GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. szeptember XIX. évfolyam, 9. szám
Megjelenik: szeptember 12-én

GYENESDIÁSI SZÜRETI VÍGASSÁGOK
2008. szeptember 13-án, szombat

14 óra 30-kor: Ünnepi préselés
a körforgalomnál felállított bálványos regős présen
15 órakor: Szüreti felvonulás
a körforgalomtól a Nádas Csárda udvaráig (huszárok, lovasok,
fúvósok, néptáncosok, lovaskocsik, jelmezesek stb)
16 órától: Folklórműsorok, népművészeti és kézműves
bemutató, must- és borkóstoló, birkagulyásfőzés a Nádas
Csárda udvarán
Fellépnek: Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola
néptáncosai és népdalénekesei, Gyenesdiási Népdalkör, Gyenes
Néptánc Együttes, Gyenesdiási Dalárda Tátorján népzenei
együttes

WEINLESEFEST IN GYENESDIÁS
13. September, 2008. (Samstag)

14 Uhr 30: Festliche Weinpresse
mit der Weinpresse bei dem Kreisverkehr
15 Uhr 10: Festzug von Kreisverkehr bis zum Nádas Csárda
mit Pferde, Pferdekutschen, Volksmusik, Tanzgruppen und
Blasmusik
Ab 16 Uhr: Folkloreprogramm und Volkskunst, Handwerker Einschau,
Most- und Weinprobe,
Kesselgulasch
(Eintritt ist frei)
További információk: Klubkönyvtár Gyenesdiás
(Tel: 83/314-507) gyenesdiaskultura@t-online.hu
Tourinform Iroda (tel: 83/511-790) gyenesdias@tourinform.hu
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, résztvevőt, tegyük
színesebbé rendezvényünket!

Becsöngettek: a képen az első osztályosok.
Iskolai hírek a 4-5. oldalon.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt, és kedves családját
rendezvényünkre, melyet

óvodánk 40 éves

évfordulója alkalmából

2008. szeptember 26-án 16 órai
kezdettel tartunk

Programok
Gyenesdiás Polgármesteri Hivatal aulájában 16 órától
· Köszöntő:
Skublics Sándorné intézményvezető
· Visszaemlékezések:
Szalóky Jenő volt polgármester
· Gyermekek néptánc bemutatója
· Filmvetítés az óvoda életéről
Keszthely TV 2008.
A Napközi Otthonos Óvodában 17 órától
· Zeneóvodások műsora
· Az óvoda 40 éves évfordulója alkalmából megjelent könyv
bemutatása:
Dr. Varga László egyetemi docens
· Záróbeszéd - jövőkép:
Gál Lajos polgármester
Informationen für unsere deutschsprachigen
Einwohner auf Seite 11.
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A József Attila Klubkönyvtár
Egésznapos kirándulást és színházlátogatást szervez
2008. szeptember 20-án szombaton
Komáromba, illetve, Komárnoba (Szlovákia)
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Lengyelországban járt a Gyenes Néptánc Együttes

LOVAS OPERETT-MUSICAL GÁLA

Részvételi díj:
Busz - 3000.-Ft,
Színházjegy: 4000.-Ft
Érdeklődni és jelentkezni a részvételi díj befizetésével a
Klubkönyvtárban lehet személyesen vagy telefonon, a 314-507es számon
Program: 8.00 Indulás az ABC előtti parkolóból
· Cseszneki vár meglátogatása
· Európa udvar (Révkomárom, Szlovákia)
· Monostori erőd (14 órától világháborús hadijáték az I.
Világháború befejezésének 90. évfordulójának emlékére
· Komáromi Lovas Színház 18. 00 Operett-musical Gála
Az előadás keretében a legnépszerűbb magyar musicalsztároktól,
valamint a sziget színház fiatal társulatától hallhatunk részleteket, többek
között Az operaház fantomja, az Evita, a Hair, a La Mancha lovagja,
az István a király, a Valahol Európában valamint az Elisabeth című
musicalekből. A műsor különlegessége, hogy ezeket, a kitűnő dalokat
az énekesek lóháton ülve adják elő. Az előadásban helyet kapnak olyan
látványos lovas elemek is, mint például a tandemhajtás, lovak fektetése,
lovas üldözés és a lovak szabadon engedése
Szereplők: Pintér Tibor, Benkő Péter, Brunner Márta, Ács Bálint,
Németh Anikó, Vörös Edit, Bencze Sándor …stb
Általános információk az előadásokról
Az előadás zárt, fedeles Lovardában tekinthető meg. Nem szükséges
színházi öltözet!
A csarnoknak jó a klímája, de nem fűtött.
Az előadás közben 1 szünet van.
A nézők lelátón helyezkedhetnek el, a helyek elfoglalása érkezési
sorrendben történik.
***

A Gyenes Néptánc Együttes július végén egy kedves
meghívásnak tett eleget, amikor a lengyelországi Piwniczna
városába utazott.
Piwniczna civil szervezetei településük egyik hírességét
jelentő ásványvíz forrást Szent Kinga magyar királynőről
nevezték el, és most júliusban szobrot is állítottak e forráshoz
(a csoportkép itt készült). A forrás és a szobor avatása
alkalmából nagy ünnepséget szerveztek, melyhez a város
napja rendezvény is kapcsolódott. Ezen ünnepséget nem
akarták magyar kulturális csoport nélkül megtartani. Cséby
Géza, a keszthelyi színház volt igazgatója közvetítésével
jutott el együttesünkhöz a meghívás. Nagy örömmel tett eleget
tánccsoportunk ezen kulturális küldetésnek. A lengyelekre
jellemző módon, nagy szeretettel fogadtak bennünket. A szállás
és az étkezés is nagyon jó volt, senki se panaszkodhatott.
Abban a megtiszteltetésben is részesítették csoportunkat,
hogy két táncosunk (Tüttő Eszter és Simon Csaba) leplezte
le a szobrot. A rendezvényen 2 alkalommal 40 perces műsort
adott együttesünk az iskolás Apraja Tánccsoporttal együtt,
melyekkel nagy sikert arattunk.
Reméljük ezzel is sikerült ismertebbé tenni régiónk,
településünk hírnevét.

Baba-mama klub

Sok szeretettel várunk minden babát és mamát,
2008. szeptember 24-én, szerdán 15 órára
a Községháza nagytermébe az

"Anyatejes Világnap"

alkalmából rendezett ünnepségre.
Köszöntőt mond; Gál Lajos polgármester.
Közreműködnek Golen Jánosné vezető védőnő és a
gyenesdiási drámatagozatos diákok, Vajda Renáta
vezetésével.

Kollár Szabolcs gyenesdiási fazekas 2008. augusztus 20-án a
Szépművészeti Múzeumban "A Népművészet Ifjú Mestere"
címet vehette át Hiller István kulturális minisztertől.
Gratulálunk Szabolcsnak, akinek munkáit több helyi és vidéki
kiállításon is láthatták és több rangos pályázaton - többek
közt a Budapesti Néprajzi Múzeumén - is eredményesen
szerepelt.
***
Szeptember 18-án, csütörtökön 17 órakor a Kosárfonó
szakkör megbeszélést tart a Klubkönyvtárban.
Sok szeretettel várunk minden régi tagot és új érdeklődőt.

Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!
Országos Tini Könyvtári Napok
A programsorozat célja a tini korosztály invitálása a
könyvtárba, megismertetni a szolgáltatásainkat, bemutatni a
könyvtárak lehetőségeit.
Október 3-án 14-órától kézműves foglalkozás tinikre
hangolva. Ékszerek készítése bőrből és gyöngyből.
Október 4-én színjátszó csoportok előadásai.
NEM CSAK TINIKNEK! Október 6-án 18 órakor Nagy Ferenc,
az olimpiai bajnok férfi vízilabda-válogatott gyúrójának
pekingi élménybeszámolója (Községháza nagytermében)
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- a résztvevők közt értékes ajándékokat sorsolunk ki (dedikált
zászló, labda)
Október 10-én "Fedezd fel magad" sminkelés és fodrászat
a gyakorlatban, a foglalkozást Landek Viki kozmetikus és
Landek Vera fodrász vezeti.
***
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy az eMagyarország
pont a diási strandról felköltözött a Klubkönyvtárba, az alábbi
nyitva tartási időben díjmentesen látogatható:
Hétfőn szünnap
Keddtől péntekig 14 -18 óráig
Szombaton 8 - 12 óráig.

