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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
KÖZLEMÉNYE

A 2019. október 13-i önkormányzati 
választással kapcsolatban az alábbiakról tájé-
koztatom a Választópolgárokat:

Az önkormányzati választás egyfordulós. A 
választás sikerének nincs érvényességi (hány 
embernek kell szavazni) és eredményességi 
feltétele (hány szavazat kell a győzelemhez).

A választás során három szavazólapot 
kapunk, az egyiken a polgármester-jelöltre, a 

másikon a tíz jelölt közül kell legfeljebb hatot 
(kevesebbet lehet) megjelölni, akiket helyi 
képviselőnek szeretnénk. A harmadik sza-
vazólapon a Zala Megyei Közgyűlés tagjait 
választjuk meg úgy, hogy a jelölő szerveze-
tekre voksolunk. A közgyűlési mandátumokat 
majd a listákra leadott szavazatok arányában 
osztják el. 

Gyenesdiáson a 2019. évi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán 
az alábbi jelöltek kerültek nyilvántartásba (a 
szavazólapon az alábbi – Helyi Választási 
Bizottság által jóváhagyott - sorrendben)

Polgármester: 
1. Gál Lajos független jelölt

Egyéni képviselő:
Krasznai Tamásné független jelölt
Vértesaljai László független jelölt
Katona Bendegúz független jelölt
Hársfalvi György Béla független jelölt
Dongó Árpád István független jelölt
Krasznai István független jelölt
Góth Imre Árpád független jelölt
Gyutai Barnabás független jelölt
Cseh Beatrix független jelölt
Dancs Attila független jelölt

Rendezvényünkön  az idő - az előrejelzések-
kel ellentétben - jó volt, eső nem zavarta a fel-
vonulást, csak este 7 óra körül volt egy kicsi, 
de ez különösebben nem befolyásolta a sátor 
alatt zajló eseményeket.

A szüreti menet jól sikerült, sokan gyüle-
keztek a körforgalomnál lévő présnél, lova-
sok, lovas kocsik, gyalogosok, jelmezesek, 
kerékpárosok, pótkocsis kistraktorok, vígan 
mulatókkal.  A korábbiakkal ellentétben 
csak félpályás útlezárás volt, így a menet 
a Községháza előtt nem állt meg, a kis-
bíró- bíró-polgármester köszöntőire a piaci 
rendezvényterületen került sor.

A menettel egy időben a piacnál a Zalai 
Balaton-part Fúvószenekar szórakoztatta az 
ott gyülekezőket.

A műsoros délutánon - a köszöntőket köve-
tően - felléptek: Gyenesdiási Népdalkör, 
Gyenesdiási Dalárda, Ifjú Citerások, Gyenes 
Néptánc Együttes, a művészeti iskola nép-
táncosai, a Re Folk népzenei együttes, a 

Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház társulata 
- Hertelendy Attila, Jurina Beáta, Bot Gábor 
és Debrei Zsuzsanna - operett, retro műsorral, 
majd a napot a Lobo Latino zenekar tánczenés 

estje zárta éjfélkor.
A műsorokkal egyidőben 

volt Varázs hangok ját-
szóház az egyesület és  
kézműves játszóház peda-
gógusaink közreműködésé-
vel. Folyt a szőlő darálása, 
préselése, mustot,  bort 
és pogácsát kínáltunk és 
tallérért lehetett kapni 
birkagulyást a Keresztes 
József vezette főzőcsapat 

sátoránál és Vaga Irma készítette erdélyi töl-
tött káposztát - természetesen a szokásos piaci 
gazdag kínálat mellett. 

Köszönjük a közreműködőknek, hogy e 
napot széppé, hangulatossá varázsolták.

Köszönjük a menetet vezető lovasoknak, 
Pscherné Koloszár Eszternek, Cseke Hajnal-
kának, a Lazareszku Lovas iskola öt lovasá-
nak, Juhász Róbert csikósnak, a menetben 
részt vevőknek, iskolásoknak, amatőr művé-
szeti csoportoknak, Fürdőegyesületnek és 
tagjanak, jelmezeseknek, a kistraktorokkal és 
utánfutókkal felvonuló Faludi betyároknak 
(Vasas - Fölföldi csapat) és Halász László és 
Igazi Tamás  barátainak. 

folytatás a 2. oldalon

A választással kapcsolatos információk és a jelöltek bemutatása a 7. oldaltól olvasható.

SZÜRETI VIGASSÁGOK – 2019. szeptember 7.
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„A burgonya mindannyiunkat 
összeköt.” 

Csodálatos meleg, őszies szombaton került 
megrendezésre a Pannon Egyetem Burgonya-
kutatási Intézet támogatásával és a Magyar 
Nemzeti Gasztronómia Szövetség védnöksé-
gével a VIII. Gyenesdiási Burgonyanap. A 
programnak az idei évben több különleges-
sége volt. Egyrészt csíkszenttamási testvére-
ink már másodszor tiszteltek meg bennünket 
azzal, hogy legyűrve a 940 km utat, elhozzák 
nekünk az igazi székely konyha remekeit és 
káprázatos táncukkal örvendeztessenek meg 
bennünket.  Ugyancsak örömteli, hogy a Gye-
nesdiási Kertbarát Kör az idei évben már 
Kerti Kosár Mustrát tarthatott a tavasszal 
az „Egy ház, palántázz” akció keretében 
kiosztott háztáji termesztésű zöldségekből, 
gyümölcsökből. Harmadrészt igazán nagy 
öröm, hogy az idei évben mintegy 10 csapat 
vállalta, hogy az olimpiai mesterszakácsokból 
álló zsűrinek a burgonyából készíthető többtu-
cat féle ételt a „magaslatokba” főzi.

De kezdjük mindjárt az elején.  A rendezvény 
megnyitóján Gál Lajos polgármester kiemelte, 
hogy e jeles napon a burgonya ünnepét jöttünk 
össze megtartani, mely nemcsak régiónkbéli, 
de országhatárainkon túli barátainkat is össze-
köt. Tiszteletét és köszönetét fejezte ki a Bur-
gonyakutatási Központ irányába a rendezvény 
támogatásáért, a szakmai eredményességért. 
Büszkén említette, hogy az együttműkö-
dés egész éves keretet ölel fel, hisz tavasszal 
hasonló jó partnerségben a piac a vetőburgo-
nya vásárral indul. Fontosnak vélte ugyanak-
kor kiemelni, hogy ezekkel a rendezvényekkel 
a jövő generációjának is meg kell ismerkednie, 
hisz itt komoly tapasztalatot gyűjthetnek a fia-
talok a különböző egészséges ételek készítésé-
ről, a háztáji növénytermesztésről, valamint a 
közösségi összefogás erejéről. 

Dr. Czernák István a kutatóintézet igaz-
gatója örömmel tapasztalta, hogy tájékoz-
tató munkájuk eredményeként ma már egyre 
többen különbséget tudnak tenni a különböző 
burgonyafajták között és ma már jól tudják a 
receptnek megfelelően kiválasztani a meg-
felelő burgonyát. Miklós Beatrix a Magyar 
Nemzeti Gasztronómia Szövetség részéről 
köszöntötte a 10 megjelent főzőcsapat tagjait 
és büszkén mutatta be a közönségnek a zsűri 
kiemelt tagját, Várhelyi Miklós szakács szak-

oktatót, Olimpiai bajnok, Venesz-, és Arany-
sapka díjas mesterszakácsot, aki az idei évben 
munkásságáért a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetésben részesült. 

A köszöntők sorát Volner Lajos tanszéki 
technikus, a Gyenesdiási Kertbarát Kör 
elnöke folytatta, aki hangsúlyozta, hogy a 
három éve alakult civil közösség eddig mint-
egy 5000 palántát osztott szét a lakosság 
körében.

folytatás a 4. oldalon

folytatás a címoldalról

Köszönjük a menetet biztosító 
polgárőröknek, rendőröknek, községi dol-
gozóknak, a borrendi tagoknak és Borbarát 
hölgyeknek a közreműködést.

Köszönjük a dekorálásban dolgozó 
önkénteseknek, Dancsné Toman Katalin-
nak, Dancs Attilának, a Dongó család-

nak a segítséget, köszönjük az iskolások 
készítette dekorációkat. Darálásban, pré-
selésben végzett munkát Kopácsi József-
nek és Sörös Józsefnek köszönjük. 
A felszerelésekért köszönet Balogh 
Lászlónak. Az iskolai pedagógusoknak, 
Nagy Antal Róbertnek (kerékpárok deko-
rálása), Inkler Ildikónak, Glóbits Juditnak, 

Vargáné Erikának (kézműves játszóház), a 
Varázshangok egyesületnek köszönjük.

A finom ételeket köszönjük Keresztes 
József főzőcsapatának, Vaga Irmának, 
a nyugdíjasklubosaink segítségét a tála-
lásban.

Köszönet az önkormányzati és intézmé-
nyünk dolgozóinak a munkájukért.
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Október 6-án, 18 órakor, 
az Aradi Vértanúk Napján 

ünnepi gyertyagyújtás 
az óvodakerti ’48-as emlékműnél

Minden megemlékezőt szeretettel várunk!

Tisztelt Nyugdíjasok!

Örömmel közlöm, hogy újra itt van október, 
az évad kezdete. Október 1-én, 17. 00 órára 
szeretettel hívom és várom a Nyugdíjas Klub 
tagjait, az új nyugdíjasokat, nőket és férfiakat 
egyaránt. A Gyenesdiáson élő külföldi 
nyugdíjasokat is szívesen fogadjuk.

Tánczos Lászlóné
Nyugdíjas Klub vezető

SZAKKÖRÖK A PÁSZTORHÁZBAN
Októberben újra indulnak szakköreink. 

Várjuk régebbi tagjainkat, de szívesen fogadunk új jelentkezőket is! 

Kosárfonás: keddenként 15-17 óráig és 17-19 óráig első foglalkozás: október 1. díja: 
2000 Ft/hó + vessző ára 1500 Ft/kg kézműves szakkör: szerdánként 16-19 óráig, első 

foglalkozás október 2. A szokásos technikák - szövés, hímzés, gyöngyözés, bőrözés mel-
lett, terveink között szerepel új technikák kipróbálása is, mint a drótékszer és nemezék-

szer készítés is. Mindkét szakkörünkre várjuk az érdeklődőket!

Információ: Hársfalviné Ildikó Klubkönyvtár Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 
30/342 3934, harsfalvi.gyorgyne@gmail.com

VII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny
Tisztelt Horgászók!

2019. szeptember 26- október 5. között kerül megrendezésre a VII. Nemzetközi 
Balatoni Bojlis Horgászverseny. A verseny időtartama alatt TILOS a horgászat a Gyenesi 

Lidóstrand és a Diási Játékstrand területén, valamint azok 200 méteres környezetében, 
továbbá TILOS csónak és egyéb vízi jármű használata és a fürdőzés!

