 10-15 fiatallal, akik azelőtt is már is-
merkedtek a tánc egyes formáival. A táncolni 
járók létszáma mostanra meghaladta a 80 főt, 
ráadásul a felnőtteket is egyre nagyobb sikerrel 
csábítják be a tánctermekbe. Közel 30-an van-
nak már és nagyon lelkesek. Táncolni ugyanis 
nem korfüggő, javítja az ember mindenkori 
fizikumát, erőnlétét, emellett kikapcsol, szóra-
koztat, és fiatalon tart. 

Tanáruk Filák Marek, professzionista táncos 
és táncpedagógus. A Magyar Táncművészeti 
Főiskolán végzett, 28 éves táncos múlttal, mel-
lette 16 éves oktatói tapasztalattal rendelkezik. 
Táncosként és tanárként is sikeres pályafutást 
tudhat maga mögött. Tíztáncos versenyzőként 
korosztályában magyar bajnoki címet szerzett, 
míg tanítványai közt számos területi, orszá-
gos, és magyar bajnok páros is nevelkedett. A 
helyi tanítványok iránt táplált kötelességtudat 
és szeretet, illetve a bennük rejlő lehetőségek 
hatására költözött ide, október óta már Keszt-
helyen él.

A stúdióban jelenleg párosok és lányformá-
ciók társastánc képzése zajlik. A táncstílusok 
közül egyelőre a Latin-amerikai és show jel-
legű táncok élveznek elsőbbséget, de az idő 
előrehaladtával a Standard, klasszikusabb vo-
nalon is tartanak majd órákat.

 
Több párosuk és formációs csapatuk részt 

vett élete első, a WADF égisze alatt rende-
zett versenyén, ahol kiemelkedő teljesítményt 
nyújtva, 8 nevezett versenyszámból, 6 arany-
éremmel, mellette több ezüst és bronzérem-
mel is gazdagodtak. Néhány párosuk már az 
MTÁSZ (Magyar TáncSport Szakszövetség) 
igazolt versenyzőjeként is megmérettette ma-
gát, mi több, nagyszerű eredményeket értek 
el. Első versenyükön, a Nyugat Magyarország 
Bajnokságon mind a három nevezett párosuk 
döntőbe, az egyik duó egészen a dobogó leg-
felső fokáig jutott, s büszkék lehetünk, Területi 
Bajnokok lettek! Azóta további országos ver-
senyeken is részt vettek a táncosokkal, újabb 
döntős szereplésekkel, köztük 7 első és máso-
dik helyezéssel abszolválva azokat. A kemény 
munka nyáron is folytatódik tovább, hiszen 
több párosuk augusztusban kezdi meg a hivata-
los versenyzését, míg a már tapasztaltabbakra 
óriási kihívás vár, szeptemberben országos baj-
nokságon indulnak, ahol gyenesdiási gyereke-
kért is szurkolhatunk.

A táncosokat előszeretettel hívják meg 
nagy rendezvényekre fellépni, sőt, már Gye-
nesdiáson is megismerhette őket a nagykö-
zönség például a Keszegfesztiválon vagy 
az iskolai alapítványi bálon. Ha érdeklőd-
nének az EMotion Táncstúdió felől, leendő 
szerepléseiről, versenyeiről, akkor mindenképp 
látogassanak el a csapat Facebook oldalára.

„Egy kis latin” formációs csapat

Sümegi Botond és Vastag Zsófi kategóriájuk 
Nyugat-Magyarország Bajnokai



Gyenesdiási Híradó 2017. június- 13 -

Gyenesdiási sportoló is vitte 
az ifjúsági Olimpiai lángot 

Balatonfüreden
Az idén Magyar-

ország, azon belül 
Győr városa ad 
otthont a Európai 
Ifjúsági Olimpi-
ai Fesztiválnak. 
(EYOF)

A július 23. és 
29. között sorra 
kerülő EYOF a 14 
és 18 év közötti 
fiatalok versenye, 
amelyen tíz sport-
ágban 130 versenyszámot rendeznek. A győri 
eseményre ötven országból 2500 sportolót 
és 1100 kísérőt várnak. Magyarországot 152 
sportoló képviseli, ami rekordnak számít.