Elmúlt a nyár

A Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület látványos búcsúi
programokat szervezett. Sztárvendég Solymos Tóni volt, de
igen jól sikerült a "Búcsú Szépe" választás, 16 lány közül a
koronát Gergely Éva nyerte el.

Nagy érdeklődés kísérte a gyenesdiási Simon Edit keramikus
és Bordácsné Kishonti Erika szövő búcsúi kiállítását, melyet
dr. Petánovics Katalin nyitott meg (a kép előterében balról
ebben a sorrendben láthatók).
Nyári rendezvényeink közül már csak a Szüreti Vígasságok
vannak hátra, reméljük rendben zajlik majd.
A Községházi esték hangversenysorozatunk, búcsú
vasárnapján a Kecskés együttes koncertjével, majd utolsó
darabja - egyben Gyenesdiás nagyjainak egyikéről - Jánosy
István költőről, műfordítóról való megemlékezés volt. Verseszenés előadás volt, melyen közreműködött Balassa Euniké
(cselló), Horváth Anna és Serfőző Józsefné (zongora),
Horváthné Bencze Irén (vers). Köszöntőt mondott dr. Csehi
Ottó alpolgármester, és néhány szóval megemlékezett
Hársfalvi György (képünk jobbra fennt).
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Diós fesztivál
Diós települések II. országos találkozóján vett részt
településünk 2008. szeptember 6-án Diósdon.
A tavaly Gyenesdiás által elindított Diós fesztivál idei
rendezvényét Diósd Önkormányzata szervezte. Természetesen
részt vett Gyenesdiás is, két autóbusszal mentünk, a
szereplők, illetve a küldöttség Budapest agglomerációjához
tartozó településre. A műsorokat a résztvevők által nyújtott
produkciók szolgáltatták, tőlünk fellépett a Gyenes Néptánc
Együttes, a Népdalkör és a Dalárda. A programindító
Forrásvíz Természetbarát Egyesület tagjai által nyújtottunk
komoly bemutatkozást. Diós ételeket a nőklubosok és a
Főzőklub tagjai vittek.
Az értékelés során számos nyereményt hoztunk el, Lóránt
Béláné, Tánczos Lászlóné, Kőhalmi Zoltánné, Hóbár Jánosné,
a Nőklub és a Főzőklub süteményei kaptak díjazást.
2009-ben Diósgyőrött találkozunk egymással, de már
kiterjesztve a találkozót egy Kárpát-medencei széleskörű
"Diós fesztivállá".

A képen gyenesdiásiak és diós alkotásaik láthatók

A Klubkönyvtárhoz kötődő pályázati sikerek

E lapszámban több helyen olvashatnak nyertes pályázatokról.
- eMagyarország pont fejlesztésére EMOP pályázaton
280 ezer Ft-ot nyertünk, melyből egy számítógép konfigurációt
vásároltunk, amely a Klubkönyvtárban van elhelyezve. A
pályázati szerződésben foglaltak szerint heti 20 órás mentort
foglalkoztatunk ( a Munkaügyi Központ támogatásával), aki a
számítógép üzemeltetésével (is) foglalkozik.
- Önkormányzatunk, illetve a Klubkönyvtár Közkincs
pályázaton, a könyvtár felújítására 4 millió 600 ezer Ft-ot nyert.
Ebből az épület mennyezetét, födémét kell megerősítenünk, a
nyílászárókat cseréljük ki, illetve az EU-s Integrált Közösségi
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Szolgáltató Terek pályázattal összhangban szeretnénk a könyvtár
és egyéb funkciók által támasztott követelményeknek megfelelni.
Az EU-s pályázat beadhatósága tízmilliós saját önkormányzati
forrást igényel, még kétséges.
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatást 724 ezer Ft-ot
nyertünk, melyet eszközfejlesztésre költhetünk.
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatást 87 ezer Ft-ot
kaptunk, melyet könyvbeszerzésre fordíthatunk.
- Nyári rendezvények pályázaton Vonyarcvasheggyel és
Balatongyörökkel közösen, borfesztiváljainkra Vonyarcvashegy
nevében pályázatot nyújtottunk be és közel 3 millió Ft-ot
nyertünk, melyen egyenlő arányban osztozunk. Ugyancsak
erre a projektre Mohácsi József ogy. képviselő közbenjárásával
a kulturális tárcától 600 ezer Ft-ot támogatást kapunk, melyet
ugyancsak egyenlő arányban osztunk el.
- Intézményünk székhelyén bejegyzett Gyenesdiási Köz
- Kultúra Alapítvány NCA működési támogatás pályázaton
305 ezer Ft-ot, a Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület
441 ezer Ft-ot nyert.

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI HÍREK
TISZTELT GYENESDIÁSI LAKOSOK!

Bizonyára örömmel értesültek arról, hogy községünk egy új
intézménnyel bővül.
Az Óvoda melletti szolgálati lakásból kialakított bölcsőde
várhatóan: 2008. október 1-én nyitja meg kapuit.
A legkisebb korosztályt befogadó intézmény szívesen
fogadja a lakosság részéről felajánlott játékokat, könyveket,
eszközöket.
Segítségüket előre is köszönjük.
Egyben szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy a
bölcsődébe jelentkezett minden gyenesdiási kisgyermeket
felvettünk.
Skublics Sándorné intézményvezető
Köszönettel
Hálás köszönetünket fejezzük ki Hugó Zsoltnak, aki anyagi
felajánlásával és munkájával lehetővé tette csoportszobánk
kifestését!
A Szivárvány csoport nevében Varga Zoltánné

