GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2014. augusztus XXV. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 12-én

Programajánlat
Augusztus 13-án 20 órakor Községházi
esték: Kiss-Domonkos Judit és Lugosi
Anna romantikus hangversenye
Gyenesi Szent Ilona Búcsú augusztus
15-17.
Augusztus 15. Péntek, Kárpáti-korzó
15.00 órától Katonatalálkozó: szeretettel
várjuk az egykoron volt katonákat egy
közös nosztalgiázásra a katonaévekről.
Katonai relikviák (távcsövek, kitűzők,
ruhák, telefonok, sapkák) kiállítása
katonai sátrakban, valamint régi
katonai autók bemutatója Czafit Lajos
magángyűjteményéből.
Gyerekeknek: katonai ruhák, sapkák
felpróbálhatók, és megfelelő számú
érdeklődő esetén a katonai autókkal
kocsikázás, felvonulás.
18.00 órától Kárpáti Korzó II. ütemű
fejlesztésének ünnepélyes átadása, Skate
pálya új elemeinek avatása, gyenesi búcsú
ünnepélyes megnyitója
19.00-02.00 Utcabál a Silver Banddel
Augusztus 16. Szombat, Kárpáti-korzó
III. Los An Gyenes rockabilly buli, BIG
DAY részletes program a 4. oldalon

A Diási Játékstrandon – éppen szép idő van

A balatontipp.hu internetes portál, szavazatok alapján idén is értékeli a balatoni strandokat
– az elmúlt 3 évben kétszer a Diási Játékstrand volt a Balaton legjobb strandja – , ehhez e
weblap felkeresésével, annak a vége felé lévő, a fizetős strandok listáján a Gyenesdiás Diási
strandra kattintva, majd a Strandosztályozás 2013-2014 kockára kattintva lehet kitölteni az
értékelőlapot. Figyelem! A határidő hamarosan lejár, osztályozni 2014. augusztus 15-én 24
óráig lehet. Az eredményt 2014. augusztus 17-én hozzák nyilvánosságra. Hajrá Diási strand!

Augusztus 17, vasárnap, Faludi-sík,
Festetics pálya

a Nemzeti Vágta gyenesdiási előfutama
Programok 9.00 órától:
A fő futamon kívül kishuszár futam és
lovas ügyességi versenyek
Színes lovasprogramok, gyerekanimáció és
sok más meglepetés
Egy igazi egész napos lovas családi nap!

19.30 órától búcsúi bál a Kárpáti- korzón
a Gin Tonic zenekarral, a Nóta Tv és a
Muzsika TV állandó szereplőjével Ronyval.
továbbiak a 4. oldalon

Ultrahangos vizsgálóberendezéssel gazdagodott a gyenesdiási orvosi rendelő felszereltsége
A közel 5 millió forint értékű készülék a hazai körülmények között a legkorszerűbbek közé
tartozik. Az ünnepélyes átadás résztvevői, közreműködői: (balról) dr.Vajda Gábor háziorvos,
akinek személyes, baráti kapcsolatának köszönhető a készülék, dr. Frank Walter, dr. Hashmat
Ibrahimkhail – az adományozó Molde-i (Norvégia) kórház képviselői, dr. Csehi Ottó alpolgármester, dr.Gergye Miklós önkormányzati képviselő, szakgyógyszerész, Honyák Zsuzsanna
aszisztens, dr.Vajdáné Varga Hajnalka orvosi kisegítő. Cikkünk a következő olalon.

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 5.
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Ultrahangos vizsgálóberendezéssel gazdagodott
a gyenesdiási orvosi rendelő felszereltsége
2014. augusztus 6-án kis ünnepség keretében átadásra került a
Molde-i (Norvégia) kórház adománya, egy kiváló minőségű Hitachi
ultrahang készülék. A készüléket a norvég kórház képviseletében dr.
Hashmat Ibrahimkhail és a szállitást személyesen végző kollégája,
dr. Frank Walter adta át az önkormányzatot képviselő dr. Csehi Ottó
alpolgármesternek, és dr. Gergye Miklós képviselőnek, valamint a
rendelő személyzetének (képünk a címoldalon). Az adományozás a
régebben a keszthelyi kórházban dolgozó, jelenleg Norvégiában praktizáló dr. Ibrahimkhail-lal ápolt személyes kapcsolatnak köszönhető.
A kitűnő állapotú, de Norvégiában lecserélt készülék Gyenesdiás
lakossága egészségének megőrzését és javítását szolgálja. Lehetővé
válik az acut hasi kórképek helyben történő diagnosztizálása, illetve
a jelenleg több hónapos ultrahangra való várakozási idő lecsökkentése. Az ultrahang üzembehelyezése a szükséges engedélyek beszerzése után néhány héten belül várható. A vizsgálatokat dr. Ifi Ferenc, a
Keszthelyi Radiologiai Osztály osztályvezető főorvosa végzi, a jelenlegi magánrendeléseknél jóval kedvezőbb áron. A kellő gyakorlat
megszerzése után a helyi háziorvosok is használatba veszik a készüléket. Elmondható, hogy az országban talán egyedüli háziorvosi rendelő
a gyenesdiási, amelyik a már meglévő kitűnő felszereltségen felül
hasonló, széles körűen használható ultrahang készülékkel rendelkezik, tovább javítva a község egészségügyi ellátásának színvonalát.

