GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2009. július XX. évfolyam, 7. szám
Megjelenik: július 24-én

Programajánlat

Iskola alapkő-letétel

A Községházi esték sorozat következő előadása:
2009. július 29-én, szerdán 20 órakor
STRÉM KÁLMÁN- (Nagykanizsa),
a LIEKSAI (Finnország) IFJÚSÁGI
VONÓSZENEKAR és a
GÓBÉ (népzene) zenekar hangversenye
A további előadások némelyike más rendezvénnyel együtt, mások önállóan kerülnek
sorra. (A hangversenyek látogatása ingyenes)

Június 12-én, ünnepélyes keretek közt került
sor az általános iskola bővítés pályázati támogatási szerződés aláírására és az alapkő letételére.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a Klubkönyvtár szeretettel meghívja

2009. augusztus 5-én,
szerdán 19 óra 15-re
a Gyenesdiási Községháza nagytermébe

DOBOSI LÁSZLÓ
festő - grafikus
kiállításának megnyitójára

Megnyitja: GÁL LAJOS
Gyenesdiás polgármestere.
A kiállítás-megnyitó után, 20 órakor
szeretettel várjuk a

VARÁZSHANGOK AZ EGÉSZSÉGÉRT
EGYESÜLET:

„A szerelemről” c. hangversenyére
(A Községházi esték sorozatban)

A kiállítás megtekinthető:
2009. augusztus 31-ig, munkaidőben.
További információk: Klubkönyvtár
Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507.
A Községházi esték sorozatban:
Augusztus 12-én, szerdán 20 órakor
VINCZE LILLA
hangversenye
„A Napoleon Boulevard-tól
a templomi énekekig”

Országalma Ünnepe Gyenesdiáson
- Szent Ilona Búcsú -

2009. augusztus 19-23.
A hagyományos Szent Ilona Búcsú keretében
két testvértelepülésünkről (Csíkszenttamás és
Gaal) is vendégeket várunk. A rendezvényt
– a Turisztikai Egyesülettel, a Gyenesdiás
Közösségi Életéért Egyesülettel, a Varázshan-

Képünkön a márványlapot fogják (balról)
Polgár Tibor a VÁTI (Városépítési Tudományos Intézet) Kht ügyvezető igazgatója,
Virágh Péter a VÁTI Kht irodavezetője,
hálózati igazgatóhelyettese, Gál Lajos
polgármesterünk. A háttérben Mohácsi
József országgyűlési képviselő, Lancz Tamás
iskolaigazgató, Király András községgazda,
a pályázat helyi ügyintézője.

gok az Egészségért Egyesülettel és a Little
Miss Balaton Gyermekszépségverseny szervezőivel - az idei évben nagyszabású programokkal bővítettük.
A részletes programról az alábbiakban
olvashat.
Augusztus 19. szerda, 20 órától: Községházi esték: Évszakok kamarazenekar (Tatabánya): Vivalditól Morriconéig – válogatás
örökzöld klasszikusoktól
2009. augusztus 20, csütörtök
9.00-17.00 Kenyérsütés és almás sütemények versenye a Pásztorházban
Nevezési határidő: 2009. augusztus 17-ig a
Klubkönyvtárban (83/314-507)
Dagasztás 9 órától, 9 óra 30-tól és 13 óra
30-tól kiselőadások, augusztus 20-ához kapcsolódó különböző témákban (ea: Hársfalvi
Éva)
folytatás a 2. oldalon

Az iskolabővítmény már „kibújt a földből”,
közben a „régi” épületben folyik a gépészeti

munka; villany-, víz, fűtésszerelés. A következő héten kerül sor a nyílászárók cseréjére
és általában a jövő héttől látványosabb lesz a
járókelők számára is az építkezés.
Mint tudjuk, az eredeti ütemezéshez képest
később indult el a kivitelezés. Ennek oka a
pályázattal és általában az ilyen nagy beruházással együtt járó adminisztratív akadályok leküzdése. Azt, hogy az Önkormányzat,
illetve az ügy intézésével megbízottak helyben mindent elkövettek, az bizonyítja, hogy
bár a pályázat második körben nyerte el a
közel 200 milliós támogatást, az első körben
nyerteseket is megelőzve ennek a beruházásnak írták alá legelőször a támogatási szerződését.
Bízhatunk abban, hogy az iskolakezdés –
főleg a legkisebbek számára – a lehető legkisebb megrázkódtatással jár majd és nem
nyúlik túl hosszúra a nyári szünet.

Vendéglátókat keresünk

Augusztus 18-án, kedden érkeznek
Gyenesdiásra Csíkszenttamás és Gaal testvértelepülések küldöttségei, búcsúi rendezvényünkre. A gaaliak maguk oldják, fizetik
szállásukat, viszont a csíkszenttamásiakat felajánlásból szállásolnánk el.
Kérjük, hogy a Tourinform irodában, vagy
a Klubkönyvtárban jelentkezzenek azok, akik
fogadnának augusztus 18-án estétől, augusztus 23-án reggelig 2-4-6 csíkszenttamási vendéget.
Az Önkormányzati Étkezde augusztus
3-től karbantartás miatt zárva tart. Nyitás
augusztus 24-én, hétfőn. A szociális étkezőink
ebédet a Nádas Csárdából kapják, a szokásos
módon.
INFO ECKE

