GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2013. július XXIV. évfolyam, 7. szám
Megjelenik: július 23-án

Programajánló
Kristóf-nap - július 25-én, 15 órakor a
Községházán: Ízőrzők – könyvbemutató
17 órától a J & A Kerámiaháznál: Folklórműsorok
Kosárfonó tábor - július 26-27-28-án a
Pásztorháznál
Diási búcsú – testvértelepülési találkozó
A 10 éves gaali és az 5 éves csíkszenttamási
kapcsolatnak köszönhetően, illetve egy nyertes brüsszeli pályázat támogatásával vendégül látjuk a diási Havas boldogasszony Búcsú
alkalmával Gaal és Csíkszenttamás testvértelepüléseink küldöttségét. (Aki a székelyek
elszállásolásánál segítséget tud nyújtani,
kérjük jelezze a hivatal titkárságán)
A találkozó programja:
Augusztus 2. péntek
16 órától Keresztútjárás a Fénykereszthez
- Találkozás: a diási templomnál (Fénykereszt, Mária-szobor)
További programok a Diási Emlékparkban
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. – Tanácsház u. –
Park u. által határolt területen)
18 órakor „Szállj dalom” - Sillye Jenő és
barátai koncertje
20 órától Tánczene, zenél a Madarak házibuli zenekar
Augusztus 3. szombat
10 órakor Fotókiállítás testvérkapcsolataink 5 és 10 éves jubileuma alkalmából
Helyszín: Gyenesdiás Községháza
18 órától a Diási Emlékparkban Gaal,
Csíkszenttamás és Gyenesdiás települések
műsora
Tánczene a partnertelepülések előadásában
Gyenesdiási Ízek Utcája: helyi éttermek és
szolgáltatók bemutatkozása
Augusztus 4. vasárnap
10 órakor Búcsúi szentmise a diási Havas
Boldogasszony templomban Vértesaljai
János emlékére, majd Emlékfa-ültetés a
Diási Emlékparkban

Keszeg Fesztivál és Diós Települések Nemzetközi találkozója
Az 5. Keszegfesztivál rendezvényünk első
napján, július 6-án került sor a Diós Települések Nemzetközi Találkozójára.
Gyenesdiás és még hat diós település –
Dióskál, Diósviszló, Diósd (képünkön pol-

gármestere, Spéth Géza köszönt), Diósjenő és
a határon túlról Diósförgepatony (Felvidék)
és Bihardiószeg (Erdély) képviseltette magát
a rendezvényen. A 10 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitón, a piac mögött felállított
rendezvénysátor alatt - köszöntötték; Halász
Gabriella a Kormányhivatal, illetve Megyei
Közgyűlés nevében, a polgármesterek, és

A bajnokcsapat

Községházi esték hangversenyek:
2013. július 23-án, kedden 20 órakor:
A Festetics Baryton trió hangversenye
folytatás a 3. oldalon

Informationen für Unsere
deutschprachigen Einwohner auf
Seite 10.

Állnak, balról Rédei Péter, Majtász Kálmán, Purt Tibor, Szőcze Csaba, Durgó Miklós edző, Hajba
Géza vezetőedző, Czafit Zsolt, Horváth Zoltán, Hegyesi Balázs, Pothárn Krisztián, Oláh István
Guggolnak: Horváth Ádám, Gombár Csaba, ifj.Durgó Miklós, Mosdósi Attila, Majsa Péter, Tótok
Bálint, Zsohár Balázs, Kisfalusi Gyula, Horváth József. Hiányoznak: Propszt István, Tótok Balázs,
Pandur Tamás, Farkas Szabolcs (cikkünk az 5. oldalon)
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Az önkormányzati csapatok – csíkosban a vonyarcvashegyiek:
Allnak: Gelencsér Zoltán, Góth Imre, Péter Károly csk., Gujgiczer
Gyula (Vv), Hársfalvi György (Gyd), Lancz Tamás, Bodnár Attila,
dr.Csehi Ottó Guggolnak: Gazda Róbert, Zsinkó Lajos, Samu Zoltán,
Purt Tibor, Gál Lajos csk.

Sportöltöző átadás
2013. június 29-én a Szabó Ferenc emléktorna keretében a Kinizsi SK. újonnan felépített sportöltözője is átadásra, illetve
felavatásra került. A több mint 30 milliós
beruházás 60% - át a Magyar Labdarúgó
Szövetség ún. TAO pályázatán nyerte el az
egyesület, amely összeget a támogató vállalkozások társasági adójukkal támogattak.
A fennmaradó önerőt Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata biztosított a sportkör
Diós települések ...
áldotta meg Miklós atya a rendezvényt, valamint a gyenesdiási amatőr művészeti csoportok bemutatójára ekkor került sor. Ezt a
helyben, gulyáságyúban főtt ebéd követte,
na meg sült keszeg, hála Keresztes József
főzőcsapatának. A kora délutáni meleg időre
alternatív programokat ajánlott a szervező
önkormányzatunk, aki akart hajóúton vett
részt a Judittán (3-at is fordult a nagy vitorlás), mások a balatoni fürdést, néhányan a
teherautós erdei kirándulást, a Pásztorház
avar kiállítása megtekintését, vagy a lövészetet választották.
Közben a Községházán sajtótájékoztató,
a csobogó avatása és a diósdiak kiállítása
megnyitója – Diósdról, dióhéjban, képekben
– volt.
16 óra után a piac mögötti helyszínen a települések műsorára került sor, valamennyien
készültek a szombat délutáni bemutatóra.
Az első műsorszámokat követően került sor
a diós sütemények versenye értékelésére –
ezeket a közönség el is fogyasztotta, illetve
a készítők elkínálgatták. A háromórás, változatos műsorblokkban minden település kitett
magáért, szebbnél szebb dalcsokrok, néptáncok, modern táncok, mulatós cigánytáncok
váltották egymást a színpadon. Talán nem
udvariatlanság a többi településsel szemben,
ha Diósjenő szereplését kiemeljük, szokatlan
módon, nem kevés gonddal, szervezéssel,
fáradsággal elhozták az ottani ápoló-gondozó
otthon szellemi fogyatékos lakóit – lehettek
vagy 25-30-an -, akik között a siketek jelbeszédes-zenés bemutatója és tánccsoportja
adott olyan műsort, hogy nekünk ép embe-

részére. Az új öltözőben helyet kapott hazai
és vendég öltöző, mosdók, mellékhelyiségek, bíróöltöző mellékhelyiséggel, kazánház,
szertár. Egyelőre a tetőtér beépítetlen maradt,
viszont a sportkör tervezi a bővítést, hiszen
folyik az utánpótlás nevelés, illetve a napokban a településen női futballcsapat is alakult.
A megnyitón Manninger Jenő, a Megyei Közgyűlés elnöke és Dósa Zsolt, a Zala Megyei
MLSZ nevében mondott köszöntő gondolatokat, majd Gál Lajos polgármester és Mos-

dósi Attila elnök emléklappal köszönték meg
azoknak a lelkes sportbarátoknak a munkáját,
akik Gyenesdiás labdarúgásának fejlődése
érdekében az elmúlt években sokat segítettek. Az átadást követően barátságos labdarúgó mérkőzésre került sor a gyenesdiási és
vonyarcvashegyi képviselők, illetve önkormányzatok dolgozói közreműködésével ahol
is vonyarc került ki most győztesen (4:1), de
a visszavágásra is hamarosan sor fog kerülni.

reknek a torkunk összeszorult és megmutatták nekünk, hogy milyen szerencsések is
vagyunk.
A műsorok végén kiderült, hogy a dió jövőre
Diósförgepatonyba, a Felvidékre gurul, azaz
jövőre ott – először a határainkon túl - lesz
diós települések találkozója
Vacsorára Vaga Irma kitűnő töltött káposztáját, illetve keszeget ehettek a résztvevők,
majd este 8 órától a dióskáli cigánytáncosokkal, majd a Verkli együttes tánczenéjére táncolhattak.
Szeretnénk megköszönni minden kedves
segítőnknek, hogy a találkozó lebonyolításához,
szervezéséhez
hozzájárultak:
Ambrus Zita, Kántor Krisztián, Csiza Anna,
Víg Anita, Csiszárné Rick Judit, NagyPásztor Panna - Tulipán Motel, Joó Gáborné
- Vadóctanya, Keresztes József és főzőcsapata
- Keresztesné Erzsi, Krasznainé Györgyi,
Krasznai Tamás, Bokorné Julika, Hosszúné
Marika, Volnerné Éva, Volner Richárd - Galló
Zsolt - Hotel Katalin, Pék András, Pékné
Orbán Julianna, Radocsi Erzsébet, Békésiné Vaski Katalin, Szalay Szikvíz, Kőhalmi
Család, Rádi László, Vaga Irma, Vaszkó
Ernő, Fodor Tibor, Riedl Ferenc, Sorok Attila
- Komáromy Pékség,, Keczeli Zoltán, Czafit
Lajos, Finta Maya, Zsuppányi Gábor, Lenke
Húsbolt, Füstös Gábor - Balatoni Halgazdálkodási Zrt., Pelsoline Kft., Vértesaljai fiúk ,
Nőklub, Belovári Gyula, PH külsős dolgozói

műsora reggeli élő bejelentkezése is vonzotta
a sült keszegre vágyókat, így aztán aznap
sem pihenhetett a főzőcsapatból keszegsütő
csapattá alakult önkéntes társaság, a pótlólag
rendelt keszegek ellenére estére már elfogyott
a csapat sütnivalója – a két nap alatt kb 700 kg
keszeg fogyott.

