
Programajánló
Július 22-én, szombaton Cruisers 

Hungary - Rockin’ Beach: 
Rockabilly buli, vagány verdák a Diási 
Játékstrandon.

Július 25-én, kedden 15 órakor Ikonfestő 
tábor kiállításának megnyitója és dr. 
Kelemen Erzsébet könyvbemutatója.

Július 25-én, kedden Kristóf 
nap: Hagyományőrző nap a 
Kerámiaházban: kézműves- és 
kulturális bemutatók 

Július 28-án, pénteken „Strandok 
éjszakája”: Éjszakai fürdőzés, 
versenyek, zene a Diási Játékstrandon

Augusztus 2., 9. és 16. Községházi esték 
(részletek a 3. oldalon)

Augusztus 4-én, pénteken Klassz a 
pARTon: nyári zenés program a Diási 
Játékstrandon

Augusztus 5-én, szombaton Sportnap a 
Gyenesi Lidóstrandon: vidám sportos 
nap csapatversenyekkel

Augusztus 11-13. Korzó estek
Kárpátia koncert, Kelemen Kabátban, 

Kávészünet zenekar, utcabál 
(részletek 3. oldal)

Augusztus 12-én, szombaton Erős 
emberek versenye a Balaton Beach 
Bar & Grill-nél, a főút mellett 
Izgalmas megmérettetés látványos 
erőpróbákkal

Augusztus 16-án, szerdán 19 órától, Köz-
ségházi esték hangverseny és Kovács 
Tibor festőművész kiállításának meg-
nyitója

augusztus 19-én, szombaton a pásztorház-
ban kenyérsütés, dagasztás 10 órakor.

Augusztus (19-)20. Festetics Vágta Nem-
zeti Vágta regionális előfutama, meg-
lepetés műsor, lovas bemutatók, játszó-
ház, vásár 

Még több program előzetes a Turisztikai 
Egyesületi híreknél. (6. oldal)

Szeretettel várjuk programjainkra!

GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. július XXVIII. évfolyam, 7. szám 
Megjelenik: július 21-én

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 10.

Jó műsorok, sok látogató, 
fesztivál hangulat a bornapokon

Ezúttal szerencsénk volt az időjárással, a 
Gyenesdiási Bornapok négy napján néha 
kissé szeles, picit hűvös volt, de ez nem 
zavarta a rendezvényre látogatókat, magát a 
rendezvényt sem.  A csütörtöki megnyitóna-
pon vált nyilvánossá, hogy Gyenesdiás bora 
a Rádi Pincészet Balatoni Zengője lett. 
Sok érdeklődőt vonzott pénteken Péterfy 
Bori és a Love Band, szombaton a legen-
dás – de még mindig fiatalos – Karthago 
együttes, vasárnap pedig Gergely Róbert 
és két énekes partnernője műsora. 

Folytatás a 2. oldalon

Gyenesdiás Nagyközség 2017. 
évi bora a Balatoni Zengő 

Gyenesdiás Nagyközség Képviselő-testü-
lete 2017. július 3-i döntése alapján Rádi 
László gyenesdiási borász a 2016. évi 
termelésű BALATONI ZENGŐ borá-
val „Gyenesdiás Nagyközség Bora 2017” 
címet nyerte el.  A cím a bortermelő több 
éven át tartó, kiemelkedő teljesítményét, 
borainak állandó kiváló minőségét tükrözi. 
A zengő 1982 óta egy államilag elismert 
szőlőfajta. Bora illatos, harmonikus, savas 
karakterű, de finom savakkal rendelkező, 
minőségi fehérbor.

A verseny hivatalos eredményhirdetésére a 

Zalai Borcégér Gyenesdiási Bornapok alkal-
mával került sor.

Ezúton gratulálunk a családnak!

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/kristof-nap.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/hu/esemeny/strandok-ejszakaja-gyenesdiason.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/klassz-a-parton.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/klassz-a-parton.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/korzo-estek.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/1982
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91l%C5%91
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Folytatás az 1. oldalról
Természetesen a gyerekeknek is kedvesked-

tünk zenés, bábos, és bohócműsorral, voltak 
kisebb koncertek és mint mindig; tánczenés 
estek. Tizenegy borház adta a borkínálatot, 

sültek, pecsenyék, rétes, lángos, velőspirítós, 
kürtöskalács, sajtok és más finomságok az 
ételkínálatot.

Új eleme volt a rendezvénynek, hogy pén-
teken és szombaton, a nagyszínpadon csak a 

nagykoncertek zajlottak, sikerült 
ezzel a műsorok közötti átállás, 
beállás idejét lecsökkenteni.

Köszönetet mondok a rendezvény 
sikeréért közreműködő minden 
résztvevőnek, munkatársaimnak, 
külső szolgáltatóknak, az önkéntes 
Varázshangok Egyesületnek (ját-
szóház), a terület karbantartásáért 
sokat dolgozó takarítóknak; Hoffer 
Zsoltnak és munkatársának, vala-
mint Szakályné Erzsinek és mun-
katársának.

HGY klubkönyvtárvezető

Úsztunk a forgatagban, 
mint hal a vízben

2017. július 8-9-én, igazán meleg, forró 
nyári napokon zajlott a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség és a Hungarikum 
Programiroda fővédnökségével a IX. Gye-
nesdiási Keszegfesztivál.  A rendezvény 
lelke és egyben sikerességének titka az ösz-
szefogás és az önkéntesek segítségnyújtása. 

A mintegy 1,3 tonna gondosan előkészí-
tett keszeget mindkét nap 10 órától sütötték 
az 5-6 fős csapatok. A rendezvény hivata-
los megnyitójára és egyben a Tradicionális 
Halászléfőző verseny indítására szomba-
ton 16 órakor került sor, melyen Gál Lajos 
polgármester köszöntőjét követően a zsűri 
elnöke Miklós Beatrix, a Magyar Nemzeti 
és Gasztronómia Szövetség alelnöke in-
tézett a  11 főzőcsapathoz kéréseket és jó 
tanácsokat, majd bemutatatta a zsűri tagja-
it:  Miklós Beatrix (Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómia Szövetség alelnöke, Balász Gergő 
(A Magyar Olimpiai Csapat ezüstérmes Baj-
noka, mesterszakács), Antal Andrea (Föld-
művelésügyi Minisztérium, Hungarikum 
Főosztályának vezetője), Rózner Imre (az 
alsópáhoki Kolping Hotel étteremigazgató-
ja), Dr. Varga Andrea (Keszthelyi Járási Hi-
vatal vezetője) és Gál Lajos (polgármester).

A főzőverseny ideje alatt Gasztrocsipetkék 
témakörben Vaszily Zsolt jóvoltából lehetett 
ismerkedni a különböző tradicionális ha-

lászlevelekkel, így a Tiszaival és a Bajaival. 
Fontos észrevétel és szándék fogalmazódott 
meg egyúttal a főzőcsapatok részéről, hogy 
immár a Balatoni Halászlé is felkerülhes-
sen a másik kettő mellett a Hungarikumok 
közé.

A főzőversenyen 11 csapat készített 
jobbnál jobb halászleveket, ezáltal  komo-
lyan nehéz helyzetbe hozva  a zsűrit. Dönte-
ni azonban minden versenyen kívánatos, és 
ha még ha apróságokon múlik is, az odafi-
gyelést értékelni kell. Az eredmény tehát a 
következő: 1. helyezett lett a Gyenesdiási 
Polgárőr Egyesület, akik - saját bevallásuk 
szerint- abszolút amatőr szinten viszonyul-
tak a főzéshez, többnyire  a barátság és lel-
kesedés indította őket a megmérettetésen. 

Talán ez az egyszerű, ösztönösen jó érzék, 
amely a sikerüket meghozta. A 2. és 3. he-
lyezett között csupán egyetlen egy pont 
volt a különbség, melyben a Gyenesdiási 
Fürdőegyesület bizonyult  a gyenesdiási 
Ördögfiókáknál egy hajszálnyival jobb-
nak. Az MNGSZ különdíját ezúttal a Felső-
rajk csapata kapta, így a vándor fakanál tőlük 
most visszakerült Gyenesdiásra. Gyenesdiás 
Nagyközség külön méltatását a Nagykanizsa 
Tűzoltók csapattagjai kapták. A többi részt-
vevő csapat (Alaplé-Nagykanizsa, Technika 
Autósiskola-Keszthely, Alsórajki Öregfiúk, 
Keszthelyi Kormoránok, Vak Keszeg-Keszt-
hely) is kitűnő halászlevet készített, melyet a 
zsűri emléklappal és ajándékokkal értékelt. 