ISKOLAI HÍREK
MEGKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA
Nincs új tanév változások nélkül, ez igaz az előttünk
álló 2008/2009. tanévre is. A törvényi előírások miatt ez
év szeptemberétől az 5., jövő év szeptemberétől pedig a
6. évfolyamon a kötelező órák minimum 20 %-át nem
szakrendszerűen kell megtartani. Ez azt jelenti, hogy a kötelező
órák 1/5-én készségeket, képességeket, kompetenciákat kell
fejleszteni, új ismeret elsajátítása helyett.
Két évvel ezelőtt intézményünk az országban az elsők között
vezette be a kompetenciaalapú oktatást, ami módszertani és
tartalmi újítást is hozott. A mögöttünk hagyott két év során
kellő tapasztalatot szereztünk, ami most nagy előnyt jelent,
mivel a törvényi előírások ettől a tanévtől minden iskolára
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kötelezően kiterjesztik ezt az oktatási formát.
Ebben az évben a SULINOVA KHT által kiadott
tankönyvcsaládot csak kiegészítő könyvként használjuk, mivel
a kiadók a többi tankönyvet is átdolgozták a kompetenciaalapú
oktatás metodikája szerint.
Iskolánk udvarán megkezdődött az elavult játékok cseréje,
valamint a játékok környezetének biztonságosabbá tétele.
Ehhez a fedezetet a Polgármesteri Hivatal és a helyi Polgárőr
Egyesület által szervezett vasgyűjtés bevétele biztosítja, amit
ezúton is szeretnénk megköszönni.
Személyi összetételében megújult tantestülettel kezdtük
az új tanévet. Három kollégánk: dr.Bertók Sándor, Ruff
János és Sümegi Ferenc nyugdíjba vonultak. Nekik békés
és aktív nyugdíjas éveket kívánunk. Új kollégáink: Ambrus
Zita és Szekeres Erzsébet a két elsős napközis csoportot
vezetik, Buzás Attila pedig a felső tagozaton matematikát,
fizikát és angol nyelvet tanít. Csordásné Fülöp Edit két
évig látta el az intézményvezető-helyettesi feladatokat,
munkáját megköszönve e tanévtől osztályfőnöki és szaktanári
feladatokat lát el.
Az igazgatóhelyettesi teendőket Inkler Ildikó végzi, aki
emellett szaktanárként dolgozik.
A 2008/2009. tanévre jó munkát és kitartást kívánok, kérve
az iskola minden partnerének alkotó együttműködését a
közoktatás folyamatos átalakítása és megújítása érdekében
hozott központi intézkedések helyi végrehajtásában.
Lancz Tamás igazgató
***
2008. júniusában kézműves tábort rendeztünk iskolánk
tanulói részére. 5 napon át agyagoztunk, nemezeltünk,
gyöngyöt fűztünk. A jó hangulatú táborról Horváth Krisztina
7.a osztályos tanulónk írt egy pár mondatot:
"Idén nyáron is nagyon vártam a kézműves tábort
A hét minden napját játékkal kezdtük, délelőtt, és délután
kézműves foglalkozások voltak. A foglalkozások alatt
tanultunk, és szórakoztunk is. Hétfő délelőtt agyagoztunk,
délután állatkákat fűztünk, és karkötőket szőttünk gyöngyből.
Kedden pénztárcát nemezeltünk, és rafiáztunk. A táborban
készítettünk még bőrvirágokat is, textilbohócokat is és
szarvacskázást is. Pénteken befejeztük a félbehagyott
munkáinkat, délután pedig közösen kiállítottuk őket.
Jól éreztem magam, jó volt a társaság, a hangulat, köszönjük
Virág néni és Ildikó néni."
2007/2008. TANÉVBEN AZ ORSZÁGOS VERSENYEKEN
SZERZETT EREDMÉNYEK
Híradónk a tanévzáró kapcsán, az ott elhangzott tanulmányi
versenyeredményeket, azok közül is a kiemelkedőket idézni szokta.
A kiváló munkát végzett tanulókat például állítva és a többiek
számára bíztatást jelentve, hadd szerepeljenek itt.
Magyar nyelv és irodalom:
TITOK Arany János nyelvi országos verseny:
Darvas Edina
4.a
V. hely
Csordás Anna
8.b
VI. hely
Balázs Georgina
4.a
VIII. hely
Kiss Vivien
4.a
X. hely
Szeles Benjámin
5.b
XI. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné (4.a oszt.) és Vajda Renáta
(5.b, 8.b oszt.)
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Országos Komplex Tanulmányi Verseny "Talpra magyar" Budapest
Darvas Edina
4.a
XI. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
Országos Bendegúz Nyelvész Verseny - Szeged
Kovács Írisz
2.b
VI. hely
Csordás Anna
8.b
XVI. Hely
Felkészítő pedagógus: Tamás Nikolics Virág (Kovács Írisz) és
Vajda Renáta (Csordás Anna)
Ének-zene:
Országos Népdaléneklési Verseny, Székesfehérvár:
Csordás Anna
8.b
I. hely
Gál Flóra 5.a - Kató Dorottya 4.a- Várbíró Bianka 4.b Énekhármas
II. hely
"Csillagvirág" Éneklőcsoport
II. hely
Várbíró Bianka 4.b, Csordás Anna 8.b Különdíj
Országos Csángó Népdaléneklési Verseny, Sásd:
Csordás Anna
8.b
IV. hely
Várbíró Bianka
4.b
IX. hely
Országos Népdalverseny, Nagykanizsa:
Gál Emese
1.b
I. hely
Kató Dorottya
4.a
I. hely
Várbíró Bianka
4.b
II. hely
Gál Flóra
5.a
I. hely
Csordás Anna
8.b
I. hely
Országos Népdalverseny, Vasvár:
Gál Emese 1.b -Divinyi Dalma 1.b
I. hely
Várbíró Bianka
4.b
I. hely
Prezenszki Benjamin 6.b
I. hely
Csordás Anna
8.b
I. hely
Gál Flóra - Kató Dorottya - Várbíró Bianka-énekhármas
I. hely
"Csillagvirág" éneklőcsoport
I. hely
Apáczai Kiadó által meghirdetett megyei népdalverseny
országos döntőjén:
Gál Emese
1.b
II. hely
Apáczai Kiadó által szervezett Országos Népdaléneklés verseny
- Budapest:
Prezenszki Benjámin 6.b
I. hely
Csordás Anna
8.b
III. hely
"Tiszán innen Dunántúl" Országos Népdaléneklési verseny Budapest Néprajzi Múzeum:
Prezenszki Benjámin 6.b
Kiemelt I. hely
Csordás Anna
8.b
II. hely
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp Edit
"TITOK" Herman Ottó Országos BIOLÓGIAI verseny Budapest
Torda Péter
6.a
VII. hely
Felkészítő pedagógus: Karancsy Péter
"TITOK" Herman Ottó Országos TERMÉSZETISMERETI
verseny
Kiss Vivien
4.a
XI. hely
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
"TITOK" Kálti Márk Országos TÖRTÉNELEM verseny Budapest
Csehi Angéla
8.b
V. hely
Borza Dániel
6.a
V. hely
Torda Péter
6.a
VIII. hely
Felkészítő pedagógus: Góth Imre
Apáczai Kiadó által meghirdetett országos MATEMATIKA
verseny - Budapest
Kovács Írisz
2.b
VII. hely
Felkészítő pedagógus: Tamás Nikolics Virág
Az Önkormányzat az országos versenyeken kiválóan szerepelt
tanulókat tárgyjutalomban (ajándékutalványban) részesítette.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Az idei tanévben is megkezdődik a hitoktatás iskolánkban.
Hittanos szülői értekezleteink a Plábánián lesznek az
alábbi időpontokban:
1.o. - szeptember 15. 18 óra
2. és 3. o. - szeptember 16. 18 óra
4., 5. és 6. o. - szeptember 17. 18 óra
7. és 8. o. - szeptember 18. 18 óra
Szent-Mihály napi gyalogos zarándoklatra indulunk idén is.
Felajánlva imáinkat és fáradságunkat községünk fiataljaiért,
minden felebarátunkért és hazánkért.
Indulás: Szeptember 26-án 15órakor, a diási vasúti
megállótól.
Várjuk a bekapcsolódni vágyókat, tartsanak velünk!
Családmiséink idén is havonta egyszer, a hónap utolsó
vasárnapján lesznek.
Helye: a Plébánia, időpontja: 18 óra
A délutáni Játékos Hittantalálkozónk idei első alkalma
október 17-én pénteken lesz. /bővebb tájékoztatást a hittanos
szülői értekezleten tudunk adni./
A Szűzanya szobrához zarándokolunk fel együtt a
családokkal. A Plébánián gyülekezünk 15 órakor.
Szeretettel várjuk Önöket!
Hittan Munkacsoport /06 83 316 589/

EGYESÜLETI HÍREK
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület aktuális
szeptemberi hírei
Aktív és családbarát kérdőíves kutatás a településről
Az idei évben szokásos kutatásunk mellett (melynek
eredményéről a következő számban számolunk be) egy készülő
szakdolgozat kapcsán megkérdeztük vendégeinket, mennyire
tartják családbarátnak, illetve aktívnak településünket.
A kérdőíves felmérés 2008 augusztusában készült 64 fő
megkérdezésével, amelyben megtalálhatóak egyaránt magyar,
illetve külföldi turisták. A kutatást a Diási Játékstrandon
végeztük, a mintába került megkérdezettek egyszerű véletlen
mintavétel alapján lettek kiválasztva, melynek következtében
az eredmények nem reprezentatívak.
Aktív turizmus: A felmérés legfontosabb célja annak
a megállapítása volt, hogy a megkérdezettek hogyan
viszonyulnak az aktív tevékenységekhez. A megkérdezett
magyarok közül kevesen (8 %) kívánják kimondottan aktívan
tölteni nyaralásukat. A külföldi turisták 42 %-a viszont
aktívan szeret pihenni, és ezért választotta Gyenesdiást, és a
környéken végezhető aktív sport- és programlehetőségeket. A
természetjárás a leggyakrabban megvalósuló aktív tevékenység:
a nyaralók 74 %-nak az utazási programját alkotta. A vitorlázás
és a sétahajózás is nagy népszerűségnek örvend mind a
magyarok, mind pedig a külföldi turisták körében.