„Kifogyott” a keszeg a Balatonból
A Keszegfesztivál második napján, július
7-én, vasárnap már a MTVA „Balatoni nyár”

A keszegsütők az MTVA - Gaskó Balázs
stábjával
A délután strandi programokkal zajlott,
bemutatkozott a Hévízi Új Színpad társulata, a Rezidance, a Gála társastáncklub, volt
víziaerobic, mini disco és mindenféle strandi
játék.
Késő délután a halászléfőzők versenyén
részt vevők tettek ki magukért és finomabbnál
finomabb halászléféleségekkel tették próbára
Barcza Zoltán (szakmai) zsűrielnök és Gál
Lajos (társadalmi) – beosztott – zsűritag ízlelőbimbóját. A jó verseny után, este a Gábor &
Gábor együttes játszott tánczenét a közönség
tetszésére.
A 13. oldalon látható képen a halászléfőzők
eredményhirdetéskor.
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Programajánló (folytatás az 1. oldalról)
Július 31-én, szerdán 20 órakor
Békési Mihály és barátai kürtkvartettje
Könnyű nyáresti kürtmuzsika
Augusztus 7-én, szerdán 20 órakor
A Festetics György zeneiskola tanári kamaraegyüttese hangversenye
Augusztus 14-én, szerdán 20 órakor
Bánhidai Tamás (cselló)
és
Pusztainé Puskás Zsuzsanna (zongora)
Nyáresti csellómuzsika
***
2013.augusztus 10-én, szombaton 11 órakor
Basilides Bálint Géza
és
Marcelle Vallon Basilides
művészházaspár
„Terra incognita”
című kiállítása megnyitója
Megnyitja Bächer Iván író.
Közreműködik Nagy Enikő brácsán.

Gyenesdiási Bornapok
A jó idő kitartott július 11-14. közt, a borfesztiválunk mellett is, meglepően sok érdeklődőt vonzott négynapos rendezvényünk.
A Kárpáti-korzó rendezvényterület további
fejlesztése – járdák kialakítása -, a rendezvényterülethez közelebb telepített borházak
- sütögetők, kulturáltabbá tették a helyszínt.
A szoros költségvetés nem tette lehetővé
az ismertebb „sztár” fellépők meghívását.
Azért azt gondolom Szirtes Edina Mókus
és a Fabula Rasa sajátos (világ)zenei világa
sokakat megfogott. Műsorokra, tánczenére,
hangosításra mindössze 2 millió 150 ezer
forintot költöttünk. Örömünkre szolgál, hogy
sok gyermek volt a rendezvényen, a kifejezetten nekik szóló műsorok megszólították a
kisgyermekes családokat, megfelelve ezzel a
Balaton tó turisztikai rendeltetésének (is). A
késő éjszakába nyúló tánczenés estek is sok
érdeklődőt vonzottak a pénteki és a szombati
napokon is 02 órakor még 3 ráadás számot
meg kellett engedni, hogy valahogy, közös
megegyezéssel befejezhessük a napot.

Múzeumok éjszakája
A felhíváshoz csatlakozott településünk
is, öt helyszínnel vettünk részt az akcióban,
június 22-én. A Pásztorházban az avar kiállítás, a kézműves foglalkozás, palacsintasütés,
a községházi kiállítás és panteon, de maga
a Községháza is, a Szent Ilona–kápolnában
kiállított miseruhák – Folly Eszter kitűnő
elrendezésében - és a palást, tulajdonképpen egymáshoz közeli három helyszín, kellő
érdeklődést keltett, még úgy is, hogy e napon
Keszthelyen mérsékelt áru közös belépővel
több igazi múzeumot és a Festetics-kastélyt is
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István napi rendezvények
E hosszú hétvégén több rendezvénynek
örülhetünk.
Augusztus 16-17-én (pénteken és szombaton) kerül sor a Dixie olimpiára, ahova
amatőr dixieland, blues, ragtime és klasszikus
jazz műfajt játszó amatőr előadók jelentkezését várjuk e szabadtéri rendezvényre. (Gyenesdiás Kárpáti-korzó). A második napon a
Happy Dixieland Band-del együtt gálaműsorra, örömzenére kerül sor
Augusztus 18-án, vasárnap búcsúi Szentmise lesz a Szent Ilona kápolnában (Gyenes),
valamint a Faludi-síkon sor kerül a Festeticsvágta lovasversenyre, mely a Nemzeti Vágta
előfutama. Részletes programokról plakátokon, a www.gyenesdias.hu honlapon, illetve
a következő lapszámunkban olvashatnak.
Lovas szakmai kérdésben további információkat Varga Zoltán szervezőnél (06-304-022624, khelikon.vazo@gmail.com) kaphatnak.
Ugyanezen a napon este a Kárpáti-korzón
műsorokat és búcsúi bált rendez a Gyenesmeg lehetett látogatni. Ezen kívül az érdeklődők ellátogathattak a Darnay-pincébe és az ott
lévő szőlészeti bemutatóudvar és rendezvénypajta helyszínre is. Itt rövid folklórműsor is
szórakoztatta a nézőket (Népdalkör, Dalárda,
Néptánccsoport). Köszönjük a Vaszkó családnak, hogy ezen az alkalommal a kályhamúzeumot is megmutatták az érdeklődőknek
– ahogy egyébként máskor is készségesen
megteszik ezt.
Köszönetet mondunk az említetteken túl
Baranyai Vilmosnénak, Bognárné Piroskának, Cuppon Pannának, Kovács Írisznek, Dongó Árpádnénak, Dongó Zsófiának,
Tenczné Tóth Krisztinának, Borsos Rékának,
Jankó Rozáliának, Hóbár Jánosnénak, Hóbár
Anikónak.
***
Június 22-én Válluson, a „Kalácsfesztivál”on Nyugdíjasklubunk 3. helyezést ért el, a
„Különleges kalács” kategóriában. Oklevelet
kaptunk és egy süteményes készletet. A klubtagok: Lakics Jánosné Gizi, Vágusz Jánosné
Jolán, Tánczosné Marika

Kosárfonó tábor
A Klubkönyvtár szervezésében, Bognárné Piroska szakmai
vezetésével június 21-22-23-án
a Pásztorházban, illetve annak
udvarán Kosárfonó tábort tartottunk.
Nagy érdeklődés kísérte, 20
érdeklődő vállalkozott ennek az
ősi szakmának az elsajátítására
Hasonló alkalom adódik az
érdeklődőknek Július 26-27-28-

2013. július
diás Közösségi Életéért Egyesület (GYKÉ).
Közreműködik a Green Zeppelin (iskolai)
zenekar, Rony (ismert a Nóta tv és Muzsika tv
csatornából) és a Gin Tonic.
Augusztus 19-én, hétfőn az amerikai autók
és a rock and roll főszereplésével kerül sor
– ugyancsak a Kárpáti-korzó rendezvényterületen - a Los An Gyenes rendezvényre.
A rendező Klacz István 40-50 amerikai
autót vár, többen jelentkeztek már itthonról,
Horvátországból és Ausztriából is. Látványos autófelvonulás, neves zenekarok – Iron
Cats, Will Burn, The River Sharks, Flora
and the Boogie Boys -, disc jockey műsor,
fotózás és szórakoztató programok várnak
az érdeklődőkre az ingyenesen látogatható
rendezvényen. E rendezvény állandóan frissülő honlapján pontosan tájékozódhatnak
(klaczos.wix.com/losangyenes, ill. facebook.
com/LosAnGyenes)
Augusztus 20-án ünnepi szentmise lesz, a
Pásztorházban kenyeret sütünk és a rendezvényterületen zenés műsorokkal várja
az érdeklődőket a GYKÉ egyesület.
án is. Jelentkezni a Klubkönyvtárban, illetve a
06/30/342-39-34-es telefonszámok lehet.
Az alábbi írás egy iskolás szemszögéből
mutatja be az itt folyó munkát.
Kosárfonó tábor
Azalatt a három nap alatt, amit ebben a
táborban töltöttem, nagyon sok mindent tanultam. Soha sem gondoltam volna, hogy kosarat
fonni ilyen nehéz. A munka során Piroska,
Ildikó és Csilla néni segítettek nekünk.
Az első nap még nagyon ügyetlennek bizonyultam, és csak lestem, amikor láttam, hogy
más emberek milyen szabályos és szép kosarakat készítenek. Hiába próbáltam követni
Piroska néni utasításait, minduntalan segítséget kellett kérnem, mert az a deformált
valami, amit csináltam, sose akart olyan
lenni, mint amilyet akartam.
Második nap már ügyesebb voltam, de a
művem még mindig sok kívánni valót hagyott
maga után. Körülbelül a foglalkozás felénél
befejeztem életem első kosarát, ami annyira
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nem is lett vészes, mint a kezdetekkor látszott.
Hihetetlen, hogy a végén, a lezárásául szolgáló fonás mennyit javított rajta.
Még aznap belekezdtem a második kosaramba, és a nap további részében azon
dolgoztam. Bár az eleje nem volt könnyű,
kezdtem belerázódni a dologba. Már sokkal
egyszerűbb volt a vesszőket hajlítani, betűzködni a megfelelő helyre, lezárni a fonatokat,
helyére húzkodni a szálakat.
A harmadik napra sikerült befejeznem, és ez
a munkám érzésem szerint már méltó a kosár
névre.
Bár természetesen még hosszú-hosszú idő
kellene a technika teljes elsajátítására, azért
szerintem a kosárfonó tábor három napja
alatt is rengeteget fejlődtem. Összességében
jól éreztem magam, és szerintem jövőre is
elmegyek ebbe a táborba.
Amikor hazaértem, a cicáim egyáltalán nem
bizonyultak kritikusnak, mert rögtön elfoglalták az újonnan érkezett készítményeimet.
Legalább nem kell azon gondolkodnom, hogy
mire fogom használni a kosaraimat.
Krasznai Anna

Gyenesdiási Híradó

ért ez a hét, ahol a gyerekek is és a pedagógusok is jól érezték magukat. A tábor utolsó
napján tartott kiállításon 21 tanuló szebbnélszebb elkészült munkadarabjait csodálhatták
meg szülők és vendégek egyaránt.
Reméljük a táborozók a vendégkönyvben hagyott ígéretüket beváltják, miszerint;
„Jövőre is jövünk!”