 Folytatás a 4. oldalon

Nagyon nagy köszönet a Keszegfesztivál alapjait jelentő sütőcsapatoknak az egész napos  fáradhatatlan és kitűnő munkáért
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a
József Attila Klubkönyvtár tisztelettel meghívja 

Önt, kedves barátait és ismerőseit
2017. július 25-én, kedden 15 órára

a gyenesdiási Községháza nagytermébe,
Gyenesdiási ikonfestő tábor

alkotásait bemutató
kiállítás megnyitójára

 és
dr. Kelemen Erzsébet

költő, író, drámaíró
Rorate

című verseskötetének bemutatójára.
A tárlatot Zolcsák Miklós

görög katolikus atya, a tábor vezetője 
ajánlja a közönség figyelmébe.

A megnyitó után a Kerámia ház minden 
érdeklődőt szeretettel vár Kristóf-napi 

rendezvényére.
További információk: A kiállítás megtekinthető 

2017. augusztus 9-ig,  
munkanapokon 8-16 óráig.

Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. 
Tel: 83/314-507 

Bőrdiszműves hétvége a 
gyenesdiási pásztorházban

2017. augusztus 25-27-ig bőrdíszműves 
hétvégét tartunk – elsősorban felnőttek 
részére - a gyenesdiási Pásztorházban. A 
résztvevők Fehérné Turi Mária bőrdísz-
műves szakmai vezetésével sajátíthatják 
el apróbb bőrtárgyak elkészítésének forté-
lyait.
A foglalkozások időpontjai:
aug. 25. péntek 15-19 óráig
aug. 26. szombat 9-17 óráig
aug.  27. vasárnap 9-13 óráig
Helye:
Pásztorház Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Díja: 4000 Ft

Szerszámok csak korlátozott számban áll-
nak rendelkezésre, ezért főleg lyukasztót 
hozzunk magunkkal! Bőrt biztosítunk, de 
természetesen saját anyaggal is lehet dol-
gozni.
Jelentkezni a részvételi díj felének befi-
zetésével a Klubkönyvtárban Kossuth L. 
u.97.) lehet telefonos egyeztetés után (a 
nyári szabadságolások miatt)
Egyéb információ: Gyenesdiás, Kossuth 
L. u. 97.  83/314-507, 30/342-3934,
harsfalvi.gyorgyne@gmail.com )

Községházi esték, 
kiállítások

Július 25-én, 15 órakor a gyenesdiási 
Ikonfestő tábor kiállítása megnyitójára ke-
rül sor – megnyitja Zolcsák Miklós görög 
katolikus atya – és bemutatjuk dr.Kelemen 
Erzsébet költő-író-drámaíró Rorate című 
verseskötetét.

Idén 3 alkalommal rendezünk kon-
certet a Községháza nagytermében, 
szerdánként;

augusztus  2-án, 20 órakor az Acoustic 
Line Band jazz örökzöldeket játszik

augusztus 9-én, 20 órakor vendégünk a 
Fidelis Brass fúvósnégyes.

augusztus 16-án, 19 órától pedig egy uta-
zást tehetünk  a keresztény zenei irodalom-
ban, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya 
Plébániatemplom  Salve Regina kórusával 
és karnagyukkal, C.Tóth Zoltánnal, aki or-
gonán is zenélni fog. A hangverseny előtt 
nyitjuk Kovács Tibor szekszárdi festőmű-
vész kiállítását is. 

Rendezvényeinkre – amelyek ingyene-
sen látogathatók -  szeretettel várjuk az 
érdeklődőket!

mailto:harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
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Folytatás a 2. oldalról
Ezúton is köszönjük a zsűri szakmailag profi 

munkáját és támogatását, valamint a főzőcsa-
patoknak a lelkes részvételt és a jó hangulatot. 
A rendezvény moderátora Tüskés Balázs volt, 
aki könnyeden tartotta ringásban a  fesztivál 
hangulatot és adott hangot a rendezvény sok-
színű élményének. 

Az est további részében a kulturális progra-
mok kaptak nagyobb hangsúlyt. Páratlan és 
felemelő volt hallgatni a Zalaapáti Harmoni-
kások műsorát és megszokottan tökéletes volt 
a Kék Balaton Fúvós Egyesület koncertje is.  
Az est fénypontja a Tátrai Tibor és Szűcs 
Antal Gábor Latin Duó estje volt, mely iga-
zán méltó levezetést nyújtott ennek a szín-
vonalas rendezvénynek. A szombati napot 
tovább gazdagította a Szemfüles Játszóház, 
a SzezON Bevásárló Közösség és Balatoni 
Civil Szervezetek Szövetségének kitelepülése 
és bemutatkozása is.

A rendezvény vasárnapi napján koraeste a 
sümegi deresedő Vad Gelicék, a MÉZ együt-
tes koncertjei és a Gábor és Gábor együttes 
tánczenéje szórakoztatta  az -  esős idő miatt 
- estére kissé megfogyatkozott közönséget.

A két nap alatt 13 mázsa keszeg fogyott.
A szervezők köszönik a szakmai segítsé-

get: Miklós Beatrixnek (Magyar Nemzeti 
Gasztronómia Szövetség alelnöke), Ba-
lázs Gergőnek (A Magyar Olimpiai Csapat 
ezüstérmes Bajnoka, mesterszakács), Antal 
Andreának (Földművelésügyi Minisztéri-
um, Hungarikum Fősoztályának vezetője), 

Rózner Imrének (az alsópáhoki Kolping Ho-
tel étteremigazgatója), Dr. Varga Andreának 
(Keszhelyi Járási Hivatal vezetője), Vaszily 
Zsoltnak, Hóbár Péternek (Hóbár Halbár) 
és a számtalan önkéntes közreműködőnek.

A rendezvény nem jöhetett volna létre, ha 
nincs a sok lelkes, önkéntes és jó szándékú 
társ, akik az elejétől a végéig segítették a ren-
dezvény lebonyolítását. 

Köszönet a kora reggeli fáradságot nem, 
de a jó kedvet annál jobban ismerő elő-
készítő csapat tagjainak: Bognár Ystván, 
Czibor Zoltánné Piroska, Divinyiné Zsadányi 
Mónika, Bogdán Ágnes, Farkas Ödön, Heilig 
Réka, Horváth Sebestyénné Zsuzsi, Horváth 
Zoltánné, Hosszú Gábor, Hosszúné Horváth 
Mónika, Karáth Rebecka, Kláminger Bence, 
Koloszár György, Komáromy Béla, Kozma 
Tiborné, Kovács László, Kovács Miklósné, 
Kránicz Csaba, Kutasi Szilvi, Lakits Jánosné, 
Lendvainé Molnár Szabina, Lengyel Marcell, 
Lengyel Márk, Nánássy Árpád, Nemes Melin-
da, Pataki Gabriella, Pék András, Pék Flóri-
án, Pékné Orbán Julianna, Porkoláb János, 
Rumpler László, Sigora Zsuzsanna, Szabó 
Sándor, Szabó Sándor, Szántai Géza, Szijártó 
Endréné, Szűr Éva, Tafota Jánosné, Tánczos-
né Marika, Újláb Bence, Újvári Lajosné, Va-
lentin Szilveszter, Venekei Rácz Anita, Venekei 
Richárd.

Nagyon nagy köszönet a Keszegfesztivál 
alapjait jelentő sütőcsapatoknak az egész 
napos  fáradhatatlan és kitűnő munkáért:

A csapat tagjai a szombati napon a Piac 

bejáratánál: Gálné Németh Ildikó, Kissné 
Németh Szilvia, Radocsi Erzsébet, Adriánné 
Kiss Lívia, Németh Vera, Németh Ágnes, Gál 
Marcell, Tompos Ákos.

Vasárnap ugyanitt egy másik csapat tett ta-
núbizonyságot állhatatosságáról, melynek 
tagjai: Riedl Ferenc, Cseh János, Kapitány 
Éva és Hagemann Mária, valamint Kalló 
Anna.

A szombati és vasárnapi napon a színpad 
mellett biztosították a kitűnő sült keszeget és 
vasárnap a marhapörköltet: Keresztes József, 
Keresztesné Erzsi, Krasznai Tamás, Krasznai 
Tamásné Györgyi, Vollnerné Évi, Henczné 
Marika, Sigora Zuzsa, Herkó Zoltán, Halápi 
Anna.

A rendezvény nem jöhetett volna létre az 
önkormányzat műszaki és kulturális mun-
katársainak feszített munkateherbírása 
nélkül sem. Köszönet érte a műszaki csapat 
tagjainak: Nikitscher József, Góth József, Nagy 
Tamás, Bognár Gyula, Földesi Attila, Cseh At-
tila, Hoffer Zsolt és Szakályné Erzsi. Csodála-
tos színpadi díszletet és nagyszerű rendezvényt 
szervezett a József Attila Klubkönyvtár vala-
mennyi dolgozója: Hársfalvi György és felesé-
ge Hársfalvi Györgyné, Ildikó, Czotter Attila, 
Salamonné Szabó Szilvia és kisfia Márk, vala-
mint Dancsné Toman Katalin.