 Megértésüket köszönjük! 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 12-13.

mailto:harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
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folytatás a 2. oldalról

Munkájuk elsődleges célja, hogy a kertkultú-
rát mindenki számára elérhetővé tegyék, akár 
szaktudással akár palánták adományozásával 
támogassák az érdeklődőket. Végül, de nem 
utolsó sorban Kedves Róbert, Csíkszent-
tamás polgármestere köszönte meg a szí-
vélyes vendéglátást. Kiemelte, hogy bár 
közel 1000 km választ el bennünket, szelle-
miségben, hazaszeretetben egyek vagyunk. 
Köszönetük jeléül egy, a Feneketlen-tavat 
ábrázoló festményt nyújtottak át. 

A köszöntőket követően vehette kezdetét 
a főzőverseny, melyen jobbnál jobb ételek 
készültek.

Csak a példa kedvéért: Túróstörek Szent 
Mihály napi báránypörkölttel; Füstön sült 
aranypityóka meglepetéssel; Nudli vörös-
boros szilvaraguval; Grenadírmars sza-
lonnával; Tócsni minden változatban; 
Marhapörkölt dödöllével vagy fűszeres burgo-
nyával;  Mamma Valoni leves, krumplis tészta 
gazdagon;  Szilvásgombóc; krumplis pogácsa; 
Vasi házi paprikás krumpli füstölt csülökkel; 
Húsos gombóc burgonyás tésztában; Csarcsari 
(zöldséges burgonyás főétel), Csapáti (teljes 
kiőrlésű lepény); Csatri (paradicsomos szósz) 
mindez rózsavizes limonádéval. Ez utóbbiakat 
a Krisna Völgyi barátainknak köszönhetjük, 
akik idén először tiszteltek meg bennünket. 

A főzés közben a gyerekek sem unatkoz-

tak, hiszen a tündérhangú Medgyesi Anna és 
zenekara a Kalimpa Színház Nemes Nagy 
Ágnes verseiből (Székely Andrea rendezés-
ben) összeállított „Gesztenyefa palota” című 
mesekoncerttel kápráztatták a kicsiket és talán 
szüleiket is. 

Az igazán színvonalas gyermekműsort köve-
tően a Kerti Kosár Mustra és a főzőverseny 
eredményhirdetésére került sor. A mustrára 
gondos kertészek által összeállított, szemet 
gyönyörködtető, gazdag kínálatú kosarak 
érkeztek. Különbség nem is színvonaluk-
ban, csak kompozíciójukban volt, ezért a Páli 
Lajos nyugalmazott megyei főkertész és Samu 
Zoltán növényorvos vezette zsűri egyöntetűen 
arany minősítésben részesítette Herczeg 
Erzsébetet, Dr. Füzesi Istvánt és Volner 
Lajost. Különdíjat kapott gyümölcskosará-
ért Bicskei Károly. Minden résztvevőnek és 
nevezőnek ezúton is köszönjük fáradozásait és 
ezúton is gratulálunk a bemutatott kosarakhoz. 
Külön köszönet illeti Körtvélyesi Ibolyát, a 
Kertbarátok szív-lélek titkárát, aki határokat 
nem ismerve hoz össze barátságokat és tartja 
folyton megújulva a Kör szellemiségét. 

A főzőverseny ételeinek elbírálása koránt-
sem volt ilyen egyszerű. A fenti kínálatot is 
olvasván a zsűri nem volt könnyű helyzetben. 
Mégis dönteni kellett és a fenti kínálatból az 
aranydíjat ezúttal Csíkszenttamás Csapata 
nyerte el, akik rendkívül ízletes, gondosan 

összeállított menüjükkel (Túróstörek Szent 
Mihály napi báránypörkölttel; füstön sült 
aranypityóka meglepetéssel) nyűgözték le a 
zsűrit. Az ezüst érmet idén a Gyenesdiási Böl-
csőde és Óvoda nyerte el, míg a bronz díjat 
a Gyenesdiási Nyugdíjas Klub hölgykoszo-
rúja érdemelte ki. A Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség különdíját megosztva két 
csapat kapta: a Burgonyakutatási Intézet és a 
(Gyenesdiási Hivatal+Önkormányzat) Bürök 
Bisztró Csapata. A Burgonyakutatási Központ 
különdíját ezúttal az idén először, de reméljük 
nem utoljára a Hévízi Kukták csapata nyerte 
el.  Ugyancsak nagyon ízletes, különleges ételt 
készített az „Anonymus” Csapat, a Krisna-
Völgye „Hármas”, a Gyenesdiási Kertbarát 
Kör és a „Pityókások”. Jól tükrözi az ő sikerü-
ket, hogy különlegességgel készültek (Krisna-
Völgy), hosszú sorok álltak előttük, hiszen a 
legtöbb tallér náluk fogyott („Anonymus”) 
és van, aki csak azért jött messziről, hogy a 
KertÉSZ módra készülő pincepörköltből egy 
finomat ehessen. 

Miután mindenki jót evett-ivott, kezdődhe-
tett a színpadi táncos produkciók sora: így 
felváltva tapsolhattunk a Csíkszentamási 
Csonkatorony néptáncegyüttes „ropogós” 
táncaihoz, majd a Press Dance fiatal táncosa-
inak bemutatójához. Az estet a megszokottan 
kitűnő hangulatot varázsló Roulette Zenekar 
táncos bulija zárta.

Ez a nap bizonyára minden résztvevő leg-
nagyobb örömére, megelégedésére telt. 

Szeretjük ezt a napot, mint a burgonyát, 
minden változatban!

Köszönet ezért minden támogatónak, részt-
vevőnek és segítőnek, akik munkájukkal 
hozzájárultak a sikerhez: Burgonyakutatási 
Intézet, Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség, a három Zsuzsának (Gacsné Zsuzsa, 
Sigora Zuzsa, Meretei Zsuzsa), akik délután 
a tallérváltást, a központi elosztást és admi-
nisztrációt vezették. Simon Évának is nagy 
köszönet a színpadi dekorációkért, a tökö-
kért és virágokért. Köszönet úgyszintén az 
Önkormányzat valamennyi dolgozójának a 
helytállásért.
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Testvértelepülési találkozó 
Gyenesdiáson

Szeptember 13-án, pénteken délután szeren-
csésen érkezett meg a 30 fős csíkszenttamási 
küldöttség, hogy a rövid hétvége alatt 
másod ízben vegyenek részt a Burgonyanap 
főzőversenyén. A csapat tagjainak 90%-a 
magán szálláshelyen szállt meg, köszönet 
ezért Horváth Sebestyénnek, Cseh Beának 
és családjuknak, Bognár Ystvánnak és fele-
ségének Piroskának, Kalló Sándornak és 
feleségének, valamint Gál Lajosnak és fele-
ségének Ildikónak a felajánlott vendégfo-
gadást. Ezentúl köszönet illeti Kun Sándort 
és feleségét Esztert, illetve dr. Csehi Ottót, 
hogy a vendégeket frissítőkkel, házi készítésű 
finomságokkal várták.

A rövid hétvége gazdag programmal telt, 
hiszen a Burgonya napon Csík szent tamás 

Csapata főztjükkel (Túróstörek Szent 
Mihály napi báránypörkölttel, füstönsült 
aranypityókával) aranyérmes lett. 
Köszönet és hála a Csík szent  tamá si 
Cson ka  torony Nép tánc együttes nek 
a rendezvényen bemutatott fergeteges 
táncokért is. A küldöttséggel együtt 
érkezett Márk Tibor nyugalmazott 
polgármester és felesége (képünkön), 
akiknek köszönhetően a testvértelepülési 
együttműködés elindulhatott. Vasárnap 
csónakázással (itt köszönet Ács Gábor-
nak), valamint Kastély- látogatással (Varga 
Zoltán jóvoltából) telt az idő, majd a vacso-
rát a csapat a Darnay pincében töltötte, 
ahol búcsút véve egymástól  székely test-
véreink ismét nekivágtak a hosszú, hazafelé 
tartó útnak. A két önkormányzat a jövőben 
a közösségi programokon belül a néptánc 
kapcsolat erősítését tűzte ki célul.

Tíz éves a Nemzeti Vágta 
előfutama Gyenesdiáson

A Nemzeti Vágta jubileumi, Zala megyei 
előfutamára az ország különböző részéből 
érkeztek a lovasok. A tíz éve létrejött verseny, 
napjainkra bizonyította életképességét.

Az idei versenyévad Kazinczy Lajos 1848-
as honvédezredes emléke előtt tiszteleg, akire 
a 15. aradi vértanúként emlékezik történet-
írásunk. A 28 évesen kivégzett bátor hazafi 
méltó utódai szálltak hétvégén nyeregbe és 
teljesítették a különböző hosszúságú távokat. 
Kishuszárok kezdték a versenyzést másfél 
körrel, közülük Látos Lili (Felsőpakony, 
Salvatino n.l.), Varga Maja (Uszód, Amal 
Gozina n.l.) és Rozsanna Júlia (Kővágóörs, 
George Machintos n.l.) került az esti döntőbe, 
ahol Látos Lili nyert és jutott a Budapesti 
döntőbe.

Felnőtteknél is három előfutamot rendez-
tek, ők három kört teljesítettek. Az indulók 
közül Nánássy Ákos (Gyenesdiás, Gyémánt 
Janea n.l), Molnár Attila (Vonyarcvashegy, 
Pletykás n.l.) és Németh Martin (Keszthely, 

Fernandó Makadám n. l.) értek elsőként 
a célba. Az esti fináléban Nánássy Ákos 
nyert, de mindhárman indulhatnak az 
október 19-20-án a Hősök terén megren-
dezésre kerülő döntőben.

A Festetics család egykori ügetőpályáját 
a rendezők többször átalakították az elmúlt 
években, mindig igazodtak a döntőt rendező 
Hősök terének elvárásaihoz. A magas szintű 
szakmai munkavégzés mellett a pálya a Nyu-
gat-Balatoni összefogás jelképévé is vált. 
Tudtuk meg Gál Lajostól a település polgár-
mesterétől. 

Bendes Csaba a futamok igazgatója az eltelt 
évtizedre pillantott vissza, kezdve 2008-ban, 
amikor kétnapos budapesti rendezvényként 
jött létre a Nemzeti Vágta. A következő 
évben Baja városa szerette volna legjobb 
lovasát indítani, kiválasztására megrendez-
ték az első elő vágtát. A bácskai sikeren fel-
buzdulva kidolgozták az országos rendszert 
11 partnerrel és így jutottak el Keszthelyre 
és Gyenesdiásra. Az évek alatt nyitottak a 
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VIl. Malom utcai fesztivál
Az idén immár 7. alkalommal július 19-én 

tartottuk meg a most már hagyományosnak 
nevezhető „Malom utcai fesztiválunkat”.