I. Balatoni Hal- és Termelői Piac:
szívednek-testednek!
Július 27. szombat 14.00-tól a Kézműves nap keretében Zölderő menühöz
(salátatál sajtos frissensülttel) ajándék
házi szörpből készült frissítő vagy dxn
kávé jár!
Háziasszonyok figyelem!
Eltenni való őszibarackra – befőttnek - kizárólag előrendelést veszünk fel!
Champion barack sárgahúsú, magvaváló
250 Ft/kg áron jegyezhető elő 5, vagy 10
kg –os ládánként. Az előjegyzés Kőhalmi
Balázs piacfelügyelőnél lehetséges az
alábbi számon: 30/347-6036

Agyagozás

Augusztus 3. szombat 14.00-tól Kata
langallózójában a kolozsvári szalonnás,
szalámis, sajtos langallóhoz ajándék 2dl
szörp jár.
Háziasszonyok figyelem!
Az eltenni való - és a kovászos uborka a
napi legolcsóbb áron lesz kapható!
Nézzen utána, megéri!

Rafiázás

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a Bölcsődei Tanévnyitó Szülői Értekezlet időpontja: 2013.
augusztus 26, hétfő 17.00 óra.
Az Óvodai Tanévnyitó Szülői Értekezlet
időpontja: 2013. szeptember 02. hétfő 17.00
óra
Megjelenésükre feltétlen számítunk!
Világos Csabáné
Intézményvezető

Augusztus 10. szombat 14.00-tól egyedülálló akció a nyári almára a környék
legkedvezőbb napi árával.
A piac állandó kínálata:
Friss és helyben sült balatoni halak, sült
hurka és kolbász, kürtöskalács, langalló,
palacsinta és lángos, házi sajtok és tojás,
zöldség-gyümölcs, füstölt halak, házi
szörpök, házi sörök és házi pálinkák a
faházaknál.
Az asztaloknál friss rétes, sütemények,
zöldségek, gyümölcsök, sajtok, lekvárok,
szörpök, és kézműves termékek kaphatók.
A Halboltban hétfő kivételével a hét
minden napján kapható friss, élő balatoni
hal délelőtt 10 órától!

Mézeskalács készítés,

ISKOLAI
HÍREK
Kézműves tábor 2013
Ebben az évben is sikeresen zajlott le iskolánkban a hagyományos kézműves tábor.
Július első hetében számos technikával
ismerkedhettek meg, illetve gyakorolhattak
be tanulóink.
A tábor keretében az alkotókedvű, türelmes
és lelkes gyermekek beleshettek a gyöngyözés, rafiázás, nemezelés, mézeskalács készítés, agyagozás, bőrözés, batikolás és varrás
rejtelmeibe. Vidáman, dolgosan, hamar véget

Nyári szünet a zenebölcsiben 2013.
július 17-31. között. A nyári szünet utáni
első foglalkozás időpontja: augusztus 7-e
szerda!
A Pék család meghívásának eleget téve
ismét találkozhattok velünk július 25-én
16.00-tól a Kerámiaház Kristóf napján.
Szép nyarat és örömteli pillanatokat
kívánunk!
Kőhalmi Ági és Balázs

PIAC
AJÁNLÓ

ÓVODAI - BÖLCSŐDEI
HÍREK
Hangolódó foglalkozások
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a tanévkezdést megelőző iskola előkészítő
foglalkozások 2013. 08. 28-29-30-án (szerdacsütörtök-péntek) lesznek az óvodában.
A foglalkozások 9.00-11.00 óráig tartanak.
Kun Sándorné és Horváthné Lóránt Mária
óvodapedagógusok

VARÁZSHANGOK AZ EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET HÍREI

Szeretettel
érdeklődőt!

Gyöngyözés
Inkler Ildikó

várunk

minden

kedves

Kőhalmi Balázs piacfelügyelő

Gyenesdiási Híradó

A TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
A nyári főszezonhoz közeledve egyre gyakrabban érezzük a kültéren sütött ételek finom
illatát. Az éttermek kifinomult ízléssel kínálják különleges étkeiket. E havi számunkban
a Torony Csárda üzletvezetőjét Vargáné
Marikát kérdeztük arról, milyen eszközökkel sikerül a vendégek érdeklődését elnyernie?
- 1991 óta meghatározó étterme Gyenesdiásnak. A gazdasági válság miatt az embereknek szűkös anyagi keret áll rendelkezésükre.
Hogyan, milyen eszközökkel lehet az árral
szemben menni?
- Az étterem egy jól átgondolt, szinte
minden korosztálynak és ízlésnek megfelelő
étlappal rendelkezik. Előzetes igény alapján,
akár a vendég kívánsága szerint főzünk, de
nagy hangsúlyt fektetünk a különleges alkalmakkor, évszakokhoz kötődő klasszikus
gasztronómiai fogások képviseletére is.
- A mai felgyorsult világban az emberek
szeretnek gyorsan, kényelmesen étkezni?
Hogyan lehet a változó fogyasztói szokásokhoz alkalmazkodni?
- Egyrészt a gyorsan, kedvező áron étkezni
kívánó vendégeinknek a déli időszakban – a
vendég igényei szerint- állítunk össze menüt.
Másrészt a családosok kényelmére gondolva,
éttermünk a gyerekeket az otthon megszokott
kedvenc finomságokkal várja, illetve beltéri
és kültéri játékokkal igyekszünk a szülők
részére az étkezés időszakát kellemessé
és gondtalanná tenni. Nagyszerű ötletnek
tartom a Gyenesdiás Gyerekképviselet kezdeményezését, az ingyen desszert ajándék
bevezetését is, melyhez mi, mint család- és
gyerekbarát étterem azonnal csatlakoztunk.
Szívesen várjuk vendégeinket egy családias
hangulatú vacsorára, ebédre és természetesen
a kisebbeket egy jól megérdemelt desszertre.
- Gyenesdiáson 9 étterem csatlakozott az
„Ingyen Desszert” akcióhoz. Tulajdonképpen egy közös marketingakció erősebbé
kovácsolta a piaci jelenlétüket.
- Egyedül nem megy. Az első és legfontosabb, hogy a vendégek a nyaralás alatt a
településre érkezzenek, majd a településen belül azokat a szolgáltatókat keressék
fel, akik sokat áldoznak a település kedvező arculatának kialakulásáért. A Piroska
és Szent Ilona Csárda, a Pilóta Fogadó és
Komáromy Pizzéria, a Katalin és Robinson
Grill Étterem, a Sportház és Zöldház BIO
étterem mindegyike csatlakozott az Ingyen
desszert akcióhoz, továbbá az itt étkező vendégek pecsétet begyűjtve egy nyereményjátékon is részt vesznek, mellyel akár egy
újabb családi vacsorát is megnyerhetnek.
Sokat vállalunk azért, hogy a vendégek „jó
szájízzel” távozzanak tőlünk. Nem tévedek,
ha azt mondom, mi, akik összefogunk még
érezzük, hogy a mai versenyben még a jó
bornak is kell a cégér!
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Programajánló
Indul az Aranyláz Gyenesdiáson!
Az animációs játékok körét bővítve idei
újdonságként ARANYLÁZ kincskereső játék
indul mindkét strandon. A játékban résztvevő
legügyesebb játékosok finomságokat nyernek. A játék részleteiről a strandi animátoroknál tájékozódhat.

Holdfénytúra a Berzsenyi-kilátóhoz
A tavasszal megalakult Gyermekképviselet kérésének megfelelően 2013. augusztus
21-én, szerdán Holdfénytúrát szervezünk.
Indulás este 20 órakor a Tourinform melletti parkolóból. A túrára célszerű hozni fej-,
vagy zseblámpát, némi enni- és innivalót és
kullancsriasztót. Túraútvonal: Tourinform
parkoló > Nagymező > Berzsenyi-kilátó>
Nagymezõ > Festetics-kilátó >Tourinform
parkoló. Várható visszaérkezés időpontja
éjfél.
További információ: www.gyenesdias.info.hu