Ezúton is köszönet a rendezvény sikeres 
lebonyolításában jelentős szerepet vállaló 
Hóbár Péternek és Csiszár Péternek, valamint 
Pap Lajosnak a tűzifa és Dongóné Marikának 
a pirospaprika támogatásért.

A Balaton egyik kitűnő öko és 
legcsaládbarátabb strandja a 

Diási Játékstrand lett
2017. július 4-én a Kék Hullám Zászló mi-

nősítés keretében hirdetett eredményt a Ba-
latoni Szövetség. Gyenesdiáson,  a Diási Já-
tékstrandot a Balatoni Szövetség, a Balaton 
Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és több 
más civil szervezet közös értékelő bizottsága 
a legmagasabb 5 csillagos érdemmel minő-
sítette.

Kétévenként hirdetik meg a 
legcsaládbarátabb strandnak járó díjat, 
amit idén szintén a gyenesdiási Diási Játék-
strandnak ítélt oda a bizottság.

A minősítésben fontos szerep jutott egyebek 
közt a tisztaságnak, a rendezettségnek, a vi-
zesblokkok állapotának és felszereltségének. 
Pontozták a családbarát szolgáltatások és a 
játszóterek színvonalát, a sportolási lehetősé-
geket, a fák vagy az árnyékolók meglétét és a 
vízminőséget is.

Külön öröm, hogy a zalai Balaton par-
ti települések mind magasan teljesítettek.  
Vonyarcvashegy Lidó strandja nyerte el a  
legsportosabb strandnak járó díjat, Balaton-
györök pedig a legtöbb pontszámot kapta a 
minősítési rendszerben. Keszthely Városi 
Strandja szintén 5 csillagban részesült.



Gyenesdiási Híradó 2017. július- 5 -

Klímafórum 2017. június 27.

A Klímabarát Települések Szövetsége 2017-
ben Magyarországon 5 település részére ké-
szít mintaértékű klímastratégiát. Gyenesdiás, 
egyedüli Balaton parti településként vesz 
részt a programban, melynek előkészítésére 
június 27-én a Képviselő-testületi teremben 
került sor. Pálvölgyi Tamás, a Magyar Föld-
tani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkal-
mazkodási Központ Igazgató helyettesének 
vezetésével összeállításra került a Települési 
Alkalmazkodási Barométer, mely a klíma-
változás mérséklését elősegítő lehetőségeket 
mérte fel a településen évek óta folyó környe-
zettudatos szemlélet kialakításáért tett erőfe-
szítések ismeretében.

Gyenesdiás küldetése két markáns irányvo-
nalban testesül meg, egyrészt a családbarát te-
lepülésfejlesztésben, másrészt a fenntartható 
fejlődésen alapuló környezettudatos gazdál-
kodásban.

A célok elérésében folytatott munkájáért 
a település számos, országos elismerésben 
részesült már.  A Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete a települést 2011-ben Csa-
ládbarát Önkormányzat címmel tüntette 
ki. Szintén ebben az évben a Biodiverzitás 
Fővárosa díj versenyen Gyenesdiás harmadik 
helyezést ért el, illetve kiérdemelte a Zala 
megye legkedveltebb üdülőhelye címet 
is.  2012-ben a TÖOSZ által meghirdetett 

Legjobb Önkormány-
zati Gyakorlatok „Vizek 
városa, csodálatos vizes 
világ” témakörben Gye-
nesdiás országos első he-
lyezést ért el. 

A Diási Játékstrand, a Kék 
Hullám Zászló minősítés 
alapítása óta mindig a 
legmagasabb elismerésben 
részesült 2016-ban továbbá 
a minősítésen túl ― a 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park támogatását élvezve 
― a “legzöldebb” strand-
nak járó különdíjat 
kapta. 2017. év büszke-
sége, hogy a Kék Hullám 
Zászló minősítésen be-
lül a Diási Játékstrandot 
ismét a legmagasabb 5 
csillaggal tűntették ki, 
illetve elnyerte a Bala-
ton legcsaládbarátabb 
strandjának járó címet is.

 A strandot az előző években (2010, 2011, 
2013, 2014, 2015) a balatontipp.hu online 
szavazásán a megkérdezettek a Balaton régió 
legjobb strandjának minősítették.

Gyenesdiás jelentős odafigyeléssel és 
támogatással segíti a településen a környezeti 
nevelést, szemléletformálást a helyi akciók 

és rendezvények által: Rügyfakadás Tavasz-
ünnep a Föld napja alkalmából, Zöld Hetek 
programsorozat az óvodában, Öko-napok 
programsorozat az általános iskolában, „Ter-
mészetesen Gyenesdiás” programok 2007-től, 
„Egy ház egy szőlő” és „Egy ház, palántázz” 
akciók, „Madárkarácsony”minden évben.

„Vigyázz Rám”
Környezetvédelmi társasjáték a Nők a 

Balatonért Egyesület gondozásában

2017. június 27-én a Nők a Balatonért Egye-
sület elnöke Szauer Rózsa és Keszthely tér-
ségi vezetője Vetőné Zeke Erzsébet egy saj-
tótájékoztató keretében mutatta be a régóta 
népszerű „Vigyázz rám!” balatoni társasjáté-
kuk megújult változatát. 

A környezettudatos nevelést és helyi termé-
szetismeretet bemutató három az egyben játék 
a meglévő „Ki nevet a végén” és Memóriajá-
tékon felül a hátoldalán a Balaton ismertebb 
malmainak leírásával és malomjátékkal bő-
vült. A társasjáték a Keszthelyi Tourinform 
Irodában (8360 Keszthely, Kossuth Lajos 
utca 30. Tel.: 06 83/314-144) vásárolható meg 
3000,- Forintért. További információért ke-
ressék a NABE csoport Keszthelyi vezetőjét, 
Vetőné Zeke Erzsébetet a 06 20/956-4802-es 
telefonszámon.

Sajtótájékoztató 
Manninger Jenő Miniszteri Biztos és Or-

szággyűlési Képviselő úr, Horváth Tihamér 
a Horváth Ép Közmű – út és Mélyépítő Kft 
ügyvezető igazgatója és Gál Lajos, Gyenes-
diás polgármestere közös sajtótájékoztatót 
tartott az adósságkonszolidációs pályázatok 
fejlesztési eredményeiről.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata a kormány adósságkonszolidációs 
p ro g r a m j á n a k 
k ö s z ö n h e t ő e n 
a 2015., illetve 
2016. években 1-1 
pályázaton 112-
112 millió Forint 
támogatást nyert 
el utak, járdák 
felújítására. A 
két pályázat ered-
ményeként ösz-
szesen mintegy 8 
kilométer hossz-
nyi úthálózat, a 
település teljes út-
hálózatának közel 
20%-a újult meg. 
Az első pályázat 
keretében valósult 
meg továbbá a 
Lőtéri utca csapa-
dékvíz elvezetése, 

valamint az új települési rendezési terv el-
készítése is.

A pályázat közbeszerzését a VeszprémBer 
Zrt végezte, a kitűnő minőségű kivitelezés a 
Horváth Ép Közmű – út és Mélyépítő Kft –
nek munkáját dicséri.

Ezúton köszönjük Manninger Jenő Mi-
niszteri Biztos és Országgyűlési Képvi-
selő úrnak ehhez és valamennyi TOP-os 
pályázathoz nyújtott hathatós támogatását 
és közreműködését. 
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http://onlinebalaton.hu/Vida
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TURISZTIKAI EGYESÜLET 
HÍREI

Balatoni Nyár
Programajánlóink, tématippjeink célt érnek, 

amihez természetesen szükség van tartalmas 
rendezvényekre, hír értékű újdonságokra. A 
Duna TV nyári műsorában szinte nap mint 
nap képernyőre kerül településünk: a Darnay 
pincénél főzött és forgatott több adáshoz is 
Lázár séf, Somogyi Zoltán Max a Balatoni 
Barista Bajnokságot és a Balaton kávéját, 
Somogyi Renáta a Balaton fagyiját, Gyutai-
Szalay Nikoletta a Diási Játékstrand Kék 
Hullám minősítésen elért 5*-ról és a Bala-
ton családbarát strandja címéről számolt be, 
a Keszegfesztivált Hársfalvi György haran-
gozta be, de helyet kapott a Diási Játékstrand 
animációs programkínálata, a Túrafalók pedig 
a Nagymező környéki látnivalókat mutatta be 
– és még csak pár hete indult az idei műsor ;-)

Lenyűgöző terepjárók  
találkozója Gyenesdiáson

Július elején került megrendezésre a Merce-
des G osztály találkozó, a G-amboree. A ta-
valyi remek hangulatú nemzetközi tábor sike-
rét tükrözi, hogy a résztvevők jelentős része 
ezúttal már visszatérő, illetve idén hosszabb 
időre és még többen érkeztek a 4 napos talál-
kozóra: 130 autó közel 300 résztvevővel, több 
mint 15 országból. A legtávolabbi autó az 
Egyesült Királyságból, a legtávolabbi részt-
vevő pedig az USA-ból érkezett. A szombati 
nyíltnapon a nagyközönség is megcsodálhatta 
az autókat – voltak igazán különleges kiállítá-
si darabok –, de bemutatóval is kedveskedtek, 
és a gyerekek autóztatására is sor került.