A láng Rómából indult, majd Magyaror-
szágra érve országjáró körútra indult, mely-
nek során számos településre ellátogatott. 
Érintette többek között a nagyobb városokat, 
a megyeszékhelyeket is.

A helyi NyBRSE röplabdaegyesületnél 
nevelkedett Sebestyén Flóra is azok a sike-
res sportolók között lehetett, akik az Olim-
piai lángot vitték, és remélhetőleg a verse-
nyeken is résztvevő lesz.

Bővebb info: http://gyor2017.hu/hu_HU/
kezdolap

labdarúgó évadzárás

A Zala megyei I. osztályban szereplő fel-
nőtt férfi labdarúgó csapat a 14. helyen fe-
jezte be a bajnokságot. A 28 mérkőzés alatt 8 
győzelmet szereztek, 3 döntetlenre került sor 
és 17-szer szenvedtek vereséget. Az után-
pótlás csapat többszöri ki nem állása miatt 
12 pontot levontak tőlük, így 15-el zárták a 
bajnokságot. 

Utolsó mérkőzésükön az Olajmunkás el-

len 2-1-re nyertek. A csapat összeállítása: 
Hajba Gábor – Szigeti, Mátó, Balogh, Hegyi, 
Pandur, Szabó B., (Soós G.), Sipos, Szőcze 
(Soós M.), Sipőcz (Kocsis), Czafit R. (Torsa). 
Edző: Hajba Géza. Láthatók a mérkőzést kö-
vetően készült fotón az öltözőnél (jobb alsó 
kép).

- A feljutást követően mindenki úgy gon-
dolta, sima szezon elé nézünk. – Mondta 
Hajba Géza edző - A vezetés nem erősített a 
játékosok nem edzettek, csak öt-hat fő vett 
rajtuk részt. A felkészülési mérkőzések sor-
ban maradtak el. A bajnokságban a biztos 
bennmaradás elérését terveztem 2x15 pont 
megszerzésével, amitől 3 ponttal maradtunk 
el. Nem sok, ennél többre is képes lett volna 
a csapat. Elől öt ziccer helyzet is kevésnek 
bizonyult a gólszerzéshez, míg hátul minden 
bement, amit kapura rúgtak. Régi igazság: 
„válasz egy jó kapust!” A játékosok szeretné-
nek együtt maradni és együtt is kellene tarta-
ni őket! Egy kapus igazolásával a 8-10. hely 
garantált lenne. Az utolsó két mérkőzésen be-
bizonyította a csapat a megyei I. osztályban a 
helye a Gyenesdiásnak.

A Megyei III. osztály Kelet csoportjában 
szereplő második csapatunk a 8. helyen 
végzett. A 28 mérkőzésből 11-et megnyertek, 
3 döntetlen és 14 verséggel 36 pontot gyűj-
töttek. Viszonylag nagy kerettel és jókedv-
vel játszottak végig. A csapatban szerepelt a 
fényképen álló sorban balról: Heincz Adrian, 
Redei Péter (edző), Borbély Gyula, Gomb-
ár Csaba, Prosztovics Ferenc, Jeles Kornél, 
Koller Balázs, Zsohár Péter, Hegedüs Pat-
rik, Tódor Bence, Zsiros Daniel, Sándor Ist-
ván. Elől: Ángyán Szilveszter (labdaszedő), 
Sohonyai Tamás, Dr Berda Benedek, Pandur 
Tamás, Niklai Marcell, Takács Ádám, Csák 
Benjamin, Kisfalusi Gyula, Tafota Tamás.

Képről hiányoznak: Halász László, Heincz 
István, Rádi László, Pál Tamás, Németh 
Donáth Ákos, Purt Tibor, Szakmari Attila, 
Mosdósi Attila. (Bal alsó kép)

A női I. osztályú bajnokságban szereplő 
csapat jó rugóerővel rendelkezett, gólgazdag 

mérkőzéseket játszottak. A 20 mérkőzésükből 
12-öt megnyertek, 2 döntetlent játszottak és 6 
vereséget szenvedtek. Csapatban legtöbbszőr 
játszottak: Propszt Viktória, Hozlár Edina, 
Benkő Réka, Vincze Beáta, Pati Rebeka, Ró-
nay Zsuzsanna, Hegedüs Veronika, Hozlár 
Edina, Vida Adrienn, Szabó Anna, Kuti Vero-
nika, Szabó Viktória, Szeibert Noémi. Edző: 
Meszlényi Imre. 