Július 25-én zajlott a J & A Kerámiaház hagyományos
Kristóf-napi házünnepe (továbbiak az 5. oldalon)

Népszerűek a szerdai Községházi esték sorozat előadásai. Képünk
a Re-Folk együttes (balról: Horváth Szilárd, Szalai Andrea, Burucs
Zoltán, Rezes Gábor és Hintalan Gergő) koncertjén készült, ahol
a település az elhangzott dalokkal az I. Világháború kitörése 100.
évfordulójára emlékezett (a sorozat további darabjairól a programajánlóban tájékozódhatnak)

Nagyon látogatottak a Pásztorházban tartott kézműves foglalkozások.
A települás kínálatában szereplő állandó progrmok között a
gyakori rossz idő miatt (is) sokan próbálkoznak a keddi bőrözés,
ékszerkészítés, a szerdai hímzés és a csütörtöki mézeskalács díszítés
technikákkal.

Július 24-én került átadásra a Diási játékstrand többfunkciós mobil stégje, illetve az itt létesített akadálymentesített vízi bejáró. A most felavatott elemek tovább színesítik a „Balaton legjobb strandja” kínálatát, illetve megkönnyíti a mozgássérültek vízbe jutását.

Gyenesdiási Híradó
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2014.
a helyi választási iroda közleménye

Magyarország
Köztársasági
Elnöke
2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását.
A választópolgárok a választói névjegyzékbe
vételükről 2014. augusztus 25-ig kapnak
értesítést.
SZAVAZÁS: A választópolgár személyesen,
a lakcíme szerinti szavazókörben (mindhárom
szavazókör az általános iskolában) szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig
tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási
helyének érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási
helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló
kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet
benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a helyi választási
irodában.
Mozgóurna iránti kérelem: A kérelmet
a szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában
egészségi
állapota
vagy
fogyatékossága miatt gátolt választópolgár
nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelemnek
a választás kitűzését követően, de legkésőbb
a szavazást megelőző második napon (2014.
október 10.) kell megérkezni a helyi választási
irodához vagy a szavazás napján, legkésőbb
15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló
bizottsághoz.
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán külképviseleti
választási iroda nem működik, így szavazni
külföldön nem lehet.
Jelölő szervezet bejelentése: Azt a szervezetet,
amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését
követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a

Tisztelt Gyenesdiásiak!
Hamarosan lejár az önkormányzatok rendszerváltást követő hatodik választási ciklusa.
Gyenesdiáson – talán bátran kijelenthetjük –
az aktuális helyi önkormányzatok sikeresen
teljesítették feladatukat. Úgy gondolom, hogy
az 1990-es első választás jól sikerült, 4 ciklusban Szalóky Jenő, majd 2 ciklusban Gál Lajos
nevével, polgármesterségével fémjelzett testület összetétele mindig csak kicsit változott,
egyfajta folyamatosság volt tapasztalható az
önkormányzati munkában, a polgármestereken kívül az alpolgármester és a testület, különösen néhány meghatározó képviselő tevékenységének is köszönhetően. Nem tudjuk,
hogy a mostani választások eredményeként
mennyire változik majd a testület összetétele,
hiszen nem ismert, hogy kik lesznek a képviselőjelöltek, a régiek közül hányan vállalják
a jelöltséget, milyen összetételű új képviselőtestület folytathatja újabb, immár kicsit hos�szabb, mint 4 évre a munkát.
A település életéért, eredményeiért felelős-
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területi választási bizottságnál vagy a Nemzeti
Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a
képviseletére jogosult személy jelentheti be.
Jelölt- és listaállítás
Képviselőjelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott.
Polgármester-jelölt az, akit a 10 000 vagy annál
kevesebb lakosú település választópolgárainak
legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A jelölt állításához szükséges ajánlások
konkrét számát a helyi választási iroda vezetője
állapítja meg legkésőbb 2014. augusztus
18-áig. A szükséges ajánlások számának
megállapításakor a választópolgárok számát
– egész számra felfelé kerekítve – a központi
névjegyzék 2014. augusztus 15-ei adatai alapján
kell megállapítani.
AJÁNLÁS: Polgármester vagy képviselő
jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet 2014.
szeptember 8-ig. Az ajánlóívet a független
jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
illetve a jelölő szervezet a helyi választási
irodától igényelheti. A választási iroda az
igénylését követően haladéktalanul, de
legkorábban 2014. augusztus 25-én átadja az
igénylő részére az általa igényelt mennyiségű
ajánlóívet. A választási iroda valamennyi
ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő
bélyegzőlenyomattal lát el.
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a
választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni
az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi
azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint
az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár
egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a
további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem

vonható vissza.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő
szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni
szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:
Nem gyűjthető ajánlás:
az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén
munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból
fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése
közben,
a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban
levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön,
állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati
szervek hivatali helyiségében,
felsőoktatási és köznevelési intézményben,
egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár
részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet
előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy
annak ígéretét.
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A független jelöltként indulni szándékozó
választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási
irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre
álló határidőben (legkésőbb 2014. szeptember
8. 16.00 óráig). E kötelezettség elmulasztása
esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes
választási bizottság hivatalból eljárva bírságot
szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000,-Ft.
További információért forduljanak bizalommal
a Helyi Választási Irodához személyesen vagy
telefonon (312-737).

