GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. augusztus XIX. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 8-án

Csíkszenttamásiak
Gyenesdiáson
Július elején egy hetet
töltött a Nyugat-Balaton
térségében 6 székelyföldi
település küldöttsége, köztük
Csíkszenttamásé,
mely
községgel önkormányzatunk
testvértelepülési kapcsolatot
kíván létesíteni. Székely
testvéreink remélhetőleg jól
érezték magukat és a közeli
viszontlátás
reményével
búcsúztak
július
7-én,
hazaindulás előtt.
Ekkor készült velük és
néhány vendéglátóval a
csoportkép, a Községháza
előtt.
Programajánlat

Községházi esték ( a koncertekre a belépés díjtalan!)
Augusztus 13-án, szerdán 20 órakor
KESZTHELYI KLARINÉT QUARTETT
Bachtól a dzsesszig
Augusztus 17-én, vasárnap 19 órakor
a Szent Ilona kápolnában
KECSKÉS EGYÜTTES
Mátyás király zenés emlékezete
Augusztus 19-én, kedden 19 óra 30-kor
Verses-zenés megemlékezés
JÁNOSY ISTVÁN KÖLTŐRŐL
Km: Balassa Euniké (cselló), Horváth Anna, Serfőző
Józsefné (zongora), Horváthné Bencze Irén (vers)
Szent Ilona Búcsú - Szent István nap programjai:
augusztus 16-án, szombaton
- 18 órakor Református Istentisztelet a Községházán
- 18 órától Gyenesdiás-Alsópáhok öregfiúk nagypályás
focimeccs
- 20 órától az ABC előtt felállított rendezvénysátorban a
Campari Juice duó zenés estje, közben - "Búcsú szépe"
választás és - Wado-ryu karate bemutató, sensei Major Tamás
3 Dan 2007. évi wuko világbajnoka közreműködésével.
Informationen für unsere deutschsprachigen
Einwohner auf Seite 6.

augusztus 17-én, vasárnap
- 10 órakor ünnepi Szentmise a gyenesi Szent Ilona
kápolnában
- 19 órakor a Kecskés Együttes koncertje a Szent Ilona
kápolnában (lásd fönt)
- 20 órától az ABC előtti rendezvénysátorban búcsúi
bál az Univerzum együttessel, közben - show- és
sporttáncbemutató
- 21 óra 30-tól Solymos Tóni műsora
(aki a "Búcsu szépe" választáson indulni szeretne, érdeklődjön
a 70/22-33-465 számú telefonon, Halász Lászlónál. A
résztvevők értékes díjakban részesülnek.)
augusztus 18-án, hétfőn 18 órakor Simon Edit és Bordácsné
Kishonti Erika kiállítása megnyitója (lásd alább!)
augusztus 19-én, 19 óra 30-kor verses zenés megemlékezés
Jánosy István költőről (lásd fent!)
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Gyenesdiási
Községházán 2008.08.16-án 18 órakor kezdődő Református
Istentiszteletre, melyet Kuti Géza keszthelyi református
lelkész tart.
"Jézus pedig látva hitüket,
így szólt a bénához:
Fiam megbocsátattak bűneid."
( Márk 2:3.)
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MEGHÍVÓK
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a Klubkönyvtár
szeretettel meghívja
Önt, Kedves Családját, Barátait

2008. augusztus 18-án, hétfőn, 18 órára
a gyenesdiási
Községháza nagytermébe,

Simon Edit
keramikus
és

Bordácsné Kishonti Erika
a Népművészet Mestere,
Király Zsiga-díjas szövő
kiállítása megnyitójára.
Megnyitja:

dr. Petánovics Katalin
néprajzkutató
Közreműködik:
Papp Máté (klarinét)

Tiszamarti Mártonné gyenesdiási amatőr festő kiállítása
július 30-án nyílt meg, a Községháza nagytermében. (A képek
augusztus 14-ig, munkanapokon 9-13 órág tekinthetők meg.)
A megnyitót MS Mester triója reneszánsz hangversenye
követte.
***
Pasqualetti Zsófia kép kiállítása augusztus 6-án nyílott
meg. A képek augusztus 29-ig tekinthetők meg a Községháza
előterében.
***

A kiállítás megtekinthető: augusztus 29-ig,
munkanapokon 11-16 óráig, illetve
a megbeszélt időpontban.

A Klubkönyvtár szeretettel várja az érdeklődőket

Gyanó Szilvia

néprajzi fotókiállítására;

A táskai szőlőhegyről.
A kiállítás megnyitóra

szeptember 8-án, 18 órakor kerül sor,
a Községházán.
Programelőzetes:
A Gyenesdiási Szüreti Vígasságok rendezvényére (ünnepi
préselés, felvonulás, folklórműsorok) 2008. szeptember 13-án,
szombaton 14 óra 30-tól kerül sor.
Kérjük az egyesületeket, baráti közösségeket, eddigi segítőket,
hogy a felvonuláson és a programokon minél nagyobb
számban, jelmezesen is vegyenek részt, közreműködésükkel
segítsék elő a rendezvény sikerét.
További információk a Klubkönyvtárban kaphatók (Kossuth
L. u. 97., tel: 83/314.507)

Köszönet

Hálásan köszönjük barátainknak és támogatóinknak, akik
Kristóf-napi házünnepünkön részt vettek, látogatásukkal
emelték az rendezvényünk hangulatát, a rekkenő hőség s az
est végén ránk zúduló zápor ellenére kitartottak mellettünk.
Pék András, Julika, Vilmos és Flórián