Kis utcánk rendezvényének történetében ez 
volt az első év, amikor az időjárás kegyes volt 
hozzánk, és nem esett az eső. Ennek ellenére 
megfelelően készültünk sátrakkal, pavilonok-
kal, lesz ami lesz. (Köszönet érte a gyenesdiási 
röplabda egyesületnek). 4 éven át, állandó 
halbeszállítónk, Osvald Laci bácsi most már 
végleg szögre akasztotta pecabotjait, így egy 
finom marhapörkölttel vártuk utcánk lakóit és 
vendégeit, akik most is elérték a közel 29-30 
fős létszámot.  Laci bácsinak további nyug-
díjas éveihez erőt, és egészséget kívánunk!  
Lassan érkeztek az italok, amelyeket a hűs 
patak hamar kellemes hőmérsékletűvé hűtött. 
A “lányok” most sem voltak restek, és bőven 
elláttak minket édes és sós süteményekkel. 
Míg a felállított vaslapon ismét sültek a finom-
ságok, addig a gyerekek megismerkedhettek a 
röplabdázás alapjaival, és a ping-pong mecs-
csek is maradandó élményt adtak a fiatalabb és 
idősebb korosztálynak is.  A naplementét köve-
tően kellemes megvilágítással teremtettünk 
hangulatot, az éjszakába nyúló beszélgetéshez, 
aminek egyik témája volt a Szent-János forrás 
rendbetétele, a patak tisztítása, és a várva várt 
malom rekonstrukció részletei.

Összességében az idén is egy jól sikerült, 
közösségépítő rendezvényt sikerült 
összehoznunk.

Jövőre ismét találkozunk!
Sebestyén Károly

határainkon túli régiók felé és idén már öt, 
főleg magyarok lakta területen kerülnek 
megrendezésre a versenyek és érkeznek 
lovasok a 72-es budapesti mezőnybe. A Kár-
pát-medence egyik legnagyobb lovasverse-
nye azért tudott folyamatosan fejlődni, mivel 
a szervezők készek voltak a tapasztalatok 
alapján mindig újragondolni a szabályzatot, 
tökéletesíteni a pályát.

A Faludi-síkon jól futottak a lovak és zso-
kéik. Nem hivatalos időmérés alapján a kis-
huszárok 54 másodperc alatt tették meg a 
másfél körös távot. A felnőtteknek a három 
körre 1:40 percre volt szükségük. A leg-
gyorsabbnak a hazai színekben versenyző 
Nánássy Ákos, Gyémánt Janea nyergében 
bizonyult. A ló tulajdonosa Varga Zoltán a 
helyi verseny rendezője nem titkolta örömét 
az eredményhirdetést követően.

- Mint a lovak szerelmese huszonöt éve 
lovaglok itt. Örültem tíz éve, amikor II. 
Tasziló tréningpályája újra életre kapott és 
évente sikeresen megrendeztünk egy-egy ver-
senyt. Ismerős arcokkal, törzsversenyzőkkel 

találkozunk immár, jól ismerjük egymást, 
szakmai közeledés, barátság alakult ki közöt-
tünk, magas szintű munkával. A mai nap azért 
is különösen fontos számomra, mivel a tíz 
éves lovam nyert. Itt nőtt fel Gyenesdiáson és 

úgy érzem, most van a legjobb korban, tem-
peramentumos, pont erre a versenyre való. 
Büszkeséggel tölt el, hogy nem idegen lóval 
nyertünk, remélem Pesten is megállja majd a 
helyét.
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folytatás a címoldalról
Megyei lista:
Mi Hazánk Mozgalom
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és 

Kereszténydemokrata Néppárt
Demokratikus Koalíció
Momentum Mozgalom
Magyar Szocialista Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom

SZAVAZÁS: A választópolgár személyesen, 
a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat 
06.00 óra – 19.00 óra között.

Átjelentkezés: Az a választópolgár, aki a 
szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, 
de 2019. június 26-án érvényes tartózkodási 
hellyel rendelkezik, kérheti a tartózkodási 

helyén történő szavazást. Átjelentkezésre irá-
nyuló kérelmet 2019. október 9-én (szerda) 
16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.
hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen 
a helyi választási irodában.

Mozgóurna iránti kérelem: A kérelmet a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgá-
sában egészségi állapota vagy fogyatékossága 
miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A moz-
góurna iránti kérelem benyújtási határideje:

2019. október 9. (szerda) 16.00 óra levélben 
vagy online (ügyfélkapus azonosítás nélkül)

2019. október 11. (péntek) 16.00 óra a 
Választási Irodában személyesen vagy írásbeli 

meghatalmazott útján
2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óra 

online ügyfélkapus azonosítással vagy megha-
talmazott útján a szavazókörben

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy 
szavazni kizárólag a személyazonosság, vala-
mint a lakcím vagy a személyi azonosító (sze-
mélyi szám) igazolása után lehet, ezért érvényes 
okmányaikat (érvényes személyi igazolvány 
vagy útlevél vagy jogosítvány, és lakcímkártya) 
feltétlenül szíveskedjenek magukkal hozni.

VÁLTOZÁS !!!!!
Mindhárom szavazókör az Általános Iskolá-

ban kerül elhelyezésre, azonban a kijelölt sza-
vazókörök elhelyezése MEGVÁLTOZOTT: 

1. sz. szavazókör a Tornateremben (földszint)
2. számú szavazókör a Táncteremben (föld-

szint, főbejárat lépcső után jobbra) 
3. számú szavazókör változatlanul a koráb-

ban megszokott földszinti teremben.
Gyenesdiási Helyi Választási Iroda  

 83/312-737, jegyzo@gyenesdias.hu

GÁL LAJOS 
független polgármester jelölt
/nagycsaládos édesapa/

Tisztelt Választópolgárok!

Engedjék meg, hogy a 2019. évben a  hely-
hatósági választások előtt pár mondatban 
megszólítsam Önöket.

Az Önök eddigi megtisztelő bizalmából, 
már 25 éve lehetek alakítója Gyenesdiás jele-
nének és jövőjének; 12 évig képviselőként, 
majd 13 éve pedig a település polgármestere-
ként. Az elmúlt 13 év Európai Uniós tervezési 
ciklusaiban Gyenesdiáson önkormányzati, 
civil és vállalkozói pályázatok útján, a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül több 
milliárd forint pályázati fejlesztés került meg-
valósításra eredményesen.

Mára elmondható, hogy ez időszak alatt 
megerősödtek intézményeink, kialakult a 
minőségi települési infrastruktúra, egyre 
szélesebb érdeklődés övezi településünket a 
vállalkozók, iparosok részéről és turisztika-
ilag felkerültünk a meghatározó településeket 
jelző térképre, amely vonzza a minőségi szál-
loda és vendéglátás szereplőit befektetőként 
és fejlesztőként egyaránt.

Az elmúlt időszakban járdák és játszóterek 
épültek, részben csapadékvíz-elvezetéssel. 
Utak újultak meg közel 25 km hosszon, de az 
iskolánk, óvodánk és könyvtárunk is bővülhe-
tett. Templomainkon kívül felújításon esett át 
a Pásztorház és a Darnay pince. Nívós család-
barát strandjaink és parkjaink is népszerűek, 
közkedvelt termelői piacunk  a magas szintű, 
változatos gasztronómia mellett évről évre 
gazdag program kínálatnak ad helyet. Gye-
nesdiás - Vállus Községgel közösen hatékony 
hivatalt alkotva -  nagy várakozással tekint a 
jövőbe, hiszen jelenleg is több nyertes pályá-
zat, valamint önerős fejlesztés megvalósítása 
zajlik. Ezért minden évben köszönettel tarto-
zom elsősorban a gyenesdiási polgároknak, 
akik bíztak bennem és támogattak, valamint a 
képviselő-testületek mindenkori tagjainak és 
a települési civil közösségeknek is. 

Örvendetesnek tartom, hogy  menedzser 
szemléletű vezetéspolitikával, konszenzusra 
építkező képviselő-testülettel - már 8. éve 1 
Mrd fölötti költségvetés mellett - az előző 
időszakban közel 3 milliárd forintnyi pályá-
zati összeget sikerült a településre pályázni. 
A  következő években ennek dupláját is 
kitevő fejlesztési forrás érkezhet Gyenesdi-
ásra állami és EU-s támogatások révén.

Személyes munkámmal továbbra is biz-
tosítani kívánom a tervezhető jövőképet 
Gyenesdiásnak, egy lendületesen fejlődő 
településként Keszthely és Hévíz városok 
szomszédságában. A következő esztendőkben 
Gyenesdiás jobban kell, hogy támaszkodjon a 
pályázatokon túl az önjárást biztosító termelő 
és szolgáltató szektor megerősítésére. Az 
iparterületi fejlesztések (robottechnológia, 
élelmiszerlogisztika stb.) mellett a minőségi 
turizmus feltételeinek javítására, szálloda 
beruházások támogatására, a településköz-
pont /orvosi rendelő, iskola, ebédlő/ minő-
ségi kiépülésére, valamint egy Balaton-parti 
sétány kialakítására kell, hogy nagy figyelem 
fordítódjon, amely az adóerő-képességet 

növeli, munkahelyet teremt és biztonságot 
ad a jövő generációinak egyaránt. 

Bízom benne, hogy a jövőben is támaszkod-
hatok Góth Imre alpolgármester és a település 
nagy tapasztalatú leköszönő képviselői segítő 
hozzáállására. Bízom benne, hogy konstruk-
tív, építő képviselő-testülettel és fiatalos len-
dülettel tovább szépülhet nagyközségünk. 

Kérem, menjenek el minél többen válasz-
tani, hogy józan lokálpatrióta és élő közös-
ségi értékrend vigye előre településünk 
fejlődését!

Tisztelettel köszönöm a jelöltállítás során 
tapasztalt folyamatos bíztatást. Jelölésemnél 
megköszönöm a Fidesz-KDNP és a helyi 
Polgári Kör támogatását! Megválasztásom 
esetén továbbra is ígérem az értékmegőrzést 
és értékteremtést, amelyre méltán büszke 
lehet a jövőben Gyenesdiás! 

 Krasznai Tamásné vagyok. 1992 óta élek 
a településen. Édesanyám gyenesdiási szüle-
tésű. Két nagy fiam van, Zsolt és Marcell. A 
Zöldmező U. iskolában 27 éve gyógypeda-
gógusként, ebből 13 éve pedig intézményve-
zetőként dolgozom. A település közéletében 
szívesen veszek részt, a gyenesdiási főzőcsa-
pat tagjaként férjemmel rendszeresen segítjük 
a közösség összetartását, programjait. Képvi-
selőként öt éve megkezdett munkámat szeret-
ném folytatni a település lakóinak érdekében. 
A megkezdett pályázatok folytatását kiemel-
ten fontosnak tartom. A turizmus fejlesztése 

A JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA

http://www.valasztas.hu
http://www.valasztas.hu
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mellett a helybeli lakósok érdekeinek, javas-
latainak meghallgatásával, figyelembe véte-
lével szeretnék a minél környezet-és család 
barátibb település kialakításban közremű-
ködni. Az úthálózat felújítása, a csapadékvíz 
elvezető rendszer bővítése mellett az iskolai 
étkezde és orvosi rendelő mielőbbi befejezé-
sét támogatom. Fontosnak tartom, hogy tele-
pülésünk dinamikus fejlődése elősegíthesse a 
fiatalok helyben maradását.