Asztalitenisz évadzáró

A Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesü-
let a 2016 - 2017 évi NB-ii-s bajnokságban 
a 8. helyen végzett az Észak-Nyugati cso-
portban. A sérülések ebben a szezonban is 
megnehezítették a versenyzésüket. A 18 mér-
kőzésből 5-öt megnyertek, 3-at döntetlenre 
hoztak. Az utolsó két mérkőzésük:

BVSC – Zugló III. – Gyenesdiás ASE 16:2
Győzött: Barabás 2. Az éllovas magabiztos 

győzelmét hozta a találkozó.
Gyenesdiás ASE – PTE-PEAC – Kalo-Méh 

III. 5:13
Győzött: Bontó 2, Barabás, Fazekas, és a 

Fazekas – Barabás páros.
A 2. helyezett vendégeket a szerencse is tá-

mogatta.
Budapesten június 3-án rendezték a Moz-

gáskorlátozott Asztaliteniszezők Országos 
Bajnokságát, ahol Kovács Tamás a GyASE 
elnöke is indult. Férfi ülök egyéniben 4. 
lett, párosban Barabás Balázzsal (Sanitas-
Budo SE) első lett. 
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GyENESDIÁS

Donnerstag, 29. Juni bis Sonntag, 2. Juli
Mercedes G-amboree
Europas größtes Mercedes G/Puch G-Treffen 

auf der Faludi-Wiese Iparosok utca
Die Veranstalter erwarten rund 130 Autos aus 15 

Ländern.
Balaton, Berge und Täler, Offroad-Gelände und 

extra viel PS! Was kann man sich mehr zu einem 
super Autotreffen wünschen?!? Festivalstimmung 
ist garantiert!

Samstag, 1. Juli ab 10.00 Uhr Schnuppertag 
für Zuschauer

Die Zuschauer können sich an diesem Tag auf 
spektakuläre Geschicklichkeitsaufgaben der Mer-
cedes Geländewagenbesitzer freuen. 

09:00-13:00  Trial Programme
13:00-16:00  Vorführungen 
13:00-17:00  Puch Shuttle auf dem Gelände
Anmeldung für Mercedes G-Besitzer:
Horváth Balázs, Tel. +36 30 206 07 53, 

gamboree@gmail.com, www.facebook.com/
gamboree

Weitere Infos:  Tourinform Gyenesdiás, Tel. +36 
83 511-790, gyenesdias@tourinform.hu

Samstag, 8. Juli und Sonntag, 9. Juli auf dem 
Marktplatz

9. Gyenesdiáser Fisch-Festival mit gebratenen 
Brassen

Eintritt frei, jeder ist herzlich willkommen.
Am Samstag und Sonntag gibt es ab 10.00 Uhr 

laufend frisch gebratene Fische.
Während der Nachmittage Unterhaltung und 

Spiele für Kinder.
Samstag, 8. Juli
10.00 Markt-Öffnung
15.00 Spielklub für Kinder
15.00 Registrierung der Teilnehmer für den 

Kochwettbewerb
16.00 Eröffnung der Veranstaltung, Fischsuppen-

Kochwettbewerb
18.00 Preisverleihung
18.20 Akkordeonmusik
19.00 Fidelis Brass Konzert
20.00 Latin Duo Konzert
21.00 Tanzmusik mit der Start-Band
Sonntag, 9. Juli
10.00 Markt-Öffnung
17.30 Konzert
19:00 Irische Musik
21:00 Tanzmusik mit Gabor&Gabor
Bitte beachten: Die Teilnehmer am 

Kochwettbewerb erhalten Karpfenfische und 
Zutaten für die Fischsuppe. Eigene Zutaten 
können mitgebracht werden. Um 17.30 Uhr soll 
die Suppe fertig sein, damit die Jury eine normale 
Portion davon probieren kann. Es werden Farbe, 
Geschmack, Geruch und Präsentation bewertet.