Gyenesdiási Híradó

Családbarát település: Mind a magyar mind pedig a
külföldi vendégek a nyaralásuk során szerzett tapasztalataik
alapján egyértelműen családbarátnak tartják a települést.
A felmérésből azonban kiderül, hogy vannak még olyan
szolgáltatások, melyeket vendégeink szívesen látnának,
úgy mint forgalomszabályozás a főúton, tiszta vizű
gyermekmedence, ingyenes nyugágyak és csúszda,
gyermekmegőrző, gyümölcsös stand és játszóházak létesítése
a strandon.
Összességében
megállapíthatjuk,
hogy
vendégeink
megerősítették a kijelölt útirány helyességét, azaz Gyenesdiás
valóban aktív és családbarát üdülőfalu. A továbbiakban
mindenképp ezt kívánjuk fejleszteni, illetve kommunikálni.

Strandi animáció
Nagy sikerrel fejeződtek be a megújult családbarát Diási
Játékstrandon az animációs programok. A Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület szervezésében a Sindbad Strandrádió
támogatásával az idei évben is 2 hónapon keresztül nap mint
nap játékos sport-, gyerek- és családi programok várták a
strandolókat. 2008-ban újdonságként a Tánc éve jegyében
heti 2 alkalommal tánc animációval bővült a programkínálat.
A repertoárban a nyárhoz, illetve a strand mediterrán
hangulatához illően latinos ritmusú például salsa és parti chacha szerepelt.
A változatos kínálatnak elmaradhatatlan része volt a víziaerobic, melyen akár 3-400 mozogni vágyó követte fergeteges
hangulatban az animátor mozdulatait.
A szervezők már törik a fejüket, hogy jövőre milyen
újdonsággal rukkoljanak elő. Az biztos, hogy senki nem fog
csalódni!
Nyertes pályázatok
Örömmel tájékoztatjuk kedves Tagjainkat, hogy a Balaton
régióban 11 nyertes pályázatot hirdettek animáció témakörben,
melyből 3 kapott maximális támogatást. Egyesületünk strandi
animációs pályázata ezek közé tartozik, így 1 millió Ft
támogatásban részesülünk.J
Megszületett a döntés a Nemzeti Civil Alapprogramra
benyújtott pályázatunkra vonatkozóan is, melyen egyesületünk
működési célra 657.824 Ft-ot nyert.

Lovas bandérium alakult Gyenesdiáson

A Gyenesdiási Lovas Bandérium Keszthely Fő terén
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Az elmúlt évek elmaradhatatlan résztvevőivé váltak a
hagyományőrzők, akik időt pénzt nem sajnálva, hanem
előteremtve igyekeznek megőrizni a magyar katonamúlt
legszebb emlékeit, pillanatait. A történelmi hagyományoknak
és a lehetőségeknek függvényében egyes helyeken a dicső
gyalogos ősök nyomdokaiba lépnek, mások a nyalka huszárok
egyenruháját és vele járó kötelezettségeket vállalják magukra.
A nyár végén megalakult a Gyenesdiási Lovasbandérium,
Boronyák Tibor ötletgazdával beszélgettünk az első napokról,
aki így kezdte a bandérium bemutatását.
- A hagyományőrzés nemes és szívet melengető érzés és
az iskolásoktól a nyugdíjasokig szeretnénk megismertetni
mindenkit a tradíciók nagyszerű közösségi átélésével.
- Hogyan jött létre a bandérium?
- A bandérium megalakulását a Miklós huszárok,
Történelmi Lovastúra Egyesület elnökének Fodor Ferenc hö.
(hagyományőrző) őrnagynak köszönhetjük. Megismertette és
megszerettette velünk a huszárkodást és a hagyományőrzést.
Ösztönzött és erkölcsileg támogatta az ötletet, hogy a
Miklós huszárok 9. lovasezredének csapataként saját lovas
bandériumot alakítsunk. Tökéletes alkalmat jelentett a
Keszthelyi Huszár és Honvéd Találkozó, ahol a többi résztvevő
csapat befogadta bandériumunkat.
- Kik az alapító tagok?
- A lovas bandérium öt fővel alakult, Fodor Ferenc
tiszteletbeli hö. főkapitány, Boronyák Tibor hö. százados,
Boronyák Barbara hö. huszár, Hardy Zsófia hö. huszár, Hardy
Gabriella hö. huszár. A megalakulást követő néhány napban
három további jelentkező keresett meg bennünket, hogy
szeretnének a bandérium kötelékében velünk lovagolni és a
hagyományokat ápolni. Remélem töretlen lesz a fejlődésünk.
- Mikor kelt életre a bandérium?
- Augusztus 17-én felszenteltük a csapatzászlónkat és
hivatalosan is bemutattuk, Léber Mihály kanonok úr szentelte
fel. A zászlórúdra a lobogót felkérésünk alapján a következő
személyek szegelték fel: Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere
(képünkön,
a
zászlót
Boronyák Tibor tartja),
Léber Mihály kanonok,
Vitéz Kustos von János
Kálmán 56-os altábornagy,
Szabó László hö. ezredes
Fehérvári
huszároktól,
Ferenczi János hö. kapitány
a Mogyoródi huszároktól,
Fodor Szabolcs hö. százados a Miklós huszároktól, Savanyó
Tibor hö. huszár a Radetzky huszároktól, Vass László hö.
alezredes a Szegedi Honvédzászlóaljtól, Nagy Emil hö.
őrmester a Wysocki Légiótól és magam, Boronyák Tibor hö.
százados a Gyenesdiási Lovasbandérium részéről.
- Milyen célokat tűztek maguk elé?
- Folyamatosan kapjuk a felkéréseket különböző
rendezvényeken
való
részvételre.
Szeptemberben
Gyenesdiáson, Tihanyban, és Keszthelyen, a szüreti
mulatságokon lovagolunk. Részt veszünk, a Pákozdi
csatában, természetesen hagyományőrző felelevenítésében.
Terveink szerint még az idei évben önálló egyesületként
kívánjuk magunkat bejegyeztetni és a jövő évi Gyenesdiási
Tavaszünnepen már 8-10 fővel szeretnénk megjelenni.
További terveink között szerepel egy hagyományőrző
gyalogos zászlóalj megalakítása is.
Góth Imre