Kedves Olvasó!
Vértesaljai László vagyok, 26 éves. Szü-

letésem óta Gyenesdiáson élek, menyasz-
szonyommal itt tervezünk a közeljövőben 
letelepedni. Jelenleg a Pannon Egyetemen 
végzem tanulmányaim utolsó félévét, gazda-
sági és vidékfejlesztési agrármérnök leszek. 
Másfél éve a térségi LEADER egyesületben 
látok el vidékfejlesztő projektmenedzseri fel-
adatokat. Gyenesdiás közösségi és kulturá-
lis életében a Néptánc Együttesen keresztül, 
valamint 2 éve a helyi fiatalság szervezésével 
veszek részt. Fiatalként fontosnak tartom az 
ifjúság bevonását, illetve érdekeinek képvi-
seletét a döntéshozásban. Dolgozni szeretnék 
egy ifjúsági közösségi tér megteremtéséért. 
Szállásadó család sarjaként a helyi turizmus 
színvonalának emelése ugyancsak elsődleges 
számomra, melyért a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesülettel szorosan együttműködve kívá-
nok munkálkodni. Vidékfejlesztőként úgy 
gondolom, hogy településünk gyarapítása, 
versenyképességének javítása elengedhetet-
len. A fejlesztések szorgalmazása mellett leg-
alább ekkora hangsúlyt fektetnék az élhető, 
nyugodt és gondozott lakókörnyezetek fenn-
tartására, megőrzésére. Kérem, támogasson 
szavazatával, hogy önkormányzati képviselő-
ként tehessek többet Gyenesdiásért!

Katona Bendegúz
1998-ban születtem. Szüleim több mint 30 

éve gyenesdiási lakosok. 

Édesanyám, Katonáné Rosta Hedvig, 
Németh László-díjas, magyar-dráma szakos 
tanító a keszthelyi Egry József Általános 
Iskolában. Édesapám, Katona István, több 
mint 25 éve gyenesdiási vállalkozó. Jóma-
gam 2 éve csatlakoztam a gyenesdiási vál-
lalkozók köréhez. Közel egy éve megalakult 
saját Korlátolt Felelősségű Társaságom, 
mely vendéglátóipari egységek üzemelte-
tésével foglalkozik. Gyenesdiás közösségi 
életében 2016 óta, aktívan veszek részt, 
ekkor csatlakoztam a Gyenesdiási Polgárőr 
Egyesülethez, melyben 2017 óta vezetőségi 
tagként tevékenykedem. 

Fiatal vállalkozóként, fő célkitűzésem 
a községben élő kortársaim, vállalkozók, 
munkavállalók érdekeinek képviselete. 
Fontosnak tartom továbbiakban, települé-
sünk infrastrukturális fejlesztését, jelenleg 
is kiemelkedő turisztikai teljesítményünk 
további fejlődésének elősegítését, hagyo-
mányaink őrzését, valamint az eddig is 
kiválóan működő rendezvényeink, kultu-
rális programjaink szervezésének támoga-
tását. 

Nem ígérek semmi mást, csupán egyenes, 
őszinte, településünk érdekeit mindenkor 
szem előtt tartó képviselői hozzáállást man-
dátumom teljes ideje alatt.

Hársfalvi György 
1992 óta vagyok a művelődési intézmény 

vezetője. Talán e feladatot eredményesen 
végzem.

2006-tól vagyok önkormányzati 
képviselő. Igyekszem a település érdekei 
szerint tenni.

Két civil szervezet tisztségviselőjeként 
igyekszem megfelelni a közösség és 
az általam kitűzött elvárásoknak. A 
Horgászegyesületben titkárként operativ, a 
Köz-Kultúra Alapítványban a kuratórium 
elnökeként stratégiai és operatív feladato-
kat látok el. Meggyőződésem, hogy nagy-
részt közösségeink teszik komfortossá 
Gyenesdiást. Talán nem állunk rosszul, 
de…

  Hogy valóban jól élhető település 
legyünk azért még sok minden hiányzik. 
Sajnos a meglévő infrastruktúra 
üzemeltetése, működtetése  nem könnyű...

A rendelkezésre álló saját források kevés 
stratégiai döntést tesznek lehetővé. Talán 
most a szállodaterület eladásából származó 
bevételből fontos feladatokat oldhat meg 

önkormányzatunk.
Célom közreműködni abban, hogy az 

elmúlt 30 évben elért eredményeinket 
megtartsuk, a felmerülő problémákat 
megoldjuk, az Önkormányzat és 
intézményei, közösségek, vállalkozók, 
egyének tevékenysége révén jól érezzük 
magunkat saját településünkön. Szeretném 
ehhez minden Gyenesdiási polgár 
támogatását kérni.  

Dongó Árpád
Születésem óta, 32 éve élek Gyenesdiá-

son. A helyi általános és művészeti isko-
lába jártam és Keszthelyen a Vajda János 
Gimnáziumban érettségiztem. Jelenleg a 
keszthelyi Telekom üzlet üzletvezetőjeként 
dolgozom. A település kulturális életébe a 
Gyenes Néptánc Együttesen keresztül kap-
csolódtam be.

Szeretnék egy kis fiatalos lendületet 
vinni az Képviselő-testület munkájába a 
helyi ifjúságot is képviselve. Célom, hogy 
Gyenesdiás vonzó turisztikai adottságai 
mellett más területeken is kihasználjuk a 
településben rejlő lehetőségeket. Támo-
gatni kell a helyi termelőket, vállalkozó-
kat, illetve a fiatalokat, hogy a jövőjüket 
itt képzeljék el. Emellett fontosnak tartom 
a természeti, épített és kulturális értékei-
nek megőrzését, illetve fejlesztését, hogy 
még élhetőbb legyen a községünk. Ezt 
csak közösen, összefogva tudjuk elérni. 
Minden olyan javaslatot támogatni fogok, 
amivel Gyenesdiás fejlődését biztosítani 
tudjuk!

Krasznai István
1966-ban születtem, 30 éve dolgozok a 

kábeltévé és híradástechnikai üzletágban, 
jelenleg a ZNET Zrt.-ben üzletágveze-
tőként és a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás 
Kábeltelevízió Kft. ügyvezetőjeként. 
Továbbá társtulajdonosa vagyok a Visionet 
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Kt.-nek. Feleségem Ági a Takarékszövet-
kezetnél dolgozik, két leányunk van Anna 
és Veronika.

Született gyenesdiásiként fontosnak 
tartom a nagyközség egészének folyama-
tos fejlődését a civil szervezetek bevoná-
sával, a helyi vállalkozók támogatását, a 
közbiztonság fenntartását.

Kiemelt feladatnak tekintem a jövőben 
is az utak, járdák építését, a csapadékvíz 
elvezetés teljes kiépítését, az orvosi ren-
delő mielőbbi befejezését és az iskolai 
étkeztetés biztonságos megoldását.

13 éve veszek részt az önkormányzat 
munkájában, végig tagja voltam a pénz-
ügyi bizottságnak is. Aktívan közreműkö-
dök a helyi társadalmi szervezetek életében 
a horgászegyesület elnökhelyetteseként 
és a polgárőrség bizottsági elnökeként. 
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal 
a következő öt évre, tapasztalatommal és 
tudásommal továbbra is szeretném támo-
gatni településünk fejlődését.

Góth Imre
A Gyenesdiáson élők bizalmából 1998 

óta vagyok tagja a képviselő testületnek. 
Két ciklusban a Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökeke-
ként, legutóbb alpolgármesterként szolgál-
hattam önöket. Jó érzéssel tapasztaltam, 
hogy Gyenesdiást az ország minden részén 
ismerik. Tisztelettel beszélnek elért sike-
reinkről, intézményeinkről, sportolóink-
ról, művészeti rendezvényeinkről és az itt 
élő emberek kitartó munkájáról. Sok dol-
gunk lesz az elkövetkező években, hiszen 
a folyamatos fejlődéssel mindig újabb fel-
adatok is születnek. A település jövőbeni 
arculatát meghatározó nagy beruházások, 
mint az iskolai étkezde az orvosi rendelő 
mellett a mindennapi életünket befolyá-
soló fejlesztéseket is tovább kell vinni. A 
csapadékvíz elvezetésének megoldása, az 
utcák aszfaltozása, járdák építése, strand-
fejlesztés, játszóterek kialakítása mellett 
szeretnék a kor új kihívásaira közösségünk 
számára előnyös megoldásokat találni.

Szeretném tovább vinni azt a nyugodt, 
megfontolt és kiegyensúlyozott munkát, 
ami az elmúlt ciklusokban is jellemezte 
képviselőtestületünket. Dolgozzunk közö-
sen, felelősséggel a Gyenesdiáson élőkért, 
kérem, szavazataikkal legyenek szívesek 
ebben támogatni.

Gyutai Barnabás
Az önkormányzati választásokon füg-

getlen jelöltként indulok a képviselői 
tisztségért. Gyenesdiáson nőttem fel, és 
alapítottam családot, itt neveljük felesé-
gemmel keresztény polgári értékek mentén 
három lányunkat. Jelenleg egy hévízi 
négycsillagos szálloda éttermi igazgatója 
vagyok. 

A beosztásomból adódóan, valamint vál-
lalkozásunk vezetőjeként, illetve az évek 
során belföldön és külföldön szerzett 
szakmai tapasztalatok alapján, jó rálátás-
sal és kellő realitással tekintek a térség 
turizmusára, azon belül is Gyenesdiás 
lehetőségeire.

Az előző önkormányzati ciklusban 
képviselőként, a Környezetvédelmi- és 
településfejlesztési Bizottság elnöke-
ként segítettem Gyenesdiás fejlődését. A 
továbbiakban is úgy gondolom, hogy a 
helyi lakosoknak, valamint az ide látogató 
vendégeknek egyaránt fontos a minőségi 
és széleskörűen elérhető gyermekbarát, 
családbarát, szociális szolgáltatások köre, 
amelyek fejlődéséhez szeretnék a jövőben 
is munkámmal hozzájárulni.

A napi életben számos családdal kerülök 
kapcsolatba, úgy az iskolában, óvodában, 
mint barátaink, ismerőseink, családunk 
révén és szeretném az őáltaluk megfo-
galmazott észrevételeket, javaslatokat 
továbbadni Képviselőtársaimnak, hogy 
azokat közösen, ésszerűen meg tudjuk 
valósítani, hogy településünkön az érték-
teremtés mindannyiunk érdekét szolgálja!

Ehhez kérném az Önök támogatását!

Cseh Beatrix vagyok, családommal 
Gyenesdiáson élek, dédszüleim, nagyszü-
leim, édesapám is községünk szülötte. 

Szívügyemnek tartom községünk, 
környezetünk szépítését, fejlesztését, az 
utak, temetők, közösségi tereink, strandok 
környezetének állapot javítását, kapcso-

lataim révén pedig segítséget szeretnék 
nyújtani a szervezőknek programjaink szí-
nesítésében. 

Célom, hogy a községünkben megterem-
tett értékeket megőrizzük, az itt élő embe-
rekkel jó kapcsolatot tartsak, problémáik 
megoldásához lehetőségeimhez mérten 
segítséget nyújtsak. 

Bízom benne, hogy megválasztásom 
esetén tevékeny részese lehetek egy lendü-
letes, Gyenesdiásért tenni akaró képviselő-
testületnek! 