Július 5-én került sor a Gyenesdiás Monográfiája kétkötetes
helytörténeti mű könyvbemutatójára.
A kiadvány 1. kötete a település történetét írja le, az
őskortól 2006-ig, több fejezetben, illetve gazdag leírást
tartalmaz Gyenesdiás néprajzáról, az itt folyt mezőgazdasági
tevékenységről.
A 2. kötet Gyenesdiás természeti képét és épített környezetét,
turisztikai értékeit dolgozza fel.
Mindkét kötet gazdag fotómelléklettel illusztrált.
Kötetenként 2500 Ft-os áron a Klubkönyvtárban a Gyenesdiás
Monográfiája megvásárolható.
A képen polgármesterünk az elkészült művet adja át az egyik
szerkesztőnek, dr. Molnár Andrásnak, a Zala Megyei Levéltár
igazgatójának.
***
A könyvbemutató napján került sor a Székelyek a NyugatBalatonnál pályázati projekt támogatásával megsegített
testvértelepülési törekvés szándéknyilatkozata aláírására az
erdélyi Csíkszenttamás községgel. A több települést képviselő
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170 fős székelyföldi küldöttség - ahogy előző számunkban már
írtuk - több környékbeli községgel ismerkedett és kezdett még
nem létező, vagy erősített meg már létező testvérkapcsolatot.
Az erdélyiek több helyszínen műsorral mutatkoztak be,
Gyenesdiáson a Nádas csárda udvarán a Csíkszenttamásiak
adtak remek műsort július 5-én, majd megtekintették a Helikon
rádió által szervezett István a király című rock opera előadást.

kínálattal várta az érdeklődőket.
Az időjárás is kegyeibe fogadta a szervezőket, látogatókat,
így sokan élvezhették éjjel 1-2 óráig a település nyújtotta
lehetőségeket (baloldali középső kép).

Főzőklub

A képen Gál
Lajos Gyenesdiás
és Márk Tibor
Csíkszenttamás
polgármestere a
testvértelepülési
szándéknyilatkozatot adják át.

fotó: Finta Maya

Gyenesdiási Bornapok

Várjuk leedő klubtársainkat és az érdeklődőket, következő
főzőklub összejövetelünkön, mely időpontja augusztus 22.
péntek 18 óra. Helye: Berta János háza és udvara, Gyenesdiás
Georgikon köz 1. szám alatt. A részvétel önköltséges.
Jelentkezni a 06/30/96-99-600-as telefonon lehet, Vargáné
Koller Marikánál.
A képen a júliusi jól sikerült kemencés sütésen készült

Varázshangok játszóház

Reméljük sokan élvezték a Gyenesdiási Bornapok
rendezvényét, július 10-13 között. A műsorokkal a
szervező Klubkönyvtár - a jó borok és ételek mellett gyermekműsoroktól a folklór és táncos (Tátorján, Bartina,
Jackingi Folklór Egyesület, Gyenesdiási Néptánc Együttes,
Dalárda, Népdalkör, Let's Dance Salsa Cuba Dance Club,
Suli Harmónia akrobatikus rock and roll, hasdtáncosok) rock(Dalriada), folk- (Kormorán Memory Band (alsó képünkön),
Ister, Black and Proud), marimba- (Miskolci Ütősök)
koncerteken, operettműsoron át, a tánczenés estekig széles

A Varázshangok az Egészségért Egyesület 2008. július 10.
és 13. között a gyenesdiási bornapokon ingyenes játszóházzal
várta a gyermekeket és szüleiket. A 3 nap alatt - mert a negyedik
napon a rosszabb idő miatt nem tartottuk meg a programjainkat
- nem várt nagy sikerünk volt. A játszóházban lehetőség
volt papírhajtogatásra, színezésre, festésre, társasjátékokra,
karkötők, hangszerek készítésére. Emellett alkalom adódott nagy csinnadrattával - különféle hangszerek kipróbálására, és
egy kis közös zenélésre is. A szülőkkel való beszélgetésekből
kiderült számunkra, hogy az egyesület tevékenységére sokan
kíváncsiak, szívesen látogatnának el egy-egy "varázshangos"
rendezvényre.
A kedves felajánlásokat, ötleteket ezúton is köszönjük! Várjuk
Önöket továbbra is nagy szeretettel programjainkra, melyekről
a www.varazshang.hu oldalon, illetve szórólapjainkon is
olvashatnak.
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ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI HÍREK
Bölcsőde kialakítása Gyenesdiáson.
Gyenesdiás Nagyközség Képviselő testülete döntése
alapján 2008. szeptember végétől egy 10 fős bölcsőde kezdi
meg működését községünkben. Az intézmény létrehozásáról
született döntést, a lakosság részéről felmerült igény alapján
hozta meg a testület. A megvalósítást alapos előkészítő munka
előzte, meg mint: kérdőíves felmérések, a tárgyi, személyi,
fenntartási, működtetési paraméterek vizsgálata. Kialakítása
az óvoda épülete melletti szolgálati lakás és a konyhai rész
átalakításával történik, ami majd az étkezde bővítését is
szükségessé teszi.
A bölcsőde óvodánkhoz integrálva fog működni, két
gondozónővel és két kisegítő dolgozóval. A bölcsőde
dolgozóinak munkáltatója az óvoda vezetője lesz, a szakmai
munkát a bölcsőde megbízott szakmai vezetője irányítja. A
bölcsőde - óvoda integrációját a jogszabályi rendelkezések
lehetővé teszik, szeptember végétől, mint önálló szakmai
egység kezdi meg tevékenységét.
Közoktatási rendszerünk az életkori szakaszokat figyelembe
véve építkezik, a gyermekek megfelelő neveléséért felelős
intézményeket működtet, mint bölcsőde, óvoda, iskola. Az
egy községben, jelen esetben, egy udvarban lévő intézmények
együttműködése a gyermekek fejlődésének elősegítése
szempontjából rendkívüli előnyökkel jár. A gyermek ismerni
fogja a következő intézményt (az óvodát) kívülről belülről.
Gyakran találkozik az ott dolgozó felnőttekkel, az oda járó
gyermekekkel. A két intézmény integrációjából elsősorban
szakmai előnyök származnak, melyről remélhetőleg a jövőben
az újság hasábjain több ízben is beszámolhatok.