Weitere Informationen: Tourinform Gyenesdi-
ás, +36 83/511-790

gyenesdias@tourinform.hu

Donnerstag, 13. – Sonntag, 16. Juli im Kárpáti-
Park (neben dem Markt)

Gyenesdiáser Weinfest - 4 tägige Veranstaltung. 
Flanier- und Genussmeile, Weinstraße, Volkskunst- 
und Kunsthandwerk, Kultur und Kinderprogramme. 
Eintritt frei. Jeder ist herzlich willkommen.

Donnerstag, 13. Juli
18.30 Offizielle Eröffnung des Gyenesdiáser 

Weinfestivals, dann Folkloreprogramm 
21.00 Tanzmusik mit der Silver Band
01.00 Heute nicht so spät ins Bett, morgen ist 

noch ein Arbeitstag!
Freitag, 14. Juli
18.00 Kinderprogramme, lustige Clown-Show
18.45 „Folk on 45” Gitarre und Gesang
20.00 Péterfy Bori und die Love Band
22.00 Tanzmusik mit der Helios Band
02.00 Schluss für heute
Samstag, 15. Juli
18.00 „Marzipan-Kätzchen” – Musik, 

interaktives Marionettentheater
19.00 P.Nagy Ferenc (ex Tolcsvay-Trio) und 

Kovács József Lászlo (ex 100 Folk Celsius)
20.30 Musik mit der Karthago-Kombo
22.30 Tanzmusik mit der Fantasy-Band
02.00 Ende Gelände 
Sonntag, 16. Juli
18.00 Musikalisches Kinder- und 

Marionettenprogramm
20.00 Gergely Róberts Nostalgie-Programm
21.30 Tanzmusik mit der Start-Band
01.00 Das war´s für 2017, nächstes Jahr gibt´s 

wieder ein Weinfest
währenddessen ca. 22.00 Feuerwerk

Sonntag, 16. Juli von 09.00 – 18.00 Uhr in der 
Szoroshadistr. Off-Road Strecke

Schrottauto-Rennen Nationale Meisterschaft 
- Ganztägige Sportveranstaltung mit spektakulären 
Programmen, Crashs und sensationellen 
Überschlägen

09.00-11.00 Uhr Training
11.00-12.00 Uhr Jugend-Rennen in der Lada-

Kategorie
13.00 Uhr  Läufe
Eintrittspreise: Erwachsene 1.500 Ft, Kinder bis 

14 J. 1.000 Ft, 0-6 J. frei

Bridge-Club startet in Gyenesdiás!
 
Eine gute Nachricht für Liebhaber des geistigen 

Sports. Bridge Club startet diesen Sommer in Gye-
nesdiás, mit freundlicher Genehmigung der lokalen

Verwaltung.
Das Ziel der Gründer des Vereinsist, dass 

man auch während der Ferienauf  seine 
Lieblingsbeschäftigung nicht verzichten muss. Um 
dies zu tun,  ist es wichtig, vor Ort, Spielpartner für 
das Spiel zu finden.

Die Spiele finden jeden Dienstag vom 11. Juli  bis 
15. Auguststatt.Drei Wochen lang im Speisesaal 
des Gemeindehauses, und danach in der gegenüber-
legenden Bibliothek statt.

Erster Termin: Dienstag  11. Juli 2017, 17.00 Uhr
Adresse: 8315 Gyenesdiás
               Kossuth Lajos u 97
             Spielsaal der Bibliothek J.A.