Siehe Seite 4.
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9.30-17.00 Almavásár az ABC parkolóban
10.00-12.00 Játékos foglalkozás gyerekeknek a Varázshangok az Egészségért Egyesület
szervezésében (Pásztorház)
19.30-21.30 Táncos este a Diási Játékstrandon
21.00 Keszthelyi tűzijáték megtekintése
hajóról - indulás 20.00-kor a Gyenesdiási
Vitorláskikötőből és Csepel teherautókkal az
ABC parkolóból
21.30 Jóindulat Zenekar esti műsora
2009. augusztus 21. péntek
10.30 Animáció a Diási Játékstrandon
(homokvárépítő verseny, táncanimáció,
víziaerobic)
15.00 Almamag Tehetségkutató Verseny Műsorvezető: Kasuba L. Szilárd
Keressük Balaton-part legtehetségesebb
4-15 év közötti gyermekét!

2009. július

-2(Korcsoportok: mini: 4-7, little: 8-11,
tini: 12-15 éves korig. Szükséges: 2 perces
talent-show, /ének, tánc, próza, egyéb/.
Nevezési határidő: 2009. augusztus 15.
Nevezési díj: 3.500 - Helyszín: Balaton,
Gyenesdiás -Diási Játékstrand. Időpont:
2009. augusztus 21. péntek 15.00. Jelentkezni: info@angyaliarc.com
Írd rá tehetségkutató-verseny, fotó és
önéletrajz szükséges!)
Műsorvezető: Kasuba L. Szilárd, Meglepetés sztárvendégek!
19.00-21.30 Retro Disco az ABC parkolóban, a Sindbad Strandrádióval.
21.30 Gyenesdiási Búcsúi Bál az ABC parkolóban.
2009. augusztus 22, szombat
10.00 III. Szegedi Honvéd Hagyományörző
Zászlóalj Vitézeinek avatása a Községháza
előtt

11.00-13.00 Little Miss Balaton Gyermekszépségverseny - Döntő a Diási Játékstrandon
12.00 Testvértelepülések polgármestereinek köszöntője a Községházán
12.30 Lakoma a sátorban
14.00 Táncműsorok: Jazz-balett, Salsa és
Hastánc bemutatók
15.00 Az „Almamag” Tehetségkutató Verseny győzteseinek díjátadása
16.00 Folklórfesztivál - testvértelepülések
(Csíkszenttamás, Gaal, Gyenesdiás) és szicíliai kultúrcsoportok fellépései
19.00 Budaörsi Sváb Kórus koncertje a
Községházán
Vacsora a sátorban
20.00 GHB Zenekar koncertje (Máté Péter,
Cserháti Zsuzsa számok és mulatós zene az
ABC parkolóban)
2009. augusztus 23, vasárnap
10.00 Búcsúi mise a Szent Ilona Kápolnában

Süss fel nap

ízletes balatoni hal volt, amelytől jobbára azért
idegenkednek, mert a szálkái miatt nehezebb
a fogyasztása. A Turisztikai egyesület tagjai
Az Önkormányzat, illetve a Turisztikai
és más sütésre benevezők azonban ezt a hieEgyesület „Süss fel nap” címen négy hétvégés előszezoni programsorozatot hirdetett delmet megcáfolták, helyes előkészítéssel az
apróbb szálkák már nem jelentenek gondot,
meg, mintegy a nyári szezonra bevezetve
szinte csak a gerincet kell egyben kiemelni.
Gyenesdiást.
Az első napon, szombaton a Gyenesdiási
Nyugdíjasklub és a Klubkönyvtár meghívására
Keszegfesztivál
több környékbeli hasonló klub (Hévíz, Balatonszentgyörgy, Hegymagas, Cserszegtomaj)
Az első hétvége a hagyományteremtő, I.
jött el és mutatkozott be. Az esős, szeles, hideg
Balatoni Keszegfesztivál címet kapta, ahol a
időjárás nem tett jót a napnak, bár a végére a
címnek megfelelően az egyik főszereplő ez az
cigányzenés est egy
kicsit felmelegítette a
résztvevőket.
Vasárnapra elállt az
eső és a szél, csak a
hideg maradt, strandidőről nem beszélhettünk, de azért a
műsorokra – különösen a Szőke András –
Badár Sándor stand
up comedy-jára sokan eljöttek. Főtt a
halászlé a versenyzők
bográcsaiban, sült a
Suba Zoltán (elöl) és Gyutai Barnabás a Turisztikai Egyesület
keszeg, alig győzték
keszegsütői. (fennt)
kiszolgálni a pikA halászlé főzőverseny zsűrijében Soma művésznő
kelyért (az esemény
és Tóth Endre mesterszakács (lent)
pénzneméért) vásárlókat.
Bár az időjárás miatt
a rendezvény nem
teljesítette azt a marketingfeladatot, amit
Gyenesdiás és a strand
reklámozásában tehetett volna, ám hasznos
szerepe volt a további
hasonló fesztiválok
tervezéséhez.