séget érzők mindig érzik a választás tétjét,
nem mindegy, hogy Gyenesdiás közösségei
milyen körülmények között végezhetik feladataikat, marad-e továbbra is a kiegyensúlyozott, „pártvitáktól” mentes légkör, vagy
erőinket, az önkormányzat vagyonát, bevételeit az eltérő, sokszor nem a közösség szempontjait előtérbe helyező érdekek emésztik
fel, mint ahogy sok környező településen ez
tapasztalható. Itt nem konkrét politikai pártokra gondolok, hanem inkább érdekcsoportok nézetkülönbségeire.
A jelöltállítás, illetve ajánlások összegyűjtése az eddigi ajánlószelvényes módszernél
egyszerűbb, hiszen képviselőjelöltnek 30, a
polgármesternek 90 aláírás szükséges a jelölőíven, figyelembe véve, hogy kb. 2900
választópolgár van a gyenesdiási választói
névjegyzékben, és változás a korábbiakhoz
képest, hogy egy ajánló több jelöltet is ajánlhat – míg korábban csak egy képviselői és
egy polgármesteri ajánlószelvénnyel rendelkezhettek a választók – derül ki a Helyi Választási Iroda közleményéből. Az ajánlásokat

augusztus 25-től szeptember 8-ig lehet gyűjteni.
Kérem a választópolgárokat, Tisztelt
Gyenesdiásiakat, hogy ajánlásukkal, szavazatukkal olyan jelölteket támogassanak, akik
érzik, vállalják a felelősséget településükért,
a közösség érdekeit saját személyes érdekeik fölé helyezik. Talán, ha itt megemlíteném,
eddig a gyenesdiási önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök ezért a munkájukért
nem kértek és nem kaptak tiszteletdíjat, mint
ahogy ezt csak kevés település mondhatja el.
Más, sokkal nehezebb anyagi helyzetben lévő
falvak képviselői habozás nélkül megszavazták saját tiszteletdíjukat.
A jelölteket szeptemberi számunkban fogjuk
bemutatni, már az ajánlóívek leadását követően. Az érdekeltek keressék szerkesztőségünket, képviselőjelöltek maximum (szóközökkel) 900, polgármesterjelölt(ek) maximum
1500 karakter terjedelemmel – elektronikus
formában. Ehhez arckép csatolható.
Hársfalvi György felelős szerkesztő

2014. augusztus
Programajánlat
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III. Los An Gyenes rockabilly buli, BIG
DAY
10.00 órától amerikai autók érkezése,
American Retro Shop, Pin-Up Girls, szól az
’50-es évek zenéje, Black Jack’s Club
Programok a nagy színpadon
17:00 Miss Losangyenes -Pin -Up
szépségverseny vàlasztàs!
17:20 Star Girls Rock and Roll Dance
17:40 Will Burn
18:10 Miss Losangyenes – Pin-Up
szépségverseny eredményhirdetés!
18:30 Losangyenes Tombola
19:30 Dj Miss Stray Cat
20:00 Marvelous Martin and The Alleykings.
Ausztria
20:45 Dj Dino
21:00 Ironcats Magyarorszàg
21:45 Dj Miss Stray Cat
22:00 The River Sharks Horvàtorszàg
22:45 Dj Dino
23:00 The Lucky Cupids Szlovénia
24:00 Dj Miss Stray Cat
01:00 Dj Dino
02:00 The End
Programváltoztatás joga fenntartva!
További információ:
Los An Gyenes: www.losangyenes.hu
Katonai találkozó kapcsán: Halász László +36-70/2233465 (Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület)
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
+36-83/312-737
Festetics Vágta: Varga Zoltán
+36-30/4022-624 (lovas programok),
valamit Hársfalvi György (kitelepülés, kulturális
programok)+36-20/9769-225
Tourinform Gyenesdiás, 83/511-790,
gyenesdias@tourinform.hu
www.facebook.com/gyenesdias

Augusztus 19-én 13-19 óráig kenyérsütés
– dagasztástól a kemencés sütésig – a
Pásztorházban. Érdeklődőket szeretettel
várunk.
augusztus 20-án Szent István-nap
ünnepi szentmisével és
20 órakor a Kecskés együttes
hangversenyével
Előzetes:
Szeptember 13-án szombaton délután
Szüreti Vígasságok, szüreti felvonulás és
folklórműsorok
Szeptember 20-án Gyenesdiási burgonyás
nap
További információ: www.gyenesdias.info.
hu, Tourinform iroda, ill Klubkönvtár • Tel.:
06 83/314-507
Lapzárta után nyílik Bagyó Claudine
festőművész kiállítása a Községházán. A
tárlat megtekinthető szeptember végéig, a
Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében.