Alle Spieler sind herzlich willkommen!
Johanna Bessenyey und Júlia Lajos
Kontakt: 06 30 201-1440
06 30 951-8311

Geführte Wanderungen in Gyenesdiás
Montag, 26. Juni: Nächtliche Wanderung zum 

Berzseny-Aussichtsturm
Montag, 03. Juli:  Nächtliche Wanderung zum 

Gyenesdiáser Lichtkreuz
Sonntag, 23. Juli: Tour Vadlány-Höhle und 

ehemalige Küste des Pannon-Sees
Sonntag, 13. August: Tour Vadlány-Höhle
Montag, 28. August: Nächtliche Wanderung zum 

Gyenesdiáser Lichtkreuz

Weitere Informationen und Anmeldung: 
Dr. Szentes Szilárd (Geotour-Führer), Tel: 06 30/ 

507-5706

Alles auf einen Blick in zeitlicher Folge

Samstag, 24. Juni: Nacht der Museen in Keszt-
hely;

Samstag, 24. Juni ab 18 Uhr: 
Saisoneröffnungsparty in der Dream Beach 
Cocktail-Bar am Diáser Spielstrand;

Samstag, 24. Juni + Sonntag, 25. Juni: 
Musikabende auf dem Markt, Live-Gitarrenmusik 
mit Lajos Tátrai;

Montag, 26. Juni: Nächtliche Wanderung zum 
Berzseny-Aussichtsturm;

Samstag, 1. Juli: Internationales G-amboree, 
Mercedes-Geländewagen-Treffen;

Montag, 3. Juli: Nächtliche Wanderung zum 
Gyenesdiáser Lichtkreuz;

Freitag, 7. – Sonntag, 9. Juli: Nationale 
Meisterschaft Junioren-Strandvolleyball;

Samstag, 8. + Sonntag, 9. Juli: Gyenesdiáser 
Fisch-Festival, Bratfisch, Kochwettbewerb, Musik 
und Unterhaltung für Groß und Klein;

Donnerstag, 13. – Sonntag, 16. Juli: 
Gyenesdiáser Weinfest, Genussmeile, Weinstraße, 
Folklore, Musik und Unterhaltung für Groß und 
Klein;

Sonntag, 16. Juli: Schrottauto-Rennen, 
spannende Rennen und spektakuläre 
Vorführungen;

Samstag, 22. Juli: Cruisers Hungary–Rockin´ 
Beach, Rockabilly-Party am Diáser Spielstrand;

Samstag, 22. Juli: Mondscheinwanderung in den 
Keszthelyer Bergen;

Sonntag, 23. Juli: Tour Vadlány-Höhle und 
ehemalige Küste des Pannon-Sees,

geführte Wanderung für geologisch Interessierte;
Dienstag, 25. Juli: St. Christopher Tag, Hausfest 

im J&A Keramikhaus, Traditionspflege und 
Brauchtum, Volkskunst und Kunsthandwerk;

Freitag, 28. Juli: Die Nacht der Strände, 
nächtliches Baden, spielerische Wettkämpfe, 
Musik am Diáser Spielstrand. 

Detaillierte Programminformationen auf der 
Tourinform-Webseite www.gyenesdias.info.hu 
oder direkt im Tourinform-Büro.

mailto:gamboree@gmail.com
mailto:gyenesdias@tourinform.hu
mailto:gyenesdias@tourinform.hu
http://www.gyenesdias.info.hu
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Mercedes G-amboree
2017. június 29. és július 2 között ismét 

Gyenesdiáson kerül megrendezésre, Európa 
legnagyobb Mercedes G / Puch G találkozója.

A találkozóra 15 országból mintegy 130 
autót várnak a szervezők. 

A helyszín: 8315 Gyenesdiás, iparosok 
útja

Gazdag programkínálat: Off road és trial be-
mutatók az új Mercedes G autók és Puch járat 
a rendezvény területen

További információ: www.gamboree.hu

Bridzs klub indul 
Gyenesdiáson!

 
A szellemi sport kedvelőinek igencsak jó 

hír, hogy a bridzs klub a Gyenesdiási Önkor-
mányzat jóvoltából az önkormányzat ebédlő-
jében kap helyet, később az ebédlő felújítása 
miatt a könyvtár előterébe költözik. 

A klub egyébként tavaly nyáron kezdte meg 
működését a balatongyöröki Hotel Panoráma 
kávézójában.

Az alapítók célja, hogy a nyaralás alatt se 
kelljen lemondania senkinek kedvenc időtöl-
téséről. Ehhez elengedhetetlen, hogy itt hely-

ben is megtaláljuk partnereinket e népszerű 
játékhoz és összemérhessük tudásunkat.