ISKOLAI HÍREK
A tankönyvosztásra előreláthatóan az augusztus 25-29-i
héten kerül sor; pontos időpontját a tankönyvek megérkezése
után a bejárati ajtón levő hirdetőtáblán tesszük közzé.
A tanévnyitót 2008. szeptember 1-én (hétfőn) 8 órakor
tartjuk. A tanítás 9.00 órakor kezdődik, 11.45-ig tart az első
nap; a nap folyamán kerül sor az étkezési és napközis igények
felmérésére (szeptember elsején étkezés és napközi még
nincs).
A szünidő hátralevő részére jó pihenést kívánunk

A FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT
EGYESÜLET HÍREI

Bölcsődei beiratkozás
Az új bölcsődébe a 3 évet be nem töltött gyermekek
jelentkezhetnek.
A beiratkozás időpontja:
2008. augusztus 26. ( kedd) és augusztus 27. ( szerda )
de. 8 órától 12 óráig
A beiratkozás helye: Óvoda - vezetői iroda
Cím: Gyenesdiás Bartók Béla u. 1.
Kérjük, hozza magával: lakcímkártyát és a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát.

Az idei évben is megrendezésre kerültek a Forrásvíz
Túrahetek (Július 21-27), mely során, számháborún, Kilátótúrán, csónaktúrán és barlangtúrán (képünkön a tapolcai
tavasbarlangban) vehettek részt az érdeklődők. A mostoha idő
ellenére a túrák megrendezésre kerültek. Az elmaradtak egy
későbbi alkalommal kerülnek meghirdetésre.
Vezetőség

Pályázati felhívás:
A 2008 szeptember végén induló bölcsőde 2 fő képesítéssel
rendelkező gondozónőt, és 2 fő 6 órás kisegítő alkalmazottat
vesz fel.
A gondozónői képesítés a 54/1996. (XII. 27.) NM rendeletnek
megfelelően.
Bérezés a Ktv. szerint.
A pályázat beadásának határideje: augusztus 31.
Cím: 8315 Gyenesdiás Bartók Béla u. 1.
Skublics Sándorné
intézményveztető

A TURISZTIKAI EGYESÜLETI HÍREI
Az idei nyár slágere vendégeink számára a Gyenesdiás
Kártya
Örömünkre szolgál, hogy a fél éves előkészületek után
júniusban beindított Gyenesdiás Kártya nem csak a
településen már nyaraló vendégek között arat sikert,
hanem jövőbeni vendégeinket is nagymértékben orientálja
a szállás kiválasztásánál.
A Turisztikai Egyesület új szolgáltatását, amely fürdőzés,
éttermi, kulturális és aktív sporttevékenységek kedvezményes
igénybevételére jogosítja fel tulajdonosát, kizárólag az
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egyesület partnerszállásai tudják vendégeik részére biztosítani,
felhőtlenebbé és élménytelibbé téve így a vendégek üdülését.
Ön is szeretné ezt a szolgáltatást akár a szezonon kívül is
biztosítani vendégeinek? Mi sem egyszerűbb ennél: legyen
Ön is tagja egyesületünknek és meglátja vendégei is örülni
fognak.
Heti programajánló Gyenesdiáson
Jó érzéssel tölt el Bennünket, hogy immár minden nap
tudunk vendégeink számára érdekes és változatos programot
ajánlani. Három nyelven összeállított heti programajánlónkból
a vendég könnyen eligazodhat a településen egyre inkább
bővülő turisztikai programkínálatok között. Ezúton köszönjük
együttműködésüket a szolgáltatóknak és kívánunk Nekik
továbbra is szép számmal érdeklődő, elégedett vendégeket.
A heti programajánló letölthető a településünk turisztikai
portáljáról is.
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néhányat említsünk számtalan feladatunk közül. Az egyesület
célja, hogy a rendszerünkön foglaló vendégek maximális
megelégedettséggel távozzanak a nyaralás után.
Amennyiben Ön is "szeretne egy szeletet ebből a tortából",
egyesületünk nyitott turisztikai vállalkozása előtt! Ismerje meg
működésünket közelebbről, nyáron hosszított nyitvatartással
hétköznapokon este 19 óráig szívesen fogadjuk!
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu

SPORT

Esti sétahajózás már Gyenesdiáson is
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy most már Gyenesdiáson
is lehetőség nyílt arra, hogy esti programként egy kellemes
sétahajózás során szemlélhessék meg a naplementét a
Balatonon. A minden nap este 19.30-kor a gyenesdiási
vitorláskikötőből induló Juditta, illetve Pelso hajóval az egy
órás sétahajózás felnőtteknek 1250 Ft, gyermekeknek 600
Forintba kerül. Gyenesdiás Kártyával pedig ismét további
kedvezmények élvezhetőek, hisz a programon felnőttek
1.150 Ft-ért, gyermekek 550 Ft-ért vehetnek részt.
Jó szelet és szórakozást kívánunk!
További információ: 06 70/380-1481
Köszönet az Országos Strandröplabda Bajnokság
gyenesdiási fordulójának támogatásért
Az augusztus 1-3 között nagy sikerrel került megrendezésre
az Országos Strandröplabda Bajnokság. A Női mezőny 17
nevezett párosából a papírforma érvényesült, így a címvédő
Józsa Zsuzsa-Dambendzett Natália nyerte a fordulót, míg
a férfiaknál a 25 párosból drámai küzdelem végén Bagics
Balázs-Tóth Gábor állhatott a dobogó legfelső fokára.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket támogatónknak: az
EUROFA 2000 Kft-nek, Horváth-Ép-nek, Szavelektro Kft-nek
és a TJ Terv Bt-nek, továbbá a felajánlásokért az Olympia
Sportboltnak, Piroska Csárdának, Torony Csárdának,
Halászcsárdának és a J&A Kerámiaháznak.
Egyesületünk immár negyedik alkalommal vállalta a
bajnokság lebonyolítását (természetesen a Polgármesteri
Hivatal segítségével - külön köszönet Király Andrásnak).
Egyesületünket terhelt szállás és étkezési költségeket szponzori
támogatásokból próbáltuk fedezni. A vendégek elszállásolása
és ellátása természetesen egyesületi tagjainknál történt.
Mind a játékosok, mind a szervezők maximálisan elégedettek
voltak a helyi szervezéssel, a helyszínnel, így jövőre nem
kizárt, hogy a döntőnek adhatna településünk otthont.
Ahogy fentiekből is látszik egyesületi tagjaink számára
a hatékony marketingmunka eredményeként számos
többletszolgáltatást
tudunk
nyújtani.
Az
alapvető
szálláskiajánláson túl erről tanúskodnak programjaink,
kiadványaink, turisztikai termékeink, PR-akcióink, hogy csak

A férfiaknál a Bagics Balázs, Tóth II Gábor, a nőknél pedig a
Józsa Zsuzsanna, Dambendzet Natália duó sikerével ért véget a
NESTEA országos strandröplabda-bajnokság gyenesdiási
tornája, amely a Mesterverseny harmadik fordulója volt.
A képeken; fent a férfi döntő izgalmas pillanata, lent a női
verseny győztesei és helyezettjei láthatók.
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V. DYNAMO-MARATON
2008. augusztus 23-24.
Gyenesdiás-Nagymező
FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a Gyenesdiási lakosokat, hogy 2008. augusztus
24-én szervezi a Gyenesdiási Kinizsi SK Kerékpáros
Szakosztálya immáron 5. alkalommal az V. Dynamomaratont.
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2008. augusztus 24-én
de 10.00-10.30-ig forgalmi korlátozás lesz a következő
útszakaszon/útvonalon:
Nagymezőről indulva, Lőtér utca, Faludi utca és Pilikáni
utca.
Kérjük az ott lakók figyelmét, hogy a fent leírt időben ne
hagyják szabadon házi állataikat, illetve kocsival lehetőleg
ne közlekedjenek, biztosítsanak szabad utat a versenyen
induló résztvevőknek!
Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!
Tisztelettel:
Kinizsi SK kerékpáros Szakosztály tagjai
VERSENYKIÍRÁS
Gyenesdiás Kerékpáros Szakosztálya, 2008. augusztus
23-24-én , szervezi meg a Keszthelyi-hegységben az ötödik
hegyikerékpáros Dynamo - Maratont.
Rajt és cél: Gyenesdiás, Gyenesi tornapálya (Nagymező)
- Hobby táv: 30 km, 700m szintkülönbség, 3 itatópont
- Classic táv: 55 km, 1200m szintkülönbség, 4 itatópont
Minden táv utolsó itatópontja a célban lesz!
Kategóriák: junior: 14-17, felnőtt: 18-34, senior: 35-45,
veterán: 46Díjazás: 1-3 helyezett érmék + értékes ajándékok a
GREENZONE kerékpárbolt felajánlásából.
Nevezni: CSAK HELYSZÍNI NEVEZÉS!!!!!
Helyszíni nevezés:
Hobby: 3.000.-HUF
Classic táv: 4.000.-HUF
Extra: Minden nevezett versenyző kulacsot kap ajándékba!!
Program menete:
2008. augusztus23. (szombat):
- Helyszíni nevezés, rajtszám átvétel: 12.00 - 20.00 -ig!
Helyszín: Rajt/Cél terület Gyenesdiás, Gyenesi tornapálya
(Nagymező)!
- 11.00-13.00-ig ''DH" gyorsasági időmérés (nevezési díj
nincs!)
Rajt: Berzsenyi kilátó; Cél: Gyenesi tornapálya
2008. augusztus 24. (vasárnap): A Verseny Napja!!
- Helyszíni nevezés, rajtszám átvétel: 7.00 - 9.30-ig!
- A verseny indítása 10.00-kor, majd zárása 15.00-kor.
- Eredményhirdetés 15.30
- A beérkezett versenyzők tészta partin vehetnek részt!
Információ + érdeklődés:
www.dynamo-maraton.atw.hu
Főszervező:
Léránt Balázs, mobil: 06-20-326-6578
cím: 8360 Keszthely, Klempa Károly köz 1/A
e-mail:balazs.lerant@freemail.hu

A diási játékstrandon

A gyenesdiási önkormányzat 24 millió forintot költött a Diási
strand fejlesztésére, benne többek közt a gyerek pancsoló
kialakítására. Igen népszerű lett ez a strand akárcsak a strandi
animációk, melyek nagyon sok érdeklődőt mozgatnak meg.