SPORT
Labdarúgás

Bajnokavatás Gyenesdiáson
Minden játékos életének nagy eseményére
a bajnokavatásra került sor június 16-án,
vasárnap Gyenesdiáson. A Balaton-parti
település történetében először 1949-ben
ünnepelhették első helyezett csapatukat a
„Mezítlábas bajnokság” megnyerése után.
A győztesek jutalomból részt vehettek a
Budapesten tartott Világifjúsági Találkozón.
Az elkövetkező években a helyi fiatalok
többsége a – nevében keszthelyi – Húsos
Kinizsiben folytatta pályafutását, gyakorlatilag továbbra is a Balaton utcai pályát
használták, így a faluban is saját csapatként
tekintettek rájuk. Előbb 1961-ben, majd
1967-ben nyerték meg a járási bajnokságot.
Az 1974-ben megalakított falusi csapat
Balaton SK néven indult a Keszthely járási
bajnokságban és két évvel később megnyerte azt. A Veszprém megyei bajnokság
II. osztályában a Tapolcai-csoportban szerepeltek a bajnokság átszervezéséig. Az
osztály megszűnésével ismét a járási bajnokság következett, ahol 1978-ban újból az
első helyen végeztek. Az osztályozón nem
sikerült kiharcolni a feljebbjutást.
Az 1986/87-es városkörnyéki bajnokság
megnyerésével már a Zala megyei I. osztályba került a Gyenesdiás, ahol 1998-ig
szerepelt. Emlékezetes mérkőzéssel - az FC
Keszthelytől elszenvedett 3-0-ás vereséggel - búcsúztak az első osztálytól. A vendégek győzelmükkel szerezték meg a bajnoki
címet és jutottak az NB III-ba.
Egy évvel később harmadik a csapat és
osztályozóval sikerült visszakerülni az első

2013. július
osztályba. Kiskanizsán az 5-1-es hazai győzelemre, míg Gyenesdiáson a 4-0-ás visszavágóra emlékeznek szívesen.
Egy év után ismét kiesett a csapat a
megyei élvonalból és azóta folyamatosan
a II. osztályban szerepelnek különböző
összeállításban a Gyenesdiás Kinizsi SK
labdarúgói. Mostanáig, hiszen a bajnokság
megnyerésével kivívták a jogot a magasabb
osztályban az induláshoz.
A bajnokavatásra a Böde elleni döntetlennel végződött mérkőzést követően került
sor, majd Czafit Lajos törzsszurkoló teherautóján egy ünnepi körutat tett a községben
a csapat.

A II. osztályban építkezik
tovább labdarúgó csapatunk
Labdarúgó csapatunkból mindenki nagyon
készült a magasabb osztályba, ezért különösen fájó szívvel hozta meg a reális döntést
a szakosztály vezetése; maradunk a II. osztályban.
- Milyen teljesítmény húzódik meg a sikeres szereplés mögött? – tettük fel a kérdést
Hajba Géza edzőnek.
- A bajnokság elején még az 1-5. hely lehetett a célunk. – mondta az egykori kiváló
labdarúgó. – Éreztük titokban az éremszerzés lehetőségét is, Durgó Miklós elődöm
nagyon jól összekovácsolta a csapatot.
Szakmai nehézséget az egy csatáros, Purt
Tiborra épülő játékunk okozott. Propszt
István néhány mérkőzésre beállt és segítette a sikeres őszi rajtunkat. Sajnos néhány
héttel később sérüléshullám vonult végig a
csapaton és a húszas keretben alig találtam
játékost. Néhány mérkőzésen még nekem
is pályára kellett lépnem. Fordulópontot
jelentett ebben a lelkileg nehéz helyzetben
az FC Keszthely otthonában a 12. fordulóban megszerzett 2-1-es győzelmünk. Olyan
tartást adott a csapatnak, amiben mindenki
elhitte most már bármire képesek vagyunk.
A tavaszt sérüléssekkel kezdtünk, meghatározó játékosaink Zsohár, Pandur,
Szőcze, Purt több mérkőzésről hiányoztak.
A nehéz időszak a tavasz közepén véget ért
és magabiztos tíz pontos előnnyel vezettük
a bajnokságot. Minden egyes győzelemért
keményen megküzdöttünk. Nagy örömöt
jelentett mindnyájunknak a bajnokság megnyerése még úgy is, ha a végén már csak
annyit adott ki magából mindenki, amennyi
ehhez kellett. A siker a csapatjáték érdeme,
sokan teljesítettek nagyon jól. A jövőben
fiatalítanunk kell és építkezni fogunk. A
következő évben újra megpróbáljuk megnyerni a bajnokságot.
Gombár Csaba szakosztályvezető az
egyetlen játékos, aki kétszer is bajnokságot
nyert gyenesi színekben. Így foglalta össze
gondolatait kérésünkre.

2013. július
- Minden ember és csapat életében nagy
siker megnyerni egy bajnokságot. Az öröm
mellett terhet is jelent. Megnyerni könnyebb,
mint megvédeni, pedig nekünk jövőre ez
a célunk. Nagyon szeretnénk a megye I-be
előrelépni. Jövőre talán már reális esélyünk
is lesz rá, teljesíteni tudjuk addigra az előírásokat. Sokat várunk a nyári átigazolástól,
legalább 4-5 játékossal kell erősítenünk,
jelenleg jóval harminc feletti az átlagéletkorunk. Fiatalok beépítésével szeretnénk
készülni a magasabb osztályra.
- Hogyan fogadták a játékosok a döntést?
- Vegyesen. Néhányan már nem vállalták
volna az első osztályt, míg mások kimondottan ki akarták magukat próbálni a magasabb
követelmények között. A tények ismeretében a körülmények hatására született döntést
megértően fogadta mindenki, a hiányzó U
17-es korosztály nem engedi a feljebb lépést.
Sajnos évekkel ezelőtt anyagi okok miatt
kimaradt a serdülők versenyeztetése. Azt a
korosztályt elvitték Hévízre és Keszthelyre,
most nem tudjuk visszacsábítani őket. Talán
ha meglátják a szülők a nálunk folyó munkát
hazajönnek majd játszani.
- Miért marad a csapat a második vonalban? – kérdeztük Mosdósi Attilát.
- Mindent megtettünk az indulásért. –
kezdte válaszát a Kinizsi SK elnöke – Én
is nagyon örültem a bajnokság megnyerésének. Anyagi hátterünk még lenne, csak
az U 17-es korosztály felállításához nincs
gyerekünk. A TAO támogatáshoz mindenkinek erre a korosztályra van a legnagyobb
szüksége, senki sem engedi el őket szívesen,
pár év múlva belőlük lehet felnőtt csapatot
építeni. Sajnos kevés a gyerek a régióban. A
többi korosztályban a Bozsik-programban,
U 7, U 9, U 11, U 13-ban eddigi munkánk
eredményeként ki tudunk már állni. Külön
tornákon indultunk velük. Az U 21-es csapatot is meg tudtuk szervezni és a felnőtteknél
is jó kerettel rendelkezünk, többen is jelezték igazolási szándékukat, ha az első osztályban folytatjuk ősztől.
Úgy tervezzük az U 13-ból kiöregedő gyerekek szerepelhetnek majd az U 17-ben és
akkor reális esélyünk lesz az indulásra, teljesíteni tudjuk az előírásokat. Most még maradunk és számunkra jövőre csak és kizárólag
az első hely lehet a cél. Nehéz lesz több
jó csapat ellenében, jelenleg hat együttest
tartok alkalmasnak a bajnokság megnyerésére.
- További fejlesztésekben is gondolkodnak?
- Bátran tervezzük a jövőnket, sok barátot
állítottunk magunk mellé a közelmúltban.
Örülünk az elkészült új öltözőnknek és már
egy kisméretű műfüves pálya terveit készítjük elő. A pályánkat a TAO támogatás keretében nyert öntözőrendszerrel korszerűsítjük.
Sikeresen pályáztunk az utánpótlás csapataink eszközfejlesztésére, és eredményesen
szerveztünk női együttest is, ők ősztől szerepelnek majd.
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„Kell egy csapat!”

Gyenesdiási Híradó

Délután vendégsikerrel ért véget a helyi
és a szomszédos Vonyarcvashegy önkorSportöltöző avatás jubileumi mányzatának képviselői között megrendezett barátságos labdarúgó mérkőzés
tornával.
(képünk a 2. oldalon).
Június végén került megrendezésre a jubiA Szabó Ferenc emléktorna kiélezett
leumi huszadik Szabó Ferenc kispályás helyosztóival ért véget a nap. A bronzlabdarúgó emléktorna. A szervező Kinizsi mérkőzésen két helyi csapat találkozott
SK fiatalon elhunyt sportköri elnöke emléke egymással: Real Madrid B – XY 6:1. az
előtt idén 12 csapat tisztelgett játékkal. A első helyért Szürkebarátok (Badacsony)
Dunántúl egész területéről érkező játékosok – LINEA (Ajka) 2:0. Különdíjak, legjobb
között az U16-os korosztálytól a veteránokig kapus: Szombathelyi Dániel, mezőnyjátémindenkit meg lehetett találni, többen NB-s kos: Luckbemann Fred (mindkettő Szürutánpótlás együttesekből érkezve emelték a kebarátok), gólkirály: Varga Richárd (Real
színvonalat. A mérkőzések előtt megkoszo- Madrid B).
rúzták a hozzátartozók és a szakosztályvezetés tagjai a néhai elnök Diási temetőben
lévő sírját, néhány gondolatos megemlékeNői labdarúgó csapat
zést követően a labdarúgás lett a főszereplő
a Balaton utcai pályán.
A Kinizsi SK sikerein felbuzdulva több
A csoportmérkőzések déli szünetben került fiatal hölgy is úgy döntött, kihasználják
sor a labdarúgó-bajnokság végére elkészült az MLSZ törekvését és labdarúgó csapaúj sportöltöző avatására. A szép kivitelű tot alapítanak. Az edzéseket Durgó Miklós
építmény a Magyar Labdarúgó Szövetség vezeti és minden korosztályból szeretettel
TAO támogatással és a fennmaradó részt várják az érdeklődőket. A labdarúgás után
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata kedvet érzőket edzéseiken és mérkőzésefinanszírozásával készült.
iken is szívesen látják és remélik sokan
Az avató ünnepségen Gál Lajos polgár- fogják majd őket buzdítani.
mester elmondta, hogy a település vezetése
Az edzéseket kedden és csütörtökön tartkiemelten fontos feladatának tekinti a sport- ják 19.30 órától.
élet támogatását, felkarolását a felnövekvő
generáció
egészségének megóvása
és
identitásának
ápolása érdekében.
Az ünnepség résztvevőit köszöntötte
továbbiakban Manninger Jenő a Zala
Megyei Közgyűlés
elnöke és egyúttal
gratulált a bajnokcsapatnak sikeréhez.
Reményének adott
hangot, hogy mindig
lesz egy csapat,
amelyik használni
fogja az új öltözőt,
dicsőséget és örömöt
szerezve az itt élő
embereknek. A Zala Megyei Labdarúgó SzöVívás
vetség részéről Dósa Zsolt méltatta a Zala
Olimpici Grand Prix Országos Bajnokság,
megyei II. osztályú bajnokság északi csoportjának győztesét. Végül Mosdósi Attila Szombathelyi Vívóakadémia Sportegyesület
SK elnök emlékezett a közelmúlt jeles helyi szervezte versenyen Bükön, az SZ-L BAU
sport szereplőire és a megszólítottak részére BALATON vívóklub versenyzői igen szép
emléklapok átadásával tette emlékezetessé eredményeket értek el. A vívóklub minden
fiúcsapata fenn állhatott a dobogó valameaz öltöző avatást (képünk a 2. oldalon).
Az egyesület a tornával, illetve az öltöző lyik fokán. A törpici csapatban szereplő
avatásával kapcsolatban köszönetet mond gyenesdiási Kovács Alex társaival bronzértámogatóinak: Kanizsatel Kft Oláh István, met szerzett. Településünket képviselte még
Zsinkó Lajos Nádas Csárda, Komáromy Czuppon Zsombor is. A többi korosztályPékség Sorok Attila, Gyenesdiás Önkor- ban sok szép érmet szerző keszthelyi gyeremányzata,
akik segítették munkánkat: keket Borosné Eitner Kinga, Szalay Gyöngyi
Gyutai Szalay Nikoletta, Képviselő Testület, és Némethné Szkalla Ilona készítette fel.
A sport cikkeket írta: Góth Imre
Fizikai dolgozók.