Gyenesdiási Híradó

A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület hírei
Egyesületünk a nyári főszezoni hónapokban településünk
idegenforgalmi területein, strandokon a gépkocsiparkolók
környékén a hétvégi napokon, fokozottan, nappal is
járőröztek a bűnmegelőzés hatékonysága érdekében. Az
önkormányzattal közösen, bűnmegelőzési irodát nyitottunk a
diási strandon, ahol polgárőr felügyeletével és segítségével
iskolás fiatalok figyelték a strandon és környékén a gyanús
egyéneket és körülményeket. Munkájuk hatékony volt hisz a
bűnelkövetések száma e helyeken jelentősen csökkent.
Településünk belterületein is fokozott járőrözést végeztünk
melynek eredményeként a lakosság szimpátiáját is kivívtuk
és egyre több lakossági bejelentés segítette munkánkat.
Természetesen még hatékonyabb együttműködésre lenne
szükség - főleg a lakosság részéről -, hogy a bűnelkövetések
száma a település lakossága sérelmére egyre kevesebb legyen.
Egyesületünk kitartóan és következetesen cselekedni fog a
bűnözés, az orvhalászat és orvhorgászat visszaszorításában
és a környezetvédelem területén, mert úgy gondoljuk hogy
ez minden gyenesdiási lakosnak az érdeke lehet. Segítséget
szeretnénk nyújtani lakossági rendezvények lebonyolításában,
részt venni a településünk rendezvényein, segíteni, védeni a
közvagyont és a magántulajdont.
Köszönetet szeretnénk mondani azon diákoknak akik
segítették munkánkat, ők név szerint: Csönge Bettina, Kárász
Kitti, Szánti Pintér Vera, Polgárdi Bence, Szőke Péter, Pető
Gergő, Nánássy Ákos, Tótok Balázs. Segítő munkájukra
továbbra is számítunk. Természetesen köszönet illeti minden
Polgárőr társunkat is, akik önzetlenül segítették egyesületi
munkánkat .
Csapatverseny győztesek
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A felkészülésben nagy segítséget nyújtott Blaskovics Zoltán
aki szakismeretek átadásában fontos szerepet töltött be. A
csapat vezetője Horváth Kornél, egyesületünk titkára volt.
Bozsoky Ferenc a Zala megyei szövetség képviseletében
kísérte el a versenyzőinket.
A verseny 27-én 13 órakor kezdődött a megnyitóval a Tisza
Balneum Hotel előtti téren. A versenyzők szállása is ebben a
hotelben volt, gyönyörű környezetben a Tisza Tó közvetlen
partján. A versenyen a dunai, tiszai, tisza-tavi és a balatoni
vízirendészeti kapitányságok versenyzőin kívül a polgárőrség
vízi szakszolgálatainak versenyzői is jelen voltak. 36 csapat kb
100 tagja indult. Az elméleti verseny összesített adatai alapján
a második helyezést értük el az első napon. A második napon a
kora reggeli órákban komphajókon vitték ki a versenyzőket a
versenypályához. A pálya jelzőbójákkal teletűzdelve speciális
kialakítású volt. A versenyzők először végignézték hogy a
versenypályán hogyan kell végigmenni a motoros kishajóval,
majd mindenki kipróbálhatta a hajó vezetését. Ez után indult
a verseny mely számunkra óriási élmény volt. A parton sok
ember buzdította a versenyzőket a minél jobb eredmény
elérésére. A verseny végeztével visszahajóztunk a szállóhoz és
14 óra körül tudtuk meg az eredményt mely óriási meglepetés
volt kis csapatunk számára, hisz a csapatversenyben elért
eredményeink alapján az I. helyezést értük el. Rengeteg
gratulációt kaptunk a rendőrversenyzőktől és rendőrségi
vezetőktől egyaránt. Ez az első országos megmérettetés
számunkra hatalmas inspirációt adott a további munkánkhoz
és terveinkhez egyaránt.
Büszkék vagyunk, ez az eredmény bizonyította hogy szükség
van a polgárőrök jelenlétére a földön, vízen egyaránt.
Horváth Kornél egyesületi titkár, csapatvezető

SPORT
Szépen szerepeltünk a "Mozdulj Balaton"
rendezvénysorozaton

Kurucz Gyula, Jancsakics István, Bozsoky Ferenc,
Kandikó Imre, Horváth Kornél (további kép a 11. oldalon)
2008. augusztus 27-28-án az Országos Bűnmegelőzési
Bizottság és a Szolnok Megyei BB szervezésében Polgárőr
egyesületünk is nevezett a VIII. Országos Vízirendészeti
Járőrverseny Tiszafüredi versenyére. Vízi szakaszunk
tagjaiból három versenyzőt neveztünk be a döntőbe. Kandikó
Imre, Jancsakics István, és Kurucz Gyula készült fel elméleti
majd a gyakorlati versenyre, melyhez a felkészülési anyagokat
Bozsoky Ferenc régióvezető biztosította versenyzőink részére.

Vonyarcvashegyen került megrendezésre augusztus 23án a "Mozdulj Balaton" rendezvénysorozat záró napja. A
mozgalomba 33 Balaton-parti település nevezett különböző
sportágakban. A strandokon kilenc hétvégén át sportszervezők
segítették az aktív pihenésre vágyókat. A helyi versenyek során
kialakult csapatok részére a szomszéd település csodálatos
strandján három sportágban rendeztek döntőket, a következő
eredményekkel.
Streetball: 1. Keszthely, 2. Balatonfenyves, 3. Gyenesdiás.
Standfoci: 1. Keszthely, 2. Gyenesdiás, 3. Balatonszárszó.
Strandröplabda: 1. Keszthely, 2. Balatonfenyves, 3. Siófok.
A települések közötti végső sorrend: 1. Keszthely, 2. Fonyód,
3. Gyenesdiás
A labdarúgó csapat tagjai: Pandúr Péter, Pandúr Tamás,
Zsohár Balázs, Bíró Barnabás, Nagy Roland
A strandröplabda csapat: Kocsondy József, Lakits Bence
A streetball (kosárlabda) csapat: Kecskés Zsolt, Kovács
András, Antal Balázs
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata köszönetet
mond a játékokban részt vevőknek és a csapatokat elkísérő
szurkolóknak. Külön köszönet Halász Lászlónak, a
versenyzőknek biztosított üdítőitalért, ásványvízért.

Gyenesdiási Híradó
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Vitorlázás
Családias vitorláskikötő
Áprilisban Sümegi Ferencet választotta meg a Yacht Egylet
Gyenesdiás elnökének, akinek az eltelt hónapokban - a
vitorlázás fő idényében - sok tennivalója akadt az impozáns
kikötőben és az egyesület körül.
Négy évre vállaltam a megbízatást - kezdte Sümegi
Ferenc, az Egylet új elnöke. Programom nagyon egyszerű,
azt vállaltam, hogy a kialakított és jól működő értékeket
megőrizzük, és ahol kell, javítunk a feltételeken. Szebbé
tesszük a környezetünket, csinosítunk a megjelenésünkön.
Szeretnénk, ha klubtagjaink jól éreznék magukat itt a Balatonparton. Családias nyugodt körülményeket találna mindenki,
akár hosszabb, vagy csak rövidebb ideig tartózkodik nálunk.
Akkreditáltattuk a tavasz folyamán az egyesületünket,
így megváltozott munkaképességű embereket is tudunk
foglalkoztatni. Elég csak körbenézni és mindenki láthatja
a szépen nyírt pázsitot, a karbantartott virágágyásokat, a
barátságos, kellemes hangulat jól végzett munkájukat dicséri.
Idén készítettünk a bejáratunknál lévő beton hídra fából egy
korlátot, társaink és vendégeink biztonsága érdekében.
Mindenkit szeretettel látunk, aki hozzánk betér pihenni,
versenyezni, vagy csak a hajóink kelltették fel az érdeklődését
és szeretné megnézni őket. A jelentős értékek megőrzésére 24
órás védelmet biztosítunk, hiszen sokan télen is itt hagyják
nagy értékű kedvenceiket. Vigyázunk eredményeinkre.
- Mi a klub fő profilja?
- Elsősorban a pihenéshez, túravitorlázáshoz szükséges
nyugodt családias körülményt szeretnénk biztosítani.
Bátorítjuk tagjainkat, hogy induljanak balatoni versenyeken.
Mi is megrendezzük tavasszal, május közepén a
szezonnyitónkat, és így augusztus huszadika körül zárásként a
Nyugat-Balatoni Vitorlás Napokat. A sportolás és a természet
megkedveltetésére gyerekeknek Fi János edző tart jól működő,
népszerű vitorlásiskolát. Szeretnénk, ha minél több helyi fiatal
lépne a nyomdokunkba és a tótól távolabbi településen élő
gyermekek is megkedvelnék a vízi életet.
A telepünkön 110 hajót tudunk fogadni, tagjaink közül
55-en vettek részt az elmúlt évben különböző versenyeken.
Sikerünket nem az így begyűjtött pontokkal akarjuk mérni,
hanem a mindenkit megelégedettséggel kiszolgáló egyesületi
munkával.
Ha valaki naprakészen érdeklődik munkánk után, szeretném
figyelmébe ajánlani honlapunkat a http://www.yachtegylet.hu
címen.
Góth Imre
Augusztus 22-24-én rendezte Yacht Egylet Gyenesdiás a
Nyugat-Balatoni Vitorlás Napok versenyeket, ahol az alábbi
eredmények születtek:
Pelso-Line Kupa, augusztus 22.
1. Aloha, -Y III- Márton Péter (KJAVSE). 2. Skorpió, -Y
III- Pető Attila (TVSK). 3. Márta, -Y II- Matlaszkovszky M.
(TVSK) 4. Penelopé, -Y II- Papp Gábor (Balatonfenyves). 5.
Sarkcsillag, -Y II- Boros Béla (YEGY). 6. Comes III, -Y IIBudke Franz (YEGY). 7. Pajzán, -Y I- Dr. Kiss Zsolt István,
(TVSK). 8. Break, -Y II- Regős Roland (-). 9. Mánia, -Y IIIPém Csaba (YEGY). 10. Sudár, -Y II- Kiss Tibor (-).

