GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. július XXVI. évfolyam, 7. szám
Megjelenik: július 24-én

Idén is megtartotta a Klubkönyvtár a szokásos kosárfonó hétvégét. Bognárné Piroska szakmai vezetésével, sokan megismerkedhettek a
kosárfonás fortélyaival, a gyakorlottabbak pedig újabb technikákat tanulhattak. (A képen az utolsó nap résztvevői)

Programajánló
Július 25-én, szombaton Jubileumi 15.
Kristóf napi hagyományőrző nap az idén
25 éves J&A Kerámiaháznál
Július 25-26. MRSZ Strandröplabda „A”
kategóriás OB verseny
Július 29-én, szerdán 20 órától,
Községházi esték koncertsorozat keretében
a Varázshangok Együttes –Kalandozás
a filmzene világában koncertje, illetve
ekkor lesz Lichtenwaller Zoltán
festőművész-művésztanár kiállításának
megnyitója
Július 31-én, pénteken Strandok
éjszakája a Diási Játékstrandon
Augusztus 1. és 29. Holdfénytúra a
Természet Háza szervezésében
Augusztus 1-én, szombaton 18.00 órától,
IV. Erős emberek versenye
(Helszín: Balaton Beach-Kossuth L.
utca 6. parkolója, a főút mellet) látványos
versenyszámok
Augusztus 5-én, szerdán 20 órától,
a Községházi esték keretében a
Balatongyöröki Dzsessztábor
résztvevőinek előadása
Augusztus 8-án, szombaton Sport nap
a Gyenesi Lidóstrandon, melynek során
ping-pong, strandfoci, strandröplabda

és úszóverseny, továbbá speed tollas és
Mazsival spinning edzés lesz
Augusztus 8-án, szombaton Jubileumi
ünnepség a 25 éves Karám büfénél
(Gyenesi Lidóstrand)
Augusztus 12-én, szerdán 20 órakor, a
Községházi esték keretében, Könnyű
nyári muzsika
augusztus 15-én, szombaton 6-11 óráig,
EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENY.
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)
augusztus 16-án, vasárnap FESTETICS
VÁGTA, a Nemzeti Vágta előfutama
Gyenesdiáson a Faludi-síkon
augusztus 19-én, szerdán reggel 8 órától,
Szent István ünnepe alkalmából,
szeretettel várunk minden érdeklődőt
kenyérsütésre – a dagasztásba és a további
munkafolyamatokba be lehet kapcsolódni .
E nap este 18.00 órakor
kiállításmegnyitóra, este 19.00 órakor
Maczkó Mária koncertre kerül sor „Ó
Szent István, dicsértessél!” cimmel a
gyenesi kápolnában.

Diós Fesztivál – Bihardiószegen
Településünk 50 fős küldöttsége utazott a
romániai kisvárosba – amely a határhoz
közel fekszik, még nem Erdély, tájegységileg
Partiumnak mondják, magyarul „Részek”
néven illetik. Néptáncosok, népdalkörösök,
dalárdások és a gyenesi négyes, valamint
a süteménysütő nyugdíjasaink öregbítették
településünk hírnevét, a többi résztvevő
település – Diósd, Diósjenő, Diósviszló,
Dióskál, Diósförgepatony (Szlovákia), Diószeg (Románia), Diószén (Románia) hasonló
közösségei között.
Cikkünk a 4. oldalon.
Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 8-9.
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A Diási Játékstrand idén is elnyerte a
maximális három csillagos minősítést.
- A rendezvényt dr. Ruszinkó Ádám turizmusért
felelős helyettes államtitkár és Fűrész
Tünde család- és népesedéspolitikáért felelős
helyettes államtitkár tisztelte meg.
A minősítés célja, hogy a strandokon a fürdőzők
ideális körülmények között strandolhassanak,
a fürdőhelyek a legtisztább partszakasszal
rendelkezzenek, a strandlátogatók részére
megfelelő infrastrukturális és higiéniai
feltételeket biztosítsanak, valamint kiemelt
figyelmet fordítsanak a közbiztonságra.
Továbbá, hogy a strandokon működjön
elsősegély nyújtó hely, vízimentő szolgálat,
orvosi ellátás. A kikötők esetében is cél a
kikötők minőségi fejlesztése, a nemzetközi szintű
színvonal biztosítása minél több helyszínen.

KITÜNŐ HANGULAT
A BORFESZTIVÁLON
A borfesztiváli programjainkat is élénk
érdeklődés kísérte, hagyományosan jól
fogadták a kisgyermekes családok a gyerekműsorokat, Varázshangok játszóházat
- köszönet az egyesület önzetlen tevékenységéért. Nagyon sokan voltak a pénteki Szabó
Balázs Bandája koncerten, a szombati
Kárikittyom Anticeleb Orchestra népzenei és
a Nyughatatlan zenekar rockabily-country
programjain, illetve az azt követő tánczenés
műsorokon, táncos estén. A vasárnapi programokra sokan jöttek az idősebbek közül, a
Zalaapáti harmonikások, a Leblanc Győző
– Tóth Éva páros és a táncosok varázslatos
hangulatot teremtettek, de sokan maradtak
volna éjjel 1 óránál is tovább a Start zenekar
tánczenéjén is, ahogy a megelőző napokon a
Silver, Helios és a Fantasy együttesek késő
éjszakai záróráját sem sikerült pontosan betartani. Persze finom borok, lacipecsenyék és
egyéb finomságok is fogytak rendesen.
Köszönjük a rendezvényeinkhez nyújtott
pályázati támogatást a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózatnak.

Gyenesdiási Híradó
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EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENY!
Szokásos „őszi”, egyesületi tagjaink horgászversenyére
2015. augusztus 15-én, szombaton 6-11 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)

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2015. augusztus 20-án (csütörtökön) 19.00 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
református Istentiszteletre.
Az Istentisztelet textusa:
Máté ev. 7-8.
„ Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok,
zörgessetek és megnyittatik néktek,
mert aki kér, mind kap
és aki keres talál,
és a zörgetőnek megnyittatik.”

A horgászversenyre alkalmatlan időjárás esetén változatlan
feltételekkel másnap 16-án 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.