Az eredetileg tervezetthez képest csúszással, 2008.
szeptemberében nyit az ALDI áruház. A jelentős késedelem
oka, hogy az elektromos energia szolgáltató nem biztosítja a
kívánt időre az áramvételezés lehetőségét.
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Informationen für unsere
deutschsprachigen Einwohner

Die Schiffe liegen im Gyenesdiáser Yachthafen (neben dem
Diáser Strand). Tel. (+36) 70 / 380-1481

Liebe Mitbürger,
wir hoffen, Sie genießen alle das schöne Sommerwetter und
haben die wenigen Regenschauer im Juli als willkommene
kleine Abkühlung und Erholung für Natur und Gärten
betrachtet. Auch diese August-Ausgabe soll wieder mit
interessanten Themen in Ihren Briefkasten gelangen. Wenn
Sie die monatlich erscheinende Zeitung einmal nicht erhalten,
können Sie sie im Büro von TourInform bekommen. Ohnehin
möchten wir Ihnen einen gelegentlichen Besuch dort sehr
empfehlen. Die freundlichen jungen Damen haben immer die
aktuellsten Informationen über Veranstaltungen zur Hand und
helfen Ihnen gern bei Fragen.

Ballonfahrt - die beste Art, den Balaton zu erleben! Der
Ballon startet am späten Nachmittag in der Nähe des Sees in
Hévíz (Treffpunkt MOL-Tankstelle bei Hotel Dobogómajor),
Landung kurz vor Sonnenuntergang. Reine Fahrtdauer
ca. 1 Stunde. Pro Person 149 EUR oder 38.500 Ft inkl.
Ballonfahrturkunde und Sekttaufe.
Buchung per Tel. (+36) 83 / 531 034 - Informationsprospekte
im Büro TourInform.

Ständige Aktiv-Programme in Gyenesdiás
Dienstags von 09:00 - 17:00 Uhr: Skeet-Schießen
(Tontaubenschießen) auf dem Sportschießplatz Löteri utca
(Nähe Große Wiese/Nagymezö). Tel. (+36) 20 / 5848-829
Mittwochs ab 17:00 Uhr: Töpfern bei J&A
Keramikhaus, am Kreisverkehr Gyenesdiás - Anmeldungen
direkt dort oder tel. unter (+36) 83 / 316 504
Donnerstags und freitags ab 17:30 Uhr: TanzAnimation (Salsa, Cha-Cha) am Diáser Spielstrand.
Freitags: Skeet-Schießen (siehe am Dienstag) und
Latin-Party ab 20:00 Uhr: im Salsa Cuba Dance Club im
Liget Plaza - Salsa, Merenque, Bachata und mehr. Tel. (+36)
20 / 431-0338
Sonntags um 10:00 Uhr: Nordic Walking in den
Keszthelyer Bergen, Treffpunkt Große Wiese/ Nagymezö,
Information und Anmeldung bei Papp Anikó, Tel. mobil (+36)
70 / 333-0348
Freitags, samstags und sonntags jeweils ab 20:00 Uhr:
Strand-Party - Suchen Sie einen guten Platz für Beach-Party?
Sie sollten dann am Diáser Strand nicht versäumen.
Täglich:
FUN-TASTIC Aktivprogramme: Segeln, Offroad
tours (Quad und Jeep) Kanufahrten, Skeet-Schießen,
Rundflug, Balaton-Ballonfahrt, Angeln - Information und
Anmeldung am Diáser Spielstrand beim Sindbad Strandradio
oder tel. unter (+36) 20 / 584 8829
Squash und Bowling im Sportház/Sporthaus,
Gyenesdiás, Kossuth L.u.89 - mittwochs Baby-Sitting von 10:00
bis 12:00 Uhr für die Kinder der Spieler. Tel. (+36) 83 / 510 330
Strand-Animation am Diáser Spielstrand täglich
ab 11:00 Uhr, vielfältige Unterhaltungsprogramme und
Kinderveranstaltungen
Konzerte im Gemeindehaus ab 19:00/19:30/20:00
Uhr - die aktuellen Programme liegen im Büro von TourInform
aus - z.B. am Mittwoch 13. August um 20:00 Uhr: "Von Bach
bis zum Jazz", Konzert vom Keszthelyer Klarinetten-Quartett.
Die Konzerte sind eintrittsfrei.
NEU: Einstündige Promenadenfahrt mit dem Segelschiff
"Juditta" oder "Pelso". Sie können diese schöne kleine
Segeltour täglich ab 19:30 Uhr erleben. Erwachsene 1.250 Ft,
Kinder (ab 6 Jahre) 600 Ft