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Július végén egész napos rockabilly őrület a 
Diási Játékstrandon: napfény, fura fazonok, 
csinos lányok, dögös verdák és mocik, pedá-
los kismoszkvicsok, és igazán pörgős zene 
repít vissza bennünket az időben. 

Július 22. Holdfénytúra: Esti gyalogtúra a 
Keszthelyi-hegységben a Természet Háza 
Látogatóközpont szervezésében

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: kézműves- és kultu-
rális bemutatók 

Július 28. Strandok éjszakája: Éjszakai für-
dőzés, versenyek, zene a Diási Játékstrandon

Augusztus 2., 9. és 16. Községházi esték
Augusztus 4. Klassz a pARTon: nyári zenés 

program a Diási Játékstrandon
Augusztus 5. Sportnap a Gyenesi 

Lidóstrandon: vidám sportos nap csapatver-
senyekkel

Augusztus 11-13. Korzó estek
Kárpátia koncert, Kelemen Kabátban, Ká-

vészünet zenekar, utcabál
Augusztus 12. Erős emberek versenye a 

Balaton Beach Bar & Grill-nél, a főút mellett
Izgalmas megmérettetés látványos erőpró-

bákkal
Augusztus 13. Vadlány-lik túra a Pannon-

tó egykori partvidékén
Vezetett gyalogtúra a Keszthelyi-hegység-

ben a Túrafalók szervezésében
Augusztus 16 Községházi esték hangver-

seny és Kovács Tibor festőművész kiállítá-
sának megnyitója

Augusztus (19-)20. Festetics Vágta
Nemzeti Vágta regionális előfutama, meg-

lepetés műsor, lovas bemutatók, játszóház, 
vásár

Augusztus 25-27. VW Bogaras Balatoni 
Nyárbúcsúztató

Nyár végi bogárrajzás, buli reggelig a 
Caravan Kempingben

Augusztus 28. Éjszakai túra a gyenesdiási 
fénykereszthez

Vezetett gyalogtúra a Keszthelyi-hegység-
ben a Túrafalók szervezésében

Részletes programok a www.gyenesdias.
info.hu oldalain, illetve érdeklődjön a Tou-
rinform irodában!

Garantált esti programok a hét minden 
napjára Gyenesdiáson, a Nyugat-Balaton 
üdülőfalujában

Gyenesdiáson a vendégek garantáltan nem 
unatkoznak a nap végén sem, hiszen a kel-
lemes nyári estéken változatos zenés-táncos, 
több esetben gasztronómiai élményekkel 
fűszerezett programok kínálnak tartalmas 

kikapcsolódást és feltöltődést. Mindenkit 
szeretettel vár Gyenesdiás, a Nyugat-Bala-
ton családbarát üdülőfaluja!

Hétfőnként 18-22 óra között élőzenés latin 
táncos buli a Lobo Latino-val a Balaton 
Beach Bar & Grillben, ahol forró ritmusok 
hívogatják a táncos lábúakat a parkettre.

Keddenként 18 órától tüzes cigányzenés 
vacsoraest a Piroska csárdában.

Szerdánként 18-22 óra között élőzenés 
country est a Leslie Night Banddel a Ba-
laton Beach Bar & Grillben

Szerdán és csütörtökön 18 órától „Négy 
bor, négy étel” – borvacsora A Darnay-
ban: hangulatos boros-falatozós est. Kiváló 
borok, ízletes falatok és jó hangulat

Szerdától szombatig esténként a Dream 
Beach Koktélbárban a Diási Játékstrandon 
zenés koktélpartik, kellemes környezetben, 
igényes akusztikus, jazz és karibi muzsika 
kíséretében, egy-egy hideg ital mellett élvez-
hetjük az esti Balatont.

Csütörtökön 18 órától folklórműsorral fű-
szerezett grillest a Piroska csárdában.

Pénteken és szombaton 15-19 óra között 
borkóstoló A Darnayban. Helyi ízek: bo-
rok, falatkák, beszélgetés, pince és konyha-
titkok.

Szombat és vasárnap zenés esték a Piacon: 
18 órától kellemes élőzene szórakoztatja az 
I. Balatoni Hal- és Termelői piacra látogató 
vendégeket.

Részletes programok a linkek alatt, továb-
bá a teljes programkínálat is megtekinthető 
a www.gyenesdias.info.hu oldalain, illetve 
érdeklődjön a Tourinform irodában!

I. BALATONI HAL- éS 
TERMELŐI PIAc HíREI

A Nyugat-Balaton egyik legszebben kialakí-
tott piactere a főszezonban is várja a házias 
finomságokra vágyó látogatókat. 

Az asztali árusok színes kínálatot nyújta-
nak: piacnapokon megvásárolhatók a  helyi 
és környékbeli kistermelők és kézművesek 
portékái, mint pl. sajtok, rétesek, házi szörpök 
és lekvárok, valamint méz, illetve különféle 
ajándéktárgyak. 

A színvonalas piacteret körülölelő faházak 
állandó kínálata – melyben húskészítmények, 
lacipecsenye, lángos és palacsinta, füstölt és 
sült halak, kecsketejes termékek, friss saláták 
és édes gyümölcsök, házi szörpök, pálinkák, 
borok és sörök –, az idei évtől kiegészült az 
Oázis étterem sokszínű vegetáriánus étele-
ivel, a Nyelvelő faház kürtöskalács és velős 
pirítós kínálatával, valamint a Hungarikum 
faház alkoholos és alkoholmentes üdítő ita-
laival. 

A Kárpáti korzó szomszédságában található 
piac egyben a település több rendezvényének 
helyszíne is, ahol a hétköznapokban is rend-
szeres élőzene biztosítja a kellemes hangula-
tot.

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/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/turafalo-turak.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/hu/esemeny/klassz-a-parton.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/korzo-estek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/
http://www.gyenesdias.info.hu/
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/ajanlatok/garantalt-esti-programok-gyenesdiason.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/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/tancestek.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/tancestek.html
https://www.facebook.com/ADarnay/posts/1396203203748289
https://www.facebook.com/ADarnay/posts/1396203203748289
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/zenes-koktelpartik-a-diasi-jatekstrandon.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/a-darnay-pince-rendezvenypajta-es-piknikkert.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/a-darnay-pince-rendezvenypajta-es-piknikkert.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/info/aktivan_gyenesdias_balaton/zenes-esti-programok/programok-a-piacon.html
http://www.gyenesdias.info.hu/
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Soron következő hangulatos zenés esetek 18 
órától:
Július 22 sz. Tátrai Lajos szóló estje
Július 23. v. LOBO LATINO együttes 
táncos zenés estje
Július 29 sz.Tátrai Lajos
Július 30 v. Tátrai Lajos
Augusztus 5. sz.Tátrai Lajos
Augusztus 6. v. ROULETTE együttes 
táncos zenés estje
Augusztus 19. sz. Tátrai Lajos
Augusztus 26. sz. Tátrai Lajos
Augusztus 27. v. Tátrai Lajos
Az aktualitásokért kérjük, keresse a www.
gyenesdias.hu weboldalt vagy a piac 
Facebook oldalát.
Nyitva tartás:
Hétköznap piactér: hétfő-péntek 16.00 órától
Szombat és vasárnap 10.00 órától
További információ:
Piacfelügyelet: László Beáta
T.: +36 70/567-4628 

DALÁRDA 
HÍREI

ARAT A DALÁRDA

„Arass rózsám, arass, megadom a garast” 
népdal hangjaival kezdődött július 11-én Por-
koláb János ötletgazda, dalárdatársunk portá-
ján a hagyományos kézi gabonaaratás.

Jó korán, napfelkelte után gyülekezett a 
gyenesdiási dalárda a házigazda udvarán, bíz-
va abban, hogy a déli forróság előtt végzünk a 
munkával. Nem sajnálva a korai kelést, Gál 
Lajos polgármesterünk is eljött buzdítani 
kis csapatunkat.