Áldás, békesség!
Kuti Géza
ref. esperes

A Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület Elnöksége

KÖZSÉGHÁZI ESTÉK HANGVERSENYEK ÉS KIÁLLÍTÁSOK
2015.
A GYENESDIÁSI KÖZSÉGHÁZÁN
Július 29-én, szerdán 20 órakor:

VARÁZSHANGOK EGYÜTTES
KALANDOZÁS A FILMZENE VILÁGÁBAN
KONCERTJE
ekkor nyitjuk meg
LICHTENWALLER ZOLTÁN FESTŐMŰVÉSZ –
MŰVÉSZTANÁR KIÁLLÍTÁSÁT

Jan ten Hove:
Schubert quintet

Augusztus 5-én, szerdán 20 órakor

BALATONGYÖRÖKI DZSESSZTÁBOR
RÉSZTVEVŐI KONCERTJE
Augusztus 12-én, szerdán 20 órakor

KÖNNYŰ NYÁRI MUZSIKA
Közreműködik:
Alföldi Nelli hegedűn, Felföldi Olivér csellón, Csikár Lívia hegedűn,
Miklós András brácsán, Alföldiné Szelestei Ágnes fuvolán
Lichtenwaller Zoltán: A „Profi” zenéjére

Augusztus 19-én, szerdán 19 órakor a gyenesi Szent Ilona kápolnában

MACZKÓ MÁRIA
a Szt. István nap és Szt. Ilona búcsú tiszteletére ad koncertet.
Előtte, 18 órakor a Községházán

JAN TEN HOVE – HOLLAND - FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA MEGNYITÓJA
Belépődíj nélküli koncertjeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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DIÓS FESZTIVÁL –
BIHARDIÓSZEGEN
folytatás az 1. oldalról

A rekkenő meleg szombati napon egy református szertartás keretébe illesztett – lélekemelő – megnyitót követően került sor a települések és műsoraik bemutatására, egy közeli
szőlőhegy aljában (Padalja) lévő rendezvényterületen felállított nagysátorban.
Nagy sikert arattak művészi közösségeink,
valamint az asszonyaink által vitt 20 féle diós
sütemény és a többi település által készített
diós sütemények értékelésekor az első és a
második helyet is megszereztük (Horváth
Zoltánné Kati, és Kenesei Ilonka).
Mi az előző napon utaztunk oda és út közben meglátogattuk Máriapócsot, megnéztük
országunk egyik legnevezetesebb kegyhelyét,
és a könnyező Mária képet. Mondhatni, ez
maga is hatalmas élmény volt.
Visszafele, vasárnap egy rövid látogatást
tettünk Nagyváradon is, ha már a közelben
voltunk.
A háromnapos út jó hangulatban telt és –
reméljük nem csak a meleg miatt – emlékezetes marad mindannyiunk számára. Bővebb
képösszeállítás a Klubkönyvtár intézménye
facebook oldalán tekinthető meg.

Köszönjük Önkormányzatunk támogatását,
amennyiben az ottani szállás és az utazás
költségeit viseli, de köszönet minden résztvevőnek, hogy vállalta a sűrű, helyenként megerőltető programot.
Az utazás lebonyolításért felelős személy
nevében pedig szeretnék külön köszönetet
mondani minden résztvevőnek, hogy olyan
nagy egyetértésben sikerült ezt a feszes, de

-4remélhetőleg kellemes élményt nyújtó háromnapos programot minden probléma nélkül
teljesíteni.
Hársfalvi György klubkönyvtárvezető

Szólítsatok Főnöknek!

- hangzott a busz mikrofonjából július 17-én reggel, mikor a 48 fős küldöttség
Bihardiószegre vette az irányt a Diós települések IX. találkozójára, mely határainkon
kívül másod ízben adott helyt a rendezvénynek.
- Persze egy történet is elhangzott mintegy
kísérőnek a felszólítás mellé, melyen mindenki jót derült, de ettől kezdve a Főnök! megszólítás dukált is és úgy gondolom meg is
érdemelte. A fiatalok és a már nem annyira
ifjú hölgyek és urak mindig figyelemmel hallgatták mondanivalóját. Tervezett, szervezett,
ismertetett, egyeztetett, irányított, ellenőrzött, aggódott és segített. Mindig ott volt ahol
kellett az eggyel több lyukú szalmakalapjában, fényképezőgéppel a nyakában, táskával
a vállán, Európa folyton változó térképével
az ingén fáradhatatlanul ténykedett.
- Akinek lej kell, jöjjön hozzám!- és kiszolgálta az igényeket. Megszervezte a városnézést, templomlátogatást, bemutatta kis
küldöttségünket a színpadon és megtervezte
a fellépéseink sorrendjét is.
- Ennyit egy főnöktől el sem vár az ember!

Gyenesdiási Híradó
Viccel, poénkodik, történetek mesélésével
színesíti a küldöttség útját buszon és buszon kívül. A Főnök elemében volt! Táncosaink énekeikbe foglalták személyét, mi
egypáran pedig, akik külön szállón voltunk
„imáinkba a nevét”, mikor már harmadszor ébresztett félálmunkból bennünket,
hogy létszámot egyeztessen, ami ugyan
stimmelt, de ennek bizonyságául három
próbát kellett tenni. Reggelinél jót derültünk, mondván- Biztos magát nem számolta!
A WC-t nem lehetett lehúzni, a zuhanyból
nem folyt el a víz, a légkondi ki volt belezve és a 30 fokban nem lehetett ablakot nyitni,
mert a villám tönkretette a villamoshálózatot
az aggregátor pedig ott füstölt, dübörgött az
ablak alatt (a diszkósok pedig a másik alatt),
de ez mind semmi a Főnök éjszakai
- - Létszámellenőrzés!-éhez képest!
- Megjegyzem, ilyen simulékony és alkalmazkodó társaságban öröm főnöknek lenni.
A „közös nevező” pillanatok alatt kialakult,
az egyik csapat tolerálta a másik igényeit.
A bemutatkozás sikeres volt. A 48 különböző vérmérsékletű egyén szépen együvé forrt
a közös éneklésben, mulatásban, érdeklődő
a másik iránt és türelmes az embert próbáló
nagy hőség ellenére. A diószegi református templomban az Istentisztelet, az ott
elhangzottak, a műsor, a magyarságtudatot, az egymás iránti szeretetet, a jó kedvet
olyannyira beültette az emberek tudatába,
hogy egész utunkon ott lebegett körülöttünk, beépült az auránkba.
- Főnökünk is – úgy gondolom- ezért a jól
megszervezett útért, munkájáért, méltó köszönetet kapott a sors akaratából, mikor is
reggelikor azt vette észre, hogy a tányérján
elterülő tojásrántotta a történelmi Magyarország formáját öltötte magára.
- A két barátságos buszvezető is, és a szerencsésen útjukat megjárók is KÖSZÖNJÜK
Gyurinak, Gyuri bácsinak, e kellemes társaságú, vidám három napot, mely összekovácsolta e kis csapatot.
- Várunk újabb kihívásokat, kirándulásokat, ami úgy indul, hogy:
- - Szólítsatok Főnöknek!
Bognár Ystván