Kedves Barátaink! Tisztelt Támogatóink!
Akiknek a 2014. július 25-én megrendezett
Kristóf-napi házünnepünk (képünk a 2. oldalon)
megrendezésében résztvevőknek az önzetlen és
szeretetteljes támogatását hálásan köszönjük:
Az áldást: Kuti Géza keszthelyi református
esperesnek, Péntekné Vizkeleti Mártának,
Hévíz város református tiszteletes asszonyának,
Deák Ákos atyát helyettesítő Zolcsák Miklós
gör. kat. atyának, a gyenesdiási ikonfestő
tábor vezetőjének. Tencz Károlynak a 80
éves evangélikus Kapernapum Szeretetotthon
igazgatójának és feleségének, Tenczné Tóth
Krisztinának, a kiadványaink (Gyenesdiási dalos
körkép, Ide hallik a gyenesi harangszó, Tele
kertem zsályával, Vallástörténeti Monográfia,
Gyenesdiási séták, 80 éves Kapernaum…)
szerkesztőjének.
Fővédnökünknek, Gál
Lajos polgármesterünknek és Gálné Németh
Ildikónak a GYFTE elnökének a rendezvényünk
támogatásáért és a Gyenesdiási Tündérkert
elindításáért. Hársfalvi Györgynek a Gyenesdiási
Köz-Kultúra Alapítvány kuratórium vezetőjének,
a Tourinform Iroda dolgozóinak, Kovács
Juditnak, Szirmai Katalinnak és Belenta Rékának
a plakát elkészítéséért és a marketingért és
a padokért, Szabó Juditnak a Zalai Hírlap
újságírójának a megjelent cikkért. Dr Horváth
István rendőrfőkapitánynak, Beke Dánielnek,
Czibor Zoltánné jegyző asszonynak és Pete
Zsoltnak a helyszín biztosításáért.
Stéger Timótnak és Pintér Mihálynak a
szomszédos területek rendelkezésre bocsátásáért.
Vaszily Zsoltnak és a Keszthelyi Burgonyakutató
Intézet vezetőjének és munkatárásainak, és a
Z+Z-nek a felszerelésért. A Vass Lajos Népzenei
Szövetség képviseletében Sziránszki Krisztiánnak
és családjának a hangosításért és a műsorban való
szereplésért. Murmann Marcellnek tüzikovácsnak
és családjának a kovácsolásért. Kristóf Ági és
Bálint festőknek a kiállított képekért. A Fanyűvő
Játékpark tulajdonosainak, a Varázshangok
az Egészségért Egyesület munkatársának,
Kőhalmi Áginak és Balázsnak a gyermek
játszóházért, Páli Rékának a mézeskalács
festésért, Horváth Csaba gölöncsérnek a
korongozásért, Gáts Tibor citerakészítőnek
a hangszerbemutatóért. Kovács Gyulának, a
Gyenesdiási Tündérkerthez öt különleges fáknak
az adományozásáért (Fűzalma, Sárgakörte,Budai
Domokos,Pónyik,Batur,Vérkörte és Kékalma),
Almási Bélának a portánk és az útszéli kereszt
közé telepített, Pórszombaton oltott almafáért,
Komoróczi Lajosnak a gyenesdiási 80 éves
Kapernaum kajszibarack fájáról általa oltott
facsemetéért. A Gyenesdiási Ízőrzők közül Vaga
Irmának, Tánczosné Marikának, Kovács Béláné
Gizikének, Szalóki Szilviának és a Komáromy
Pékség Kft-nek az ízletes ételekért. A J&A
Kerámiaház csapatában: Budai Zsófiának, Hannos
Gábornak , Kocsis Rékának, Nagy Krisztiánnak,
Nánássy Noéminek, Tóth Eszternek, Tóth
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Leventének és Vértesaljai Lászlónak az egész napi
helytállásért a berendezésben és a kiszolgálásban.
A fellépőknek: Bese Botond és Kovács
Péter dudás népzenészeknek, Varga Zoltán
tekerősnek, a csabrendeki Kacagó Gerléknek,
kiemelten Szilágyi Franciskának, Fodor Ivánnak,
családjának és a Gyenes Táncegyüttes megjelent
tagjainak, az ikonfestő tábor megjelent tagjainak,
a Kapernaum Dalnokainak, Eső Tamásnak
és családjának, a Gyenesdiási Dalárdának a
közreműködésért. Finta Mayának és Újhelyi
Gábornak a fotókért, Csányi Zoltánnak a
videofelvételért és mindannyiuknak, akik itt név
szerint nem szerepelnek, de aktív résztvevői
voltak az ünnepünknek.
Hálásan köszönöm a családunk tagjainak:
édesanyámnak
Orbán
Istvánnénak,
Pék
Andrásnak, Pék Vilmosnak és Dr Sziklai
Melindának, Pék Flórián Kristófnak, húgomnak
Karáth
Máriának
és
keresztlányomnak
Rebeckának, unokahúgomnak Sue Smelzernek
és családjának, keresztlányomnak Tamás
Juliannának és férjének, Kerek Gábornak a
szeretetteljes családi összefogást.

Magyar Vándor
Klub
Lassan véget ér a nyári szünideje a
Gyenesdiási Magyar Vándor Klubnak… Meg is
állítanak sokan, hogy ugye, ősszel folytatódnak
a kirándulásaink?! Nos, természetesen:
igen! Hiszen Hazánk épített és természeti
örökségeinek sora végeláthatatlan! Mi pedig
megkíséreljük felkeresni a legszebbeket.
Legközelebbi kirándulásunkra szeptember
7-én (vasárnap) indulunk.
Az úticélunk? Az ország szíve, a Pilisben
található Dobogókő, valamint Szentendre
lesz.
Csodálatosan szép látnivalókat fűzünk ismét
fel ezen a nyárvégi vasárnapon. Szentendre és
a városka hangulata a Duna-ág ölelésében már
készen áll arra, hogy a Magyar Vándor Klub
kirándulóit elkápráztassa.
Klubunk nyitott, minden nyitott szemmel
és nyitott szívvel érdeklődőt várunk
tagjaink sorába, hiszen kirándulásainkat
klubtagjainknak szervezzük.
Az útra jelentkezni augusztus 25-től
személyesen lehet a Gyenesdiási József Attila
Klubkönyvtárban, illetve e-mailben.
Bővebb információk: www.magyarvandor.
hupont.hu honlapunkon.
Legyen Ön is tagja egy politikamentes
klubnak!
Jöjjön velünk, jelentkezzen kirándulásainkra!
Csányi Zoltán
a klub elnöke, a kirándulások szervezője