Gyenesdiási Híradó

Új háziorvosi körzet
kialakítása
A 2013. május 28-i testületi ülésén döntött
a képviselő-testület arról, hogy a településen
két felnőtt háziorvosi körzetet alakít ki szeptember 1-jétől. A lakosságszám emelkedése, a
rendelő mindennapos túlzsúfoltsága, az egyre
nagyobb napi betegforgalom indokolttá tette a
körzetek kialakítását.
A körzetek kialakítására két alternatíva
került a testület elé benyújtásra. Az első variációban a körzethatár a 71-es úttól északra a
Gödörházy utca, délen a Madách utca (területileg kb. ez a település felezővonala), a lakosságszám aránya azonban ezeken a területeken
65 – 35%. Ezt a különbséget mérsékelte
volna, ha a déli határvonalat a Béke utcánál
(amely már a 2. körzethez tartozott volna)
húzzuk meg, de így is a lakosság aránya a 60
– 40%.
Jogszabályi előírás azonban, hogy a két
körzet lakosságának közel azonosnak kell
lenni, így a második variációt fogadta el a testület, amelyben a körzetek közötti fő határ a
71-es fkl. út:
1. számú körzet: a település északi része
(1590 fő)
2. számú körzet: a település déli része és
az északi településrészből a keleti (Vonyarc
felőli északi rész a Kárpáti-Lendvay-Pacsirta
utcáig tartó) területrész (1594 fő).
1. számú felnőttorvosi körzet
Ady köz, Ady Endre utca, Arany János
köz, Arany János utca, Boróka utca, Csárda
utca, Csendes köz, Cseresznyés utca, Csokonai köz, Csokonai utca, Darnay utca, Diófás
utca, Domboldal utca, Erdőalja köz, Erdősor
utca, Faludi köz, Faludi utca, Fazekas utca,
Felső utca, Fenyő utca, Fenyves utca, Festetics György utca, Galagonya utca, Georgikon köz, Gödörházy utca, Hernád Tibor utca,
Homoki köz, Homoki utca, Hunyadi köz,
Hunyadi utca, Iskola utca, Jókai köz, Jókai
utca, József Attila utca, Kossuth Lajos utca
páratlan oldal 45-111, Kökény utca, Kümell
köz, Kümell utca, Lőtéri utca, Mandulás utca,
Meleghegyi köz, Meleghegyi utca, Nyírfa
utca, Pethő László utca, Petőfi Sándor utca,
Pilikáni köz, Pilikáni utca, Pince köz, Pince
utca, Rigó utca, Szoroshadi utca, Szőlőhegyi
utca, Temető utca, Tücsökdomb utca, Vadrózsa utca, Varsáshegy utca, Víz János utca,
Zalay köz, Zsák utca
2. számú felnőttorvosi körzet
Avar vezér utca, Balaton köz, Balaton utca,
Bartók Béla utca, Béke utca, Bem köz, Bem
József utca, Berzsenyi Dániel utca, Blaha
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utca, Diási köz, Diótörő utca, Dobó köz, Dobó
István utca, Eperjes köz, Erzsébet köz, Erzsébet utca, Esze Tamás utca, Forrás utca, Fürdő
utca, Gyöngyvirág köz, Gyöngyvirág utca,
Hajnal köz, Hajnal utca, Harmat köz, Harmat
utca, Határ utca, Ibolya utca, Kamondi utca,
Kapernaum utca, Kárpáti utca, Katica köz,
Kereskedők útja, Kinizsi Pál utca, Kisfaludy
utca, Kossuth Lajos utca páros oldal, páratlan oldal 1-43, Lendvay utca, Liliom utca,
Madách utca, Malom utca, Malomkő utca,
Margaréta utca, Mély utca, Mély köz, Móra
Ferenc utca, Napfény utca, Nefelejcs utca,
Oppel Imre sétány, Pacsirta utca, Park utca,
Paulini köz, Paulini utca, Pici utca, Rózsa
utca, Ságvári köz, Sellő utca, Strand utca,
Széchenyi utca, Szent István utca, Szőke utca,
Tanácsház utca, Toldi köz, Toldi Miklós utca,
Tulipán utca, Váci Mihály utca, Virág köz,
Virág utca, Vörösmarty köz, Vörösmarty utca

megelőzésére, a cukorbetegek és magas vérnyomással élők gondozására. A család egysége érték számomra munkámban és a saját
életemben is. Szeretném mielőbb megismerni
a kialakult új praxisban lévő pacienseimet,
hogy becsülettel és legjobb tudásom szerint
tudjam őket szolgálni.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
2013. július 1-jétől a hivatal vezetője dr.
Kardos József nyugdíjba vonult, ezt követően
Gál Lajos polgármester Czibor Zoltánnét
nevezte ki a hivatal élére.

A megváltozott rendelési időkről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Kérjük Önöket, hogy azok, akik a 2. körzethez tartoznak és szeptembertől átkerülnek
Dr. Barta Rita doktornőhöz, tiszteljék meg
Őt bizalmukkal. Bizonyos, hogy rövid időn
belül elfogadják őt, ugyanúgy, ahogyan tették
ezt Dr. Vajda Gábor doktor úrral, amikor 15
évvel ezelőtt került új orvosként a településre.

Bemutatkozó
levél
Dr. Barta Rita
háziorvostan szakorvos
vagyok.
1973-ban
születtem
Miskolcon,
Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi Karán 1999-ben végeztem.
12 éve dolgozom háziorvosként. 2001-2009ig Budapesten a XIII. kerületben felnőtt
háziorvos voltam, jelenleg 2010 óta Székesfehérvár mellett Abán vegyes körzetben praktizálok.
Két gyermekem van, Ábel 9, Zelma 5 éves.
Férjem Botond pszichológus, kamaszokkal
és családterápiával foglalkozik.
Vajda Gábor doktorral egy csodálatos véletlen folytán találkoztam, ahogyan ő fogalmazott- „a Jó Isten küldött ide.”
Örömet találok a gyógyításban, pacienseimet igyekszem holisztikus szemlélettelkomplexen megközelíteni. Munkám során
különös figyelmet fordítok a betegségek

A régi és az új jegyző
Az újonnan kinevezett jegyző 1992. óta
dolgozik a hivatalban, kezdetben a műszaki
csoportban, majd a hivatal igazgatási csoportjában dolgozott, 2 éve pedig a helyettes
jegyzői feladatokat is ellátta. Tanulmányait a
Pécsi Tudományegyetem Általános Szociális
Munkás Szakán, majd a Közszolgálati Egyetemen folytatta. Az új jegyző kisgyermek kora
óta él Gyenesdiáson, így szakmai tapasztalata
mellett helyismerete és a település iránti lojalitása valószínűleg segíteni fogja abban, hogy
Gyenesdiás lakossága és a képviselő-testület elvárásainak legjobban megfelelő hivatal
működjön továbbra is.
***
A közelmúltban a polgármesteri hivatal
kollektívájában is több személyi változás
történt. Dr. Kardos József jegyző mellett Késmárki Gézáné és Harnóczi Klára is nyugdíjba
vonult. Gyurákovicsné Végh Szilvia az igazgatási csoportban (népességnyilvántartás,
ipar-kereskedelem) folytatja tovább munká-
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ját, a tőle átvett adóügyi feladatokat pedig
Kapitány Éva (iparűzési adó, idegenforgalmi
adó, építményadó) látja el, az anyakönyvvezetői feladatok pedig Gép Zita munkaköréhez
tartoznak a jövőben.
***
Ismételten felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét hogy, az ingatlanukat és
az ingatlanuk előtti közterületet tartsák
karban (fűkaszálás, parlagfű mentesítés).
A strandigazolványok érvényesítésére
július 31-ig van még lehetőség az Algyenesi
– strand pénztárában, hétköznapokon 8 – 10
óra között.

vezésű versenyen. A tavalyi évben Balatoni
különdíjban részesült településünk, amelyet
mindenkinek köszönünk, aki aktívan részt
vállalt (virágosítás, közterületek gondozása,
csinosítsa) eme kimagasló eredmény elérésében.
A Környezetvédelmi Bizottság által meghirdetett „Legvirágosabb Udvar” versenyre lehet még jelentkezni július 31-ig,
e-mail-ben (gyenesmuszak@t-online.hu)
illetve személyesen a Községfenntartási
ügyintézőnél. A díjátadás a civil szervezetek által szervezett „Márton-napi Zöld
estjén” kerül lebonyolításra.