II. Metál Hungária Holding Kupa, augusztus 23.
Hajóosztály Y I: 1. Melgesz, Csendes István (YEGY), 2.
Rendom, Török Tamás (YEGY), 3. Yellow S, Hetesi Viktor
(FI-FI), 4. Fifti-Fifti, Fazekas Ferenc (KYC).
Hajóosztály Y II: 1. Break, Barnóczki J. (YEGY), 2.
Sarkcsillag, Boros Béla (YEGY). 3. Vigilius, Bölecz Róbert
(YEGY). 4. K.U.K., Hegedüs Gergely (TVSK). 5. Lázadó, Dr.
Gaál Péter (TVSK). 7. Comes III., Budke Franz (YEGY).
8. Mamma Rosa, Dr. Palotai Z. (YEGY). 12. Lonka, Cseh
János (YEGY). 13. Delphin, Dr. Tihanyi Ferenc (YEGY).
Hajóosztály Y III: 1. Förgeteg, Pete László (KYC). 2. Aloha,
Márton Péter (KJAVSE). 3. Nati, Muczer Zoltán (YEGY). 4.
Soczi, Fekete László (Fi-Fi). 5. Mánia, Pém Csaba (YEGY).
6. Merlin, Török Tibor (YEGY). 7. Patience, Dr. Bodó
Péter (YEGY). 8. Zaphír, Sümegi Ferenc (YEGY). 9. Zsó,
Weber Antal (YEGY).

V. Dynamo - maraton

2008. augusztus 23-24. Gyenesdiás - Nagymező

Idén immáron 5. alkalommal szervezte meg Kinizsi SK
Kerékpáros Szakosztálya az országos szinten elismert
Dynamo-maratont!
Szombaton előnevezés zajlott, melyen közel 50 fő nevezett.
Az időjósok rossz időt ígértek a verseny napjára, de a csapat
bízott benne, hogy elkerüli a környéket. Sajnos szombat
este leszakadt az ég. Egész éjjel esett az eső, ami részben
elriasztotta a versenyzők nagy részét.
Vasárnap korra reggel 7 órától lehetett nevezni. Összesen
174 versenyző nevezett az V. Dynamo-maratonra!
Reggel 10 órakor rajtoltak el a versenyzők a szitáló esőben!
Mire a 30km-es táv abszolút első helyezettje beérkezett
a célba, az eső már nem esett. Az 55km- es abszolút első
beérkezésekor már sütött a nap. Az eredményhirdetéskor már
ragyogóan sütött a nap.
Szerencsére a versenyen nem történt sérülés.
Ezúton Köszönjük Gyenesdiás Önkormányzatának a
támogatását, hogy idén is megcsinálhattuk az 5. Dynamomaratont, továbbá Gál Lajos polgármesternek, Szakács
Istvánnak (Bakony Erdészet Rt igazgatója Keszthely), Nyugat
- Dunántúl Környezetvédelmi Vízügyi felügyelőségnek,
GREENZONE kerékpárboltnak és a Kinizsi SK kerékpáros
tagjainak. (Személy szerint: Takács Zsolt, Takács Máté, Sikos
Zoltán, Kenyeres Zsolt, Tóth Katalin, Hegedüs Balázs, Szijártó
Péter, Kiss Tamás, Kiss Judit, Szelestei Péter, Dr. Oroszlán
Zsolt, Lenner Zsolt, Danyi Dani, Kollár Balázs, Csorvási
István, Ángyán László)
Léránt Balázs szako. vezető
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Labdarúgás
Cél a felső régió
Augusztusban edzőváltozás történt a Kinizsi SK labdarúgó
csapatánál, Antoni Jánost, aki az elmúlt 22 év háromnegyedét
a kispadon töltötte, - legutóbbi megbízatását 2001 októbere óta
látta el - Durgó Miklós váltotta.
Három fordulón már túljutott a megyei II. osztályban
szereplő labdarúgó csapatunk. Páterdombon 2-1-es vereséggel
kezdtünk, majd két, gólnélküli döntetlen következett itthon,
Egervár és Zalaapáti ellen.
- A bajnokság kezdete előtt három héttel vettem át az edzői
feladatokat - kezdte beszélgetésünket Durgó Miklós. A
felkészülési időben heti három edzést tartottunk, a bajnokság
ideje alatt kettőt tervezek, hogy a legjobb formánkban játszunk.
Sajnos Rédei Péter és Csanaki Péter a nyáron abbahagyta a
játékot, Gombár Csaba és Rudolf István megsérültek, remélem
gyorsan játékra foghatóak lesznek. A tavaszi kerethez érkeztek:
Hérics Attila, Kassai Péter, Durgó Miklós, Niklai Marcell és
Pál Tamás. A felnőtteknél 16-os kerettel, az utánpótlásnál 18
fővel számolhatok.
- Az ősztől hazatért.
- Igen 1993-ig itt játszottam a csapatban. Családommal
folyamatosan a településen éltünk, csak a sportban tettem
kitérőt. Örülök, hogy hazahívtak. Szeretném, ha jó közösség
alakulna ki a labdarúgócsapat körül. Magam és a vezetőség
nevében mindenkit szeretnék meghívni mérkőzéseinkre, hogy
közösen szurkoljunk, együtt szórakozzunk.
- Milyen eredményt tűzött a csapat elé?
- A játékosállomány képes a dobogón végezni, ám a bajnokság
elején járunk így minimális célnak az 1-6. helyet jelölném
meg. A vezetőséggel úgy egyeztem meg, hogy az őszi idényt
vállalom, télen értékelünk, és akkor döntünk a folytatásról.
Gyenesdiási Kinizsi SK labdarúgó csapatának őszi sorsolása
5. forduló: 09. 13. 15.30 óra: Gyenesdiás - Becsvölgye.
6. forduló: 09. 21. 15.00 óra: Tűrje - Gyenesdiás.
7. forduló: 09. 27. 15.00 óra: Gyenesdiás - Nemesapáti.
8. forduló: 10. 05. 14.00 óra: Vonyarcvashegy - Gyenesdiás.
9. forduló: 10. 11. 14.00 óra: Gyenesdiás - Kehidakustány.
10. forduló: 10. 19. 13.30 óra: Ságod - Gyenesdiás.
11. forduló: 10. 23. 13.30 óra: Gyenesdiás - Zalaszentgyörgy.
12. forduló: 10. 26. 13.30 óra: Alsópáhok - Gyenesdiás.
13. forduló: 11. 01. 13.30 óra: Gyenesdiás - Kertváros.
14. forduló: 11. 09. 13.30 óra: Police-Ola - Gyenesdiás.
15. forduló: 11. 15. 13.00 óra: Gyenesdiás - Sármellék.