Dancs Attila 39 éves,
okleveles közgazdász
Gyenesdiás az otthont jelenti nekem, a 

családomnak, feleségemnek, és 3 gyerme-
künknek az év minden időszakában.

Örömteli, hogy családok, egyesületek 
sokasága keresi itt a boldogulást, 
együtt ünnepelnek, tisztelik, szeretik, 
megbecsülik és támogatják egymást.

 Mit lehet ehhez hozzátenni? Sokat!
Hiszem, hogy a nagyobb kihívások a 

községben, mint a közművek, utak, járdák, 
közvilágítás, hó-eltakarítás, település-
rend, tisztaság, főút, zebrák állapota, és a 
további teendők sokaságának megoldása 
egy erős képviselő testülettel és egy haté-
kony falu-menedzsmenttel csak ütemezés 
kérdése. 

A „Gyenesdiás családbarát község” 
imázs mellett építeni kell a kisvállalkozás 
barát arculatot is. A községet vonzóbbá 
kell tenni a nagyobb vállalkozásoknak, 
idegenfogalmi beruházóknak is, hogy ide 
települjenek, ezzel jelentős számú mun-
kahelyet és adóbevételt teremtsenek. Az 
így képződő plusz források elosztásánál az 
önkormányzatnak biztosítani kell, hogy a 
helyben élő családoknak is legyenek szé-
leskörű pályázati lehetőségei. 

A településmarketing erősítése nélkülöz-
hetetlen a sikerek eléréséhez.   

A lehetséges megoldásokról, elképze-
léseimről a Facebook oldalamon többet 
megtudhat!   A független képviselői 
megválasztásomhoz kérem Ön és 
családtagjai támogatását, köszönöm!

A bemutatkozásokat a szavazólapon lévő 
sorrendnek megfelelően közöltük

(a szerkesztő)
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EGYHÁZKÖZSÉGI 
HÍREK

Örömmel értesítjük a kedves Híveket, hogy 
a Szent Ilona Kápolna felújítása elkészült 
és a megszépült templomban a megszokott 
miserend szerint, minden vasárnap 10 órakor 
szentmise vagy igeliturgia látogatható!

Ezúton szeretnénk megköszönni áldozat-
kész munkáját mindazoknak, akik a templom 
takarításában részt vettek, így a Búcsúi Szent-
misét már a megszépült templomban ünne-
pelhettük:

Gombár Istvánné, Torma Ferencné, Rácz 
Lászlónè, Steiner Rozália, Szomi Valeria, 
Fodor Iván, Fodor Ivánné, Gyutai Imre, 
Gyutai Imréné, Gyutai Zoltánné, Peszeszér 
Tina, Kocsis Pálné, Fodor Dávid,, Dongó 
Zsófia, Id.Dongó Árpád, Vértesaljai László, 
Stefanics Dániel, Baranyai Vilmosné, Hor-
váthné Szűr Magdolna, Csite Andrásné, Csite 
Kinga, Gyutai-Szalay Nikoletta

Deák Ákos
plébános

TURISZTIKAI EGYESÜLET 
HÍREI

Gyenesi Íz-lelő
Kóstolja meg Gyenesdiás őszi ízeit a szep-

tember 21-i gasztrotúrán. Az őszi kulináris 
kalandozás tökéletes alkalom a helyi éttermek 
kínálatának megismerésére. Jegyek még 
korlátozott számban vásárolhatók! Menük, 
jegyinformációk, további részletek: www.
gyenesdias.info.hu ill. a Tourinform irodában.

Köszönjük Önnek is!
Összesített számadatok ugyan még nem 

állnak rendelkezésre, de partnereinktől 
kapott információk alapján elmondhatjuk, 
hogy sikeres szezont zárunk. Elégedettek 
szállásadó, vendéglátós és szolgáltató 
partnereink is. Legnagyobb kihívást 
talán az utakon jelentősen megnövekvő 

forgalom jelenti mindannyiunk számára, 
de köszönjük, hogy türelmesen várta ki 
mindenki a hosszú sorokat az üzletekben 
is. Gyenesdiás idén is jól teljesített, amiért 
köszönet mindenkinek, aki bármilyen for-
mában hozzájárul a sikerhez! 

Balaton Offroad Fesztivál
Augusztus utolsó hétvégéjén, idén 1. alka-

lommal került megrendezésre a fesztivál. A 
Faludi-síkon az offroad pálya remek helyszínt 
biztosított a kétnapos rendezvényhez, ahol 
200 jármű, köztük terepjárók, quadok, 
SUV-ok, pick-upok, és közel 1.000 látogató 
fordult meg nézőként. A látványos bemuta-
tók, versenyek mellett, kiállítás és buli várta 
a vendégeket. A jó hangulatú, sikeres rendez-
vény folytatása biztos, 2020-ban is megrende-
zésre kerül, ahol az offroad élmény garantált.

Paintball
Fiatal, lelkes egyetemisták hívták életre a 

nyáron megnyitott paintball pályát, ahol több-
féle terep közül választhatnak a játékosok. A 
3 pályából álló pályarendszerben fedezékek, 
akadályok és árkok kialakítása biztosítja a 
jobb játékélményt. Az adrenalin-vadászo-
kat többféle játékmóddal várják, ezzel is 
garantálva a változatos és izgalmas élményt.

A markerek működése, ahogy sűrített 
levegő segítségével kilövik az ételfestéket, 
vízben oldható festékanyagokat tartalmazó 
zselatinkapszulát, illetve csapatsportról lévén 
szó, természetesen zajártalommal jár, de nem 
hangosabb, mint egy focimeccs.

Az új, élménydús programlehetőséget 

sokan fedezték fel a nyár folyamán, népszerű 
a helyiek, vendégeink körében is, több szü-
letésnap, legénybúcsú, csapatépítő társaság 
is felfedezte a Balaton utcai pályát. Hétvé-
genként az őszi időszakban is várják a ven-
dégeket, bejelentkezés szükséges: www.
gyenespaintball.hu

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

A nyárnak vége és itt az ősz, remélem sike-
rült minden szorgalmas kertésznek jó termést 
betakarítani. Az elmúlt hónapok sok feladatot 
adtak, de az eredmény (ha ügyesek voltunk) 
magáért beszél a teli spájz polc láttán. Lassan 
ellehet kezdeni az őszi munkákat a kertbe, 
erre itt egy kis mankó: (http://organigarden.
eu/magazin/31/?

 
Szeptember 27-én 17 órakor pénteken ven-

dégünk lesz Frencsákné Karola Gutorföldei 
biokertész.

Még egy könyvet is írt a megpróbáltatásaik-
ról, sikerükről és botladozásaikról. 

Nagyon sok praktikus tanácsot ad, hogyan 
lehet szelídmódon megvédeni a termésün-
ket. Amelyre igen csak nagy szükség van a 
gyümölcsösben épp úgy, mint a dísznövé-
nyekben. Ma reggel hallottam egy szakem-
bert nyilatkozni a rádióban elmondta, hogy 
sajnos mindent permetezni kell, mert ha nem 
tesszük, elszaporodnak a kártevők. Tujának 
a gombabetegség mellett, van egy fémes-, 
zöldes- kékes színezetű bogár lárvája mely 
a fa elhalását okozza. A kéreg alá berág és a 
lárvája 1 -2 év alatt a fa belsejében fejlődik 
ki. Kívül gyantásodást és száradást figyelhe-
tünk meg, ez ellen csak a kivágás és elégetés 
a gyógymód.

Sajnos a díszcserjékkel kártevőket is beho-
zunk, csak épp a gyérítőjét hagyjuk kint. Itt 
van pl. a vándorpoloska, nincs permetszer, 
amely ártana neki, egy megoldás van, le kell 
szedni. Ecetes vagy forró vízbe bele ütö-
getni kesztyű használata mellett, vigyázva, 
mert egy kis mozdulatra is levetik magukat a 
növényről, azokat is szedjük össze. 

Terveinkben szerepel meghívni november-
ben Dr. Alföldi Zoltánt - Genetika szerepe a 
kiskerti termelésben. 

Szeglet Pétert is szívesen látjuk - Ehető és 
mérgező gombák- ról tartson előadást, csatla-
kozhatunk gomba túrára is.

Visnyeszéplakon tartott előadást Dr. Gyulai 
Iván ökológus, biológia-kémia szakos tanár, 
Ember- és talajkímélő kertgazdálkodásról. 
Ezzel kapcsolatos sok videót találnak a You 
Tube – on, itt gyakorlatban mutatja meg a 
mélymulcsos gazdálkodást, lépésről lépésre 
érdemes megnézni.

Kertészkedéssel kapcsolatos kérdése-

http://www.gyenesdias.info.hu
http://www.gyenesdias.info.hu
http://organigarden.eu/magazin/31/?
http://organigarden.eu/magazin/31/?
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ket továbbra is várjuk, Volner Lajos és Páli 
Lajos szaktanácsadók megválaszolják.
(kertdoki01@gmail.com)

Szeretettel meghívunk minden érdeklő-
dőt Szeptember 27-én, pénteken 17 órakor 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat dísz-
termében tartandó előadásra.  

 Előadónk: Frencsákné Karola bioker-
tész.

Körtvélyesi Ibolya

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

„Szeptember, ber-ber-ber, gyümölcsöt 
hoz jó ember…” 

 A nyár elmúltával, nem csak a betakarítá-
sok, szüretek időszaka kezdődik meg, hanem 
becsöngetnek az iskolába, kezdődik az óvoda, 
s a legkisebbek megismerkednek a bölcsődé-
vel. Szeptember elsejével a Gyenesdiási Böl-
csőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézményében 
is megkezdődött az új nevelési- gondozási év. 
Ugyan intézményünkben egész évben van 
beszoktatás, azért az ősz első hónapjai mindig 
mozgalmasak.

Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk 
ezen időszakra, hiszen a legtöbb új kiscse-
mete ilyenkor lépi át először bölcsődénk 
kapuját, nyit az új és ismeretlen felé. Meg-
kezdődik az első nagy megpróbáltatás: 
elválni anyától, s megszokni a közösségi 
létet. A kisgyermeknevelők a nyári hónapok 
végeztével felkészülnek az új gyermekek 
fogadására, a szülők megismerésére, mely 
az első szülői értekezlettel veszi kezdetét. 
A kezdeti feszültséget, amely ilyenkor még 
minden édesanya, édesapa, nagyszülőben 
bujkál, igyekszünk feloldani egy kötetlenebb 
beszélgetéssel, előzetes tájékoztatással. Nagy 
örömünkre, minden évben érdeklődéssel, 
odafigyeléssel, kedvességgel érkeznek a 
szülők, kíváncsian hallgatják tanácsainkat, 
tapasztalatainkat a beszoktatással 
kapcsolatban. Annak érdekében, hogy minél 
jobban megismerhessük a hozzánk érkező 
gyermekeket, előzetes egyeztetés után, 
otthoni környezetükben találkozunk velük. 
Mivel a hozzánk érkező picúrok, valóban 
olyan kicsik, hogy elengedhetetlen a pontos 
tájékozódás szokásaikkal, napirendjükkel, 
életükkel kapcsolatban. Igyekszünk a legsi-
mulékonyabb módon bevenni őket bölcső-
dénkbe, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a 
közös alapokra. Intézményünk család-barát 
elve, már több éve bizonyítottan segíti a beil-
leszkedést, hiszen javarészt a család szokásait 
követjük, természetesen intézményes keretek 
között. 