Gyenesdiási Híradó
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VII. GYENESDIÁSI
KESZEGFESZTIVÁL
Nagy érdeklődés övezte a hetedik
gyenesdiási Keszegfesztivált, melynek az
I. Balatoni Hal- és Termelői Piac adott otthon. A két napos rendezvény során 750 kg
keszeget sütöttek a lelkes, önkéntes civil
egyesületek és magánszemélyek, szombaton reggel Gép Miklós és kedves civil segítői
Hóbár Péternél irdalták és sózták a keszeget,
majd Keresztes József és csapata a sütés
mellett 500 adag marhapörköltöt is főzött.
A szombati nyitást követően Miklós Beatrix
a Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség
elnökhelyettese, a 2014. év gasztronómusa tartott előadást a magyar halfogyasztási
tendenciákról, a hal táplálkozás élettani jelentőségéről. Délután Porkoláb Tamás stand
up comedy előadásban szórakoztatta a
nagyszámú közönséget. Az est felejthetetlen programja Gerendás Péter és zenekarának műsora volt. A vasárnapi napon egy
sikeres halászléfőző versenyen 10 csapat
mérette meg magát a nívós zsűri előtt (képünkön), akik között a rendezvény vasárnapi házigazdáját Benke Laci bácsit, Borda
Attilát a sárvári ötcsillagos Hotel Spirit
mesterszakácsát, Somogyi Zoltán „Max”
gasztrobloggert és Gál Lajos, polgármestert
tisztelhettük. Az első helyet megosztottan a
Pannon Egyetem képviseletében a „Balin” és
a „Manó Apó” nyerte. A második helyen a
keszthelyi Egyetem Otthon Centruma és a
Szemfüles Egyesület osztozott. A harmadik

helyen Ángyán Szilveszter és főzőcsapata,
valamint a Martinovics utcai Baráti Társaság végzett. A Fehér Asztal Lovagrend
különdíját a Tulipán csapat nyerte, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség kupáját a
felsőszabari főzőcsapat kapta, mely egy Bajai
halászléfőző versenyen való részvételi lehetőséggel jár együtt. Az idei évben az Aranyhal
kupát Zalaszabar nyerte el. A délután folyamán egy tanulságos és átfogó előadást hallhattunk Borda Attilától, aki a halak különböző
elkészítési módozatairól beszélt mesterfokon.
A rendezvényt a Kék Balaton Fúvós Egyesület
koncertje zárta. Köszönet a szombati játszóházért a Varázshangok az Egészségért Egyesületnek, és a vasárnapi napon a keszthelyi
Szemfüles Egyesületnek.

A rendezvény nem jöhetett volna létre
az alapokat jelentő hajnali „irdalócsapat”
munkája nélkül: Bognár Enikő, Bognár
Gyula, Földesi Attila, Gép Miklós, Kissné
Erika, Koloszár György, Kőhalmi Zoltán,
id. Kőrösi János, Kránicz Csaba, Pásztor
Zoltán és Pásztor Zoltánné Bajáról, Szabó
Sándor, Szűr Sándor, Tímár János, Ürmös
János és élettársa Böbe, Varga András,
Varga László, Vető Béláné. Köszönet munkájukért.
Szintén köszöneti illeti kétnapos segítőkészségükért a Hivatal és az Iskola dolgozóit. Reméljük a programra ellátogatók jól
érezték magukat és jövőre hasonló jó rendezvénnyel indíthatjuk a főszezont.
folytatás a 11. oldalon

meg.
Nagyon komoly segítséget adott a Balatonfelvidéki Nemzeti Park is munkatársai révén,
hiszen Sinka Gábor természetvédelmi felügyelő koordinálásával zajlott a dolomitrög
nagy részének újrafestése.
A Kis-Balaton háztól a Sarvaly-forrásáig

megvalósult projekt során az országos kék
jelzésen túl, új jelzés nyomvonalak - így Zalaszántónál, Keszthelyen és Hévízen – kerültek kialakításra, valamint felújításra kerültek
regionális turistautak is. A jelzések szabványoknak megfelelően, mindenki számára kiosztott sablonokkal és festékszínnel kerültek
újrafestésre. (Teljesen új színt és formát kapott
a Darnay Dornyai Béla emléktúra útvonal D
betűs jelzése is!)
Az egyesületünk révén néhány éve kihelyezett útbaigazító táblákkal és a közjóléti állami
fejlesztések során kiegészült tanösvény installációk segítségével kezd a hegység teljes
és kerek képet adni a hozzánk látogató természetjáróknak és természetbarátoknak.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akiknek hálásak lehetünk a 2014-15-ös években és az elmúlt 8-10 évben is planétásokként segítették a Keszthelyi-hegység megújulását: Berdán László, Szalai Krisztina,
Németh Lajos (képünkön), Gálné Németh
Ildikó, Gál Lajos, Károly Zsófia és Samu
Zoltán.
Nagyon köszönjük munkájukat, mindenkinek jó túrázást és szép kirándulásokat kívánunk a hegység erdeiben.
FTE Vezetőség