Gyenesdiási Híradó
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iskolai
hírek

Für Unsere Deutschsprachige Leser

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanévnyitó
időpontja 2014. szeptember 1. (hétfő) 8 óra.
A tanévnyitó után két osztályfőnöki óra
következik, majd 11 órától órarend szerinti
tanítás lesz.
Az első tanítási napon étkezést nem
biztosítunk. Ezen a napon déli 12 óráig lehet
véglegesíteni az étkezési igényeket, amely
alapján szeptember 2-tól, keddtől indul az
étkeztetés.
A tankönyvosztás pontos időpontjáról
és helyszínéről a későbbiekben az iskola
honlapján, facebook oldalán és a bejáratnál
elhelyezett plakátokon tájékoztatjuk Önöket,
mivel még nem tudjuk, mikor érkeznek a
tankönyvek az iskolába.
Az első és második évfolyamon tanuló
diákok ingyenesen kapják a tankönyvet.
Kérjük, a tankönyvek átvételekor a befizetett
csekket (tankönyvek áráról) hozzák magukkal.
Akik
jogosultak
kedvezményes
tankönyvvásárlásra,
szíveskedjenek
az
igazolásokat a tankönyvek átvételekor
magukkal hozni (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény jegyzői határozata, tartós
betegség igazolása, három vagy több
gyermekes családban élő..).
Köszönettel
Iskolavezetés
Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91. Tel., fax:
83/316-106 Mobil: 30/529-9604

Veranstaltungen im August
und Vorschau September 2014

PIACI HÍREK
A gyenesdiási piac minden nap várja kedves
vendégeit! Jöjjön el, fogyassza el ebédjét és
vacsoráját nálunk!
Július közepétől augusztus végéig hétfő
kivételével heti öt alkalommal élő zenével
és jó hangulattal várjuk a kedves látogatókat
esténként 18 órától.
Kínálatunk: Friss és helyben sült balatoni
halak, sült hurka és kolbász, kürtöskalács,
palacsinta és lángos, házi sajtok, friss
zöldség-gyümölcs, füstölt hal, tokhal,
csomagolt szürkemarha termékek, házi
szörpök, házi sörök, borok és házi pálinkák
a faházaknál.
Az asztaloknál friss rétes, sütemények,
zöldségek, gyümölcsök, sajtok, lekvárok,
szörpök, és kézműves termékek kaphatók.
További információ: Kőhalmi Balázs 06
30 347-6036

Mittwoch, 13. August um 20.00 Uhr
Musikabend
im
Gemeindehaus
Gyenesdiás
Romantisches Konzert mit Judit KissDomonkos (Cello) und Anna Lugosi (Klavier)
15.-17. August (Freitag – Sonntag) –
St.Ilona Kirchweihfest
Vor dem Stephans-Feiertag am 20. August
können wir uns auf ein langes Wochenende
freuen, das vollgepackt ist mit interessanten
Programmen.
Freitag, 15. August auf dem KárpátiPlatz
Ab 15.00 Uhr - Soldatentreffen: einstige
Soldaten mit nostalgischen Relikten aus
dem damaligen Soldatenleben (Fernrohre,
Erkennungsmarken, Kleidung, Telefone,
Mützen und Kappen). Ausstellung im
Soldatenzelt, einige alte Fahrzeuge aus der
Sammlung von Lajos Czafit. Kinder können
die alten Kleidungsstücke und Kappen
anprobieren oder in den alten SoldatenFahrzeugen umhergefahren werden.
Ab 18.00 Uhr: Nach der Weiterentwicklung
des Kárpáti-Parks wird nun das II. Element der
Skate-Bahn geweiht und festlich anlässlich
der Eröffnung des Gyeneser Kirchweihfestes
übergeben.
19.00 – 02.00 Uhr: Straßen-Ball mit der
Silvester-Band
Samstag, 16. August auf dem KárpátiPlatz
III. Los An Gyenes Rockabilly-Party –
BIG DAY
ab 10.00 Uhr: amerikanische Autos,
sehenswerter Auto-Korso, amerikanischer
Retro-Shop, Musik aus den 50-ern, Black
Jack´s Club
Programm auf der großen Bühne:
17:00 Miss Losangyenes - Pin-Up
Schönheitswettbewerb 17:20 Star Girls
Rock´n-Roll 17:40 Will Burn 18:10 Miss
Losangyenes – Bekanntgabe der Pin-UpSchönheitskönigin
18:30
Losangyenes
Tombola 19:30 DJ Miss Stray Cat 20:00
Marvelous Martin and The Alleykings aus
Österreich 20:45 DJ Dino 21:00 Ironcats aus
Ungarn 21:45 DJ Miss Stray Cat 22:00 The
River Sharks aus Kroatien 22:45 DJ Dino
23:00 The Lucky Cupids aus Slowenien 24:00
DJ Miss Stray Cat 01:00 DJ Dino 02:00 Ende
Sonntag, 17. August ab 09.00 Uhr auf der
Faludi-Wiese - Festetics-Rennbahn
Festetics Pferderennen – Vorlauf des
Nationalen Reiterfestivals