Sportnap
A „Süss fel nap” sorozat második hétvégéjén két sportrendezvényen vehettek részt
az érdeklődők, a Kinizsi Lovas Szakosztálya,
Finta Gézáék június 27-én látványos és sikeres díjlovagló versenyt rendeztek három gyermek-ifjúsági korosztály részére. Díjlovaglás,
ugratás- és ügyességi versennyel igyekeztek
népszerűsíteni a lovassportot. (Képünk a
következő oldalon)
Ugyanezen a napon zajlott a hagyományos,
immár ötödik Szabó Ferenc emléktorna
Hazai döntő
Június 27-én került megrendezésre a
Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület
szervezésében az V. Szabó Ferenc kispályás
labdarúgó emléktorna. Idén is nagy volt az
érdeklődés a rendezvény iránt és 24 csapat
nevezett a nyugat - dunántúli régió, különböző bajnokságaiból. A tornán újdonság-
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Látványos, kedvcsináló páros
ügyességi-gyorsasági verseny

Szabó Ferenc emléktorna résztvevői

nak számított, hogy három serdülő csapat is
vállalta a megmérettetést, lelkes játékukkal
méltán vívták ki az idősebbek elismerését.
Végül a hazai színeket képviselő csapatok
szerepeltek a legeredményesebben. Végső
sorrend az élen: 1. Nádas Csárda, 2. Négynél
Megállunk, 3. Atom Beton, 4. Vakk – Kakasok.
Különdíjasok: legjobb kapus: Dombó
Dávid (Négynél Megállunk), mezőnyjátékos:
Fonnyadt Balázs (Nádas Csárda), gólkirály:
Balog László (Atom Beton). Emlékzászlót
kapott Benke Sándor (Fehér Pelé).
Köszönjük a támogatóknak: Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata, Kinizsi SK,
Komáromy Pékség, Nádas Csárda-Zsinkó
Lajos, Lengyel István, valamint külön köszönet a Pom-pom lányoknak, az egyesületi
tagoknak, az ebédnél segítő hölgyeknek és a
segédbírónak, Koller Tibornak.
A napot egy hangulatos focibál zárta.

Made in Hungária
A harmadik hétvégén – július
4-5-én a Helikon Rádió szervezte
"Made in Hungária" rock musical szórakoztatta a közönséget. A
Kaposvári Roxinpad előadásában a
’60-as évek, Fenyő Miklós dalai és
élete köré épülő darabot láthattak az
érdeklődők.

Gyenesdiási Bornapok
Negyedik hétvége a borfesztivál
volt.
Július 9-12-ig tartó legnagyobb

2009. július
Bergendy Szalonzenekar

önkormányzati
rendezvényünket Balatongyörökkel és
Vonyarcvasheggyel
közösen – Júliusi
Bormuri címen szerepeltetjük rendezvény-naptárakban,
illetve a Balaton fejlesztési Tanácshoz
benyújtott pályázatunkban.
A
meteorológia
baljós előrejelzése
ellenére viszonylag
jó időjárási körülmények között folyt borfesztiválunk, a pénteki, késő délutánra elálló esőzés, majd az
esti hideg fogyasztotta (fagyasztotta) meg a
látogatókat. (A sártól Simotics Imrétől kapott
szalmabálák, illetve a szétterített szalma
védett meg bennünket. Köszönet érte.) Az
előtte lévő és az azt követő két napon élénk
érdeklődés mellett zajlottak a programok. Természetesen legnagyobb attrakció a Bergendy
Szalonzenekar koncertje volt, színvonalas és
szimpatikus előadásukra sokan voltak kíváncsiak.
Úgy gondolom, hogy a rövid látványos
műsorok (tűzzsonglőrök, hastánc) és a gyermekműsorok is jól bejöttek, sok kisgyermekes család töltött el kellemes órákat. Ehhez
nagyban hozzájárult a Varázshangok az egészségért egyesület játszóháza, ahol gyermeksereg játszadozhatott szakértő irányítás mellett,
nem mellékes, hogy ingyenesen. Köszönet az
egyesület és tagjai, Kőhalmi Ágnes, Kőhalmi
Balázs munkájáért.

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
I. Gyenesdiási Keszegfesztivál
Rendhagyó kezdeményezéssel indította el
az Önkormányzat a Süss fel Nap négy hétvégés családi rendezvénysorozatot, melynek
első hétvégéjén került megrendezésre az I.
Gyenesdiási Keszegfesztivál. A kezdetben
borús időjárás ellenére változatos programjaival a Diási Játékstrandra csalogatta a frissensült keszegre vágyókat. Az önkormányzati
rendezvényhez egyesületünk jelentős segítséget nyújtott, így aktív tagjainknak köszönhetően a kétnapos rendezvény alatt több mázsa
keszeget sütöttünk, akik segítségét ezúton is
köszönjük. Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki a rendezvény támogatóinak is:
Nyugat-Balatoni Szuperinfó, Wellness
Hotel Katalin, Papp Pincészet, Rádi Pincészet, Suba Zoltán (Sualex Kft), Szalay
Szikvíz, Torony Csárda, Sindbad Strandrádió, Varázshangok az Egészségért Egyesület az élményteli játszóházért, Gyenesdiás
Közösségi Életért Egyesületnek az ízletes
gulyáslevesért, Scherman Zsolt és családjának a keszegsütésért, Rollmedia Kft, Várnai
Ferenc, Héri János, Divinyi Zsolt, Farkas
Attila, Kollár Szabolcs fazekas, Kollár Balázs
(BMX bemutató), Rádi Pincészet, Papp Pincészet, Komáromy Pizzéria, Motyó Diszkont,
Ziegler Károly, Fodor Tibor, Fördős Tamás,
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület és tagjai
(a halsütésért), Polgármesteri Hivatal és
Étkezde dolgozóinak a pavilonokból történő
kiszolgálásért valamint külsős dolgozóink a
logisztikai feladatok ellátásáért, a Forrásvíz
Természetbarát Egyesület tagjainak a haltisztításért, a Nyugdíjasklubnak, valamint a
Gyenes Néptánc Együttesnek, Gyenesdiási
Dalárdának, a Let’s Dance Táncstúdiónak, a
keszthelyi Capoierásoknak, Tóth Endre mesterszakácsnak és mindenkinek akik segítséget
nyújtottak a rendezvény során
Gyenesdiás Kártya - a gyenesdiási vendégek nagy kedvence
Beváltja a kedvezménykártyához fűzött
reményeket a második évében járó Gyenesdiás