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
„MIÉRT UTAZZUNK TÁVOLI
VIDÉKRE, HA MÉG A SZOMSZÉDBAN
SEM JÁRTUNK…”
- ezzel a Csíki Lászlótól származó idézettel
jelentjük tisztelettel, hogy
Egyesületünk révén ismét teljesen megújultak a Keszthelyi-hegység turistaútjai.
Az elmúlt egy esztendőben közel 180 km
hosszon került újrafestésre minden jelzés,
amely részben a Bakonyerdő Zrt fakitermelése
utáni fejlesztés révén, részben a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) és az FM országos turistajelzés és Országos Kékkör megújító
programja mentén került megújításra.
A részben támogatással és részben pályázati finanszírozás mellett megvalósult fejlesztésnek köszönhetően egyesületünk tagjai
planétásként járva a hegység útjait, a nagy
elődök, így Darnay Dornyai Béla (1930-40),
Csíki László (1960-70), majd Szabó István
és Berdán László (1980-90) után, most ismét
Berdán László egyesületi tag és jó néhány
munkatársa segítségével oldották mindezt
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VARÁZSHANGOK AZ
EGÉSZSÉGÉRT HÍREI
Adó 1 %
Egyesületünk nagy tisztelettel köszöni az
ez évben felajánlott SZJA 1 % támogatást
minden kedves szimpatizánsának!
Baba-mama klub
Klubunk nyári szünetet tart, hivatalosan
szeptember 3. péntekjén találkozunk
10.00 órakor a Gyenesdiási Községháza
nagytermében. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt! A szünet alatt pedig Gyenesdiás
két
szuper
strandján
találkozhatunk
egymással.
Varázshangok Zenebölcsi
A zenebölcsi foglalkozások is szünetelnek
júliusban és augusztusban. Szeptemberben
a Baba-mama klubfoglalkozás alkalmával
tartjuk első foglalkozásunkat, melyen minden kedves szülő és gyermek térítésmentesen vehet részt! Pár hónapos kortól hozhatod
gyermeked, mert baba-mama barát helyszínt
biztosítunk! Ha szeretnél családias légkörben jó társaságban lenni, a zenebölcsiben a
helyed!
Varázshangok Családi Játszóház a Vonyarcvashegyi Boros Forgatagban
2015.07.23-24-25-26-án este 18.00-20.00
óráig Játszóházzal várunk benneteket. Minden nap más és más dísz, ajándék, ékszer
készíthető a Kreatív Műhelyben, valamint
változatos egyéni - és társasjátékokat is viszünk. A legkisebbeket természetesen tatami
szőnyeg várja fejlesztő játékokkal.
Községházi esték a Varázshangokkal
Egyesületünk, Kőhalmi Ági vezetésével ad
koncertet 2015. július 29-én 20.00 órai kezdettel. Ez az új formáció lelkes és énekelni
szerető édesanyákból, valamint zenét szerető
gitáros, gyerekekből és felnőttekből áll öszsze. Őszinte előadásukkal elrepítik a hallgatókat a filmek világába, ahol mindenki saját
élményeit élheti újra.
Augusztus elején is Varázshangok
Játszóház
2015.08.08–09.-én szombaton és vasárnap
délután 17.00-19.00 óra között tartunk
játszóházat Balatongyörökön a móló melletti
sétányon a Bor és Dalfesztivál alkalmával!
Szeretettel várunk ide is Benneteket!
További információ: Kőhalmi Balázs 06
30 347-6036
www.varazshang.hu

A VARÁZSHANGOK EGYÜTTES
szeretettel meghívja Önt, Kedves Családját
és Barátait a
Községházi Esték hangversenysorozat
nyitó koncertjére,
melynek címe:
KALANDOZÁS A FILMZENE
VILÁGÁBAN
2015. július 29. 20.00 óra
Gyenesdiás, Községháza
Fellép a Varázshangok Családi Kórus női- és
gyermekkara; hangszereken kísér Ertl Zsófia,
Hefler Flóra, Kondics Lili, Németh Dominik,
Gelencsér István, Szekeres Sándor, Liszák János, Borbély Kálmán. Szólót énekel Hegedűs
Szilvia, Magyarné Koczpek Kornélia és Szekeres Sándor.
Az együttes meghívott vendége Kapitány
Evelin.
Művészeti vezető: Kőhalmi Ágnes

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Strandok éjszakája
A Magyar Fürdőszövetség immáron hagyományos akciójához a Diási Játékstrand idén
is csatlakozott, így július 31-én, pénteken
19 órától családi vetélkedő kincskereséssel,
éjszakai víziaerobic, majd zenés-táncos est
várja a vendégeket a Zero zenekarral.
Keszegfesztivál
Köszönjük aktív tagjainknak Körtvélyesi
Ibolyának, Hagemann Máriának, Fodor
Tibornak, Riedl Ferencnek és Cseh Jánosnak, hogy idén is bekapcsolódtak a keszegsütő csapatba, és jelenlétükkel, munkájukkal
segítették a települési rendezvényt!

BŐLCSÖDEI-ÓVODAI
HÍREK
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda iskola
előkészítő foglalkozásokat tart a leendő első
osztályosoknak.
Ideje: 2015. augusztus 27. 28. 31. 9- 11
óráig.
2015. 08. 31-én 17.00 órakor Szülői értekezletet tartunk, melyre tisztelettel hívjuk,
várjuk a kedves szülőket.
Köszönettel:
Világos Csabáné
intézményvezető, szaktanácsadó

Gyenesdiási Híradó

I. BALATONI HAL- ÉS
TERMELŐI PIAC
Csütörtöktől vasárnapig esténként 18 órától
hangulatos élőzene.
Állandó kínálat: füstölt és frissen sült
halak, halászlé, sertés húsok, hurkák, kolbászok, lángos, palacsinta, kürtöskalács, kecskesajtos sültek és ínyenc saláták, kézműves
hamburgerek, házi rétesek, kelt kalácstészták, termelői folyó és palackos borok, csapolt
házi sör, ízletes pálinkák, házi szörpök, natúr
gyümölcslevek, kézműves ajándéktárgyak,
fafaragások, dekupázs készítés, grillázs,
termelői méz....
Rendszeres programok
Minden vasárnap „Vásárba
félpénzzel” program: Vásároljon
1000,- Ft értékben, és 17.00, 18.00 és
19.00 órai sorsoláson nyerje vissza
helyi termelői termékben ezt az öszszeget!
 Május 2-től minden szombaton 14
órától Gomba vásár
Figyelem! Lakossági, saját fogyasztási célzattal gyűjtött gombákat is
ezen időszakban Lázár Attila gombaszakértő ingyenesen bevizsgálja!