Tehetség és szorgalom

G.I.

Újabb tehetséges gyenesdiási fiatal
labdarúgónak örülhetünk. Bíró András
hatodik osztályos tanuló a ZTE U13-as
csapatában játszott az elmúlt idényben.
Tehetségével és a hozzá párosuló
szorgalmával és kitartásával kiérdemelte,
hogy őt választották edzői a legjobb
játékosnak. Ebben a korosztályban a
megyeszékhelyi NB I-es labdarúgócsapatnál két együttest is ki
tudnak állítani a lelkes fiatalokból, mindez András elismerését
még értékesebbé teszi. A főleg csatár poszton játszó fiú hét
góllal járult hozzá csapata jó szerepléséhez és tervezi, hogy

2008. szeptember

az elkövetkező években is mindent elkövet az eredményes
szereplés érdekében.
Kívánjuk, hogy sikerüljön nagy álma és élvonalbeli
csapatoknál, vagy akár címeres mezben lássuk viszont
nemsokára.
G.I.
NB II-es az asztalitenisz csapatunk

A fénykép az NB III-as bajnokságban megszerzett ezüstérem
átadásakor készült a régi-új csapatról: Pad Ágoston, Barabás
Balázs, Bontó Ferdinánd, Vadas László, Fazekas Nándor,
Illés Mihály, Kovács Renátó, Kovács Gyula.
A 2007-2008-as bajnokságban az NB III-as bajnokságban
szerepeltek asztaliteniszezőink és remek szerepléssel a
Hévíz mögött ezüstérmet szereztek. Nyáron a szövetség négy
csapat részére rájátszást írt ki, hogy a helybetöltő verseny
után ketten magasabb osztályban folytathassák ősztől a
versenyzést. A Gyenesdiás ASE-nak, Komlóval együtt
sikerült megszereznie a jogot és ősztől az NB II Nyugati
csoportjában szerepelhetnek. A bajnokság legkisebb csapata,
Kovács Tamás irányítása mellett a jól összeszokott keretével
vállalja a magasabb osztályt. Fazekas Nándor érkezett
hozzájuk Zalaegerszegről erősítésként. Tervük a tisztes
szereplés és a magasabb osztályban maradás kiharcolása,
amihez legalább két győzelem megszerzése szükséges. A hazai
versenyeiket továbbra is az általános iskola tornatermében
rendezik, vasárnaponként 11.00 órától. szeretettel várják a
szurkolókat és a sportág iránt kedvet érző fiatalokat.
Köszönetet mondanak egyuttal Gyenesdiás Önkormányzatának és a Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnek, a
nyújtott segítségükért.
Asztalitenisz férfi NB II. Nyugati csoportjának 20082009 őszi sorsolásából a gyenesdiási mérkőzések.
1. forduló: 09.07. Vasárnap, 11.00 óra, Gyenesdiás ASE - Kanizsa
Sörgyár SE I.
2. 09.13. Szombat, 11.00 óra, Nagymányoki SE - Gyenesdiás ASE.
3. 09. 21. Vasárnap, 11.00 óra, Gyenesdiás ASE - Hévíz SK.
4. 10.04. Szombat, 11.00 óra, Dunaújváros - Gyenesdiás ASE.
5. 10.19. Vasárnap, 11.00 óra, Gyenesdiás ASE - Polgárdi SE I.
6. 10.24. Péntek, 11.00 óra, Kaposvári AC - Gyenesdiás ASE.
7. 11.09. Vasárnap, 11.00 óra, Gyenesdiás ASE - Komlói BSK I.
8. 11.16. Vasárnap, 11.00 óra, Gyenesdiás ASE - Szombathelyi AK II.
9. 12.06. Szombat, 11.00 óra, CVSE-Mávépcell - Gyenesdiás ASE.

G.I.
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Díjlovaglás
Cél a Nagydíj megszerzése

Hardy Gabriella az idei Hortobágyi Országos Bajnokságon
A Gyenesdiási Kinizsi SK színeiben az elmúlt években
mindig akadtak ügyes lovasok, akik szép eredményeikkel
öregbítették a sportág jó hírnevét. Az elmúlt években Hardy
Gabriella hívta fel magára szép eredményeivel a szakma
figyelmét.
A fiatal hölgy a díjlovaglást választotta és mindent megtesz a
sikerért. Rátermett és szorgalmas, kitartó ember a mindennapos
edzések, a lóval való foglalkozás másként elképzelhetetlen
lenne.
Gabriella kislányként is nagyon szerette a lovakat és most
is, hiszen állatorvos szeretne lenni. Nyolc évvel ezelőtt
elhatározta, hogy komolyan veszi a lovaglást és versenyző
lesz. Négy éve pedig napi rendszerességgel, esőben,
kánikulában hétköznap és ünnepnap minimum négy órát
foglalkozik a lovakkal. Közülük is Előd nevű tíz éves magyar
versenylovával. A csődör betanításában Dallos Gyula és Finta
Géza edzők segítik, míg a nyugodt hátteret Boronyák Tibor
biztosítja számára.
Az eredmények önmagukért beszélnek, rangos régiós
versenyeken egyre fényesebb érmeket szerzett. Csak az utóbbi
év kilenc fordulójában alap és könnyű számokban kilenc első
és három második helyezést szerzett. Tavaly a könnyű osztály
magyar bajnoka lett, idén szeretné megvédeni "A" kategóriás
ifi bajnoki címét. Célja a Wintermühle országos döntőben a
nagydíj megszerzése.
Jelenleg a legfontosabbnak a rutinszerzést érzi, hogy
a középkategóriában és egyre nívósabb versenyeken is
eredményesen szerepeljen. Idehaza minden díjat megszerzett,
amit lehetséges, most a nemzetközi versenyek kapnak
nagyobb hangsúlyt, hogy külföldről is szép díjakkal gazdagítsa
gyűjteményét.
G.I.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2008. évben a
következő pályázatokat nyújtotta be - község üzemeltetés
körében:
1.
TEUT burkolat felújítási pályázat (elnyert összeg:
11.000.000 Ft)
A pályázat az Esze Tamás, Kisfaludy utcák és a Ságvári
köz felújítására került benyújtásra. A pályázat kedvező
elbírálásban részesült. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
jelenleg folyamatban van, az útburkolat felújítása 2008.
szeptember végén kerül sor.
A burkolat felújítással egy időben sor kerül a Bem József utca
Diótörő utcáig, valamint a Nefelejcs utca aszfaltozására is.
2.
A Balatoni Fejlesztési Tanács Norvég Alap
pályázatunk szintén kedvező elbírálást kapott. A Norvég Alap
pályázaton elnyert pályázati összeg 7.400.000 Ft. A pályázat
keretében a diási strand feletti, jelenleg szabad területen
kerül kialakításra szabadidő park - a Kárpáthy korzó . Az ősz
folyamán kezdődik a parképítési munka.
3.
A Környezetvédelmi pályázatunk, amely a
Faludi sík hulladéktalanítására és rendbetételére lett kiírva,
5.000.000 Ft pályázati támogatást nyert. A munkálatok szintén
szeptember hónapban kezdődnek el.
4.
A Keszthelyi Kistérség keretén belül pályázatot
nyújtottunk be a Gyenesdiás ABC előtti és a Faludi utca-Lőtéri
utca kereszteződésében lévő buszvárók felújítására. A térségi
pályázaton nyert összeg 5.500.000 Ft. A buszvárók építési
tervei kész vannak, az építési munkálatok a közbeszerzési
eljárás után várhatóan még ez évben elkészülnek.
5.
Gyenesdiás is részt vett a Zala Megyei Állami
Közútkezelő KHT térségi pályázatán. A pályázat célja a
gyalogos átkelőhelyek biztonságossá tétele volt. A települést
két helyen érinti a pályázat, a Kossuth Lajos utca Madách Imre
utca és a Kossuth Lajos utca Darnay utca kereszteződésében
lévő gyalogos átkelőhely közlekedésbiztonságának javítása.
A pályázaton nyert összeg 12.000.000 Ft. Itt szintén le
kell folytatni a közbeszerzési eljárást. A kereszteződések
biztonságossá tételének munkálatai a jövő év elején
kezdődnek.
6.
A Zala Megyei Közgyűléstől 150.000 Ft támogatást
nyertünk a Szent Ilona kápolna homlokzat-felújítására. A
850.000 Ft-os munka többi részét az Önkormányzat és a
Plébánia állja.