Szakmai kompetenciánk legjavából pró-
báljuk lehetővé tenni, hogy a kis csemeték a 
lehető legkisebb törés nélkül tudjanak szoci-

alizálódni az intézménybe. Ehhez fokozatos 
beszoktatást biztosítunk, aminek segítségével 
a gyermek is, és a szülő is ki tudja alakítani 
azt a bizalmi kapcsolatot, mely nélkül mi 
nem tudnánk működni. Ez alatt a beszokta-
tási idő alatt, a gyermek apránként elengedi 
azt a láthatatlan fonalat, mely addig anyához 
kötötte. Ez nem azt jelenti, hogy a fonál elsza-
kad, csupán a csemete új élményeket tapasz-
tal, információkat szerez, játszik, s tanul. A 
nap végén pedig, ismét összekapcsolódnak a 
kezek és boldogan sétálnak haza. Természete-
sen mindehhez sok szeretet, megértés, türelem 
és energia szükségeltetik mindenki részéről. 
A kisgyermeknevelők szívük minden rezdü-
lésükben, szakmai tudásuk legjavából azon 
vannak, hogy munkájukkal segíthessék a csa-
ládok életét. Hiszen anya, apa szíve is akkor 
nyugodt, ha tudják, biztonságban van szere-
tett gyermekük, míg ők dolgoznak. 

Gyurcsák Annamária
Kisgyermeknevelő

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Ó, mely sok hal terem az nagy Balatonba’
Minden ágon egy mérő makk a 

Bakonyba’…”
- énekli, s cifrázza a sorok végét Marci bácsi, 

a Háry János című daljátékban. Kíváncsivá is 
tett bennünket, tehát nem véletlen, hogy Klu-
bunk őszi első kirándulása talán éppen ezért, 
- a Bakonyba vezetett. 

A Cseszneki-vár… De sokszor elmentünk 
mellette. De most utunk első állomását jelen-
tette.  Különös hatása és hangulata volt a 
ködbe burkolózó várnak, miközben körülöt-
tünk sejtelmesen susogott a bakonyi erdő. A 
vártúra után Zirc-re, a Bakony központjába 
mentünk.

Megismertük Reguly Antal munkásságát, de 
felkerestük az ország egyetlen vidéki Termé-
szettudományi Múzeumát is. A Zirci Apátság 
gyönyörű műemlékkönyvtára, majd a Cisz-
terci Apátság temploma sem maradhatott ki 
a sorból. Még a négyszáz éves kocsányos 
tölgyfát is sikerült megtalálnunk az Arboré-
tumban. Aki pedig éppen megpihent? Felfris-
sülhetett az apátsági sörök gazdag választékát 
látva, s meg is kóstolva egyet-egyet közü-
lük. Buszunk ez után meseszép erdei utakon 
keresztül Tés-re vitte a Magyar Vándorokat, 
ahol a méltán híres holland típusú szélmalmo-
kat kerestük fel. Gazdag élményekkel feltöl-
tődve értünk haza erről az utunkról is!

De már készülünk a szomszédos Szlové-
nia elvarázsolt mesevilágába, BLED-be. 
Szeptember 28-án (szombaton) hosszú útra 
indulunk. A Bledi tó, a Vár, és a szigeten lévő 
templom kívánság-harangja, ahova pletna 
(gondola) visz bennünket, - mind-mind szép 
látnivalókat ígér. Kulináris élvezetként pedig 
megkóstolhatjuk a méltán híres Bledi-krémest 
is. Séta a Vintgar-szurdok vízesései között, 
majd Ljubljana városközpontjának felkere-
sése zárja a napot.  Buszunk már megtelt, 
de érdemes feliratkozni várólistára, hiszen 
megfelelő létszám esetén tavasszal megis-
mételjük ezt az utunkat is. Addig is érdemes 
figyelemmel kísérni Klubunk működését és 
klubtagnak jelentkezni, hiszen útjainkat csakis 
Klubunk tagjainak szervezzük. Elég az inter-
netes keresőbe beírni: Gyenesdiási Magyar 
Vándor Klub. – és minden információ ren-
delkezésre áll! Természetesen bárkit szívesen 
látunk közöttünk, aki nyitott szemmel és nyi-
tott szívvel közelít Hazánk épített és természeti 
örökségeihez. Hogy ebbe hogy fér bele a szlo-
véniai Bled? Hát ennek a feladványnak megol-
dását kinek-kinek a fantáziájára bízom…

Csányi Zoltán
 - a Klub elnöke, a kirándulások szervezője 
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS 

Kommunalwahl in Gyenesdiás
Am Sonntag, 13. Oktober 2019 finden 

landesweit die Kommunalwahlen statt. 
Alle ausländischen Einwohner mit festem 
Wohnsitz in Gyenesdiás und im Besitz 
einer Wohnkarte sind berechtigt, an der 
örtlichen Kommunalwahl teilzunehmen. 
Sie erfolgt in einem einzigen Wahlgang. 
Es gibt keine Bedingungen und Kriterien, 
wie viele Personen wählen müssen oder 
wie viele Stimmen erforderlich sind, damit 
die Wahl gültgig und erfolgreich ist. Jeder 
Wahlberechtigte erhält drei Stimmzettel: 
einen für den Bürgermeisterkandidaten und 
einen für bis zu sechs (max. 6 oder weniger) 
der zehn Kandidaten, die wir als Vertreter 
vor Ort haben möchten. Auf dem dritten 
Wahlzettel wird mit einer weiteren Stimme 
auf Parteibasis der Rat des Komitats gewählt. 
Die Mandate werden dann proportional zu 
den auf den Listen abgegebenen Stimmen 
verteilt.

In Gyenesdiás wurden die folgenden 
Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters 
und der Gemeindevertretung im Jahr 2019 
registriert (in der Abstimmungsliste in der 
folgenden Reihenfolge, genehmigt durch das 
Kommunalwahlkomitee).

Bürgermeister: 
Für das Bürgermeisteramt steht ein Kandi-

dat auf der Liste: 
1.  Gál Lajos (amtierender Bürgermeister, 

unabhängiger Kandidat)

Gemeindevertreter:
Für den Gemeinderat haben sich 10 

Kandidaten aufgestellt, von denen maximal 
6 in den Gyenesdiáser Gemeinderat gewählt 
werden können:

 1.  Krasznai Tamásné 
(unabhängige Kandidatin)

 2.  Vértesaljai László 
(unabhängiger Kandidat)

 3.  Katona Bendegúz 
(unabhängiger Kandidat)

 4.  Hársfalvi György Béla 
(unabhängiger Kandidat)

 5.  Dongó Árpád István 
(unabhängiger Kandidat)

 6.  Krasznai István 
(unabhängiger Kandidat)

 7.  Góth Imre Árpád 
(unabhängiger Kandidat)

 8.  Gyutai Barnabás 
(unabhängiger Kandidat)

 9.  Cseh Beatrix 
(unabhängige Kandidatin)

10.  Dancs Attila 
(unabhängiger Kandidat)

ABSTIMMUNG: Die Wähler können 
am 13. Oktober 2019 in ihrem Wahlkreis 
zwischen 6.00 und 19.00 Uhr persönlich 
abstimmen.

Alle drei Wahllokale befinden sich in der 
Grundschule, aber der jeweilige Standort hat 
sich geändert: 

Wahllokal Nr. 1:  im Turnsaal (Erdgeschoss)
Wahllokal Nr. 2:  in der Tanzhalle 

(Erdgeschoss, Haupteingangstreppe rechts)
Wahllokal Nr. 3:  in der ehemals genutzten 

Halle im Erdgeschoss.
Nicht vergessen: Personalausweis und 

Wohnkarte mitbringen! Die Wahl kann 
nur nach Überprüfung Ihrer Identität und 
Ihrer Adresse oder Ihrer persönlichen 
Identifikationsnummer erfolgen.

Internationaler Balaton 
Angelwettbewerb

ACHTUNG:
Vom  DO 26. September, 8.00 Uhr – SA 

5. Oktober, nachmittags findet an den 
Balatoner Stränden ein internationaler 
Angelwettbewerb statt. In dieser Zeit sind 
Behinderungen und Beeinträchtigungen 
der Wettkämpfe untersagt. Baden, 
Fischen und Angeln am Diáser Spiel- und 
Gyeneser Lidostrand sowie im Umkreis 
von 200m sind verboten. Außerdem 
ist während dieser Zeit  das Befahren 
des Sees mit Booten oder anderen 
Wasserfahrzeugen nicht erlaubt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Verwaltung der Großgemeinde Gyenesdiás

Liebe Gärtner und Gartenfreunde!
Sie sind herzlich zu einem Vortrag am 

Freitag, den 27. September, um 17 Uhr 
im großen Saal des Gemeindehauses 
eingeladen.

Unsere Moderatorin ist Frencsák Lászlóné 
Karola, Bio-Gärtnerin aus Gutorfölde/
Zala, die die ungarische Auszeichnung 
für den schönsten Gemüsegarten auf 
Lebenszeit erhalten hat. Sie verfügt über 
30 Jahre Erfahrung im Bio-Gartenbau und 
ist außerdem Hobby-Autorin, die in ihrem 
Buch ihre langjährige Erfahrung beschrieb. 
Bücher können gekauft werden.

Körtvélyesi Ibolya

Treffen der Hobbybrotbäcker
Backen Sie ihr Brot selber zu Hause? Dann 

nehmen Sie doch mit ihrem Lieblingsrezept 
an unserem Brotback-Wettbewerb teil und 
verbringen Sie einen tollen Nachmittag mit 
uns. Oder schauen Sie einfach den Experten 
auf die Finger! 

Wo?   Der Darnay. Keller, 
Veranstaltungsscheune und Picknickgarten. 
Gyenesdiás, Darnay u. 10.

Wann?  Samstag, 28. September 2019 um 
14 Uhr

Weitere Informationen: Somogyi Zoltán 
Max, Tel. +36 20/938-1588

Sehr geehrte Vermieter!
Bitte beachten Sie, dass die Einreichung 

und Zahlung der Kurtaxe bis spätestens am 
15. Tag nach dem jeweiligen Berichtsmonat 
fällig ist. Die Fristen sind unbedingt 
einzuhalten. 

Vergessen Sie auch die Abschlusserklärung 
2019 für die Statistik nicht !!!

Wasserversorgung – Austausch der 
Hausanschlüsse

Für den Wiederaufbau der 
Wasserversorgung in Gyenesdiás werden 
die Hausanschlüsse in der Kossuth Lajos 
utca (71-er Hauptstraße) erneuert. Die 
voraussichtliche Dauer der Bauarbeiten ist 
vom 9. September bis 29. November 2019. 

Die Arbeiten östlich des Kreisverkehrs 
führen zu einer vorübergehenden 
Verkehrsbehinderung auf der südlichen 
Seite der Kossuth L. utca. Außerhalb der 
Geschäftszeiten wird der Arbeitsbereich 
für den Verkehr vorübergehend wieder 
hergestellt.