Az aktualitásokért kérjük keresse a www.
gyenesdias.hu weboldalt vagy a piac
Facebook oldalát.
Nyitva tartás:
Hétköznap piactér: hétfő-csütörtök 16.00
órától
Péntek, szombat és vasárnap 14.00 órától

A TERMÉSZET HÁZA
LÁTOGATÓKÖZPONT NYÁRI
PROGRAMJAI
ÖKO-Műhely, kézműves foglalkozás
gyerekek részére keddenként és
péntekenként
Vezetett túrák a Keszthelyi-hegységben,
előzetes bejelentkezés alapján, minden szerdán és szombaton.
A Festetics Imre Állatpark új jövevényekkel gazdagodott. Dámborjak, gímborjú, bárányok és kecskegidák várják a látogatókat.
Bővebb információ a programokról:
termeszethaza@bakonyerdo.hu
Sali Éva: +36 30 239 9894
Csali Nikolett: +36 30 239 4279

Gyenesdiási Híradó

Betyáros számvetés
Március 8-án a Nőnapon mutattuk be hivatalosan a Betyárlegendánkat, mely akkor
nagy tetszést aratott.
Több meghívást is generált ez a bemutató. Alsópáhok, Zalaszabar, Cserszegtomaj,
Kapernaum Gyenesdiás, Várvölgy, de korábban Balatongyörök, Rezi, Vonyarcvashegy,
Vindornyafok, és a helyi Darnay Pince közönsége is megismerhette a sztorit, melyet másodszor is előadtunk Fenékpusztán a II.Nádi
Jancsi Betyártalálkozón, aminek létrehívását
gyermekünknek is tekinthetjük.
Ahány helyszín annyi színpad, mindegyik
újabb kihívás.
Van, hogy tökéletes a hangosítás, van, hogy
csapnivaló és mikrofonok nélkül is megálltuk
már helyünket. Már magunkénak érezve a
történet folyását, gördülékenyebbek lettek, és
felszabadultabban tudunk nem csak magunkra, de a közönségre is koncentrálni.

SPORT
Labdarúgás
22. Szabó Ferenc labdarúgó emléktorna
Június végén rendezte meg a Kinizsi SK a
22. Szabó Ferenc kispályás labdarúgó emléktornát néhai sportköri elnöke emlékére,
hét csapat részvételével. Az önkormányzat és
a Nádas Csárda támogatásával létrejött tornán
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aki átéli, van, aki énekli, volt már, hogy lézengett egy-két tucat ember, de zsúfolt sátrak is
köszöntöttek ránk. Viszünk a darabból kiválasztott összeállítást olyan helyekre, ahol nem
tudnak a közel egy órás műsorunknak teret
adni. A 15-20 perc vidám dal kedvet csinálhat
és megvásárolhatják a nőnapi felvétel DVD
anyagát, vagy a stúdióban felvett és hangeffektekkel színesített daljáték Cd-változatát. A
szereplők és a zenészek, akik maguk is játszanak és a hangszeres játékon túl irányítják is
a történés színesebbé tételét, már pillantásokból és „fél szavakból” is megértik egymást.
Nagy eszközigényes és épp ezért időigényes
is a színpad berendezése, a sok hangszer
egyenkénti hangolása, hogy tökéletes élmény
sugározhasson az előadás.
Ezt a tökéletességet még növelni is igyekszünk,
mivel a narrátori szöveget,- lévén sok németajkú ezeken a rendezvényeken – dalos társunk
Romány Béla németül is tolmácsolja feléjük.

különböző fantázianevek mögött induló fiatal
játékosok többsége az elmúlt években valamelyik labdarúgó akadémián nevelkedtek. A
résztvevők felkészültségüknek megfelelő izgalmas, színvonalas küzdelemben döntötték
el a végső sorrendet. A bronzmérkőzésen a
rendes játékidőben X-Body – Pacus FC 3:3,
csak a maratoni büntetőrúgásban bizonyult
jobbnak az X body. A döntő valódi csemegét
hozott: Cserszeg – Erdész Utcai Pékség 6:5.
Így a cserszegi csapat a címvédő a következő évi folytatásig.

Most, hogy a darab megálmodója Balogh
László felkérte Pékné Orbán Juliannát és átadta a Dalárda vezetését neki, mely a tagok
mindegyikének egyetértésével történt, Laci
is játékosabbá vált, felszabadult a szervezés
fárasztó terhe alól. Julika pedig ifjonti hévvel és energiáját nem kímélve szervez, tervez és vezet, melyhez a közelmúltban elvégzett népdalkörvezetői tanfolyamon tanultak
is hozzájárulnak és képesítést adnak.
A Dalárda számos szereplésén túl a GY4S
is már 24 fellépést tudhat maga mögött.
Most mielőtt a nyári szünet megkezdődik,
még a Diósfesztiválon Bihardiószegen „betyárkodunk” egy rövidet, reméljük sikerrel a
Dalárda sajnos nem teljes tagságával.
A GY4S nem pihen! A Darnay Pince
minden szerdán tárt kapukkal várja a
Bormustrára érkezőket, ahol a vidámságról mi gondoskodunk.
Tartalmas napokból álló kellemes nyarat
kívánunk minden érdeklődőnek és a Dalárdát illetve a GY4S-t kedvelő kedves olvasónak.
Bognár Ystván krónikás

Röplabda
A Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület ez év elején „Strandröplabdában kiemelkedő tehetségű sportolók
fejlesztése a Nyugat-balatoni régióban” címmel nyertes pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Tehetség Program keretein belül meghirdetett felhívásra. A programba az alábbi eddig
is kiemelkedő eredményt elérő egyesületi
tagok vettek részt: Héri Sára, Tóth - Lakits
Petra, Sebestyén Flóra, Németh Zsófia,
Hegyi Bianka.
A megvalósuló 60 órás fejlesztő program
végrehajtása lehetőséget adott arra, hogy a
résztvevők kiscsoportos keretek között a sikeres sportolói pályafutáshoz szükséges késségeiket és képességeket egyaránt fejlesszék.
31 órában sokoldalúan (fizikai és technikai
felkészítés, erő, gyorsaság és állóképességfejlesztés, kondicionálás) a testi képességek
fejlesztésére kerül sor. 19 órában szociális
kompetenciák fejlesztése és egyéb ismeretek átadása (szabályok, táplálkozás) valósult
meg. Majd 10 óra időtartamban versenyhelyzetben fejlődhettek a kiválasztott tehetségek.
A szakmai program megvalósítását Fehér Tibor röplabda edző irányította.
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A tehetségpontként is regisztrált egyesület
a 650.000 Ft támogatást sportfelszerelések
és sporteszközök megvételére, a szakértői
munka finanszírozására és versenyrendezésre fordította.
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirdetett, NTPEFP-14-0174 pályázati támogatásból valósul
meg.