Sind Sie Vermieter und betreuen Urlaubsgäste? Dann
informieren Sie sich unverbindlich über eine Mitgliedschaft
im Tourismusverein in Gyenesdiás (www.gyenesdias.info.hu
oder telefonisch im Büro von TourInform unter 83 / 511 790).
Als Mitglied des Vereins können Sie für Ihre Gäste die
Gyenesdiás-Karte erwerben. Sie bietet freien Eintritt für
unsere Strandbäder und Vergünstigungen in Restaurants, für
Museen, Ausstellungen und Veranstaltungen. Eine detaillierte
Broschüre mit allen teilnehmenden Partnern liegt auf obiger
Internetseite oder bei TourInform bereit.
Informationen des Gemeinde-Amtes
Der Kindergarten eröffnet ab Oktober 2008 eine Kinderkrippe
für die ganz Kleinen von 1-3 Jahren. Es soll eine kleine
individuelle Gruppe von nicht mehr als 13-14 Kleinkindern
entstehen. Informationen und Anmeldungen direkt im
Kindergarten.
Außen-Restauration Szent Ilona Kirche in Gyenes. Die
Gesamtkosten betragen 888.000 Ft. Es gibt eine staatliche
Förderung von 150.000 Ft. Der Restbetrag von 738.000 Ft
wird je zur Hälfte von der Gemeinde und von der Kirche
aufgebracht. Spenden werden dankbar entgegengenommen.
Die Monográfia I und II sind in der Club Bibliothek
käuflich zu erwerben. Es handelt sich um zwei Bücher
mit Geschichten von und um Gyenesdiás (zur Zeit nur in
ungarischer Sprache erhältlich) - verschiedene Autoren,
unter anderem unser Bürgermeister Gál Lajos und Hársfalvi
György, Gemeindemitarbeiter und Redakteur der "Gyenediási
Híradó".
Am 14. August öffnet der Discounter ALDI seine Pforten am
Gyenesdiáser Kreisverkehr (Faludi utca).
zusammengestellt und aufgeschrieben von Margrit Falley

Computer-Hilfe von
Privat für Privat
Streikt der Computer?

Private Hilfe bei Windows
(deutsche + englische Systeme), Internet,
DSL, ISDN, Netzwerke.

Martin Falley, Arany J. u. 1, 8315 Gyenesdiás,
Tel. 83 / 516 064 oder mobil 30 / 288 28 55
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A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
A korábbi Nőklub szeretettel várja a férfiakat, valamint
újabb hölgy érdeklődőket is. A továbbiakban mint nyugdíjas
klub szeretne működni és programokat szervezni.
Beszámoló
2008. augusztus 2-3 óra meghívást kaptunk a Vasutas
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Védnöksége
által megrendezésre kerülő "STRAND PARTI"-ra.
A rendezvény színhelye: SZOLNOK, Tiszaligeti Strand és
Termálfürdő, ahol mind a két nap folyamatosan a megjelent
nyugdíjas klubok szerepeltek különböző műfajokban ének, zene, tánc, szavalás, színjáték stb. -, mi - a gyenediási
Nyugdíjas klub 8 fővel képviseltük Gyenesdiást.
Két kis bohózattal Nagyné Évike és Táncosné Marika,
majd Csák Jánosné Marika és Nagyné Évike versmondással
jeleskedtek.
Ezúton is a legnagyobb tisztelet illeti Csák Jánosné
Marikát a "Szent Erzsébet legendája" című versével, ezzel
az igazán neves zsűri által odaítélt 3. helyezést érte el.
Köszönetet mondunk Polgármester úrnak az anyagi
segítségért. Mind a két nap gyönyörű idő volt. Starndoltunk,
pihentünk, figyelemmel kísértük az előadásokat.
Ismeretséget kötöttünk egy-két nyugdíjas klubbal a jövő
építése céljából.
Jól éreztük magunkat, épségben hazaértünk.
Tánczos Lászlóné klubvezető