2014. augusztus
Es ist wieder soweit! Nun schon zum 5. Male
in Gyenesdiás.
Außerhalb
der
spannenden
Qualifikationsläufe:
Kleine
Husaren,
Pferde-Geschicklichkeits-Wettbewerb,
Überraschungen für Kinder und Vieles
mehr! Den ganzen Tag ein richtig buntes
Pferdeprogramm für die ganze Familie.
Ab 19.30 Uhr auf dem Kárpáti-Platz:
Kirchfest-Ball mit dem Gin Tonic Orchester
Dienstag, 19. August
Nachmittags wird im kleinen Hirtenhaus
Brot gebacken (ab 13 bis 19 Uhr).
Mittwoch, 20. August – Stephans-Tag
um 10.00 Uhr: Kirchfestmesse in der
St.Ilona-Kirche
um 20.00 Uhr: Pro Musica Antiqua mit
dem Keckskés Ensemble im Rahmen der
Musikabende im Gemeindehaus.
Am 20. August ist Nationalfeiertag.
Alle Geschäfte und Dienstleister - außer
Restaurants - haben geschlossen.
Vorschau:
Samstag, 13. September
Das
traditionelle
Weinlesefest
in
Gyenesdiás als Abschluß der Saison.
Keltern beim Darnay Weinkeller mit der
alten Weinpresse, anschließend Festzug
zum Kárpáti-Platz, Folkloreprogramme,
Kunsthandwerkermarkt,
Vorführungen
von altem Handwerk. Alle sind herzlich
willkommen und werden sicher wie in jedem
Jahr begeistert sein.
Samstag, 20. September ab 14.00 Uhr
3. Gyenesdiáser Kartoffel-Tag auf dem
Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt
An diesem Tag dreht sich alles um die
Kartoffel-Knolle
Weitere Informationen in unserer nächsten
Ausgabe sowie in der Klub-Bücherei – Tel.
83 / 314 507 oder im TourInform-Büro, www.
gyenesdias.info.hu
Informationen für unsere deutschprachigen
Einwohner auf Seite 10-11.

Ungarischer Wanderer-Club

Langsam neigt sich der Sommer zu Ende.
Wir suchen schon wieder die schönsten Ziele
für unsere beliebten Ausfahrten aus. Bei
unserem nächsten Ausflug am Samstag, 7.
September geht es nach Pilis (Pilisgebirge)
und Dobogókő. Es liegt an der westlichen Seite
der Donau zwischen Budapest und Esztergom.
Außerdem besuchen wir die wunderschöne
kleine Stadt Szentendre unterhalb des DonauKnies.
Bis zum 25. August können Sie sich in der
Gyenesdiáser J.A. Klub-Bücherei anmelden.
Weitere Informationen: www.magyarvandor.
hupont.hu
Csányi Zoltán, Vorstand des Wanderer-Clubs

2014. augusztus
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A Re-Folk együttes koncertje mellett október hónapban ismét
megemlékezünk az I. Világháború kitörése 100. évfordulójáról
egy kis előadással, Varga Erzsébet budapesti képeslapgyűjtő
ebből a korszakból, illetve az e témából összeállított
válogatása bemutatásával.
Szívesen kiállítanánk a T. Olvasók, Gyenesdiásiak
által megőrzött e korból származó tárgyakat,
relikviákat, fotókat, dokumentumokat,
akár csak a kiállításmegnyitó idejére is.
Akinek ilyen van a birtokában, kérem jelezze a
Klubkönyvtárban.
Október végére terveztük a néhány évente
megrendezendő gyenesdiási amatőr alkotók kollektív kiállítását.
Kérjük, hogy az érdekeltek jelentkezzenek a Klubkönyvtárban

Szokásos „őszi”, egyesületi tagjaink számára rendezett horgászversenyre
2014. augusztus 30-án, szombaton 7-11 óráig kerül sor, az alsógyenesi
kikötő előtt, kijelölt helyen, csónakból.
Nevezni a verseny megkezdése előtt fél órával az alsógyenesi tanyán
lehet. Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft, ifjúsági 500 Ft. (Gyermekek a
horgászat szabályai szerint nem horgászhatnak csónakból)
A horgászversenyre alkalmatlan időjárás esetén, változatlan feltételekkel
másnap, 31-én vasárnap kerül sor a verseny megrendezésére.
A verseny szabályai: Horgászni a horgászengedély szerinti szabályos
felszereléssel lehet. Az értékelés egyéniben történik. Párosban horgászók
esetén a fogást átlagoljuk. A csónakban csak a nevezett versenyzők
tartózkodhatnak.

A Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület Elnöksége
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Egyesületi horgászverseny!