Gyenesdiási Híradó
Kártya, hisz vonzó kedvezményeivel, úgymint
7 napos ingyenes strandbelépés a település
mindkét strandjára, éttermi kedvezmények,
gyógy- és élményfürdős valamint múzeumi
kedvezmények – hogy csak néhányat említsünk – miatt tényleg nagy népszerűségnek
örvend a vendégek között. Ezúton kívánunk
rövid tájékoztatást nyújtani a kártya működéséről:
A Gyenesdiás Kártyát a Turisztikai Egyesület dolgozta ki és vezette be 2008-ban. A
kedvezménykártya a Turisztikai Egyesület
szolgáltatása az egyesület tagjainál, partner
szálláshelyein megszálló vendégek részére.
Ennek megfelelően az 1 hetes kártyát a
vendég a szálláshelyen tudja megvásárolni,
felnőttek 1.990, míg gyermekek részére 990
Ft áron. (További részletek turisztikai portálunkon: www.gyenesdias.info.hu, illetve a
kártyáról szóló füzetben olvasható). Amen�nyiben Ön nem tagja az egyesületnek, de
igénybe szeretné venni ezt a lehetőséget,
kínálni vendégeinek a kedvezménykártya
nyújtotta szolgáltatást, keressen meg bennünket a Tourinform irodában és csatlakozzon
egyesületünkhöz.
90-en már felismerték az egyesület kínálta
előnyöket! Ön is szeretne elégedett vendégeket? Amennyiben kérdései lennének a tagsággal kapcsolatban, kérdezze meg tagjainkat,
vagy közvetlenül bennünket! Szívesen várjuk
irodánkban nyáron hosszított nyitva tartással: H-P: 9-19, Sz-V: 9-13. Ma belép, holnap
már adhatja is a Gyenesdiás Kártyát!
Kovács Judit és Belenta Réka

Info ecke:
Gyenesdiás- Günstigungkarte
Da die Karte sehr beliebt und gefragt ist,
möchten wir kurz für die Einwohner erklären
wie es funkftioniert:
Die
bei
den
Unterkünften
des
Tourismusvereins erhältliche, einwöchige
Karte ermöglicht den Gästen außer freiem
Strandeintritt, mehreren in Gyenesdiás und
in der Region angebotene Dienstleistungen
ermäßigt in Anspruch nehmen zu können.
Die Karte kann also bei den Partners vom
Tourismusverein gekauft werden, falls
der Unterkunftanbieter Mitglied vom
Tourismusverein ist.
Wenn Sie diese tolle Dienstleistung auch
an Ihren Gästen anbieten möchten, brauchen
Sie nichts weiteres zu tun, als beitreten dem
Tourismusverein Gyenesdiás.
Weitere Information im Tourinform Büro
Kirchweich und Reichsapfel Program:
19-23. August 2009
Mittwoch, 19. August 2009
20.00 Konzertabend im Gemeindehaus:
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60 éve papi szolgálatban
Gyémántmisével ünnepelte 60 éves papi
pályafutását 2009. július 19-én a gyenesi
Szent Ilona kápolnában tartott szentmisén
dr. Kovács Imre Endre atya, premontrei
kanonok, alperjel.
1926-ban Nemesgulácson született, gyermekkorától Gyenesdiáson (Gyenesen) élt,
az elemi első három osztályát itt végezte,
majd negyediktől a premontreieknél, Keszthelyen járt iskolába, itt végezte gimnáziumi
tanulmányait is. Teológiai tanulmányait
Csornán végezte, 1949. július 10-én szentelték pappá. Első miséjét itt, a gyenesi Szent
Ilona Kápolnában, illetve a kápolna előtt
tartotta 2000(!) hívő előtt, akik a szembeni
rozstarlón foglaltak helyet.
Papi pályája során több helyen szolgált
(Pesterzsébet, Kecskemét, Csorna), tanulmányokat folytatott, végzett tudományos
munkát, publikált, könyveket írt. Több
hittudományi társaság tagja. 1993 óta
Csornán él a premontrei rendházban, ma
is végez papi szolgálatot. Havonta, illetve
szabadsága idején hazalátogat a gyenesi
szülői házba.
A szentmisén Vértesaljai János diakónus
köszöntötte, papi pályája bemutatásával,
tevékenysége méltatásával.
Ugyancsak köszöntötte Őt dr. Nagy
László, Türje polgármestere, hiszen Endre
atya feldolgozta és könyvben megjelentette
a Türjei Premontrei Prépostság történetét.