Bátorításképpen János barátunk már előző 
nap körbevágta a zabtáblát, így a maroksze-
dők és kévekötözők rögvest munkába áll-
hattak. Csak úgy nyüzsgött az a kis terület, 
hiszen az előre rendre vágott gabona marok-
szedését, kévébe kötözését egyszerre kezd-
hette az egész csapat.

 A hagyományokhoz híven (de csak 
azért!) kezdés előtt annak rendje és módja 
szerint mindenki magához vette az ilyenkor 
dukáló aratópálinkát, amit a gazda kínált jó 
szívvel.

Kaszát ragadott Balogh Laci és Benedek Jó-
zsi is, de be kell vallani, hogy a terület 90 szá-
zalékát a házigazda vágta le. Tette ezt olyan 
iramban, hogy a 12 fős marokszedő, kötöző, 
kévehordó csapatnak ugyancsak iparkodni 
kellett, hogy szinkronba legyenek a kaszával.

Ismerve a terület nagyságát és a dalárda lel-
kesedését, bíztunk abban, hogy még a délelőtt 
folyamán kepébe kerül a gabona. Ezért az ara-
tási pörkölt készítésébe is időben belefogtunk. 

Barna Zoltán és Komáromy Béla 
odaadó munkája volt a siker biz-
tosítéka.

Közben a Nap egyre csak ma-
gasabbra hágott és ütemesen ha-
ladt a munka. A jó hangulatról 
és a szomjazók frissítéséről 
szép viseletbe öltözött „víz-
hordó lányok”, Pékné Julika 
dalárda vezetőnk és Horváth 
Sebestyénné Zsuzsa gondosko-
dott vidám énekszó mellett.

Valószínű, hogy a zabtáblára sodródó finom 
pörköltillat is sarkalta az aratóbrigádot, mert 
10 órára hat csinos keresztbe volt összehord-
va a gabona.

Felcsendülhetett az „Elvégeztük, elvégeztük 
az aratást” kezdetű népdal.

Szerencse, hogy a főzőmesterek is korán 
kezdtek, ezért az elvégzett jó munka utáni 
ebéddel sem kellett megvárni a delet. Jó ét-
vággyal és jó kedvvel fogyasztottuk a finom 
pincepörköltet, majd vidám nótázással zártuk 
a napot.

Külön köszönjük a házigazda feleségé-
nek, Mártikának azt a figyelmességet és 
gondoskodást, ahogy ellátott bennünket és 
minden kívánságunkat teljesítette.

Köszönjük a Porkoláb házaspárnak a 
maradandó élményt és vendéglátást.

Páli Lajos dalárda tag

UTÓREZGéS!
Máté evangéliuma:„Boldogok, akik nevetni 

tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szó-
rakozásuknak.”

A kóruséneklés csapatmunka, s mi ezért a 
célért alkottunk közösséget.

 A dalárda minden kirándulásának és meg-
mozdulásának önkéntes „gyomorfelelőse” 
a csapat Adonisza, a női szívek ostromlója 
Béla a „kiflikirály”. Pénzügyi tevékenysége 
is dicséretes, hisz’ nála elmaradt befizetés, 
elfelejtett adósság nem lehet. A virágzó üzlet 

alapja a pontos elszámolás! - vallja.  Így volt 
ez eddig is, bár külön említést sem erről, sem 
a diósfesztivál süteményversenyének zsűrizé-
séről nem tettem. De, Bélánk éhezik az elis-
merésért, szomjazik a „köszönömért”, mint 
mi a pogácsáiért, pálinkájáért, boráért melyet 
jó szívvel hoz, kínál. 

éljen tehát Béla a „kiflikirály”, s e tevé-
kenységeiért a köszönet mindig kijár, s nem 
gurul el, mint a buszon a vizes palack. De, és 
köszönöm a dalárda minden tagjának, (nevek 
említése nélkül) a dalárda minden tagja nevé-
ben az éneklésen túli bármit, amit hozzáad a 
közösségi léthez, ahhoz, hogy jól érezzük ma-
gunkat egymás társaságában.

Máté evangéliuma: „Boldogok, akik elég 
intelligensek ahhoz, hogy magukat ne vegyék 
túl komolyan: környezetük majd megbecsüli 
őket.”  

Bognár Ystván a Dalárda krónikása

TERMéSZET HÁZA 
PROGRAMJAI

2017. július 22. 18:30 Holdfénytúra a Ber-
zsenyi kilátóhoz – előzetes jelentkezés szük-
séges

2017. júliusban és augusztusban Öko-
Műhely foglalkozások – az időpontokat ke-
resse facebook oldalunkon és a program hely-
színén

http://www.gyenesdias.hu
http://www.gyenesdias.hu
tel:+36%2070%20567%204628
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VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Zenebölcsi nyári szünet!
Tájékoztatom a kedves zenebölcsiseket, 

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

Családi Játszóházak
Nyáron mindenkit szeretettel várunk a kör-

nyék szabadtéri rendezvényein Varázshan-
gok Családi Játszóházunkba!

Itt megtaláltok biztosan:
Július 21-30 10.00-18.00-ig Kapolcs, Mű-

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

rök, Borfesztivál 
Augusztus 4. Gyenesdiás strand, zenés fog-

lalkozás a legkisebbeknek

Adománygyűjtés
Az utóbbi időben látókörünkbe került több 

leendő édesanya, akik segítségre szorulnak.
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 székhe-

lyére is elhozhatjátok az esti órákban, 
vagy egyeztetett időpontban: Gyenesdiás, 
Madách utca 24.

Az eddigi felajánlásokat tisztelettel kö-
szönjük az édesanyák nevében a Hardy csa-
ládnak, a Hefler családnak, a Karászi család-
nak és a Süle családnak!

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

U b o r k a s z e z o n 
van! - és még sár-
gabarack, őszi-
barack + még 
sok- sok finomság 
és befőzéssel el-
rakunk egy kicsit 
a nyárból is télire. 
Korai paradicsom 
szedése is esedé-
kes. 

A rendszeres ön-
tözés mellett ne 
feledkezzünk meg 
a tápoldatozásról 
sem – Volldünger 
rel–

A letermett növények után ültessünk rövid 
tenyésző idejű növényeket: pl.: fejes,- vö-
rös, - kelkáposzta palántákat. Ajánljuk még 
a vajbab és a cukorborsó vetését is.

Újból reneszánszát éli a nyári burgonya 
ültetése, de előtte a talajt fertőtleníteni kell.

A paprika és paradicsom permetezése 
réztartalmú szerrel (champion) alternária, 
gombás levélfoltosság megelőzésére.

Minden kertészkedni szerető lakosnak jó 
munkát és jó termést kívánunk.

A tavasszal kapott paradicsom palántából 
reméljük mindenkinél szép kifejlett paradi-
csom fa lett. 

FüRDŐEGyESüLETI 
HÍREK

Idén újra részt vettünk a Keszegfesztivál ha-
lászléfőző versenyén.

Az évek óta remeklő főzőmesterünk 
Böcskei István készítette a vegyes halakból – 
keszeg, ponty, harcsa- főzött halászlevünket. 

Amíg főtt a halászlé- mi többiek- finom boro-
kat és házi sütésű süteményeket kóstoltunk és 
jókat beszélgetünk.

A kotolásnál természetesen mindenkinek 
volt egy jó ötlete, hogy mivel lenne még jobb 
a halászlé.

Szerencsére Böcskei mester minden külső 
ötletet hárított, ennek eredménye meggyőző 
volt.

A zsűri asztalára szánt kóstolót Csizmadia 
Emőke rendezte tálcára és díszítette.

Az eredmény igazolta az előzetes reménye-
inket, mert a rendkívül színvonalas verseny-
ben a remek II. helyezést és egy nagyon szép 
serleget valamint értékes tárgyjutalmakat 
kaptunk.

Szeretnénk jövőre is részt venni a Keszeg-
fesztivál halászléfőző versenyén.

Kovács Miklós
elnök

KÖZÖS ÖNKORMÁNyZATI 
HIVATAL HÍREI

Önkormányzatunk számára fontos a helyi 
keresztény értékek védelme. Több siker-
telen pályázat ellenére szeretnénk a Szent 
Ilona templom tornyának beázását megaka-
dályozni. Polgármesteri saját kerettámo-
gatásból a kápolna-torony a közeljövőben 
felújításra kerül.