Gyenesdiási Híradó
A Festetics-futam a Nemzeti Vágta előfutama 2013. augusztus 18-án kerül megrendezésre a Faludi – síkon valamint szintén ezen
a hétvégén (augusztus 18-20) kerül megrendezésre a Szent Ilona búcsú és Szent István
Ünnep. A pálya és annak környezetének felújítása pályázati forrásból történik. További
információk a József Attila Klubkönyvtárnál
(+36/83/314-507), valamint a Tourinform
Gyenesdiás irodájában (+36/83/511-790)
szerezhetőek be. A lovas programokkal kapcsolatban pedig Varga Zoltántól
(+36/30/402-26-24) szerezhető be információ. A részletes program az augusztusi lapszámban kerül ismertetésre.

A strandok nyitvatartási ideje július 1. és
augusztus 20. között 18 óráról 19 órára változott.
A komposzttelep nyitvatartási ideje:
Hétfő: Zárva, Kedd: 15-18 óra, Szerda: Zárva,
Csütörtök: 15-18 óra, Péntek: 15-18 óráig,
Szombat: 9-13 óráig, Vasárnap: 9-13 óráig.
(A nyitvatartási idő a téli és nyári óraátállítás
függvényében változik).
A képviselő testület május 29-i ülésén
módosította a temetéssel, temető rendjével kapcsolatos rendeletet, amely alapján
a síremlék nem foglalhat el a temetési helynél (sírgödör) nagyobb területet. A sírhelyek
közötti közlekedési területen kerti bútor (pl.:
pad), műtárgy, építmény, szilárd burkolat,
(beton, kő, járda) nem helyezhető el.
Gyenesdiás idei éven is indul a Virágos
Magyarországért Környezetszépítő elne-

A Turisztikai Egyesület TDM pályázatából készült csobogó avatására került sor július 6-án,
a „diós” polgármesterek jelenlétében. Az eltelt rövid idő alatt is bebizonyosodott, hogy
népszerű – főleg gyermekek körében – ez a látványosság

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június
20-án rendkívüli ülést tartott.
Az első napirendi pontban a felnőtt háziorvosi körzet megbontását határozta a
képviselő-testület. Felhatalmazta a polgármestert, hogy dr. Barta Rita háziorvossal a
2. számú felnőttorvosi praxis működtetésére előszerződést kössön.
Ezt követően a háziorvosi körzetek kialakítása tárgyában készült rendelet került
elfogadásra (körzetek ismertetése a 7. oldalon).
A második napirendi pontban vezetői
pályázatokról tárgyalt a képviselő-testület.
A meghirdetett étkezdevezetői pályázatot
Divinyiné Zsadányi Mónika gyenesdiási
lakos nyerte el, 2013. augusztus 1. napjától
5 év időtartamra.
Ezt követően a jegyzői pályázatokról

kapott tájékoztatást a képviselő-testület.
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. §
(1) bekezdése alapján a polgármester –
pályázat alapján határozatlan időre – nevezi
ki a jegyzőt. A pályázati kiírásra 9 jelentkező adta be pályázatát, akik közül a polgármester Czibor Zoltánnét, a hivatal
korábbi vezető főtanácsosát nevezte ki
2013. július 1. napjától a Gyenesdiási Polgármesteri Hivatal jegyzőjévé (rövid bemutatása a 7. oldalon).
A harmadik napirendi pontban a sportegyesületek támogatását tárgyalta a képviselő-testület. A döntés értelmében a Kinizsi
SK Labdarúgó Szakosztálya részére 2013.
évben 500.000 Ft, a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület részére
2013. évben 493.000 Ft kiegészítő támogatást biztosított a tartalékalap terhére.

Negyedik napirendi pontként a Helyi
Esélyegyenlőségi Program került elfogadásra.
Az esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a település hátrányos helyzetű csoportok oktatási, lakhatási,
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetéréről, illetve meg kell határozni a
feltárt problémák komplex kezelése érdekében a szükséges intézkedéseket.
Ez a program azért is fontos az önkormányzatok számára, mert a 2013. július
1-jét követően meghirdetett pályázatokon
csak abban az esetben vehetnek részt sikeresen, ha hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkeznek.
Az ötödik napirendi pontban a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyására került sor.