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
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

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, 06 20/9769-225, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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A Röplabdaközpont minden elvárás felett
teljesített az idei, 2014. évi strandröplabda
szezonban. Mint ahogy sokak számára is
ismert tény az, hogy Gyenesdiás a térség egyik
kiemelkedő helyszíne a strandröplabdának.
A Magyar Röplabda Szövetség elismerését
is kivívta az elmúlt években nyújtott
teljesítményünk, amelynek az idei nyárra
vonatkozó bizonyítékai a következők:
- Júniusban településünk és a NyugatBalatoni Regionális Sportcentrum Egyesület
látta vendégül az U17-es magyar női röplabda
válogatottat. A nálunk töltött 10 nap része volt
az Ifjúsági Európa Bajnoki selejtezőkre való
felkészülésnek. Egyesületünk – a szervezési
feladatok segítésén túl – biztosította a válogatott
számára, az eredményes felkészülés érdekében
saját felszerelését, illetve segítette az edzések
megtartását. Szabados István szövetségi
edző nyilatkozata szerint, nagyon elégedett
volt az Egyesületünk, a Röplabdaközpont
támogatásával, az edzési feltételek biztosításával,
az ellátással (szállás, étkezés), melyet a Sportház
Hotel biztosított.
- A
Magyar
Röplabda
Szövetség
strandröplabda
bíróképzést
tartott
a
Községházán. Egyesületünkből 8-an tettek
sikeres vizsgát. A vizsga főpróbája a Zánkán
megrendezett Diákolimpia Strandröplabda
Országos Döntőjén volt, ahol az újdonsült
bírók segítettek a rendezvény eredményes
lebonyolításában.
- Gyenesdiáson tartotta a Magyar Röplabda
Szövetség Ifjúsági,- és Utánpótlás Bizottságának
kihelyezett ülését. A három napos rendezvényen
a bizottsági a röplabda sportág ifjúsági és
utánpótlás képzési, etikai, versenyrendszer és
nyilvántartási kérdései kerültek terítékre.
- Júliusban a Diási Játékstrand adott
méltó helyszínt a Magyar Strandröplabda
Bajnokság (OB) III. fordulójának. Azt,
hogy otthont adhattunk ennek a kiemelkedő
rendezvénynek, komoly elismerésnek érezzük
a Magyar Röplabda Szövetség részéről, a
helyszín magas színvonala és egyesületünk
tagjainak felkészültsége iránt. A 2014. évi
versenysorozatban olyan helyszínek közé
kerültünk be, mint Győr, Debrecen, Miskolc
megyeszékhelyek, egyedüli Balaton – parti
településként. A Magyar Röplabda Szövetség
tervei között kiemelkedő helyen található,
hogy Gyenesdiás, mint egyedüli Balaton – parti
település, kiemelt strandröplabda központként
szerepeljen. A strandröplabda pályák tovább
fejlesztésével,
felújításával
(homokcsere,
lelátók felújítása, árnyékolása, pálya közeli
szociális létesítmények fejlesztése) révén
igazi strandröplabda centrummá válhat a diási
Játékstrand.
- Júliusban a Magyar U14-es és U18as Strandröplabda Válogatott is nálunk
edzőtáborozott. A válogatottba meghívást kapott
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egyesületünk ifjú tehetsége,
Sebestyén Flóra, aki a Sport
XXI. teremröplabda válogatott
keretének is a tagja.
- Júliusban
újabb
országos versenyként került
megrendezésre 2014. évi
egyfordulós
Utánpótlás
Strandröplabda Kupa, ahol
a Röplabdaközpont további
kiemelkedő sikereket ért el. Az
U 14 korcsoport versenyében
a Bakony – Balaton Röplabda
Akadémia válogatottja első
helyezésében a válogatott
tanítványunk Sebestyén Flóra
tevékeny részt vállalt a csapat
A 2014. évi U14 Magyar Bajnok csapat a BBRA válogatott, melytagjaként.
nek
tagjai között a képen balról a 2. a válogatott Sebestyén Flóra,
Az U16-osok megmérettetésében egyesületünk egyik a Röplabdaközpont igazolt játékosa Szabó Tamás és Fehér Tibor
vezetőedzővel
strandröplabda párosa, a Héri
Sára és Tóth-Lakits Petra
végeztek az élen és lettek 2014.
év U16-os Magyar Bajnokai és
ezzel a településnek is Magyar
Bajnoki címet szereztek.
Az U16 versenyen elindult
többi párosunk sem vallott
szégyent. A Hegyi Bianka
– Horváth Panna és a
Sebestyén Flóra – Szedresi
Eszter párosok a 9. helyen
végeztek a legjobb 16. csapat
versenyében.
Az idősebbek, az U 18
korcsoport versenyében a
Németh Zsófia – Héri Sára
A 2014. évi U16 Magyar Bajnok párosa a Röplabdaközpont
páros a 7. helyen, a Tóth –
játékosai: Héri Sára, Tóth - Lakits Petra a dobogó legfelső fokán.
Lakits Dalma – Tóth –Lakits
Tótok Barbara – Németh Zsófia párosnak is.
Petra páros a 8. helyen végeztek.
A nyári szezonzárásként, pedig augusztus 9-én
Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Magyar
Országos Strandröplabda Bajnokság döntőjét, Balatongyörökön, augusztus 24-én Zalakaroson
ahol szintén érdekelt volt a Röplabdaközpont. A tartjuk a Zala Megyei Strandröplabda Bajnokság
döntőben a Dr. Horváth Balázs – Vocskó Máté döntőjét. Augusztus 30-án Gyenesdiáson a
páros, a 2013. évi Magyar Bajnok, nagyon Diási Játékstrandon a három Balaton-parti
minimális különbséggel, a döntő harmadik megye (Somogy, Veszprém, Zala) legjobbjainak
szettben (15 -10) maradt alul és lett 2. helyezett. találkozójának összecsapására kerül sor a
Meg kell említeni a Kis Dániel – Pordán Áron Balaton Bajnoka cím eldöntésének érdekében,
párost is, akik első alkalommal vettek részt a melyen természetesen a legjobbjainkkal a
versenysorozatban. A gyenesdiási fordulóban Röplabdaközpont is részt vesz.
Az előzőekben felsorolt eredmények ékesen
remekül szerepeltek. Sikerült nekik a selejtezőből
a 16-os főtáblára kerülni, ott sajnos nem tudtak bizonyítják, hogy a Röplabdaközpont az
előbbre lépni, de ezzel is bizonyították, hogy elvégzett munkának, a tehetségek fejlesztésének
és megtartásának köszönhetően sikeres pályára
jövőre helyük van e legjobbak között.
- A nyár hátralévő részében, augusztusban (17 állt. Országos hírnevet szerzett az elmúlt évek
-21) Debrecenben, Nemzetközi Eötvös Kupán teljesítményével, nem csak az egyesületnek,
vesznek részt a lányok a BBRA Válogatott hanem a településnek, Gyenesdiásnak is.
A
továbbfejlődés
érdekében
a
színeiben. A BBRA teremröplabda válogatott
tagjai: Héri Sára, Tóth-Lakits Petra, Hegyi Röplabdaközpont az NB II-es indulás feltételeit
Bianka és Sebestyén Flóra.
készíti elő, aminek elérése érdekében továbbra
Debrecenben nem csak teremröplabda is számítunk az önkormányzat és a település
mérkőzések lesznek, hanem Hajdúnánáson segítő közreműködésére.
Az Egyesülettel kapcsolatos bővebb információ
strandröplabda verseny is. Itt ismét bizonyíthat
a bajnok páros, de játék lehetősége lesz a a honlapunkon (www.gyenesroplabda.hu)
Sebestyén Flórának a sümegi Blázsovics megtalálható.
Dorkával párban, illetve az U 18 mezőnyben a
Király András elnök