Nyugat – Balatoni Regionális
Sportcentrum Egyesület
Röplabdaközpont (NYBRSE)
hírei:
A teremröplabda szezon befejezésével, egy
hónapos szünet után a strandokon folytatódtak a versenyek.
Elkezdődött a strandröplabda szezon. Egyesületünknek számára nem is akárhogyan.
2015. július 5-én Budapesten a Kispesti
Uszoda mellett lévő pályákon került megrendezésre az U17-es Országos Strandröplabda döntő. A legjobbak versenyében indult a tavalyi, akkor még U 16 –os Bajnok,
a saját nevelésű Héri Sára – Tóth – Lakits
Petra, valamint első alkalommal a Hegyi
Bianka – Vasvári Eszter páros. A rendkívül

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Der Diáser Spielstrand hat auch in
diesem Jahr wieder eine Auszeichnung für
die 3-Sterne-Qualifikation bekommen.
Veranstaltungen im Juli und August 2015
Samstag, 25. Juli von 14.00 – 20.30 Uhr
15jähriges Jubiläum - Hl. Christopher
Tag
beim
J&A
Keramikhaus
Schon seit 2000 lädt Familie Pék zum
Hausfest im J&A Keramikhaus ein –
Traditionspflege und Brauchtum, Volkskunst
und Kunsthandwerk. Jeder ist herzlich
willkommen! Infos: Fam. Pék (+36) 83/316504, (+36) 70/208-1325
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színvonalas
versenyen,
nagyon izgalmas csatákban
megvédte bajnoki címét a
tavalyi bajnokunk. Nagyon
szép eredményt ért a másik
párosunk is, akik az ötödik
helyet szerezték meg,
a többségben NB I -es
klubok párosai előtt.
A jó híreknek ezzel még
nincs vége! Héri Sára az
Egyesületünk
csapatkapitánya már korábban is
meghívást kapott a Magyar Utánpótlás Válogatott keretbe. A Válogatott
edzőtáboraiban
nyújtott
Vasvári Eszter, Héri Sára, Fehér Tibor vezetőedző,
kimagasló teljesítménye
Tóth – Lakits Petra, Hegyi Bianka
miatt, meghívást kapott
július 13-án kezdődő, a horvátországi Pulán is szereplő Blázsovics Dorka – Marton
rendezett nemzetközi röplabda tornára utazó Gabriella páros, akik a Bakony- Balaton
válogatottba, ahol a napokban már címeres Röplabda Akadémia (BBRA) színeiben
mezben láthatjuk játszani.
indulnak.
Mindezek alapján egyáltalán nem megA következő hétvégén, július 25-26-án,
lepő, hogy Magyar Röplabda Szövetség a szintén a Játékstrandon kerül megrendezésgyenesdiási Diási Játékstrandot jelölte ki re az Országos Strandröplabda Bajnokság
az idei U15 Magyar Strandröplabda Kupa 3. fordulója. A versenyen több párosunk is
helyszíneként. A versenyre ezen a hétvégén, indul. A Felnőtt női mezőnyben először injúlius 18-án, kerül sor. Itt sem esélytelenül dul az U17-es bajnokpárosunk, a Héri Sára
vesznek részt a versenyzőink. Nevezett és – Tóth – Lakits Petra, a férfiak között peindulni fog a döntőn a tavalyi U14 bajnok dig a Kiss Dániel – Pordán Áron, valamint
Sebestyén Flóra (2014. év legjobb után- a Dr. Horváth Balázs – Vocskó Máté és a
pótláskorú strandröplabda játékos), a szin- Lapath Dávid – Lapath Ádám. Lesz kiknek
tén remek formában lévő Vasvári Eszter- szurkolni!
rel párban. Természetesen dobogóra várjuk
A hétvégi versenyekre szívesen hívunk és
őket. Mellettük szintén indul a versenyen várunk Mindenkit.
- hasonlóan jó eséllyel - az Egyesületünkben
Király András elnök

Samstag, 25. Juli - Sonntag, 26. Juli, 9 - 18
Uhr
Am Diáser Spielstrand findet die 3. Runde
der Nationalen Strandvolleyball-Meisterschaft statt. Alle Sportfans sind herzlich willkommen. Weitere Informationen im Tourinform-Büro: 8315 Gyenesdiás, Hunyadistr. 2,
(+36) 83/511-790, gyenesdias@tourinform.
hu
Organisator: Ungarischer Volleyball-Bund
Musikabende im Gemeindehaus
Mittwoch, 29. Juli um 20 Uhr - Varázshangok Chor und Gitarrengruppe
Eröffnung einer Gemäldeausstellung des
Kunstlehrers Lichtenwaller Zoltán
Mittwoch, 05. August um 20 Uhr – JazzKonzert mit der Balatongyöröker JazzCompany
Mittwoch, 12. August um 20 Uhr – Lehrer
und Schüler der Keszthelyer Musikschule

geben ein Konzert mit leichter, sommerlicher
Musik. Mirwirkende: Alföldi Nelli und Csikár
Lívia -, Geige; Felföldi Olivér am Cello, Miklós András - Bratsche und Alföldiné Szelestei
Ágnes - Flöte.
Mittwoch, 19. August um 19 Uhr - Die
Reihe der Musikabende endet am Vorabend
des Nationalfeiertages in der St. Ilona
Kirche (neben dem Gemeindehaus). Zu
Ehren des Stephans-Tages und des St.IlonaKirchweihfestes gibt die Sängerin Maczkó Mária ein Konzert mit kirchlichen
Volksliedern.
Die Konzerte dauern ca. 1,5 - 2 Stunden.
Jeder ist herzlich willkommen. Der Eintritt
ist frei. Infos in der Klub-Bibliothek oder bei
Tourinform
Freitag, 31. Juli ab 19 Uhr
Die Nacht der Strände am Diáser
Spielstrand – eine Aktion des ungarischen
Bäderverbandes, und Gyenesdiás ist
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schon zum 4. Male dabei. Wasseraerobik,
Schatzsuche beim Goldfieber-Spiel und viele
Überraschungen, abschließend Tanzmusik
mit der ZERO-Band.
Samstag, 1. August und Samstag, 29.
August - jeweils um 20 Uhr
Vollmondwanderung in den Keszthelyer
Bergen. Vielleicht kennen Sie die
Wanderwege schon am Tage, aber bei
Dunkelheit sieht alles anders aus. Bequeme
Kleidung und feste Schuhe. Nicht vergessen:
Stirn- oder Taschenlampe, Trinkwasser,
Mückenspray und etwas MUT!
Organisation und Infos: Haus der Natur
Besucherzentrum,
8315
Gyenesdiás,
Dornyai u. 4. +36 30/239-9894, E-mail:
termeszethaza@bakonyerdo.hu
Samstag, 8. August
Sport-Tag am Gyeneser Lidóstrand
mit Ping-Pong, Strand-Fußball, StrandVolleyball, Schwimm-Wettkämpfen.
Samstag, 8. August
Jubiläumsfeier zum 25-Jährigen beim Karám Büfet am Gyeneser Lidóstrand.
Samstag, 15. August von 6 – 11 Uhr
Öffentlicher
Angelwettbewerb
am
Diáser Angelstrand vom Ufer oder Boot
aus. Erwachsene 1.000 Ft, Kinder 500 Ft.

GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HÍREI

Jeder kann mitmachen mit einer Angel pro
Person. Anmeldung eine halbe Stunde vor
Beginn direkt am Angelplatz. Kindern ist
das Angeln vom Boot aus nur in Begleitung
Erwachsener erlaubt.
Sonntag, 16. August ganztägig
Festetics Pferderennen – Vorlauf des
Nationalen Reiterfestivals
Es ist wieder soweit! Nun schon zum
6. Male in Gyenesdiás auf der FaludiWiese. Spannende Qualifikationsläufe,
Überraschungen für Kinder und Vieles
mehr! Den ganzen Tag ein richtig buntes
Pferdeprogramm für die ganze Familie.
Weitere Informationen und Anmeldung für
Teilnehmer: Zoltán Varga
Email: khelikon.vazo@gmail.com, Tel.:
06 30/402-2624

Maczkó Mária in der Gyeneser St.IlonaKirche statt (siehe auch Beschreibung
weiter oben).
Am Donnerstag, 20. August ist StephansTag, ein ungarischer Nationalfeiertag.
Alle Geschäfte und Dienstleister - außer
Restaurants - haben geschlossen.
Gemeindenachrichten
Weitere Straßenbauarbeiten in Gyenesdiás:
Jókai utca und Jókai köz sowie der Abschnitt
zwischen Hunyadi utca und Jókai köz.
Diese Straßen werden in den folgenden
Wochen erneuert, so dass es zu
Behinderungen kommen kann. Wir bitten
um Verständnis! Die Bauarbeiten werden
von Firma HORVÁT-ÉP KFT. ausgeführt.

Mittwoch, 19. August
Anlässlich des Stephans-Tages und des
St.Ilona-Kirchweihfestes wird morgens
ab 8 Uhr im kleinen Hirtenhaus Brot
gebacken. Gemeinsam Zutaten mischen und
den Teig kneten – das verbindet.
Abends um 18 Uhr wird im
Gemeindehaus eine Gemäldeausstellung
des Malers Jan ten Hove eröffnet und um
19 Uhr findet im Rahmen der Gyenesdiáser
Musikabende ein Konzert der Sängerin

Vorsicht mit Gasleitungen!
Bitte bei Bauarbeiten an der Straße, im
Garten und am Haus auf die Gasleitungen
achten. Sobald eine Gasleitung gefunden
und erkannt wird, soll sie deutlich markiert
werden, um nichts zu beschädigen und die
Rohrleitungen in gutem Zustand zu erhalten.
Laut einem Gesetz ist es ab 2014 nicht
mehr nötig, dass ein Fachmann bei privaten
Bauarbeiten anwesend ist. Daher muss man
besondere Vorsicht walten lassen.

meghosszabbítjuk 2015. július 30-ig, de már
csak korlátozott számú pad áll rendelkezésre. Kérjük, hogy néhány mondatban írják le
a pad tervezett helyét, az igénylő csapat vagy
család rövid bemutatását. A padokon elhelyezésre kerül majd a padra „rávigyázó, gondozó” közösség megnevezése is.
Szeretnénk köszönetet mondani a padok elkészítésért Gengeliczky Lászlónak és fafaragó
csapatának, Hoffer Attila asztalosnak és a faanyag felajánlásáért a Bakonyerdő Zrt.-nek.

Gyenesdiási székhelyű vállalkozások
ingyenes feltüntetése a gyenesdias.hu
weboldalon.

***
Bognár Ystván alapötletéből kiindulva
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottsága útjára indítja a „LÓCA programot”, amelynek lényege, hogy a Bizottság 10
db kültéri padot készíttet, amelyekre utcák,
közösségek, baráti társaságok, szomszédok,
családok nyújthatnak be igényt. A padokat a
jelentkezések beérkezését, illetve a Bizottság
döntését követően az Önkormányzat kihelyezteti az igényelt közterületi helyekre. A
padok egyedi díszítéséről, dekorálásáról, karbantartásáról, tisztán tartásáról a jelentkező
igénylők gondoskodnának majd. A program
célja: a közösségépítő hatása mellett, településünk utcáin egyedi megjelenésű színfoltok megjelenése, odafigyelés. Jelentkezni
e-mailben lehet a tefo.gyenesdias@gmail.
com címen. Az igények beadási határidejét
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A következő hetekben burkolatfelújítási
és csapadékvíz-elvezetési munkálatok
kezdődnek. Az építési terület: Jókai utca
(Jókai köz és Hunyadi utca közötti szakasza), Jókai köz. Az érintett útszakaszok
melegaszfalt burkolatot kapnak . A kivitelezési munkálatokat a HORVÁT-ÉP KFT.
végzi.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
lehetőséget biztosít a gyenesdiási székhelyű
vállalkozások részére a www.gyenesdias.hu
weboldalon az Üzleti élet, Vállalkozói kínálat almenüpontban az alábbiak térítésmentes
feltüntetésére: vállalkozás neve, székhely
címe, telefonszáma, weboldala. Az adatokat
a tefo.gyenesdias@gmail.com címre várjuk.
***
Lakossági felhívás gázvezeték átvágások
megelőzése érdekében
Az elmúlt időszakban az országban
jelentős számban történtek gázelosztó vezetékek, gázcsatlakozó vezetékek és kiállások megsértésével, átvágásával kapcsolatos
káresemények mind közterületen út-, és
közműépítési, feltárási és javítási munkálatok
során, mind magánterületen tereprendezési,
illetve kertfentartási munkálatok közben.
Kérjük a tisztelt lakosság figyelmét a fokozott óvatossággal történő munkavégzésre az ingatlanok kertfenntartási és felújítási munkálatai, magas fűben végzett fűkaszálás, valamint
épületszigetelési, karbantartási munkák során
a gázcsatlakozó és fogyasztói vezetékek környezetében. Továbbá építkezés vagy bármely
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földmunkával járó munkavégzés megkezdése előtt mindenki tájékozódjon, hol találhatók
a munkaterület közelében gázvezetékek. A
használatban lévő / használaton kívüli gázcsatlakozókat jelöljék meg vagy határolják körül
a munkatevékenység megkezdése előtt illetve
azok környezetét rendszeresen tartsák karban.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIM. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19.)