Kutyavilág
Kinézek az utcára, vagy jártamban-keltemben sokszor
találkozom kutyát sétáltató hölgyekkel, urakkal. No meg
ilyen-olyan fajta, fajtiszta, vagy korcs ebekkel. Gondolom,
pedigréjük a tulajdonos izlését, társadalmi pozícióját, vagy
anyagi állapotát jellemzi. Lehet azonban, hogy csak az állat
iránti szeretet a motívum, nem tudom. senkit nem akarok
megsérteni.
Ami az írásra késztet, az a fentiek kapcsán jutott eszembe.
Régi történet, talán érdemes felfrissíteni. Emberekről,
kutyákról, a világról szól. A háború után, úgy az 1946-47.
évből való.
Tudni kell hozzá, hogy a háború végén ilyen-olyan okok
miatt ittrekedt a faluban (akkor még falu), vagy ideköltözött
jó néhány ember. Ezeknek a jövevényeknek jórészt politikai
okok miatt vált otthonukká Gyenesdiás. Mindenkire
jellemző volt azonban, hogy a háború elvesztése, a
kommunista uralom térnyerésének vesztesei voltak, ki
miért, hosszú volna elsorolni. Nem is teszem, a lényegre
térek.
Történt pedig, hogy eboltást rendelt el a közigazgatás,
kötelező volt minden kutyát beoltatni. Az oltás helye a
községi tanács udvara volt, az állatorvos az udvarban lévő
fedett kutat használta rendelőként. Értem alatta azt, hogy
ott tartotta az oltóanyagot, és injekciós tűt, a megfelelő
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adminisztrációs iratokat. Asszisztensként Bukta Pali
bácsi, ex horthysta katonatiszt, akkori beosztása szerint
hivatalsegéd, működött közre.
Hozták a derék házőrzőket az emberek madzagon, kötélen,
esetleg láncon vezetve, olyan is volt, aki az ölében hozta
a pulit. A kutya méretétől függően találta ki mindenki a
kutya-előállító eszközt. Hát igen! Póráz ugyanis nem akadt
a háznál. Nem volt divat! Vagy nem is sétáltatták a kutyát
abban az időben?
Volt egy kutyatulajdonos a sok közül, akiről és a kutyájáról
a történet szól. A többi csak körítés.
Emberünk, nevezzük Mikolának, a fővárosból költözött
ide. Fiatal, 30 év körüli, jó kiállású férfi volt. Ideköltözésének
indoka mi volt, nem tudom. Aról volt nevezetes viszont,
amerre járt, mindenkit jó előre, ökölbe szorított felemelt
kézzel, vagy hangos; "szabadság elvtárs!"-sal köszöntött.
Általában kerékpáron járt, de a biciklit gyötörvre sem
mulasztott volna el egy "szabadság elvtárs" köszöntést
elkiabálni.
Érkezett tehát Mikola és a kutyája az oltásra. A tanácsház
udvarán népes társaság volt már, akik végeztek az ebük
beoltásával, de jó falusi szokás szerint, ha már ide szántunk
egy kis időt, hát elbeszélgetünk. A kutyák? Hát akiket
beoltottak, azok aztán azon nyomban el lettek eresztve, nem
kellett kergetni, noszogatni őket, azonnal behúzott farokkal,
nyüszítve kicsit ész nélkül rohantak haza. Mindegyik
hazatalált.
Mikola az utolsók között vonszolta fajtiszta korcs,
középtermetű kutyáját, egy vastag láncon, amit egyik
szomszédjától kölcsönzött kifejezetten erre a célra. A lánc,
mintegy 3-4 m hosszú, súlyosabb volt mint az eb. Mikola
húzta a láncot, a végén a kutyával. A kutya ellenállt! A hátsó
felén csúszott, az első lábaival fékezett. Mikola arcán kiütött
a veríték, a jelenlévők arcán látott kaján vigyortól valószínű
szégyellte a dolgot. Megtetézték mindezt az állatorvos
(akiről köztudott volt, hogy szabad szájú, káromkodós
fajta) szavai, rászólva Mikolára; "Ember! Hozza már ide
azt a dögöt!"
Szegény Mikola még nagyobb zavarba jött, s mintegy
mentő ötletként odaszólt az Állatorvosnak;"Nem látja
doktor elvtárs, nem akar jönni a kutya elvtárs!"
A reakció visszafogott volt. Az orvos csak dünnyögött
valamit, hogy ő nem elvtársa Mikolának, esetleg a kutyája.
Az oltás elvégeztetett. A kutya - elvtársnak kinevezve -, a
láncról elengedve, öntudatosan ügetett haza, elvtársa házát
őrizni.
Hát így volt akkor, Kedves Olvasó. A kutya is elvtárssá
avanzsált. Lehet, hogy ebből lett aztán az elvtársak között
a "közénkvaló" jelzője, a "mi kutyánk kölke". Szóval
kutyavilág volt!
Manapság elnézem, hogyan sétáltatja gazdit a kutya. Mert
a helyzet fordított a régihez képest. A kutya nem elvtárs,
esetleg úr. A gazdi hátul megy, a kutya húzza, az ember
pedig kézzel tart, lábbal fékez. Ennyi maradt a régi világból,
a kutya, no meg a kutyagumi.
Tüttő Lajos
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A képviselő-testület 2008. július 21-én
tartotta legutóbbi rendkívüli ülését.
Elsőként a bölcsőde kialakításával
kapcsolatos
napirend
került
megtárgyalásra, melyről a Híradó ezen
számában külön cikkben tudósítunk.
A második napirend keretében az
építésügyi
igazgatási
feladatok
ellátásának helyettesítése tárgyában
készült előterjesztést tárgyalta a testület.
Határozattal jóváhagyja a 2008. július
16-án kelt, Vonyarcvashegy Nagyközség
Önkormányzata,
Balatongyörök
Nagyközség Önkormányzata, Vállus
Község
Önkormányzatával
az
építéshatóságok építésügyi igazgatási
feladatokat ellátó köztisztviselőinek
akadályoztatása esetére való kölcsönös
helyettesítéséről szóló megállapodást.
Alsópáhok Község Önkormányzatával
az építésügyi hatósági ügyintézés
helyettesítéséről szóló, 2000. február
22-én kelt megállapodás 2008. július 16.
napjával történő felmondásáról döntött.
A harmadik napirendi pont a
Gyenesdiás, Faludi utca elektromos

hálózat
átépítésével
kapcsolatos
előterjesztés megtárgyalása volt. Az
elektromos hálózat átépítéséhez az
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a
hozzájárulása szükséges. Az építés után
szolgalmi jog kerül bejegyzésre.
Ezt
követően
a
Polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
Zala Megyei Közgyűlés által kiírt,
templomfelújításra
benyújtott
pályázaton az Önkormányzat az
igényelt 350 eFt támogatás helyett
150 eFt került odaítélésre. A
felújítás tervezett költsége 888 eFt. Az
Egyházközség
Képviselő-testületével
olyan megállapodás született, hogy a
pályázaton elnyert összegen felüli részt
az Egyházközség és az Önkormányzat
50-50 %-ban biztosítja.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a
diási temető kerítésének terveztetése
elindult. Az elkészült változatokat
az Önkormányzat az Egyházközség
Képviselő-testülete és a hívek részére
véleményezésre
kívánja
bocsátani.
Remélhetőleg
a
diási
templom

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Diós Nevű Települések
II. Országos Fesztiválja az idén szeptember 4-én, Diósdon
kerül megrendezésre.