Jahreszeiten Kamerorchester
“Von Vivaldi bis Morricone”- eine
Zusammenstellung
von
immergrünen
Klassikern
Donnerstag, 20.August 2009
9.00-17.00 Brotbacken und Wettbewerb der
Apfelkuchen im Schäferhaus
Anmeldung: bis 17. Aug. 2009 im Bibliothek
(+ 36 83/314-507)
9.30-17.00 Apfelmarkt
10.00-12.00 Spielbeschäftigung für Kinder
19.30-21.30
Tanzabend
am
Diáser
Spielstrand
21.30- Konzert mit Jóindulat-Musikband
Freitag 21. August 2009
10.30 Animation am Diáser Spielstrand
(Sandburgwettbewerb,
Tanzanimation,
Wasseraerobic)
15.00 Apfelkern Talentumprobe: Wir suchen
das talenteste Kind am Balaton!
19.00-21.30 Retro Disco im Zentrum von
Sindbad Strandradio

Endre atya a szentmisén

Fogadja a hívők gratulációját

21.30 Kirchweihfest (Ball) im Zentrum
Samstag, 22. August 2009
10.00 Einweihung von III. Szegeder
Soldaten vor dem Gemeindehaus
12.00 Begrüßung der Bürgermeistern von
Geschwestersiedlungen im Gemeindehaus
(Csíkszenttamás, Gaal, Gyenesdiás)
12.30 Festessen im Zentrum
14.00 Tanzprogramme: Jazz-balett, Salsa
und Bauchtanz Vorführungen
15.00 Preisverteilung von Apfelkern
Talentprobe
16.00 Folklorprogramme- Vorführungen
von Geschwestersiedlungens Kulturgruppen
19.00 Konzert von dem Budaörser
Scwäbischen Chor, inzwischen Abendessen
im Zelt
20.00 Konzert von GHB Musikband im
Zentrum
Sonntag, 23. August 2009
10.00 Kirchweihmesse in Heilige Ilona
Kapelle

Gyenesdiási Híradó

I. Országos Fodrásztábor
Gyenesdiáson
2009. július 13-17-ig fontos eseménynek
adott helyet a Tulipán motel, ifjúsági tábor
A Pest Megyei iparkamara országos felhívására a fodrászok találkozót szerveztek tanulóiknak a nyári szünetben egy szakmai tábor
létrehozásához.
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a szakmai versenyekre került sor, a tanulók
összemérhették gyakorlati tudásukat többféle
fodrászati kategóriában. Forró versenyhangulat alakult ki, a modellek a strandról és környékéről lettek felkérve, ismeretlenül.
A versenyfeladatok értékelését Viola Dóra
sztárfodrász, a zsűri elnöke végezte.

edzéseken, de bárki érdeklődő előtt nyitott a
játszás lehetősége. Emellett az angol nyelvi
készséged is fejlődhet, hisz az edző – Chris
Dodd – angol anyanyelvű.
Ha döntés előtt többet szeretnél megtudni
a magyarországi csapatokról, tekintsd meg
a www.hungary4ckricket.com oldalt, ahol
számtalan információt megtalálhatsz a krikettezésről és hazai csapatok játékairól, eredményeiről. Az edzések hétfőnként és szerdánként
vannak, kezdetben magyar tolmácsolással,
majd fokozatosan áttérve az angol anyanyelven történő edzésre.
A edzés időpontja: hétfőként és szerdánként
09.30
Az edzés időtartama: előreláthatólag 2 óra
Az edzés helyszíne: Liget Plaza alatti edzőpálya
Kérjük, hogy az edzésekre megfelelő tornacipőben gyere! Az edzéseken való részvétel
díjtalan!
További információ:
Magyarul: Evans Éva: 06 70/2943-538
Angolul: Chris Dodd: 06 30/896-5124

Labdarúgás

Az ország több területéről jelentkeztek
diákok, egy-egy kísérő tanárral, vagy oktatóval. Nagyobb csoport érkezett Dabasról és
Albertirsáról, de voltak tanulók Ceglédről,
Egerből, Budapestről és a keszthelyi Asbóth
Középiskolából.
A kamara felkérésére Fonyódi Erika, az
Asbóth szaktanára lett a tábor vezetője, szervezője, a szakmai programok lebonyolítója.
Sokat segített neki Csányi Zoltán a szervező,
lebonyolító munkában.
A hétfő esti megnyitón Gál Lajos Gyenesdiás
polgármestere nagy szeretettel és családiasan
köszöntötte a mintegy ötven fős csoportot a
tábor feldíszített zsibongójában, majd Szemes
Péter az Asbóth Sándor Térségi Középiskola
igazgatója megnyitó szavaiban az iskola
kiemelkedő fodrászképzéséről és a jó szakemberképzés fontosságáról beszélt. A Pest
Megyei Iparkamara részéről Cservák Mónika
ismertette a szakmai és szabadidős programokat, a Nemzeti Szakképzési Intézet részéről
Somorjai Gáborné köszöntötte a fiatalokat és
kiemelte a szakmai programok fontosságát,
felívta a figyelmet a tábor alatti szakmai fejlődés lehetőségére.
A megnyitó után a fiatalok éjszakai fürdőzésen mosták le magukról az út porát.
Keddtől színvonalas szakmai programok,
fürdőzés, kalandtúrák (csapatokban indulva,
Gyenesdiás vaktérképén keresték meg azt a
hat állomást, melyen különböző feladatokat
kellett teljesíteniük) ügyességi és szellemi
játékok, ismerkedés, barátkozás foglalták le a
résztvevők idejét.