Gyenesdiási Híradó
A következő, hatodik napirendi pontban a települési szabályozási terv
módosításáról döntött a képviselő-testület. Utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy a módosítással kapcsolatosan
kezdeményezze a legkedvezőbb ajánlatot
adó településtervező megkeresését, és a
kérelmezők költségére történő módosítási eljárás elindítását.
Az Egyéb ügyek keretében a képviselő-testület az alábbiakról döntött:
a Kárpáti János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola zavartalan
működésének biztosítására, iskolabútorzat vásárlására 600.000 Ft összegű
támogatást biztosított 2013. évi költségvetéséből, a tartalékalap terhére.
a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény, valamint az ennek végrehajtását szabályozó 114/2013. (IV.16.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján Települési Értéktár Bizottságot hozott létre,
2013. október 1. napjától. (A bizottság
személyi összetételéről a szeptemberi
képviselő-testületi ülésen dönt.)
Döntött a képviselő-testület Székely
Viktória strandi vállalkozó ingatlanvásárlási kérelméről, a HungLogHome
Kft. 1886/54-57 hrsz-ú belterületi ingatlanokra vonatkozó visszavásárlási ajánlatát elutasította.
Gál Lajos polgármester a képviselő-testületi ülés utolsó pontjaként dr. Kardos
József címzetes főjegyző érdemeit méltatta, aki 2013. június 30. napjával véglegesen nyugállományba vonul.
Dr. Kardos József jogi egyetemi tanulmányai elvégzése után 1978 januárjában
került a közigazgatásba és több mint 35
éves munkája során különböző feladatokat látott el. Államigazgatási jogi szakvizsgával rendelkezik, az Önkormányzat
1990-ben történő megalakulása óta a
Gyenesdiási Polgármesteri Hivatal jegyzője.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a tanácsi rendszer megszűnése után
önálló Polgármesteri Hivatal létrehozása
mellett döntött, megszüntetve a kényszerközösséget Vonyarcvasheggyel, és
korábban Balatongyörökkel. Teljesen
új szervezetet kellett létrehozni, annak
minden személyi és tárgyi problémáival.
Nehezítették a Hivatal munkáját a
közösség megszüntetésével járó vagyonmegosztási viták, az elhelyezés megoldásával járó feladatok.
Gyenesdiás a kezdeti nehézségek után
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az egyik legdinamikusabban fejlődő település lett Zala megyében. Az eredmények elérésében komoly érdemei vannak
a Hivatal munkájának, és vezetőjének,
dr. Kardos József címzetes főjegyzőnek,
aki a kezdettől a mai napig magas színvonalon ellátja jegyzői feladatait.
A Hivatal és ezen belül a jegyző munkáját az eltelt időszakban többször
értékelte a képviselő-testület, a megállapítások minden esetben elismerésről szóltak. A kezdeti nehézségek után,
vezetésével összekovácsolódott egy jó
hivatali apparátus, amelynek jó munkáját
mutatja a hatósági statisztika is, a határozatok ellen beadott fellebbezések száma
és azok másodfokú elbírálása. A felettes szakigazgatási szervek sem jeleztek
problémát a Hivatal és a jegyző munkájával kapcsolatban.
Külön kiemelte Dr. Kardos Józsefnek
azon fáradhatatlan szervezői munkáját,
hogy a kezdetektől fogva, hosszú éveken
keresztül összetartja és segíti Keszthely
környék települései jegyzőinek szakmai
munkáját a jegyzőklubban.
Tevékenyen részt vesz a különböző
megyei és országos szintű közigazgatási,
jegyzői szervezetekben.
Dr. Kardos József kezdetektől tagja a
Magyar Közigazgatási Kar Zala Megyei
Tagozatának. Részére 2008. évben
a Magyar Közigazgatási Kar Elnöke
„Magyar Közigazgatásért Díj”-at, ugyancsak ez évben a Magyar Köztársaság
Miniszterelnöke „Címzetes Főjegyző”-i
címet adományozott.
Dr. Kardos Józsefnek megköszönte
magas színvonalú, példaértékű vezetői
munkáját és jó egészséget, tartalmas
nyugdíjas éveket kívánt részére.
***
A képviselő-testület 2013. július 11.
napján ismét rendkívüli ülést tartott.
Az első napirend keretében az üdülőhely általános rendjéről szóló helyi
rendelet került módosításra; a rendelet
egy új szakasszal egészült ki, a „közterület filmforgatási célú használata”
címmel. 2013. június 14-én került kihirdetésre az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes
közhiteles hatósági nyilvántartásokkal
összefüggő, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV.
törvény. A törvényben egyebek között
módosításra került a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény (továbbiakban:
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Mgtv.). A módosítás értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló
közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos feltételeket rendeletben
kell szabályozni, a rendeletet a törvény
kihirdetését követő 30 napon belül kell
megalkotni.
A második napirend keretében a hivatalnál történt átfogó ÁSZ vizsgálat
megállapításaira készített intézkedési
terv elfogadásáról döntött a képviselőtestület.
A harmadik napirend keretében a Helyi
Építési Szabályzatról szóló rendeletmódosítás került végleges elfogadásra,
melyről az érintettek írásbeli értesítést
kapnak.
Ezt követően a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a sportöltöző
ünnepélyes átadása megtörtént. Bízik
abban, hogy a berendezés, felszerelés
további TAO támogatással továbbfejleszthető. Megkérte az SK vezetőjét,
hogy vigyázzanak az új sportöltözőben a
rendre és tisztaságra.
Köszönetet
mondott
valamennyi
önkormányzati dolgozónak, és valamenynyi támogatónak, segítőnek a Keszeg- és
Diós Fesztiválon való helytállásért.
A következő esztendőben a vándordió
az országhatáron kívülre, a Felvidékre
gurul, Diósförgepatony településre.
Tájékoztatta a képviselő-testületet,
hogy a keszthelyi Szociális Szolgáltató Központból Balatongyörök és
Várvölgy települések kiléptek, így kb.
100.000 Ft többletköltsége keletkezhet
jövőre önkormányzatunknak.
Az AVE Zöldfok hulladékszállító
céggel év végéig van szerződése Gyenesdiás Önkormányzatának. Ezt követően
várhatóan a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulással fogja az önkormányzat a társulási megállapodást megkötni.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
strand vízellátásának korszerűsítése
történt meg a strandon. A régi vezetékek cserére kerültek, a vízcsapok
perlátorokkal lettek ellátva. Már most
komoly megtakarítás tapasztalható.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2013. szeptember 17-én, (kedd),
18 órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.)
Beszámoló az
Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodás tapasztalatairól.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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FÜR UNSERE DEUTSCHSPRACHIGE LESER
Christoph Tag – J&A Keramik
25. Juli ab 15 Uhr
Gyenesdiáser Wallfahrts-Kirchfest
(Diáser Búcsú)
2. – 4. August 2013
Zusammen mit den beiden
Partnergemeinden Csíkszenttamás
(Siebenbürgen) und Gaal (Österreich) feiert
Gyenesdiás wieder den Diás Kirmes.
Freitag, 2. August 2013
16.00 Uhr:
Treffen bei der Diáser
Kirche, Gebet und Segen, „Wallfahrt“ zum
Lichtkreuz und zurück zum Gedenkpark
18.00 Uhr:
Konzert mit Sillye Jenő
und seinen Freunden
20.00 Uhr:
Tanzmusik im
Gedenkpark mit dem Madarak PartyOrchester
Samstag, 3. August 2013
10.00 Uhr:
Fotoausstellung im
Gemeindehaus anlässlich der 5- und
10-jährigen Partnerschaft mit unseren
Schwestergemeinden
18.00 Uhr:
Vorführungen der
Kulturgruppen von Gaal, Csíkszenttamás
und Gyenesdiás, danach Tanzmusik im
Gedenkpark
Sonntag 4. August 2013
10.00-11.00:
Gottesdienst / Heilige
Kirchfest-Messe in der Diáser Kirche
Musikabende im Gemeindehaus
Dienstag, 23. Juli 2013 um 20.00 Uhr
Konzert mit dem Festetics Bariton-Trio
Mittwoch, 31. Juli 2013 um 20.00 Uhr
Konzert mit Békési Mihály und seinen
Freunden,
Hornquartett
Mittwoch, 7. August 2013 um 20.00 Uhr
Kammermusik mit dem Ensemble der
György Festetics Musikschule
Mittwoch, 14. August 2013 um 20.00 Uhr
Sommerabendliche Cellomusik
mit Bánhidai Tamás (Cello) und Pusztainé
Puskás Zsuzsanna (Klavier)
Die Konzerte dauern ca. 1 Stunden.
Der Eintritt ist frei. Jeder ist herzlich
willkommen!
Organisation: Großgemeinde Gyenesdiás
und József A. Clubbücherei
Am Samstag, 10. August 2013 um 11.00
Uhr
findet im großen Saal des Gemeindehauses
die Ausstellung „Terra incognita“
des Künstlerehepaares Bálint Géza
Básilides und Marcelle Vallon-Basilides
statt.
Die Ausstellung wird von dem
Schriftsteller Iván Bächer eröffnet und
musikalisch von Enikő Nagy (Viola)
untermalt.

- 10 Vor dem langen Wochenende zum
Stephans-Tag können wir uns auf ein
weiteres Vergnügen freuen:
Freitag 16. und Samstag 17. August 2013 Dixie-Olympiade im Kárpáti-Park
Wir hoffen auf rege Beteiligung und bitten
Amateurmusiker des Genre Dixieland,
Blues, Ragtime und Klassischer Jazz um
ihre Anmeldung.
Am zweiten Tag (abends): GalaVorstellung mit der Happy Dixieland Band
Weitere Informationen und Anmeldung:
József A. Clubbücherei, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97,
Tel. 83/314-507, 30/342-3934, E-mail:
gyenesdiaskultura@t-online.hu
Heilige Ilona Kirchweih und StephansTag
18. – 20. August 2013
Wir laden Sie und Ihre Familie herzlich zu
unserem Kirchweihfest ein.
Sonntag, 18. August 2013 um 10.00 Uhr:
Heilige Kirchfest-Messe in der Gyeneser
Szent Ilona-Kirche
Ausserdem am Sonntag, ganztägig
Festetics Pferderennen – Vorlauf des
Nationalen Reiterfestivals
Es ist wieder soweit! Schon zum 4. Male in
Gyenesdiás auf der Faludi-Wiese.
Spannende Qualifikationsläufe und Vieles
mehr!
Weitere Informationen: Zoltán Varga (für
Teilnehmer, Anmeldung)
Tel: 30/402-2624, E-mail: khelikon.vazo@
gmail.com
oder TOURINFORM GYENESDIÁS
Tel: 83/511-790, E-mail: gyenesdias@
tourinform.hu
Am Abend: Musik und Tanz auf dem
Kárpáti-Platz beim Diáser Spielstrand.
Montag, 19. August 2013
LosAnGyenes American Car Club Amerikanische Autos und Rock´n-Roll
auf dem Kárpáti-Platz.
Sehenswerter Auto-Korso, namhafte
Musiker und Darsteller: Iron Cats, Will
Burn, The River Sharks, Flora and the
Boogie Boys – DJ-Unterhaltung
Dienstag, 20. August 2013 - Stephans-Tag
Heilige Festtagsmesse
Schon ab morgens wird im kleinen
Hirtenhaus Brot gebacken.
Außerdem: Musik und vergnügliche
Unterhaltung mit dem Gyenesdiáser
Gesellschaftsverein GYKÉ
Organisation und weitere Informationen:
József A. Clubbücherei, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97,
Tel. 83/314-507, 30/342-3934, E-mail:
gyenesdiaskultura@t-online.hu

Gyenesdiási Híradó
Bitte beachten: Der 20. August /
Stephans-Tag ist Nationalfeiertag in
Ungarn.
Alle Geschäfte und Dienstleister - außer
Restaurants - haben geschlossen.
***
Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt
Samstag, 27. Juli 2013 ab 14.00 Uhr
Handwerkstag im Rahmen „Grünes Menü“
(Salate, frisch Gebackenes mit Käse),
Geschenk: Erfrischung aus hausgemachtem
Sirup oder DXN Fitness-Kaffee.
ACHTUNG!
Auf Vorbestellung – vorzügliche Pfirsiche
für den Vorrat und zum Einkochen!
Gelbfleischig, gehaltvoll!
Nur 250 Ft/kg – in 5kg- oder 10kg-Kisten
erhältlich. Vorbestellung beim Marktaufseher
Köhalmi Balázs unter Mobil-Tel. 30/3476036
Samstag, 3. August 2013 ab 14.00 Uhr
In Kata´s Langalló-Hütte Kolozsvárer
Speck-, Salami- und Käse-Langalló. 2 dl
Sirup als Geschenk.
ACHTUNG!
Gurken zum Einlegen und für die
Bevorratung zum günstigsten Tagespreis
erhältlich! Es lohnt sich!
Samstag, 10. August 2013 ab 14.00 Uhr
Unvergleichliche Sommerapfel-Aktion - die
günstigsten Tagespreise im Umland!
***
Gemeindenachrichten
Ab 1. Juli 2013 ist der Amtsvorsteher
Dr. Kardos József im wohlverdienten
Ruhestand. Der Bürgermeister Gál Lajos
hat Frau Czibor Zoltánné als Nachfolgerin
benannt.
Wiederholter Aufruf an alle
Grundstückseigentümer: Bitte auf und
vor Ihrem Grundstück Ordnung halten
und starke Verunkrautung vermeiden.
Bitte achten Sie besonders auf Ambrosia,
das Beifußblättrige Traubenkraut (ungar.
parlagfű). Der Pollen dieser gelbblütigen,
krautigen Pflanze, aber auch der Hautkontakt
mit dem Blütenstand kann heftige Allergien
auslösen. Die Pflanze muss daher unbedingt
vernichtet werden. Zuwiderhandlungen
können mit Geldstrafe belegt werden.
Die Strandkarte ist noch bis 31. Juli 2013
am Gyeneser Lidó-Strand an der Kasse
erhältlich.
Wochentags zwischen 8 – 10 Uhr.
Die Öffnungszeiten der Strände haben sich
geändert. Bis zum 20. August 2013 sind die
Bäder bis 19 Uhr geöffnet (statt 18 Uhr).
Öffnungszeiten der Kompoststelle:
Dienstag, Donnerstag, Freitag 15 – 18 Uhr,
Samstag und Sonntag 9 – 13 Uhr,
Montag und Mittwoch geschlossen.