Az összejövetel minden hét keddjén lesz 
július 11 és augusztus 15 között eleinte az 
ebédlőben, majd a szemben lévő klubkönyv-
tárban.

Első időpont: 2017. július 11 kedd 17.00 óra 
Helyszín:  8315 Gyenesdiás 

Kossuth Lajos u 97 
 J.A. Klubkönyvtárral 
szembeni ebédlő

Minden játékost szeretettel várunk!
Bessenyey Johanna és Lajos Júlia
Érdeklődni:  06 30 201-1440 

06 30 9518-311

Digitális szakadék csökkentése 
a GiNOP-6.1.2. program 

keretében.
Gyenesdiáson júniusban is elindult az 

ingyenes számítógépes oktatás.
A teljes képzés 70 órásra lett tervezve, ez 

igazából két 35-35 órás modulból áll.
Jó tanulást kívánunk a csoportnak!
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Apróhirdetések
Elcserélném, vagy eladnám keszthelyi, a 

kórházhoz közel lévő földszinti, tömbfűtéses, 
2 szoba, étkezős, erkélyes lakásomat 
Gyenesdiási kis házra vagy lakásra. 

Tel: 06 20 775 7619

Házi tyúktojás eladó. Tel:0630/217 3751

Gyenesdiáson naponta friss kecsketej, 
anyakecskék és kecskegidák eladók. 

Istállótrágya ingyen elvihető! 
Érd: 06 30 901 2424

Fűnyírást, kertgondozást vállalok. 
Tel: 70/386 1028 vagy 70/560 9059

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 3486 253
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

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

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/71-61-569

Szálas műszempilla. Hidroabrázió. 
Gyémántfejes bőrcsiszolás. 

Tű nélküli mezoterápia. Arany kezelés. 
Füllyukasztás (babáknak is). Orrpiercing

Gyenesdiás Csokonai köz 14. 
Tel: 83/316-659

Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

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

Csatlakozz a Szezon Kosár Bevásárló 
Közösséghez, PÉNTEKENKÉNT (V)EGYÉl 

VELÜNK HELyIT!

Küldetés: közvetlenül a helyi termelőtől vásáro-
lunk, ezzel növeljük a helyben előállított élelmisze-
rek fogyasztását Hévíz-Keszthely 40 km-es térsé-
gében. Közvetlenül ösztönözzük a helyi termelést, 
megerősítjük a helyi gazdaságot a LEADER Helyi 
Fejlesztési Stratégia célkitűzései mentén.

Ha időt szeretnél spórolni, rendeld meg előre sa-
ját helyi termék kosarad tartalmát, és vedd át az 
egészséges élelmet kedvenc termelőidtől a SZE-
ZON KOSÁR BEVÁSÁRLó KÖZÖSSÉGBEN!

Hogyan lehetsz aktív részese és formálója a bevá-
sárló közösségnek?
	Regisztrálj a szezonkosar@gmail.com e-mail 

címen!
	Keddenként rendelj a megküldött terméklistá-

ról!
	Gyere el péntekenként az átadásra és vedd át 

a termékeket!
	Átadáskor rendelésed fizesd ki közvetlenül a 

termelőnek!

Átadás helye: VITAL FORUM Rendezvényköz-
pont (Keszthely, Lippay Gáspár u. 3.)

Átadás ideje: MINDEN PÉNTEKEN 17:30-
19:30 óráig
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BALLAGó 
DIÁKJAINK

8. a osztály:
Banicz Zoltán,

Bedecs Balázs Marcell,
Borda Róbert,

Czibor Eszter Anna,
Darázsi Bence Tamás,
Ehnert Benny Andreas,

Fekete Tamás,
György Tomaj Balázs,

Heincz Dominika,
Hocz Gábor,

Hoffgart Liza,
Horváth Dorottya,

Horváth Dóra,
Hugó Viktória,
Jantász Regina,
Kocsis Zsófia,
Kovács Máté,
Márkus Enikő,
Papp Dominik,