Köszönet
A Székelyek a Nyugat-Balatonnál szellemiségben indított
Hagyományteremtő Testvér-Települési Fesztivál 2008.
július 5-én került megrendezésre.
Gyenesdiás Önkormányzata az erdélyi Csíkszenttamás
település delegációját látta vendégül.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a
gyenesdiási családoknak, akik a vendégek részére szállást
biztosítottak, nevezetesen:
- Király András és Királyné Domaházi Csilla,
- Varga Zoltánné
- Hagemann Mária,
- Szalóky Jenő és Szalóky Jenőné,
- Hársfalvi György és Hársfalvi Györgyné,
- Fodor Tibor és Fodor Tiborné.
Köszönjük továbbá, hogy a Horgászegyesületek
képviseletében Hóbár János, Hóbár Jánosné, Hóbár
Anikó, Galát Mihály, Bors Józsefné, Kenesei Jánosné a
balatongyöröki zsibagyöpi közös főzésen a Gyenesdiásiakat
képviselve kitűnő halászlével látta vendégül a székelyeket.

tatarozásához Leader pályázaton sikerül
majd támogatást szerezni.
Egyebekben a képviselő-testület
- döntött ingatlanvásárlási kérelem
elbírálásáról,
- tájékoztatást kapott az adóbevételek és
strandbevételek időarányos alakulásáról,
- a benyújtott és elbírált pályázatokról,
- a népi építészeti és kultúrtörténeti
értékek megóvására kiírt pályázat
elbírálásáról.
A nyári hónapokban a képviselő-testület
szükség szerint ülésezik. A következő
rendes testületi ülés szeptember 16-án,
18 órakor kerül megtartásra. Az ülésen
az alábbi napirendi pontok kerülnek
megtárgyalásra:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2008.
I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól
2.)
Tűzoltóság
tevékenységéről
tájékoztató
3.) DRV tevékenységéről Tájékoztató
4.) Tájékoztató a Katasztrófavédelem
tevékenységéről.
A képviselő-testület ülése nyilvános.

APRÓHIRDETÉSEK
Árpa eladó, 5.000 Ft/q áron. Érd: 83/316-487
Gyenesdiáson a Meleghegyi u. 51-53 közötti telek ( 1060m2)
5 M Ft-ért eladó. Tel.: 83/316-062
6 kW-os Elekthermax hőtároló villanykályha olcsón eladó.
Érd: Vizmathyné, Tel: 316-628
Naponta friss kecsketej, túró és sajt kapható Gyenesdiáson,
József A. u. 5. sz. alatt. Tel.: 83/316-038, 30/9012-424.
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

FODRÁSZAT
Gyenesdiás, Madách u. 22.

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Szépülni vágyó vendégeit várja!
Időpont egyeztetés: 30/473-9712

Csárda és Pizzéria

Pick téliszalámi ........... 3699 Ft/kg
Borsodi sör 6x0,5l pack ...........................
....................... 749Ft/pack, 125 Ft/üveg
Löwenbrau sör ..................... 129 Ft/üveg
Domestos 750 ml .....................389 Ft/db
Zöldség-gyümölcs napi legkedvezőbb áron.
Téli eltevésre almapaprika édes vagy
csípős rendelhető ..........185 Ft/kg áron.

Nyitva:
minden nap 17-22 óráig.
Pizza házhozszállítás
12-22 óráig
Gyenesdiás, Csokonai u. 9.
Tel: 83/312-182

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
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Ü V E G E Z É S

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Az ajánlat 2008.08.08-tól a készlet erejéig.

Vén Diófa
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TELJESKÖRŰ PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÁS - FINANSZÍROZÁSI
TANÁCSADÁS
- Jelzáloghitelek (szabad felhasználásra,
hitelkiváltásra, bővítésre, felújításra, stb)
- Személyi kölcsönök
- Pályázati lehetőségek
- Befektetési tanácsadás (előtakarékosság,
nyugdíjmegtakarítás, stb.)
- Biztosítási tanácsadás (casco, GFB, élet,- és
lakásbiztosítás, magányugdíjpénztár, stb.)
BLASKOVICS IBOLYA
IDŐPONTEGYEZTETÉS: 0630/687-4499

CSŐSZ TÓTH és COLORS
Lakásfelszerelési üzlet
Folyamatosan megújuló

KERTIBÚTOR KÍNÁLAT.
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Szekrény-sorok, hálószoba- és ülőgarnitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok
20% engedménnyel rendelhetõk.
Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk (Tel.: 20/489-7829)
vasárnap is nyitva)

Apróhirdetési akció!
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Érdeklődjön irodáinkban!

Gyenesdiási Hiradó • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1800 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(zoli.ka), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