2014. augusztus

-8-

Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Arany Fácán 0,5 l-es dobozos sör 149 Ft/db (290 Ft/l)
2x2 l Coca-Cola+ ajándék pohár 689 Ft/csomag (172 Ft/l)
Eltevésre kisalföldi almapaprika, cseresznyepaprika,
szabadföldi paprika, uborka, hagyma, káposzta napi
legkedvezőbb áron kapható augusztus második felétől.
Trafikban Villányi, Szekszárdi, Balatoni folyóborok
nagy választéka!
Érvényes: 2014.08.14-08.24-ig

Gyenesdiási Híradó

P

Vonyarcvashegy

Kedvező árakkal, folyamatos akciókkal
várom régi és új ügyfeleimet.
Szemvizsgálat (bejelentkezés alapján), szemüveg
készítés- javítás, napszemüvegek (dioptriás is),
kontaktlencsék és ápolószereik forgalmazása.
Bankkártyás fizetési mód, egészségkártya elfogadás
(MKB, OTP, PATIKA, MEDICINA, HONVÉD, VITAMIN)

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!
email: pelsooptika@gmail.com

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

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

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

HU - ÖKO - 01
EU mezőgazdaságból

Litográf-95

NYOMDA

Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Ha kedveli a különleges élményeket:
ü A karamellmaláta karaktere és a háromféle biokomló
friss íze biztosan rabul ejti
ü Értékeli, hogy ez egy magyar termék, kézműves gondossággal,
Kóstolási
lehetőség,
a 10 ezer éves alakor
búzából főzve vásárlási kedvezménnyel!
ü Örül, hogy ez Európa egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszere
firs organic beer!
és Hungary’s
az egyetlen tanúsított hazai biosör
ü Minden palack
származását ellenőrizheti
a címkén lévőBio-Bier!
QR-kóddal és sorszámmal
Ungarns
erstes

Akció!

Gyártja: Körös-Maros Biofarm Kft.
Székhely: 5711 Gyula, Külterület 2. • Tel.: +36 66Kapható
460 914 • Fax:a+ ZÖLDHÁZ-ban!
36 66 460 747

Gyenesdiás Kossuth u. 16.
Beszerzési és marketing információk:
Bio Étterem
és Bio• Tel.:
bolt
30 946 9072
e-mail:
sales@alakorsor.com
+36 30 436 8495Tel:
• www.alakorsor.com

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

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

Viki kozmetika
30/50-40-648

3 D műszempilla • Szempilladauer
Hidroabrázió • Füllyukasztás
Orr piercing • Ránctalanító
Arckezelés hialuronsavval és 24 karátos arannyal – elérhető áron

Apróhirdetések:
Kisebb kiadó lakást, különálló lakrészt keresek szeptember 1-től,
hosszú távra, egy hölgy részére. Tel: 06/30-596-94-08
Szőlőprés (120 l-es) és daráló eladó. Érd: 30/388-9306

Vera fodrászat

30/266-8930

Tavalyi árakon várjuk kedves vendégeinket

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