Gyenesdiási Híradó
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A balatoni háztartásokba kerül a Zöld ábécé
A közeljövőben mintegy 20 ezer Balaton környéki háztartásba jut el a Zöld Balaton- kampány kiadványa, a
„Zöld ábécé”.
A 24 oldalas füzet nem más, mint egy fenntartható életmóddal kapcsolatos fogalomtár. Olyan, ami elsősorban
a Balaton-part adottságait veszi figyelembe, ugyanakkor minden érdeklődő számára hasznos lehet.

„Arra törekedtünk, hogy egyensúlyt találjunk a tudományos pontosság és alaposság és a közérthetőség, a
mindennapok gyakorlata között. Reméljük, hogy a Zöld ábécét forgatva Önök közül sokan ráébrednek arra, hogy
a környezet védelme csak nagyon kis részben valami elvont eszme, szép filozófia, sokkal inkább odafigyelés,
gondolkodás, felelősségérzet és a mindennapok gyakorlatának ötvözete. Ha tájékozottak vagyunk, tudjuk,
miként lehet megváltoztatni életünket úgy, hogy azzal egyszerre szolgáljuk a saját magunk jól felfogott érdekét
és jövő generációit” – írja az előszóban Gál Lajos, a Gyenesdiás polgármestere.
Ízelítő a címszavakból:
Gázkészülékek tisztítása: Akár 10 százaléknál is több energia fogyhat el akkor, ha nem fordítunk kellő
figyelmet a gázkészülékeink tisztán tartására. A szennyeződés lehet akár a hőcserélő lamellái közötti, vagy
beszélhetünk a belső vízkő lerakódásáról, az eredmény ugyanaz: hőszigetelő réteg keletkezik, ami rontja a
készülék hatásfokát.
Hőszivattyú: Olyan berendezésről van szó, amely az egyik oldalán hőt vesz fel, amit a másik oldalán – magasabb
hőmérsékleten – pedig lead. A folyamat célja, hogy a berendezés segítségével a levegőben, a talajban és a
vízben található hőenergiát fűtési célra lehessen hasznosítani.
Hűtőszekrény, fagyasztó: Bár a modern gépek már összehasonlíthatatlanul kevesebb energiát fogyasztanak,
mint elődeik néhány évtizeddel ezelőtt, de 24 órás működésükkel még mindig a legnagyobb háztartási
áramfogyasztók közé tartoznak. Ha újat veszünk, nagyon figyeljünk az energiaosztályra, hiszen hűtőszekrényt
általában hosszú távra veszünk. Igyekezzük az otthon hűvösebb szegletébe elhelyezni, ha többet üzemeltetünk
belőlük, gondoljuk át, hogy mindig szükség van-e párhuzamos használatukra. (l. még: A-energiaosztályú
háztartási gépek)
Ingatlanárak: Egy 2013 tavaszán publikált elemzés
szerint a magyar ingatlanpiac végre eljutott
odáig, hogy a ház- és a lakásárakban elismeri
az energetikai felújítások költségét, így annak
megtérülésénél már nemcsak az energiaszámlák,
de a lakás értéknövekedését is figyelembe lehet
venni.
Perlátor (vízrendező): Egy csapon percenként 10–
15 liter vizet tudunk kiengedni, ám egy néhány száz
forinttól néhány ezer forintig terjedő perlátorral
ez a mennyiség 3–4 literre mérsékelhető, mivel
a szerkezet levegővel dúsítja a vizet. A legjobbak
azok, amelyeken percenként körülbelül kettőhárom liter víz folyik át (felhasználástól függően).
A Zöld ábécé kiadvány – amelyben nyereményjátékot, hasznos táblázatokat, sőt egy hajtogatható
balatoni zöld békát is tartalmaz – ingyenesen
letölthető a www.zold-balaton.hu weboldalról.

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi
nyereményjátékok
www.zold-balaton
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Apróhirdetés: ÉTI gázkazán és KLU lemezkazán kilós
árban eladó Gyenesdiáson. Tel.: 06 20/9769-225

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Vágott és cserepes virágok kaphatók!
Továbbá dekorációk, kegyeleti

Viki kozmetika
30/50-40-648
3D műszempilla

Vera fodrászat
30/266-8930
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14.
Tel: 83/316-659

Litográf-95

csokrok, koszorúk nagy választékban

NYOMDA

Üzlet: Gyenesdiás,

Telefon:
06 83/510-696,
06 70 248 1347

Tel: 70/235-36-05

Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Web: www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu

Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, 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 • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó
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Kitűnő hangulat volt a Borfesztiválon

Számítógépes futóműbeállítás
Ellenőriztesse futóművét, hogy idő előtt ne
menjenek tönkre a gumiabroncsok!

A halászléfőzők a Keszegfesztiválon. Balról: Kovács csapat (Zalaszabar) Kovács György
és barátja (Marcali), Felsőrajki Öregfiúk, Gyenesdiási Fürdőegyesület, Ángyán Szilveszter,
Barcza Zoltán zsűrielnök, Hársfalvi György műsorvezető. Cikkünk a 2. oldalon

A KOMPLEX MEGOLDÁS
Keszthely, Külső Zsidi u. 15/B.

Nyílászáró és Bútorgyártó Kft.

BEMUTATÓTEREM

•
•

Tel.: 83/314-564 Fax: 83/510-667
06-30/901-8153, 30/901-8154
duplex.98@t-online.hu • www.duplex98kft.hu

fehér műanyag
nyílászárókra
fehér, műanyag
nyílászárókra.

-32%

-42%

Fa nyílászárók és bútorok gyártása
egyedi méretekben, kedvezménnyel!

RÖVID GYÁRTÁSI HATÁRIDŐ!

/Cserép Gumiszerviz mellett/
Az akció érvényes:
2013.06.27-től a készlet erejéig.

Redőnyök,
szúnyoghálókk
méretre
gyártása!

AKCIÓ! AKCIÓ!
magyaros grillkolbász ...........1900
1900 Ft/kg
bajor grillkolbász ..................1900
1900 Ft/kg
füstölt császár vég ................. 999 Ft/kg
füstölt tokaszalonna .............. 999 Ft/kg
• kiváló magyar sertés hús
11 kg-os gázpalack csere: 5300.• friss marhahús
Friss
hízott kacsa liba alkatrészek
• friss csirke hús
elfogadóhely

elôrendelése. Különleges ételekhez a
hozzávalókat rendelje meg nálunk!

Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.

Az akció 2013.07.31-ig
31 i ill a ké
készlet
l t erejéig
jéi éérvényes.
é

KESZTHELY,
KÜLSŐ ZSIDI U.15/B.

Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19

2013. július
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
Gyenesdiási Komáromy Pékség
termékei naponta 4x kemencéből
a polcra.

Ropogós zsemle 20 Ft/db
Nemzeti Dohánybolt és Vinotéka
Nyitva minden nap: H-V: 6.00-19.00
Dohánytermékek teljes választéka.
Villányi, szekszárdi, balatonmelléki és
keszthelyi folyóborok, hűtött sör és üdítő.

Zöldség-gyümölcs:

Étterem

Gyenesdiási Híradó

Gyenesdiáson a
Béke u. 2. alatt

(Kossuth L. u., Béke u.
Tel.: 06 83 200 177 sarka, volt Tüzes csárda)

NAPI 3 FÉLE MENÜ:
I. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 750 Ft

Hazai termékek teljes választéka,
napi legkedvezőbb áron.

Hétvégén (szombat-vasárnap)
családi menü – 4 fô részére 5.000 Ft

Somogyi új burgonya
I.o. 149 Ft/kg • IV.o. 99 Ft/kg

Nyitva: egész évben

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

naponta 11.30-22.00 óráig

Pelso Optika
VONYARCVASHEGY

INGYENES

DIÁS KERTCENTRUM
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.
A DIÁSI EMLÉKPARKKAL SZEMBEN
Nyitva a hét minden napján. Tel.: 06 30/256-80-22

SZEMVIZSGÁLAT
AUGUSZTUS VÉGÉIG!
Szemüvegkeretek a legkisebbektől az idősekig
széles választékban, kedvező áron...
Szemvizsgálat: minden kedden 17.30-tól bejelentkezés alapján!

Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett)
Könnyen megközelíthető helyen, közvetlenül buszmegállónál (iskola),
ingyenes parkolás zárt udvarban!
Nyitva: H: 9-17, K: 9-19, Sze-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVA
Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066, Email: pelsooptika@gmail.com

SZÜLETÉSNAPJÁT
VAGY NÉVNAPJÁT
ÜNNEPELJE NÁLUNK
BARÁTAIVAL.

ALKA

LMA

ÉLŐZ NKÉNT
ENE!

Leves - Főétel - Desszert

Csak 2000 Ft/fő
Étlapról, bejelentkezés alapján

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

(2013. 01. 31-től visszavonásig)

Menü 850 Ft
Nyitva tartás: naponta 11-22 óráig • Hétfő: szünnap

Hidegtálak, sültes tálak elvitelre is!