LAKOSSÁGI FELHíVÁS

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők 
szíves figyelmét, hogy a Darnay és József 
Attila utcában vízvezeték rekonstrukció 
épül a házi bekötések cseréjével. A kivi-
telezés várható időtartama 2017.07.17 – 
2017.10.15-ig tart. A munkavégzés az érin-
tett területen forgalmirend változást okoz. 
Napi kivitelezési szakaszok, munkaidőben 
az adott utcában teljes lezárásra kerülnek a 
gépjármű forgalom elől, az ottlakók részé-
re is. (várhatóan 7:00 – 17:00, H-Szo-ig) 
Két irányból a lezárt szakaszokig az utca 
zsákutcaként használható. A munkavégzé-
sen kívüli időszakban a munkaterület visz-
szaadásra kerül a forgalomnak, ideiglenes 
helyreállítással. Az érintett napi munkasza-
kaszokról előző nap a lakosságot írásban ér-
tesítjük. Kérjük a lakosság szíves türelmét 
és megértését, hiszen a beruházás az Önök 
érdekében történik.

Gyenesdiás Önkormányzata
Kivitelezés helyi képviselője: Kiss Béla 

30/986-0916

Paradicsom 
Volner Lajos kertjéből
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Amit a klinikai kémia 
laboratóriumi vizsgálatok 

történetéről tudni lehet

Névnapi ajándék-
ként került ki a nyom-
dából Prof. Dr. Góth 
Lászlónak az MTA 
doktorának, ny. egye-
temi tanárnak újabb a 
„Klinikai kémia labora-
tóriumi vizsgálatok az 
ókortól a 21. századig” 
című könyve.

A szerző jó ismerője a szakterületnek, 1967 
óta foglalkozik laborvizsgálatokkal. Kez-
detben laborvezetőként, majd tudományos 
főmunkatársként pályája végén, mint egye-
temi tanár dolgozott a Debreceni Orvostu-
dományi Egyetemen. Húsz éven át oktatott 
szakembereket főiskolai, később BSc képzés 
keretében. A 4-5 kötelező tantárgya között 
a laboratóriumi vizsgálatokhoz kapcsolódó 
klinikai kémia módszerek, laboratóriumi 

automatizáció, laboratóriumi menedzsment, 
míg a 6-7 szabadon választhatóban az ér-
dekességek a genetikában, aktualitások a 
klinikai kémiában szerepelt többek között. 
Fulbright kutatói ösztöndíj révén kapcsolatba 
került Bigler (William, Bill) 
professzorral, aki hasonló 
kurzust vezetett a San Fran-
cisco State University-n, köl-
csönösen tartottak előadá-
sokat, Debrecenben és San 
Francisco-ban. A klinikai ké-
mia története című kurzusát 
mintegy tíz éven át tartotta. 
Ebből, saját tapasztalatai-
ból, emlékeiből, valamint 
Jobst Kázmér professzor a 
témában megjelent írásaiból, 
állította össze most megjelent 
könyvét. 

- Sokat dolgoztam rajta, 
különösen az ábrák elkészítése igényelt több 
időt. Eddig 4-5 tankönyvem jelent meg a 
hallgatóknak és a kutatási témáimról. A tu-
dományos jellegű kataláz enzimről szólót az 

Akadémiai Kiadó adta ki. A mostani ismeret-
terjesztő a laborszakmával foglalkozóknak, 
orvosoknak, szakorvosoknak, vegyészeknek 
és biokémikusoknak lehet fontos. A mai ge-
neráció megismeri hogyan történtek régen 

a vizsgálatok. Keservesek 
voltak fizkai és szellemi 
értelemben is! A korábbi 
generációnak emlékezési 
lehetőséget nyújt. Minden-
ki számára érthetően a tudo-
mányágat népszerűsítve sze-
rettem volna írni a bonyolult 
részeket kihagytam, néhány 
egyszerűbb, érthető, nyomon 
követhető egyenlet szere-
pel csak. – Mondta a szerző 
könyvéről, zárásként még 
megjegyezte. - Az ókortól a 
21. századig terjedő időszak 
most elkészült, a folytatás a 

fiatalokra vár, az információk a változások a 
szakma helyzetének összegyűjtése. Remélem 
lesz rá vállalkozó és áttekintést kapunk majd 
az újabb korszakról is.

TUDÓSíTÁS A KéPVISELŐ-
TESTüLET üLéSéRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2017. június 13-
án rendkívüli ülést tartott.  

Az első napirend keretében a képviselő-
testület – mint a Gyenesdiási Bölcsőde és 
Óvoda fenntartója – az intézmény jelenlegi 
vezetője, Világos Csabáné vezetői kineve-
zéséről döntött további 5 év határozott idő-
tartamra. 

A második napirend keretében óvodai 
csoportlétszám 10 %-kal történő túllépés 
engedélyezéséről döntött a képviselő-tes-
tület. Az óvodai csoportok maximális lét-
számának túllépését maximum 20%-ban 
határozza meg a törvény, amennyiben a 
fenntartó ezt engedélyezi a nevelési év in-
dításáig.

A harmadik napirendi pontban a jelen-
legi polgárőr iroda megvásárlásának lehe-
tőségéről döntött a képviselő-testület. 

A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület 
a Gyenesdiás, Kereskedők útja 4-6. szám 
alatti, I. emeleti 2 db üzlethelyiségben ala-
kította ki polgárőr irodáját. A tulajdonossal 
kötött bérleti szerződés alapján az egyesü-
let bérleti díjat nem fizet, ugyanakkor a tár-
sasházi közös költséget, illetve a víz, áram- 
és gázszolgáltatás költségeit viseli.

A kisebb méretű irodában kerültek elhe-
lyezésre a település térfigyelő kameráinak 
rögzítő és visszanézést biztosító rendszere. 
Az ingatlanárverési hirdetmény szerint az 
ingatlan kikiáltási ára: 1.700.000 Ft. 

A negyedik napirend keretében Hunyadi 
u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

döntött a képviselő-testület, mely szom-
szédos azzal az önkormányzati ingatlannal, 
ahová az önkormányzati műhely kerül át-
helyezésre. 

Az ötödik napirendi pontban a termelői 
piac infrastrukturális fejlesztésével kapcso-
latos pályázat benyújtásáról döntött a kép-
viselő-testület. 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
11.632.500,- forint támogatás keretein be-
lül valósítaná meg terveit.

A hatodik napirend keretében a Klub-
könyvtár fejlesztéséhez kapcsolódó pályá-
zat benyújtásáról döntött a testület, köz-
művelődési érdekeltségnövelő támogatás 
igénylésére.

A felajánlott önrész és a támogatás köz-
művelődési színtér műszaki, technikai 
eszközeinek felszereléseinek berendezési 
tárgyainak beszerzésére, épületének kar-
bantartására, felújítására fordítható.

A képviselő-testület 2017. július 3-án 
ismét rendkívüli ülést tartott. Az első 
napirend keretében a képviselő-testület 
tájékoztatást kapott a közeljövő aktuális 
fejlesztési feladatairól, az alábbiak szerint: 

1. Közétkeztetés fejlesztése 
A közétkeztetés fejlesztésére kiírt pályá-

zaton 24.500 ezer forint támogatást nyert 
az önkormányzat. A pályázat és az építés, 
valamint eszközbeszerzés költségvetése a 
tavalyi évben készült, és ehhez képest épí-
tésre 24.511 eFt, eszközbeszerzésre 8.271,-
Ft a beérkezett legalacsonyabb ajánlat. A 
különbség 8,2 millió forint, mely összeg-
ből az idei költségvetésben 3,9 millió forint 
+ Áfa összeg tervezésre került. A hiányzó 
összeget a képviselő-testület a tartalékalap 
terhére biztosította. 

2. Fotovoltaikus rendszer 
Pályázatunk kedvező elbírálásban része-

sült, szerződéskötés folyamatban van. Ősz-
től az óvoda, iskola és az Önkormányzati 
Hivatal épületébe kerülnének energiahaté-
konyságot segítő fotocellák. 

3. Orvosi rendelő építése 
A jelenleg futó TOP pályázati rendszer-

ben új orvosi rendelő építésére kicsi az 
esély, lehetőség, csak a meglévő rendelő 
fejlesztésére lenne. Így önerőből kell az 
orvosi rendelő megépítését elindítani. Az I. 
ütem építésének költségbecslése 48 millió 
forint, az idei költségvetésben 25 millió fo-
rintot különítettünk el erre a célra. Polgár-
mester úr indítványozta, hogy a követke-
ző évi költségvetésében a testület vállalja 
a különbséget. A beruházás az idei évben 
kezdődne el, és 2018 tavaszán várható a be-
fejezés. A testület a javaslatot egyhangúlag 
támogatta. 

A második napirendi pontban Gye-
nesdiás 2017. évi borának kiválasztására 
került sor. 

A képviselő-testület a „Gyenesdiás bora 
2017.” elnevezésű verseny nyertesének 
Rádi László „Balatoni Zengő” fajtájú borát 
nyilvánította.