Während der Bauarbeiten kommt es in 
den betroffenen Gebieten mehrmals zu 
Wassermangel und Druckabfall. Der genaue 
Zeitpunkt wird vor Beginn der Arbeiten 
bekannt gegeben.

Wir bitten um Verständnis und bedanken 
uns für Ihre Geduld. Die Investition liegt im 
Interesse der Siedlung und ihrer Einwohner.       
Ihre Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Sperrmüll am Dienstag, 12. November 
2019

An diesem Tag wird Sperrmüll (Möbel, 
Einrichtungsgegenstände, Utensilien, Fässer, 
Gartenmöbel, Teppich, bis zu 4 Reifen pro 
Jahr) abgeholt. Gefährliche Abfälle (Farben, 
Farbdosen, Chemikalien,  Verdünnungen, 
Batterien), Bauschutt, Elektronikschrott und 
selektiver Textil-/Kleidungsabfall werden 
nicht mitgenommen. Wir bitten die Bewohner, 
den Müll erst am Vortag zu entsorgen. 
Eine Kopie des Einzahlungs-Schecks ist 
an das Gemeindeamt zu senden oder dort 
vorzulegen. Die Sperrmüllentsorgung 
gilt nur für Privatpersonen. Unternehmen 
müssen einen separaten Vertrag mit einem 
Dienstleister abschließen.

Weiterentwicklung des Stromnetzes
Wir möchten die Bewohner von Gye-

nesdiás darauf aufmerksam machen, dass 
in folgenden Straßen ein Erdkabel verlegt 
wird: Fenyves-Straße, Lőtéri-Straße, 
Varsáshegyi-Straße, Borostyán-Straße 
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SPORT

Vitorlázás
Csopak térségében került megrendezésre a 

nyár végén az optimist hajóosztály magyar 
bajnoksága. Két gyenesdiási fiatalember - 

márciusban vehették át a Gyenesdiás jó 
tanulója jó sportolója 2018 kitüntető címet 
-, szintén indultak és elsöprő sikert arattak. 
A balatonföldvári Spartacus VE színeiben, 
ifjúsági korosztályban Tóth Attila első lett, 
Borda Levente pedig a második helyen vég-
zett. Utoljára 2014-ben a szintén gyenesdiási 
Szalai Súta ért el dobogós helyezést az ob-n a 
KYC versenyzőjeként lett harmadik.

Elrajtolt a megyei női labdarúgó 
bajnokság

A Zala megyei női I. osztályban sze-
replő labdarúgó csapatunk is elkezdte a 
pontgyűjtést. A bajnokság meghatározó 
együttese a tavalyi harmadik helyezés 
után idén rangadóval kezdett. A bajnok 
Police-Ola otthonában 3-0-ás vereséget 
szenvedtek, majd itthon a Gersekerát 
SE ellen 18-0-ra nyertek.

A csapatban játszottak: Propszt Viktó-
ria – Kovács Stefánia (Bor Gabriella), 
Pintér-Vincze Beáta, Szeibert Noémi, 
Montag Eszter, Széles Kitti, Szabó 
Anna (Magyar Júlia), Szabó Viktória 
(Szíjártó Dorina), Mika Ramóna.

További mérkőzések:
KINIZSI SK GYENESDIÁS - ZALA-

APÁTI SE 09. 22. 10:00
GUTORFÖLDE MSC - KINIZSI SK GYE-

NESDIÁS 09. 29. 12:00
KINIZSI SK GYENESDIÁS - SZEPET-

NEK SPORTEGYESÜLET 10. 06. 12:00
ADA NOVA SE - KINIZSI SK GYENES-

DIÁS 10. 12. 14:00

und Búzavirág-Straße. Die voraussichtliche 
Bauzeit ist vom 30. August bis 30. Oktober 
2019. Die Arbeiten führen in der Umgebung 
zu Verkehrsbehinderungen. Wir bitten um 
Geduld und Verständnis.

Noch einmal zur Erinnerung:
Bitte beachten Sie, dass das Verbrennen 

von Garten- und anderen Abfällen im 
gesamten Verwaltungsgebiet von Gyenes-
diás ganzjährig verboten ist!

Störungsmeldung für öffentliche 
Beleuchtung Wenn Sie einen Fehler in der 
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie 
ihn bitte im Internet: 

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Adózóink figyelmébe

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a helyi 
adók második félévi pótlékmentes fizetési 
határideje:

2019. szeptember 15. volt
Ismételten felhívjuk az egyéni vállal-

kozók, vállalkozások figyelmét az adó-
hatóság nem küld értesítést az adózó 
adószámlájának egyenlegéről.

Az adóegyenleg bármely időpontban lekér-
dezhető az Elektronikus ügyintézési portá-
lon (https://ohp-20.asp.lgov.hu)

Tisztelt Szállásadók!
Felhívom a figyelmet, hogy az idegenfor-

galmi adó bevallásának és megfizetésének 
határideje:  tárgyhónapot követő 15. nap.

Akinek elmaradása van akár bevallással 
és a megfizetéssel, haladéktalanul pótolja. 
továbbá a 2019. évi Záró bevallásról (statisz-
tikai) sem feledkezzenek meg!!!

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdü-
lőtulajdonosok szíves figyelmét, hogy 
a Kossuth Lajos utcában vízvezeték 
rekonstrukció készül a házi bekötések 
cseréjével.

 A kivitelezés várható időtartama 
2019.09.30 – 2019.11.29-ig tart. A mun-
kavégzés a körforgalomtól keleti irányba 
indulva a Kossuth utca déli oldalán ideig-

lenes forgalomkorlátozást okoz. A munka-
végzésen kívüli időszakban a munkaterület 
visszaadásra kerül a forgalomnak, ideiglenes 
helyreállítással. A kivitelezés során Gye-
nesdiás érintett területein több alkalommal 
lesz vízhiány és nyomáscsökkenés, mely-
nek pontos időpontjáról még a munkavégzés 
előtt tájékoztatást adunk.  Kérjük a lakosság 
szíves türelmét és megértését, hiszen a beru-
házás az Önök érdekében történik. Dunán-
túli Regionális Vízmű Zrt.

Lomtalanítás: 2019. november 12-én 
(kedd) Ezen a napon történik a lim-lom 
holmik (bútorok, berendezési tárgy, eszköz, 
hordó, kerti garnitúra, szőnyeg, évi egyszer 
maximum 4 db/porta gumiabroncs). Nem 
kerül elszállításra a veszélyes hulladék 

KINIZSI SK GYENESDIÁS - 
TECHNOROLL TESKÁND KSE 10. 20. 
09:30

KINIZSI SK GYENESDIÁS - POLICE-
OLA LSK 10. 27. 10:00

GERSEKARÁT SE - KINIZSI SK GYE-
NESDIÁS 11. 02. 13:00

- Edzéseinket augusztusban kezdtük. 
– Tudtuk meg Vida Adrien csapatkapi-
tánytól, majd így folytatta: - Kisebb játé-
kos mozgásra került sor nálunk, mentek 
el tőlünk és érkeztek is. Jelenleg még az 
összeszokás fázisában vagyunk. Az edzé-
seink nagyon jó hangulatban telnek, a sok 
munka ellenére sok a vidámság a nevetés 
nálunk. A lényeg, hogy a mozgás és a foci 
iránti szeretet meglegyen, akkor az már fél 
siker. 

Idén is 8 csapat szerepel a bajnokságban. 
A lebonyolítás lesz más, kétszer játszunk 
mindenkivel, az így kialakult sorrend alap-

ján alsó- valamint felsőházi rangadókra 
kerül majd sor. Igyekszünk minél jobb 
helyezést elérni és a felsőházba kerülni. 

Mindenki nagyon lelkes és szorgalma-
san jár az edzésekre, reméljük, ez majd 
meghozza gyümölcsét és egyre több nézőt 
köszönthetünk mérkőzéseinken. 

Zárta gondolatait a hátvédként is kiváló 
rugóteljesítménnyel rendelkező hölgy, aki 
tíz góllal járult hozzá csapata tavalyi sike-
res szerepléséhez.

Jól rajtoltak férfi labdarúgóink

Páratlanul szép rajtot vettek a Zala 
megyei I. osztály férfi bajnokságában 
szereplő labdarúgóink. Andráshidát 4-1-
re, Semjénházát 1-0-ra, Zalalövőt 6-0-ra, 
Csesztreget 4-1-re, verték. Spottörténel-
met írva első alkalommal jutottak fel a 
Magyar Kupa főtáblájára. Zalakomárt 

4-0-ra, Lentit TE-t 3-1-re verték. Teskánd 
ellen a rendes játékidőben elért 1-1-es 
döntetlen után büntetőkkel 5-3-ra nyer-
tek. A főtáblán az első mérkőzésre szept-
ember 21-én 15.00 órakor kerül sor az NB 
III Közép csoportjában szereplő Dabas-
Gyón FC ellen. 

A Semjénháza elleni első hazai mérkő-
zésen köszöntek el a csapattagok Szőcze 
Csabától, aki „szögre akasztotta” góllövő 
cipőjét és visszavonult az aktív játéktól. 
Szőcze a 2012/2013-as bajnoki idény óta 
játszott Gyenesdiáson és ebben az idő-
szakban kétszer megnyerték a Zala megyei 
II. osztályú bajnokságot, egyszer második 
helyen végeztek. Mosdósi Attila Sportköri 
elnök és Góth Imre alpolgármester köszön-
ték meg az egyesületért és Gyenesdiásért 
végzett munkáját. Végül Szabó Ádám csa-
patkapitány adta át a társak nevében beke-
retezett mezét. Köszönjük Csaba!
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2019. augusztus 
13-án rendkívüli ülést tartott.   

 Az első napirend keretében a képviselő-
testület a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak 
az alábbi személyeket választotta meg:

Tagok: Riedl Ferenc Gyenesdiás, Béke u. 
44., Porkoláb János Gyenesdiás, Csokonai u. 
35., Pékné Orbán Julianna Ilona Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 103. 

Póttagok: Dr. Kardos József Gyenesdiás, 
Széchenyi u. 3., Kovács Árpádné Gyenesdiás, 
Nyírfa u. 7. szám alatti lakosok. 

A második napirendi pontban az Orvosi 
rendelő építés közbeszerzési eljárás meg-
indításáról döntött a képviselő-testület. A 
beruházásra vonatkozó költségvetés elké-
szült, mely szerint 41.877.832 Ft a beru-
házás összege. Mivel a beruházás összege 
a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, 
ezért a tevékenység közbeszerzés-köte-
les. Ennek megfelelően az Önkormányzat 
2019. évi Közbeszerzési Terve módosításra 
került. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a tervezői költségvetés elké-
szíttetésére, a közbeszerzési szakértői tevé-
kenységre vonatkozó ajánlatok beszerzésére, 
a szakértő kiválasztására.

 A harmadik napirend keretében a „Magyar 
Falu Program” keretében megvalósuló fej-
lesztésekről döntött a képviselő-testület. 