Több kategóriában osztottak ki egyéni 1-3.
díjakat, csapatversenyben a napi pontgyűjtések és a versenyeredmények összesítése
alapján hirdettek győzteseket - első helyen
végzett Albertirsa csapata, második helyezést
a Dabasról érkezettek, míg a bronzérmet és a
kupát a ceglédi iskola diákjai nyerték.
A tábor mind a diákok, mind a felnőttek
részéről nagyon hasznosnak és eredményesnek bizonyult. Már most szervezni kezdték a
jövő évi újabb összejövetelt.
Viszontlátásra Gyenesdiás, 2010-ben!
Fonyódi Erika tanár, a tábor vezetője

Sport
Krikett oktatása
11-15 éves gyermekeknek ingyenesen
Gyenesdiáson
Szeretnéd
megtudni, hogyan kell
játszani a krikettet?
Fiúk és lányok –
amennyiben 11-15
évesek – egyaránt
részt vehetnek az

A labdarúgó bajnokság utolsó fordulóját
követően a Gyenesdiási Kinizsi SK Labdarúgó Szakosztálya és a az ötletgazda Czafit
Lajos köszöntötték az NB III Bakony-csoportjának győztesét a hévízi labdarúgó
csapatot egy baráti vacsorával egybekötött
visszaemlékezésen. Ebből az alkalomból
Mladen Covicot a fiatal gólkirályt (balról),
és a századik gól szerzőjét Horváth Gyulát
(jobbról) egy-egy emléktárggyal köszöntötték. A kép közepén Czafit Lajos ötletgazda.
***
Június közepén a Polce-Ola elleni 3-2 (1-2) –es
hazai győzelemmel véget ért a 2008/2009-es
labdarúgó szezon a Zala Megyei II. Osztály
Északi Csoportjában szereplő labdarúgóink
számára. A találkozó jól foglalta össze a bajnokságot, adódtak izgalmas percek és mérkőzések és legalább ennyi felejtést érdemlő
pillanat is adódott. Durgó Miklós edző
azonban úgy látja mindenből lehet és kell is
tanulni és a napokban megkezdték a felké-
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colás is ment. Örülünk a győzelemnek és,
hogy sikerült a gyors összeszokás. Szeretnénk
Pesten szépen zárni a sorozatot.

Dübörögtek a lóerők
Gyenesdiáson
Szintén július 11-12. került megrendezésre
Gyenesdiáson a használaton kívül álló murvabányában a nemzetközi trial bajnokság és
magyar kupa soron következő hetedik fordulója. Szombaton a versenyre érkező motorosok tartottak nyilvános edzést. A résztvevők
bemutató versenye és a hegyi felfutó, tehetséget próbára tévő gyakorlása megalapozta a
vasárnapi kupa hangulatát.
A házigazda First Section Trial Team csapata
kitett magáért és a versenyre új pályát építetA gyenesi védelem várja a labdát az utolsó hazai mérkőzésen.
2:0. A Döntőben: Gudmann Cs., Szombathelyi Sz.–Dr. Balczó N., Kiss R. 2:0
A végső győztes Gumnann Csilla – Szombathelyi Szandra páros aranyig vezető útja is
mutatatja, senki nem mehetett biztosra. Így
emlékeztek vissza:
- Az első napon össze-vissza ütöttük a labdát,
nem voltunk még fejben itt. Örülünk, hogy a
vigaszágról vissza tudtunk jönni, ahová épp
a Balczó-Kiss párostól elszenvedett vereség
után kerültünk. Jobb, hogy a döntőben nyertünk, ahol végre pontos labdákkal tudtunk
játszani.
A férfiak mezőnyében is a sportág szerenStrandröplabda ob
cséjére sok új fiatal mutatkozott be. A legJúlius közepén rendezték Gyenesdiáson a jobb hatban jegyzett páros versenyébe még
strandröplabda OB második fordulóját. A nem tudtak beleszólni, az élboly küzdelmét a
diási játékstrand dolgozóit dicséri, hogy jól három forduló teljesítménye alapján figyelve
előkészített pályákon, szép környezetben azonban jól látszik, milyen jelentőséggel bír a
találkozott a résztvevő 16 női és 24 férfi páros, pillanatnyi koncentráció.
akik a legszebb érmekért küzdöttek. A szerve- A 3. helyért: Németh G., Takács G.–Tóth A.,
zők, hogy költséghatékonyabbak legyenek, Nacsa G. 2:0. Döntőben: Tóth II G., Bagics
két naposra tervezték az idei állomásokat és Bence–Koch R., Nagy P. 2:0. A siker perceit
ez a versenyzőknek is elnyerte tetszését. A követően a Tóth II. Gábor és Bagics Bence
korábbi évekkel összehasonlítva a mezőnyt mondták:
sok új névvel, új arcokkal találkozhattunk az - A döntőre fejben megnyugodtunk, teljesíárnyas fák alatt kialakított fövenyen. Főleg a tettük célunkat, nem kellett izgulnunk, mint
hölgyek mezőnye alakult át. Itt A 3. helyért: a középdöntőnél. Talán ezért is sikerültek a
Ancsin K., Kiss V.–Lakatos E., Lakatos D. megnyitások és az első szettben még a sánszülést a következő bajnoki idényre. Jelenleg
még tart az átigazolási időszak és a szövetség
később készíti el a bajnokság sorsolását, ami
az augusztusi Gyenesdiási Híradóban lesz
olvasható.
A bajnokságban 11. lett a felnőtt csapatunk,
kilenc győzelem öt döntetlen és tizenhat vereség. Az 52-64-es gólarány is elmarad a várakozástól, attól amire valójában a játékosok
képesek lennének. A tartalék csapat összesen
42 pontot gyűjtött be és ezzel a kilencedik
helyen végeztek a szoros középmezőnyben.