Gyenesdiási Híradó

Kormányrendelet 19/A. § (8) bekezdés f)
pontjában, valamint 19/A. §(10) bekezdésében
foglaltak, miszerint a gázt és gázterméket szállító vezeték biztonsági övezetén belül végzett
földmunka során gondoskodni kell az építés
felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről,
valamint a vezeték üzemeltetőjének, vagy
megbízottjának szakmai felügyeletéről, az
559/2013.(XII.31.) Kormányrendelet 2014.

LANDEK VERA
NŐI-FÉRFI FODRÁSZ

január 1-től hatályon kívül helyezte, ezért a
gázt és gázterméket szállító vezetékek biztonsági övezetében nem kötelező felelős műszaki
vezetőnek és vezeték üzemeltetőjének jelenléte, ami a biztonságos munkavégzés feltételeit
csökkenti, így fokozott fıgyelmet követel az
ott munkatevékenységet végzők, illetve az
építési engedélyezési eljárásban résztvevők
részéről.

Tombol a nyár!

Tel: 30/266-89-30

Gyenesdiás Csokonai köz 14.
Tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Szent Glória
Temetkezési KFT
Gyenesdiás
Kossuth Lajos u. ФТ.
Nyitva: H-P МФ tól- НТh-ig
Éjjel –Nappal hívható:
МТ ОМ ХОПМ УТХ vagy
МТ ПМ ПРФТ ОСП
Hamvasztásos temetés:
ФСМММ Ft-tól НФМ МММ Ft-ig
Koporsós temetés:
НПМ МММ Ft-tól ОУМ МММ Ft-ig

További információ temetkezésünkről
az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

APRÓHIRDETÉSEK
Kerékpárok kiváló minőségben eladók! Szinte minden típusban, jó felszereltséggel, angol
Reynolds, Colombus, CR-MO vázakkal. Továbbá kiegészítők, cipők, pedálok, ruhák,
alkatrészek és egyéb tartozékok. Érd: 06 30/469-4231
Saunier duval thélia as 23 fali gázkazán kitűnő esztétikai és műszaki állapotban eladó. Ár:
50.000.-Ft Érdeklődni: Gyenesdiás Tel: 0630/5371 252

DIÁS KERTCENTRUM
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.
A diási emlékparkkal szemben
Tel.: 06 30/256-80-22

Ü V E G E Z É S

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók!
Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó
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A rekkentő meleg ellenére tanúsított kitartó munkájukért és jókedvükért köszönet a főzőcsapatoknak (szombat és vasárnap) Hosszúné
Marika, Keresztes József és felesége Keresztesné Erzsi, Krasznai Tamás
és felesége Krasznainé Györgyi, Volnerné Éva és fia Richárd, (szombat)
Kőhalmi Zoltán és felesége Márti, Lengyelné Kati, Radócsi Erzsébet,
(vasárnap) Cseh János, Hagemann Mária, Körtvélyesi Ibolya, Fodor
Tibor és Riedl Ferenc.

Tapolcán rendezték július 4-én, a Dunántúli
Extrémsport Fesztivált több verseny kategóriába. BMX Flatland (talaj) profi kategóriában Kollár Balázs a 3.helyet szerezte meg.
A nagyszabású rendezvényen több népszerű
külföldi szponzorált versenyző is jelen volt.
2x3perces futamba Balázsnak is sikerült
beadnia jó trükk sorokat, így a 2. és 3. helyet
magyarok vihették haza.
A profi kategória dobogósai:
1.Michael Kupec
2.Kállai Olivér
3.Kollár Balázs
Gratulálunk Balázsnak és további sok sikert
kívánunk!

Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot hogy, július 7-én megtörtént a műszaki átadása
az iskola udvarán létesített 20 x 40 m-es műfüves pályának. A pálya az MLSZ Országos
Pályaépítési Programjának kertében valósult meg és többfunkciós (labdarúgás, tornaórák,
stb.) A gyenesdiási iskolások-óvodások a Kinizsi SK labdarúgói és a vendégek is hamarosan
igénybe vehetik a pályát a házirend betartása mellett. A pálya működtetéséről és igénybevételi lehetőségeiről a következő számban olvashatnak bővebben.
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Komáromy Pékség Gyenesdiás
Naponta folyamatosan kemencéből a polcra!
Finom, egészséges, friss!
Cukrász sütemények nagy választéka!
Paleo cukrász sütemények (cukor- és liszt mentes)

Trafikban 20 - féle minőségi folyóbor kapható
Széles dohánytermék és kiegészítők választéka!
NYITVA: HÉTFŐTŐL-SZOMBATIG 6.00-19.00-ig
VASÁRNAP ZÁRVA

Gyenesdiási Híradó

P

VONYARCVASHEGY

AKCIÓ! AKCIÓ!
Ingyenes látásvizsgálat
és szaktanácsadás!
Az akció érvényes 2015.07.16-08.31-ig

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!

Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
email: pelsooptika@gmail.com

Szombaton délután folyamatosan friss pékárú!
TRAFIK VASÁRNAP:: 8.00-17.00-ig nyitva

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo: 8-19, V.: zárva

MEG

NYIT

OTTU

NK!

ÁLLATORVOSI
RENDELŐ
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 67.
Nyitva: H-P: 900-1100; 1500-1800 • Szo: 900-1100

Tel.: 06-30/328-3898
www.papirkutyarendelo.hu