A pályázatok beadására hatvan nap áll 
rendelkezésre, amelyeket hatvan, illetve 
kilencven napon belül elbírálnak. A pozitív 
döntést követően napokon belül elkészül a 
támogatói okirat, és szintén egy-két napon 
belül a nyertes számlájára kerül az összeg. 
Az építési munkálatokkal a pályázóknak 
2020. december 31-ig kell elkészülni, lehe-
tőleg helyi kivitelezőkkel megvalósítva. 
Fentiekre tekintette a képviselő-testület az 
alábbi pályázatok benyújtásáról döntött: 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 
Eszközfejlesztés belterületi közterület 

karbantartására
Temető fejlesztése
Óvodai udvar fejlesztése.

A képviselő-testület szeptember 4-én 
rendkívüli ülést tartott. 

Az első napirend keretében a Magyar 
Falu Program keretében „Temető fejlesz-
tése” Ravatalozó épület építése c. napiren-
det tárgyalta meg. 

A 2019. augusztus 13-án megtartott tes-
tületi ülésén a képviselő-testület dön-
tött a Magyar Falu Program keretén belül 
Temető Fejlesztése tárgykörű pályázat 
benyújtásáról.

A pályázatok benyújtására 2019. augusz-
tus 12. és 2019. szeptember 5. között van 
lehetőség, a 100%-os intenzitású támo-
gatás maximális összege 30 millió forint. 
A projekt teljes költségvetése 52.102.020 
Ft, a képviselő-testület a 22.102.020 Ft 
összeget saját forrásként a 2020. évi költ-
ségvetésében biztosította. Felhatalmazta 

a polgármestert a pályázat benyújtására, a 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 

A második napirendi pontban a képvi-
selő-testület az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Gyenesdiás 1917 hrsz-ú, 
2.4624 m2 nagyságú, ingatlan művelési ág 
megváltoztatásáról döntött. A fenti ingatlan 
művelési ágát a hatályos településrendezési 
eszközök alapján ”temető” művelési ágra 
változtatta. 

A harmadik napirend keretében a Gyenes 
Plázában lévő üzlethelyiség megvásárlásá-
nak lehetőségéről tájékoztatta Polgármester 
úr a jelenlévőket, mely adottságainál fogva 
alkalmas lenne a polgárőr iroda céljára, így 
a térfigyelő kamerarendszer felügyelete 
is innen történhetne. A képviselő-testület 
felhatalmazta a Polgármestert a további 
egyeztető tárgyalások lebonyolítására.

A negyedik napirendi pontban az Orvosi 
Rendelő II. ütem közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához az alábbi személyi össze-
tételű bizottságot választotta meg a kép-
viselő-testület: Riedl Tamás építész, Bán 
Tímea pénzügy, Beregi Péter közbeszerzési 
szakértő. 

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2019. szeptember 24-én, 18:00 
órakor tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

Beszámoló az Önkormányzat 2019. I. 
félévi gazdálkodásának tapasztalatairól

2.) Beszámoló az Önkormányzat 
elmúlt ötéves működéséről 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

(festék, festékes doboz, vegyszeres doboz, 
hígító pala, akkumulátor), építési törme-
lék, elektronikai hulladék, ruhanemű sze-
lektív hulladék. Kérjük a lakosokat, hogy a 
hulladékot csak előző nap helyezzék ki. A 
befizetésre szolgáló csekk másolatát a Pol-
gármesteri Hivatal részére megküldeni, vagy 
bemutatni szíveskedjenek. A lomtalanítás 
csak magánszemélyekre vonatkozik, vállal-
kozásoknak szolgáltatóval külön szerződést 
kell kötniük.

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülő-
tulajdonok szíves figyelmét, hogy a Feny-
ves utca, Lőtéri utca, Varsáshegyi utca, 
Borostyán utca, Búzavirág utcában elekt-
romos hálózat fejlesztés készül földkábel 
fektetésével. A kivitelezés várható időtar-
tama 2019. augusztus 30. - 2019. október 
30-ig tart. A munkavégzés az érintett terü-
leten forgalomkorlátozást okoz.  Kérjük a 
lakosság szíves türelmét és megértését.

Elhanyagolt, gazos telkek
Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok 

figyelmét, hogy azok akik az általuk hasz-
nált, illetve tulajdonát képező ingatlanukat 

nem művelik meg, nem tartják rendben, az 
ingatlanukat szükség szerint gyomtól, gaztól 
nem tisztítják meg, a 20 cm-es magasság 
elérését megelőzően rendszeresen nem 
kaszálják, továbbá az ingatlan előtti árkot, 
folyókát, csatornanyílást, átereszt nem 
tisz títják, megszüntetik, vagy a csapadék-
víz zavartalan lefolyását nem biztosítják, 
a beépített, illetve beépítetlen belterületi 
ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt 
gazt nem írtják, a kinyúló ágak és bokrok 
nyeséséről nem gondoskodnak, százötven-
ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújthatók! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Gyenesdiás 
közigazgatási területén egész évben tilos az 
avar- és kerti hulladék égetése!

Közvilágítás hibabejelentés! Amennyi-
ben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük 
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék! 
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

Felhívás házszámtábla kihelyezésére 
Gyenesdiás nagyközség több utcájában 
problémát jelent az ingatlanok beazonosítása 

a házszámok hiányos, nem megfelelő, nem 
kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több 
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem 
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok 
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbe-
sítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgál-
tató munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 
tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáb-
lával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezé-
séről, szükséges cseréjéről, megrongálódása 
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulaj-
donos saját költségén köteles gondoskodni. 
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen 
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon 
kell elhelyezni.

Kérjük, saját és mások érdekében is helyez-
zenek ki épületükre házszámtáblát!

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 
Keszthelyi Járási Hivatal ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a Gyenesdiási Község-
házán az alábbi:

páratlan hét, hétfő 8:15 – 10:00 óráig. 
Ügysegéd: Molnár Richárd 70/645-3581, 
80/505-189

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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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

KESZTHELY, 
SEMMELWEIS U. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

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 5528 017
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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

Újabb elismerés a Wellness Hotel 
Katalin**** superior szállodának

A gyenesdiási négycsillagos superior szál-
loda a 2019. év elején megvalósított magas 
színvonalú fejlesztéseinek köszönhetően 
megszerezte a hivatalos Hotelstars Ezüst 
fokozatú Családbarát Szálloda minősítést. 

A hotel továbbá hivatalos Wellness minősí-
tést is szerzett és a 4* superior kategóriát is 
megújította. Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzata ezúton is gratulál az elért eredmé-
nyekhez és további sikereket kíván a jövőben 
is a szálloda minden dolgozójának.

Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület
Az egyesület szervezésében 2019.09.08.-án került megrendezésre a hagyományos 

nyárvégi csónakos horgászverseny. Az enyhén szeles idő ellenére is sikerült szép hal-
fogást elérni több versenyzőnek is. Az első helyen Kiss István végzett egy 3,6 kg-os 
fogással, míg a második és harmadik helyet Id. Szalóky Jenő és Ifj. Dr. Szalóky 
Jenő szerezte meg 3,4 kg-os átlagfogással. Megjegyezendő, hogy Ifj. Dr. Szalóky 
Jenő 5,4kg-os ponty fogása igazán szép teljesítmény volt! A helyezettek értékes hor-
gászfelszerelést és minden résztvevő egy igazi Penzer Gyula által készített, ízletes 
pörköltet kapott.

Gratulálunk a győzteseknek és minden lelkes résztvevőnek, közreműködőnek! Megint 
sikerült egy szép közösségi programot tartani!

Gombos József – elnök
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A Községházi estek sorozat befejező előadása – augusztus 14-én - 
Vincze Lilla dalestje volt, Popper Péter közreműködésével. Sokan 

élvezhettük a nagyszerű koncertet.

Kenyérsütés 2019.
Nagy érdeklődés mellett zajlott idén is az ünnepi kenyér sütése 
a Pásztorházban. Köszönet a segítségért a helyi kézműves szak-

körösöknek és a Nyugdíjas Klub tagjainak, Komáromy Béla 
pékmesternek, Balogh Lászlónénak, Dongó Árpádnak, Simon 

Aladárnak. Külön köszönet Hefler Jenőnének és Hefler Szabolcsnak 
a dagasztást  megkönnyítő teknőtartóért.

A Zala Megyei Közgyűlés 2019. szeptember 14-én, Pékné Orbán Julianna részére a magyar 
népzenei hagyományok ápolásában és oktatásában végzett munkájáért, példaértékű közös-

ségépítő és közösségi tevékenységéért Zala György Díj-at adományozott. Szívből gratulálunk 
a kitüntetéshez.

2019. augusztus 20-án örömünkre megérkeztek Gyenesdiásra a Madéfalvi Cserkészek 43 gyermekkel 20 kísérővel. Budapestről érkeztek, 
ahol résztvettek az ünnepségen. A Kerámiaházban fogadtuk őket, szokásunkhoz híven. A településünk támogatásával a gyenesdiási 

horgásztanyán táboroztak, ahol nagy élményt jelentett a fiataloknak a Balaton közelsége, hiszen először jártak itt és Magyarországon.  
Herend város testvértelepülése madéfalva, melynek lakóival a barátság évtizedek óta tart. A Gyenesdiási Dalárda a Madéfalvi Dalkörrel 

és a Csíkszenttamási Dalárdával a „Katonaság, nagy uraság-katonadalaink 100+2” c. háromkorongos cd-n közösen szerepel, mely 
az örökségtár-sulinet.hu-n megtalálható digitásli formában gyenesdiás településnél. Két évvel ezelőtt már táboroztak madéfalvi felnőtt 

cserkészek, így szinte hazajöttek. Játékos vetélkedőt szerveztek a település nevezetes pontjainak megismerése érdekében és Kolumbusz Kristóf 
életét idézték meg egy keretmesén belül. Reméljük jól érezték magukat. Szeretettel várjuk őket vissza Gyenesdiásra!

Pék András és Julika
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalKomáromy Pékség Gyenesdiás

Vadkovászos kenyér 0,75 kg. 690 Ft/db.
Élesztő … adalék mentes … természetes összetevők.

Rozs … durum … fehér liszt … sok-sok kézi gondoskodás.
100 éves élő kovász … a minőség egyik titka

Frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől 159Ft/l.

Télire
Zirci burgonyák, kisalföldi hagymák, alföldi alma paprika és 

minden, amit savanyítani lehet.

TÉLI NYITVA TARTÁS
2019.10.05-től, szombaton 6.00 órától, 14 óráig tartunk nyitva! 

H-P: 6-19; SZ: 6-14; V: 6-12 

Érvényes: 2019.09.18-10.18.

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és 
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás 
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!

Zöldterület kezelést, 
elhanyagolt telkek 

rendbetételét vállalom, 
rövid határidővel.

Telefon: 06 30/570 3659

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 ebédidő: 12-14., Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.08.08-tól 10.31-ig.

INGYENES 
látásvizsgálat és 
szaktanácsadás 
egész hónapban!

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.

APRÓHIRDETÉS
Kiadó, földszinten lévő apartmant keresek hosszabb időre (1-2 év). 

Telefon: 30/894-8489