tek, sziklákat mozgattak, terepet rendeztek,
így alaposan próbára tették a MAMS kupa
résztvevőit. A versenyzők felkészültségük
alapján három osztályban mérték össze tudásukat egymással.
Zalai helyezettek eredményei:
III. osztály (utánpótlás): 3. Farkas Zoltán,
5. Farkas Gábor (mindketten a First Section
Trial Team csapatából.)
II. osztály (haladó): nem volt zalai versenyző.
I. osztály (elit): 3. Farkas Attila, 5. Pémer
Tamás, 6.Töttő Balázs (mindhárman First
Section Trial Team csapatából).
G.I.
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Sportlövészet,
Országos Bajnokság
A sportlövészet egyik ágazata a futócéllövészet. Laikusok azt gondolják, hogy futás
közben kell lőni a célt - mondja Keczeli
Zoltán a keszthelyi lövészek edzője – holott
a lövő (vadász) egy erdei tisztás szélén várja,
hogy átszaladjon előtte 50 méterre egy életnagyságú, vaddisznót ábrázoló céltábla,
melynek megpillantásakor emelheti fel a távcsöves golyós fegyverét, hogy a rajta elhelyezkedő kisméretű céllapra futamonként
egy-egy lövést adhasson le. Ezt 60-szor kell
megismételnie lassú és gyorsan mozgó célra,
hogy megszülessen a versenyeredménye.
Az idei Országos Bajnokság lebonyolítását a
keszthelyi lövészklub vállalta fel. Nagy feladatnak mutatkozott, hiszen a szakvezetés
úgy döntött, hogy légfegyveres versenyszámokat a keszthelyi lőcsarnokban, a tűzfegyveres versenyszámokat pedig a gyenesdiási
lőtércentrumban egy időben rendezik meg.
Az előzetesen meghirdetett program 7 teljes
napra tervezte a verseny teljes lebonyolíthatóságát.
Egy érdekes statisztika:
Nevezések darabszáma: 160 fő egyéniben
és 45 csapat! Leadott lövések száma : több
mint 10.000 db! A verseny aktív időtartama:
60 óra! Nevezetes eredmény: 1 db Országos
csúcs csapatban. 1 db Országos csúcsbeállítás egyéniben. Legidősebb Országos Bajnok:
62 éves, keszthelyi lövészklub tagja (Magyar
Gyula). Legfiatalabb Országos Bajnok: 16
éves, Keszthelyi lövészek (Homola Kristóf,
Borsos Bence)
A legnagyobb érdeklődésre az 50 méteres 30
lassú lövéses versenyszám számíthatott.
Már a versenyt megelőző hetekben a keszthelyi lövészek részéről bejelentették ebben a
versenyszámban az új országos csúcs kísérletüket.
A keszthelyi csapat tagjai (Szabó Ottó, Szabó
Lóránt Péter, Nagy János) 2003.ban állította
fel a 804- körös csapat csúcsot.
2008. évtől a keszthelyi versenyzők kezéből
újabb és újabb remek eredmények születtek.
Az egyesületi szakvezetés ezért megkockáztatta és előre bejelentette a kisérletet. A csapat
tagjait közvetlenül a verseny előtti órákban
jelölték ki. A nagylétszámú nézők és a média
gyűrűjében nehéz volt teljesíteniük a hatalmas eredményt.
6 évvel az utolsó csúcs után Farkas Ferenc,
Szadai László és Szabó Ottó keszthelyi csapattagok bravúros teljesítménnyel, 19 körrel
megemelve, 823 körrel új országos csúcsot
állítottak fel!
Farkas Ferenc: Ennek a remek csapatnak
én vagyok a legfiatalabb tagja. Első mozgó
céllövészeti tapasztalataimat a vadászatból
szereztem. Szadai László csapattársam invitálására egy éve látogattam el először a lőtérre

-7és hát úgy látszik itt ragadtam. Nem bántam
meg. Jó a csapatszellem, kiváló gyakorlás
a vadászathoz is. Örülök, hogy ilyen erős
mezőnyben sikerült elérnem ezeket a csodálatos eredményeket.
Szadai László: Másfél éve kerestem fel először a Gyenesdiási Lőtércentrumot. Nagyon
szeretem a vaddisznó vadászatokat és itt
„töményen” tudok lövéseket leadni mozgó
célra. Aztán rájöttem, hogy nagyon érdekes
versenyezni is. Köszönetet szeretnék mondani
a szervezőknek, hogy ilyen könnyedén és rutinosan megoldották ezt a nagy feladatot. Szeretnék továbbra is ilyen körülmények között
készülni, mert a célom, hogy elérjem a lehetséges legmagasabb köregységet, a 300 kört.
Szabó Ottó: Körülbelül 10 éve, hogy belekezdtem a futócéllövészetbe. 7-szer szereztem
meg az Országos Bajnoki címet és egyszer
lettem ezüstérmes. Örülök, hogy ilyen népszerű lett ez a versenyszám is. Remélem,
hogy a következő évi OB-ra jobban fel tudok
készülni és talán egy újabb országos csúcsot
sikerül majd lőnöm.
Ennek a versenyszámnak a 10 méteres légfegyveres változatában nagy meglepetésre
Magyar Gyula (62) keszthelyi versenyző szerezte meg az Országos Bajnoki címet!
Magyar Gyula: A 80-as évektől kezdődően
kacérkodtam a sportlövészettel. Az utóbbi
években aztán lehetőséget teremtettem
magamnak, hogy heti rendszerességgel végezzek intenzív edzésmunkát. A verseny közben
már éreztem, hogy remek formában vagyok,
és nincs rajtam a versenydrukk sem. Új egyéni
csúccsal sikerült bajnoki címet lőnöm, amire
nagyon büszke vagyok.
A fiatal versenyzők is eredményesen versenyeztek. Murmann Dániel 2 bronz, és egy
ezüst érmet szerzett.