Papp Petra Regina,
Szabó Bence,

Szabó Bence Levente,
Tamás Luca,

Tóth Bennó Tibor

8. b osztály:
Ágoston Flóra,
Alkusz Judit,

Beleznai László Ádám,
Czibor Bence,

Fodor Dániel Patrik,
Góra Dominika, 

Karászi Georgina,
Karászi Karina,
Kovács Hanna,
Maár Dorina,

Mácsai Dániel,
Plótár Bori,

Plótár Mirtill,
Szalai Súta,

Szupper Olivér András,
Vajda Virág

8. c osztály:
Bognár József,

Czimondor Ármin Miklós,
Csali Attila,

Kovács János,
Lakatos Gellért,

Lázár Filip,
Lobitz Norbert,
Mauz Balázs,

Nagy Klaudia Virág,
Orbán Laura,
Szász Máté,

Szi-Márton Eszter,
Szollár Márk János
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

KERTÉPÍTÉSBEN JÁRTAS
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

Cserszegtomaji központtal kertépítő cég munkatársakat keres.

Feladat: 3-6 fős csapatban összetett kertépítési munka végzése 
(tereprendezés, növényültetés, építőmesteri munkák, térburkolat készítése, 

öntözőrendszer telepítése).

Jelentkezés e-mailben önéletrajzzal az alábbi címre: info@magnoliaart.hu

Érvényes: 2017.07.05-07.11.
Coca Cola termékek 1,75 l 319 Ft/db 182 Ft/l
Theodora ásványvizek 1,5 l 79 Ft/db 52 Ft/l

Farmer UHT tej 1,5 l 169 Ft/l
Frissen fejt teljes értékű tehéntej, magyar tarka tehenektől 

159 Ft/l
komáromy pékség Gyenesdiás, 

Kemencéből a polcra. Folyamatosan friss!
Teljes zöldség-gyümölcs választék, napi legkedvezőbb áron.

Befőző sárgabarack rendelhető.
Trafikban teljes dohányáru válaszék és villányi, szekszárdi, 

balatonkörnyéki, keszthelyi folyóborok kedvező ár-érték 
arányban kaphatók.

NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-16; V: 6-12

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor 
kis-és nagykereskedés, trafik egy 

helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt, 
kényelmes nagy parkolóval!

„Célunk: megőrizni, amit a 
természet adott, pótolni, amit 
megtagadott és még szebbé 
tenni, ami már megadatott.” 

Áprilistól sok szeretettel vÁrok minden 
szépülni, felfrissülni vÁgyó vendéget!

Szolgáltatások:
•  Arckezelések (Arc- és dekoltázs 

masszázs, Anti-Aging és 
hideglézeres ránctalanító 
kezelés, tisztító kezelés, stb.)

• Pedikűr - Manikűr, gél-lakkozás
•  Sminkelés, szemöldök és 

szempilla festés, szemöldök 
szedés

• Gyantázás, stb.

Nyitva tartás: Akár a hét minden napján!
Bejelentkezés: Őri Sára kozmetikus • Tel: 30/603-5695

Vonyarcvashegy, Fő út 58. • fb.com/sarikozmetika

A kupon felmutatása 
10% kedvezményre jogosít egy 

választott arckezelés árából.
Felhasználható: 2017. június 30.

VonyarcVashegy, Fő út 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

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

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. június 15-től 30-ig.

MultifOkális szeMüveg 
pénzvisszafizetési 
garanciával.
Széles látómezővel, 6 hónap megszokási 
garanciával 69.900 Ft/db helyett most 

55.000 ft/db árOn!
ingyenes látásvizsgálat mindenkinek!

Mácsai-Tischner  
henrieTT

DUNA HOUSE 
értékesítő

... akkor én vagyok  
az Ön embere. 
Forduljon hozzám bizalommal  
ingatlanok eladása, vétele  
és bérbeadása kapcsán.

Telefon: +36 30 742 7450  E-mail: macsai.henriett@dh.hu

 Ha nem szeretne  
idegeneket beengedni 
otthonába...

 Ha nincs ideje  
az érdeklődő  
hívásokat kezelni...

 Ha nem ott lakik,  
ahol ingatlana található...
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