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

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

2.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékeny-
ségéről

A KéPVISELŐ-TESTüLETI 
üLéSEK TOVÁBBRA IS 

NyILVÁNOSAK!
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GyENESDIÁS
Samstag, 22. Juli: Cruisers Hungary – Roc-
kin´ Beach am Diáser Spielstrand. Sommer, 
Sonne und einen ganzen Tag lang Rockabilly-
Vergnügen und 50er-Jahre-Feeling am Diáser 
Spielstrand mit Cruisers Strandradio (gute 
Musik und Interviews), Oldtimer Autos und 
Motorräder, coole Typen und hübsche Mädchen. 
Natürlich auch spannende Kinderprogramme.

Samstag, 22. 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. Nachttour 
2.000 Ft/Person.

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

Sonntag, 23. Juli, 09-13.00 Uhr: Tour zur 
Vadlány-Höhle und entlang der ehemaligen 
Pannonsee-Küste, geführte Wanderung für 
geologisch Interessierte. Bequeme Kleidung, 
feste Schuhe, Snacks/Obst, Trinkwasser. Distanz 
4-6 km, Dauer 3-4,5 Std, Tagestour 1.500 Ft/
Person.

Dieselbe Tour wird auch am Sonntag, 13. Au-
gust, angeboten.

Weitere Informationen und Anmeldung:  
Dr. Szentes Szilárd (Geotour-Führung), Tel: 06 
30/ 507-5706

Dienstag, 25. Juli, 14.00-20.30 Uhr: St. 
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, Spielklub für Kinder, 
Holzspielzeuge, Volksmusik. Ausstellungen und 
Vorführungen der Holzschnitzer, Korbflechter, 
Töpfermeister, Kunstschmiede. Jeder ist 
herzlich willkommen!  Infos: Fam. Pék (+36) 
83/316-504, (+36) 70/208-1325

Freitag, 28. Juli: Die Nacht der Strände 
am Diáser Spielstrand – eine Aktion des 
ungarischen Bäderverbandes, und Gyenesdiás 
ist schon zum 6. Male dabei. Wasseraerobik, 
Schatzsuche beim Goldfieber-Spiel und viele 
Überraschungen, abschließend Tanzmusik.

2. August , 9. August, 16. August (immer 
mittwochs), 20-22 Uhr: Musikabende im 
Gemeindehaus, Leichte Sommerkonzerte im 
großen Saal des Gemeindehauses. Der Eintritt 
ist frei. Jeder ist willkommen. Musikliebhaber 
kommen in Gyenesdiás bestimmt auf ihre 
Kosten, denn bei dieser Programmreihe sind 
verschiedene Musikrichtungen vertreten.  
Weitere Informationen: Tourinform Gyenesdi-
ás, Tel: (+36) 83/511-790

Freitag, 4. August, 10.00-21.30 Uhr: Klassik 
am Diáser Spielstrand (bei Regen im 
Gemeindehaus). Tolle sommerliche Musik, 
tolles Konzert!

10 Uhr: Kinderprogramm mit 
Lukácsházi Győző und Görög Sisters  
11-16 Uhr: Kennenlernen von 
Instrumenten, Herstellung von Instrumenten  
16 Uhr: Interaktives Konzert mit Cimbora Band

Samstag, 5. August: Sporttag am Gyeneser 
Lido-Strand mit lustigen Mannschafts-
Wettkämpfen 

Freitag, 11. – Sonntag, 13. August: Korso-
Abende auf dem Kárpáti-Platz. Lust auf 
Musik und Tanz? Tolle Bands sorgen für bes-
te Unterhaltung. Freuen Sie sich über fetzige 
Musik und tolle Konzerte, und danach gibt es 
Tanz bis in die Nacht. 

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die 
Wirte vom Markt bieten auch an diesen drei 
Tagen kulinarische Köstlichkeiten weit über 
Pommes und Bratwurst hinaus an, ebenso eine 
große Auswahl an Getränken. Wer Musik, Tanz, 
gutes Essen und Trinken und nette Gesellschaft 
liebt, ist hier genau richtig.

Samstag, 12. August, 18-21 Uhr: Strongman-
Wettbewerb 2017 bei Bastis Balaton Beach 
Bar & Grill. Lastwagen ziehen, Autoreifen 
wenden, je stärker, desto besser!

Wer noch nie bei einem Strongman-Wettkampf 
war, hat jetzt die Möglichkeit, für die stärksten 
Männer der Region die Daumen zu drücken. 
Die mutigen und starken Athleten messen sich 
in verschiedenen Disziplinen. Wo? Gyenesdiás, 
Kossuth L. Str. 6. (Parkplatz von Balaton Beach 
Bar & Grill)

Mittwoch, 16. August, 20 Uhr: Im Rahmen 
der Musikabende im Gemeindehaus wird die 
Gemäldeausstellung des Kunstmalers Kovács 
Tibor eröffnet.

Garantierte Abendprogramme in Gyenes-
diás – Abends ist nicht nur Tanz und Musik 
angesagt

In Gyenesdiás wird es den Gästen garantiert nicht 
langweilig.  Nicht nur Musik und Tanz, auch 
kulinarische Erlebnisse bieten Entspannung und 
Abwechslung an angenehmen Sommerabenden. 
Gyenesdiás ist DER familienfreundliche 
Ferienort am West-Balaton.

montags von 18-22 Uhr: Latino Livemusik 
mit der Lobo Latino-Band in der Balaton Beach 
Bar & Grill. Erst Heißes vom Grill, dann heiße 
Musik und Tanzbeine schwingen, damit die 
Kalorien nicht so schnell anwachsen (Kossuth 
L. utca 6, Tel. +36-20-978-3281).

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

mittwochs 18-22 Uhr: Live country Musik 
mit der Leslie Night Band in der Balaton Beach 
Bar & Grill (Kossuth L. utca 6, Tel. +36-20-978-
3281).

mittwochs + donnerstags ab 18 Uhr: Wein-
Abendessen, 4 erlesene Weine, 4 leckere Snacks, 
gute Musik und gute Atmosphäre nicht nur für 

Weingenießer. Ein stimmungsvoller Abend im 
Darnay Weinkeller und Veranstaltungsscheune 
(Darnay u. 10, Tel. +36-20-256-4476). 
Reservierung erbeten.

mittwochs - samstags abends: Musikalische 
Cocktailparty, chillen in der Dream Beach 
Cocktailbar am Diáser Spielstrand. Den Tag 
am Balaton in angenehmer Umgebung mit 
Jazz, karibischer Musik und ein-zwei kalten 
Getränken ausklingen lassen.

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

freitags + samstags 15-19 Uhr: Weinprobe + 
örtliche Geschmacksaromen, Wein und Snacks, 
Unterhaltung und Küchengeheimnisse im 
Darnay Weinkeller und Veranstaltungsscheune 
(Darnay u. 10, Tel. +36-20-256-4476). 

samstags + sonntags ab 18 Uhr:  schöne 
Livemusik, angenehme Gitarrenklänge 
auf dem Marktplatz des Balatoner Fisch- und 
Kleinbauernmarkts.

Detaillierte Infos: Tourinform Gyenesdiás, Hu-
nyadi u. 2, Tel. +36 83/511-790

Zum Vormerken für die zweite August-Hälfte 
(Details folgen in der nächsten Ausgabe unserer 
Zeitung):

Festetics-Pferderennen: SA 19. August 
Eröffnung am Keszthelyer Schloss und SO 20. 
August  Vorlauf des Nationalen Reiterfestivals 
mit spannenden Qualifikationsläufen in Gyenes-
diás auf der Pferderennbahn. 

Balatoner VW-Käfer-Treffen: FR 25. – SO 
27. August, Sommerausklangsfest mit VW-
Käferfreunden bei Caravan-Camping.

Nächtliche Wanderung zum Gyenesdiáser 
Lichtkreuz: Montag 28. August

WIcHTIGE INFORMATION aus dem 
Bürgermeisteramt

Der regionale Wasserversorger DRV führt in 
der Darnay Str. und József Attila Str. Bau- 
und Erneuerungsarbeiten am örtlichen 
Wasserleitungsnetz aus. Voraussichtliche Dau-
er der Bauarbeiten: 17. Juli – 15. Oktober 2017. 
Die Arbeiten können die Wasserversorgung 
zeitweilig beeinträchtigen. Die täglichen 
Bauphasen werden den Bewohnern bekannt 
gegeben (voraussichtlich montags – samstags 
7-17 Uhr). Im jeweiligen Zeitraum werden 
auch Straßenabschnitte für den Kfz-Verkehr 
gesperrt. Die betreffenden Bereiche können 
dann aus zwei Richtungen als Sackgasse 
befahren werden. Einzelne Strecken außerhalb 
des Arbeitsbereiches werden während der 
Bauphase zur Entlastung für den Verkehr 
wieder freigegeben. An täglichen Sitzungen und 
Besprechungen wird die Öffentlichkeit beteiligt, 
die Anwohner werden schriftlich informiert.