Gaali hegyi túra

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt
a 2008. okt. 4-5-ére tervezett
alpesi túrázó hétvégére.
Érd.: Pék András 83-316-504, 70-2520683,
jesapek@ppcomp.hu,

Köszönetet mondok Góth Imrének e lapszám ill. a sportrovat
elkészítésében nyújtott segítségéért.
a szerkesztő

Gyenesdiási Híradó
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Informationen für unsere
deutschsprachigen Einwohner
Liebe Mitbürger,
langsam neigt sich ein wunderschöner Sommer dem Ende
entgegen, und wir freuen uns auf einen goldenen Herbst
mit den bunten Blättern und den Weinlesefesten, die im
September vielerorts gefeiert werden. In diesem Monat haben
wir auch wieder einige Informationen für Sie gesammelt und
aufgeschrieben. Wenn Sie die Gyenesdiási Híradó einmal
nicht erhalten, können Sie die Zeitung bei TourInform
bekommen. Besuchen Sie die freundlichen jungen Damen in
ihrem Büro. Sie haben immer die aktuellsten Informationen
über Veranstaltungen und helfen Ihnen gern.
Erfolgreiche Saison
Unser beliebter Ort wurde auch in dieser Sommer-Saison
wieder von vielen Gästen aus dem In- und Ausland besucht.
Immer mehr ungarische Gäste kommen an den Balaton und
verbringen ihre Freizeit am ungarischen Meer.
Wir haben zwei verschiedene Umfragen gemacht, und zwar
zum Thema Aktivtourismus und familienfreundlicher
Urlaub in Gyenesdiás. Die genauen Umfrageergebnisse
werden im Augenblick ausgewertet, aber wir können Ihnen
jetzt schon einige allgemeine Meinungen widergeben.

2008. szeptember

und die Volkstanzgruppe der Künstlerischen Schule treten
auf, ebenso ein Folklore-Männerchor und verschiedene
Volkstanz-Ensembles. Künstler und Handwerker lassen sich
über die Schulter schauen. Es gibt Kesselgulasch und Mostund Weinproben. Nehmen Sie teil an diesem vielseitigen
Programm. Der Eintritt ist frei.
Informationen des Gemeinde-Amtes
Die Mülltonnen werden vom 1. Oktober 2008 - 30. April
2009 nur einmal wöchentlich am Mittwoch geleert bei den
Haushalten, die über eine Jahres-Matrica verfügen oder
die einen "Zöldfok-Müllbeutel" kaufen und an die Straße
stellen. Die Müllbeutel können Sie beim kleinen abcLebensmittelgeschäft (bei der Vinothek) an der Ecke Kossuth
L.u. und Csányi L.u. zu kaufen.
Wir wünschen unseren lieben Lesern bis zum nächsten
Monat eine wunderschöne Zeit. Genießen Sie die bunten
Herbsttage und die warmen Sonnenstrahlen. Bleiben Sie aktiv
und gesund.
zusammengestellt und aufgeschrieben
von Margrit Falley

Die Mehrheit der Ausländer gestaltet ihren Urlaub aktiv und
nimmt unsere ständigen Programme und Animationen sehr
gern wahr. Die ungarischen Gäste sind etwas zurückhaltender
und gestalten sich ihren Urlaub mit Sonnenbaden, Kultur und
volkstümlichen Programmen, die nicht so viel Bewegung
erfordern.
Die Familienfreundlichkeit in unserem Ort wurde von allen
Gästen eindeutig als sehr positiv bewertet. Natürlich gibt es
noch einige Möglichkeiten der Verbesserung, die uns vor neue
Aufgaben stellen und die wir gern realisieren möchten. In
jedem Jahr kommen Schritt für Schritt neue Entwicklungen
dazu. Die vom privaten Tourismusverein finanzierte StrandAnimation ist sehr beliebt und wird jedes Jahr mit neuen
Programmen ausgefüllt. Wenn Sie einige Ideen zur Ergänzung
und Verbesserung unserer touristischen Angebote haben,
würden wir uns über Ihre Anregungen sehr freuen. Wegen des
großen Erfolges hat der Verein einen Zuschuss in Höhe von 1
Mio. Ft vom Staatlichen Tourismusamt erhalten.
Ständige Aktiv-Programme in Gyenesdiás gibt es auch im
Herbst. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet auf der
Seite www.gyenesdias.info.hu
Wer keinen Internetzugang hat, bekommt die ProgrammInformationen bei TourInform.
Das beliebte Weinlesefest in Gyenesdiás findet dieses Jahr
am 13. September 2008 statt. Es wird um 14:30 Uhr mit der
Festlichen Weinpresse beim Kreisverkehr eröffnet. Danach um
ca. 15:10 Uhr geht der Festzug mit Pferd und Wagen, Kutschen,
Volksmusik und Tanzgruppen die Hauptstraße entlang bis
zur Nádas Csárda, wo ab 16:00 Uhr ein großes FolkloreProgramm vorgeführt wird. Gyenesdiáser Volkssängerinnen

Versenyzőink a motoros kishajóval
(lásd 7. oldal)
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FODRÁSZAT
Gyenesdiás, Madách u. 22.

30/266-8930

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

Computer-Hilfe
von Privat
für Privat

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

APRÓHIRDETÉS

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

Bátaszéki mázatlan hornyolt cserép,
cca. 1200-1300 db,
asztali körfűrész - 30 cm átmérőjű,
utánfutó - papírok nélkül, nagyon olcsón
betonkeverőgép eladó Gyenesdiáson.
Érd: 06/30/207-80-10

Martin Falley, Arany J. u. 1,
8315 Gyenesdiás,
Tel. 83 / 516 064
oder mobil 30 / 288 28 55

Diákok, Fiatalok!Keszthelyi
élelmiszerüzletbe eladó-pénztárosokat
keresünk azonnali kezdéssel.
oneletrajz3@biztospont.hu
06/20-493-26-81;

Streikt der Computer?

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
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Hansági étkezési hagyma
I.o. 15 kg/zsák .................................. 49 Ft/kg
Hópehely burgonya I.o. 25 kg/zsák ... 55 Ft/kg
Étkezési burgonya II.o. kisméretű ...... 30 Ft/kg
Sportszelet 33 g................................... 50 Ft/db
Sága füstölt pulykapárizsi ................. 889 Ft/kg

Vinotékában minőségi borok!

Szekszárdi Cabernet, Merlot, Bikavér és Charrdonnay,
Villányi kékoportó, Kékfrankos, Cabernet folyóborok
kaphatók ... és ezek csak a vörösek

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Az ajánlat 2008.09.12-től a készlet erejéig.

30/50-40-648

Vera
fodrászat
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Viki
kozmetika
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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
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SZÜRETELŐKÁDAK 220 l-es 5370 Ft 3500 Ft
130 l-es 4870 Ft 2500 Ft amíg a készlet tart.
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)
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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.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