Július elején eltűnt
a képen látható 1
éves foxi keverék
ivartalanított
kan kutyus. Ha
valakinek van
valami információja
róla, akkor az alábbi
telefonszámon
várjuk a
jelentkezéseket.
Köszönjük!
30/277-3106
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Homola Kristóf és Borsos Bence fej- fej mellet
haladva mindketten 2 arany, két ezüst és egy
bronzérem büszke tulajdonosai lettek.
Borsos Bence 3 hét múlva részt vehet Eszéken az Európa bajnokságon.
Keszthelyi lövők egyéni eredményei:
Országos Bajnokok: 2x Borsos Bence, 2x
Homola Kristóf , 1x Magyar Gyula, 1x Farkas
Ferenc
Ezüstérmesek: 2x Borsos Bence, 2x Homola
Kristóf, 1x Magyar Gyula
Bronzérmesek: 2x Murmann Dániel, 1x
Homola Kristóf, 1x Borsos Bence, 1x Keczeli
Bianka, 1x Szadai László, 1x Kósa Attila
Keczeli Zoltán: Visszatekintve az elmúlt
másfél évre egy nagyon nehéz időszakot
éltünk meg. Főleg anyagiak terén mutatkozott
a probléma. Ebben részben segítségünkre sietett városunk Önkormányzata.
Továbbra is élvezzük a Bakonyerdő Zrt.
Keszthelyi Erdészetének bizalmát és hathatós
segítségét.
Különösen jó a munkakapcsolatunk a rendőrség munkatársaival, vadászboltosokkal,
vadászkamarával. Napi munkánk kapcsán
bárkihez fordulunk, mindenkin érezzük az
önzetlen segítő szándékot. Ez szükséges a
folyamatos, magas szintű munkánkhoz. Ennél
nagyobb elismerést nem is tudok elképzelni,
köszönöm ezt a hozzáállást mindenkinek.

Fogyni szeretne
lemondások nélkül?
Tudunk segíteni.
Telefon: 06/30-407-16-63
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

Vén Diófa Csárda és Pizzéria

Pizza házhozszállítás 12-22 óráig
30 cm-es pizzák már 490 Ft-tól,
ingyenes házhoz szállítás (doboz ára 80 Ft)
Gyenesdiás, Csokonai u. 9. Tel: 83/312-182

30/266-8930

"Kis bolt nagy előnye"
B.M.I Trappista sajt
Ammerland Edami sajt
Milram Gouda sajt

2009.07.23-07.31-ig!

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

minőségi kemény sajtok,
szeleteltben is 949 Ft/kg.

• balkon növények • tavaszi virágok
• örökzöldek • díszfák, díszcserjék
• gyümölcsfák, szőlőoltványok
• rózsák • sziklakerti és tavi növények
széles választékban kaphatók.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:
KERTTERVEZÉS, TÁJÉPÍTÉSZET

BAUMSCHULE
3

Vinotéka

Európai uniós többszörös aranyérmes
Virághegyi Bor Kft. Szekszárd borainak
kizárólagos forgalmazása a Balatonnál:
Cabernet Sauvignon
Merlot
Kékfrankos
Bikavér
Chardonnay
Új! Cserszegtomaji Cserszegi Fűszeres Száraz
Georgikon Muskotály félédes
Magyar nemesítésű - helyben termelt minőségi
folyóborok

Zöldség

Hazai dinnye, és a hazai zöldség - gyümölcs teljes
választéka, naponta frissen, napi legkedvezőbb
árakon.
Szép és kellemes nyaralást kívánunk
Gyenesdiás Vendégeinek!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

r

rspa

Inte

Várjuk a
szépülni
vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/254-65-61, 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
Csoktok, cserepesek, száraz dekorációk, kegyeleti csokrok,
koszorúk
- akár telefonon is!

üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.

iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Apróhirdetés:
1014 m2-es összközművesített, központi
elhelyezkedésű építési telek Gyenesdiáson,
a Lőtéri úton SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 7,3
millió forint. Érd.: 20/9999-010-es telefonszámon, vagy a szabo.estilla@gmail.com email
címen lehet.
Pecsenyekacsák és sárgabarack eladó.
Érd.: Gyenesdiás 20/217-37-51
Kerékpárok minden típusban, kiváló
állapotban olcsón eladók Gyenesdiáson.
Tel: 30/469-42-31

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
Gyenesikalács
parasztkenyér
... a régi
idők
íze ...
sonkához
0,5
kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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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