Wir bitten um Verständnis für die Bauarbeiten 
und ein wenig Geduld während der Zeit. Die 
notwendige Investition ist von Vorteil und zum 
Nutzen für die Anwohner. 

Gemeindeverwaltung Gyenesdiás

mailto:termeszethaza@bakonyerdo.hu
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SPORT
 

Emléktorna szoboravatóval 
Gyenesdiáson

A hagyományos Szabó Ferenc kispályás 
labdarúgó emléktorna két kiváló sportem-
ber mellszobrának felavatásával kezdődött. 
Grosics Gyula a Nemzet Sportolója az Arany-
csapat kapusa és Szabó Ferenc a Kinizsi SK 
néhai sportköri elnökének emlékét őrzi hétvé-

gétől a két posztamens. 
Sportmunkájukat Gál 
Lajos a település pol-
gármestere és Mosdósi 
Attila a sportkör jelen-
legi elnöke méltatta, 
Túri Török Tibor alko-
tásának leleplezésekor.

A Szabó Ferenc em-
léktornát a házigazdák 
nyerték meg.

A Diási Játék-
strandon került meg-
rendezésre a strand-
röplabda fiú, leány utánpótlás-bajnokság.

Az U 14, 16, 18 és 20 éves korosztályaiban 
– főleg a lányoknál – sokan indultak, egész 
nap tartottak a mérkőzések. Vasárnap játszot-
tak az U 18-as leányok, ahol a nagy esélyes 
Tátrai Nikolett – Tóth-Lakits Petra a hazai 
pályán magabiztos teljesítménnyel megérde-
melten nyerték a finálét és így részt vehettek a 
siófoki ifjúsági olimpia selejtezőn is. A fény-
képen a tehetséges páros látható a dobogó 
legfelső fokán.

Major Veronika 9-szeres 
Európa-bajnok, 4-szeres 

világbajnok lett
Major Veronika, a Keszthelyi Befag LK 

sportlövője, Gyenesdiás Bajnoka 2017. júni-
us 25-én junior világbajnoki címet szerzett 
a németországi Suhl-ban, a női légpiszto-
lyos csapatversenyben. Egyéni eredményé-
vel a ranglista ötödik helyét szerzte meg. 

Eredményéhez ezúton is gratulálunk!
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Apróhirdetések
Házi tyúktojás eladó. Tel: 

0630/217 3751

Gyenesdiáson naponta friss 
kecsketej, anyakecskék 
és kecskegidák eladók. 

Istállótrágya ingyen elvihető! 
Érd: 06 30 901 2424

Piroska csárdába keresünk 
mosogatót hat órában. Tel: 

30/247 5025

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

Lakits Bence – Dr. Horváth 
Balázs strandröplabda sikere

Hatodik al-
kalommal ke-
rült kiírásra 
és megrende-
zésre a Smash 
Strandröplabda 
Bajnokság Ba-
latonfüreden. 

A gyenesdiási 
Nyugat-Bala-
toni Regioná-
lis Sportcent-
rum Egyesület 
edzője Lakits 

Bence és a keszthelyi Dr. Horváth Balázs 
- aki az elmúlt években az országos bajnok-
ságokon szerepelt jó eredménnyel -, szintén 
indult ezen a rangos versenyen. Nyílt férfi 
kategóriában – ahol indultak - erős mezőny 
érkezett az országból. Jó teljesítményükkel a 
június végi első forduló után, július közepén 
a második fordulót is megnyerte a 16-os me-
zőnyben a Lakits – Horváth kettős és ezzel 
megszerezték a kupát.

- Nagyon örülünk a sikerünknek, hiszen 
olyan játékosokat sikerült megelőznünk, mint 
Koch Róbert. Még nincs vége a szezonnak, 
jól játszottunk így szeretnénk még további 
versenyeken is indulni. – mondták győzelmü-
ket követően a kupagyőztesek.

Gyenesdiási sportoló a 
XIV. Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztiválon!
A gyenesdiási, Sebestyén Flóra a XIV. Eu-

rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a 12 fős 
játékos válogatott keret tagjaként képvisel-
heti hazánkat!

Július 23-29. között Győrben rendezik a 
XIV. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.

Az 50 ország 14-18 éves fiataljait megmoz-
gató sportesemény menetrendje már régen 
kialakult, a napokban vált ismerté a 152 fős 

magyar keret. Egy 
gyenesdiási fiatal, 
Sebestyén Flóra is 
bekerült a keretbe és 
a 12 tagú röplabda 
válogatottban képvi-
seli hazánkat.

A 15 éves Flóra a 
gyenesdiási Nyugat 
– Balatoni Regio-
nális Sportcentrum 
Egyesület Röplabda-
központban kezdte a 
pályafutását, itt ölt-
hette magára először 
a korosztályos címe-
res mezt. Most a Szent Benedek Balatonfü-
red Röplabda Akadémia NB II-es csapatában 
játszik és hosszabb távon számolnak vele az 
U18-as válogatottban is.
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Gengelikczky László faműves és csapata Gyenesdiáson
Sok játszótéri alkotás, rönkbútor, szobor díszíti településünket, amelyeket az elmúlt 24 év 

alatt alkottak az itteni nyári táboraikban.

Bridzs klub
Keddenként – augusztus 15-ig – a bridzsked-
velők csatlakozhatnak a 17 órakor kezdődő 
partikhoz, a Klubkönyvtár klubhelyiségében. 
(Érdeklődni a 06/30-201-1440, vagy a 06+0-
9519-311 telefonszámokon lehet.

Kenyérsütés 
Zöldmező utcai Iskola táborából jöttünk ide Gyenesdiásra a 
Pásztorházba Hársfalvi Ildi néni meghívására. A pásztorház előtt 
felállított sátor alatt türelmetlenül vártuk Komáromy Béla bá-
csit, aki megmutatta a kenyérsütés fortélyát. Teknőbe mi magunk 
szitáltuk bele a lisztet, majd hozzátettük a kovászt amit Béla bácsi 
hozott, és vizet. Ezt jól összedolgoztuk. Soha nem dagasztottunk, 
így nem is tudhattuk, hogy ilyen nehéz munka. Ildi néni, Marika 
néni és Attila bácsi már kora reggel bemelegítették a kemencét a 
sütéshez. Most láttuk, hogy milyen nehéz munka, és már tudjuk, 
hogy miért sütötték meg egy hétre való kenyeret régen. Amíg kelt 
a kenyerünk, megnéztük az Avar kori kiállítást, és Szilvi nénivel 
bőr kulcstartókat készítettünk. Nagyon örülünk, hogy részt vehet-
tünk a hangulatos foglalkozáson, és visszamentünk képzeletben 
a múltba.  A kisült cipókat az esti vacsorakor örömmel kóstoltuk 
meg. Nagyon érdekes volt a foglalkozás, bármikor szívesen jön-
nénk vissza újra.

Sarkadi Klaudia és Bakonyi Viktória 
Zöldmező u EGYMI tanulója

Kiállítás
Bottyán Marianna és édesanyja Halácsy 

Mária festőművészek, kiállítása július 7-én 
nyílt – Várallyay Kinga zongoraművész köz-
reműködésével. A festmények augusztus 11-ig 
láthatók, a Községháza nyitva tartása alatt 

(munkaidőben).

A Kustánszegi Sportegyesület Gyenesdiáson rendezte a roncsderby OB 4. futamát.

50 fős mezőny gyűlt össze a Faludi síkon, a napfolyamán 12 kategóriában indultak a pilóták, 
a nézők nem csalódtak, hiszen nagyon látványos futamokat láthattak. Rengeteg borulás és 
ütközés színesítette a futamokat. Az időjárás kegyes volt a versenyzőkkel, hiszen sem eső sem 
kánikula nem volt. Lakatos Dezső
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Érvényes: 2017.07.21-07.31.
Pick Rákóczi szalámi  3999 Ft/kg

Sága 140 gr. Füstli többféle  249 Ft/csomag  (1778 Ft/kg)
Coca-cola termékek 1,75 l-es 329 Ft/db.    (575 Ft/l)

Gyenesdiási Komáromy Pékség
Kemencéből a polcra, napközben folyamatosan friss, 

minőségi termékek
Teljes hazai zöldség –gyümölcs választék, 

napi legkedvezőbb árakon!
Frissen fejt teljes értékű tehén tej, magyar tarka tehenektől. 

159 Ft/l.
Trafikban minőségi palackos és folyóborok nagy 

választéka, rendkívül kedvező ár-érték arány.
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!

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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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

„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 július 31-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!


