GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. június XXVII. évfolyam, 6. szám
Megjelenik: június 24-én

Programajánló
Június 24-25.
Szentivánéji
csillaglesés és Múzeumok Éjszakája
A Darnayban. Rendhagyó borséta:
borkóstoló, virtuális gasztronómiai utazás

Ballagó Diákjaink

Június 25.
23. Szabó Ferenc
kispályás labdarúgó emléktorna
Július 2.
G-amboree –
Mercedes G osztály találkozó: több mint
100 autó 10-12 országból. A nyílt napon
off-road programok, bemutatók, igazán
különleges autók
Július 9-10.
VIII. Gyenesdiási
Keszegfesztivál – hagyományőrzés,
Varázshangok játszóház, zenei és folklór
programok és vásár
Július 10.

Roncsderbi OB futam

Július 14-17.
Gyenesdiási
Bornapok: borfesztivál, borutca,
népművészeti és kézműves vásár,
kulturális programok, folklór és
világzenei műsorok, Varázshangok
játszóház
Július 16, 23.
Holdfénytúra Indulás:
Természet Háza Látogatóközponttól

8.a osztály: Baki Dóra, Csali Matilda, Csere Elizabet, Gaál Boglárka, Gombár Kata, Huszics Flóra,
Kiss Benedek, Kocsis Benedek, Kovács Dávid, Kőrösi Kitti, Kurucz Dominik, Lengyel Marcell,
Németh Nikolett, Németh Norbert, Pintér Ákos, Scherman Zsolt Bendegúz, Tóth-Kovács Diána,
Töreky Míra Melinda, Vaszkó Zsombor, Várhelyi Johanna, Várhelyi Richárd (Fotó: Sári Zoltán)

Július 23.
Cruisers Hungary Rockin’ Beach a Diási Játékstrandon
Július 25.
Kristóf napi
hagyományőrző nap a J&A
Kerámiaházban
Programjainkra szeretettel várunk
minden érdeklődőt.

Keszegfesztivál
2016. július 9-10.
Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 10-11.

8.b osztály: Dongó Zsófia Mária, Ertl Zsófia, Farkas Laura, Góth Júlia Réka, Gyöngyösi Boglárka,
Hefler Flóra, Kovács Martin, Kovács Tamás, Krasznai Marcell, Lenkei Viktória Márta, Nagy Viktória,
Németh Donát Ákos, Németh Péter, Nyári Krisztina, Páli Péter, Penteli Eliza, Sényi Dávid,
Stéger Zsombor Barnabás, Szalai Ivett, Szalóki István, Szarka Felicián, Szennyai Dorián,
Szi-Márton Péter, Tombor Ernő Kevin, Ugróczi Viktória (Fotó: Sári Zoltán)
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Huszonnyolcan bérmálkoztak Dr. Márfi Gyula érsek atyánál a vasárnapi szentmisén: Bujtor Botond, Csizy Gergő, Dan Erik, Denkler Nikosz,
Dongó Zsófia Mária, Gazda Vivien, Giber Martin, Gombár Kata, Gujgiczer Dániel Tamás, Kardos Dóra, Kardos Zsolt, Kiss Benedek László,
Kovács Mihály, Krasznai Marcell, Lenner Boglárka, Nagy Natália, Németh Donát Ákos, Páli Péter, Rácz Barbara, Rózsa Dominika Anna, Rózsa
Regina Mária, Szabó Zita, Szi-Márton Péter, Tamás Fanni, Tombor Ernő Kevin, Tóth Eszter, Tóth-Kovács Diána, Ujláb Bálint (Fotó: Sári Zoltán)
Kárpáti János
sírjánál jártunk
Pedagógus nap alkalmából diákönkormányzatunk
küldöttei rövid ünnepélyes
megemlékezés után koszorút helyeztek el iskolánk
névadójának nyughelyénél.
A sírt most újították fel önkormányzatunk és a család
élő hozzátartozóinak támogatásával.

Dalárdásaink elvarázsolták az egri közönséget és kiváló minősítést kaptak.
Cikkünk a 4-5. oldalon. (Fotó: Finta Maya)

Nagy érdeklődés mellett nyitottuk meg Három generáció kiállításunkat. Balázsi Mária
Éva újságíró, művelődésszervező ajánlotta a
vendégek figyelmébe Dóczi Erzsébet szövő
csomózott szőnyegeit, leánya, Tóth Adél portrérajzait és unokája, Clausen Eszter dekoráció terveit. A családból egy negyedik tag is
bemutatkozott, Clausen Christian különleges,
tank-drum hangszerén.
A kiállítás még június 28-ig megtekinthető.

Gyenesdiási Híradó
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Meghívó
Családi házra, lakásra fordítható, vissza nem
térítendő állami támogatást mindenki kaphat!
A Gyenesdiási Polgármesteri Hivatal és az
szeretettel meghívja Önt és családját
2016. június 30-án, 18- órakor a Községháza Nagytermében
tartandó
lakossági fórumra.
Program:
•
Polgármesteri köszöntő
•
Az OTP Pénzügyi Pont Kft. bemutatkozása
•
Tájékoztató az otthonteremtési állami támogatásokról
(CSOK + támogatott kölcsön), vissza nem térítendő állami támogatások otthona felújításához, korszerűsítéséhez, lakáskölcsön kiváltásához
•
Otthon melege program 2016.

A nyár színei

Várjuk halászléfőző versenyre csapatok jelentkezését.

Július 9-én, szombaton 15 óráig - a helyszínen - kell jelentkezniük azoknak, akik a versenyen részt kívánnak venni.
A nevezők 2 kg pontyot és 3 kg alaplének való halat kapnak - vagy maguk hoznak alapanyagot.
17 óra 30-ra kell elkészíteni a halászlét, amiből egy normál adagot kell a zsűrinek átadni. A zsűri értékeli annak színét, ízét, illatát, tálalását.
További információk: Vaszily Zsolt 30/2299-672, vagy vzs@georgikon.hu elérhetőségeken.
Keszegfesztiválunk második, vasárnapi napján kerül sor - 21 órakor - a franciaországi Foci Európa Bajnokság döntő mérkőzésére.
Tervezzük, hogy egy „óriáskivetítőn” figyelhetnénk a mérkőzést, ezen a helyszínen. Sajnos igazi kivetítőre, LED falra nem gondolhatunk, de
amennyiben technikailag meg tudjuk oldani, valamilyen kivetítővel, projektorral, nagy monitorral odavarázsolnánk a képet és a hangot. Ha
ez sikerül, akkor a Delhusa Gjon műsor után a döntőt nézhetnénk, azt követően pedig „fergeteges” Gábor és Gábor tánczenés esttel, bulival
zárulhatna a kétnapos Keszegfesztivál. Erről plakátokon, facebookon időben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Gyenesdiási Bornapok 2016. július 14-17. (csütörtöktől-vasárnapig)
Helyszín: Kárpáti korzó rendezvényterület

Programok
Bor utca, népművészeti- és kézműves vásár,
kulturális programok gyermekműsorok, péntektől vasárnapig Varázshangok játszóház
Július 14. (csütörtök)
18.30 A fesztivál ünnepélyes megnyitója
Majd: Folklórműsor, közreműködik a Gyenes Néptánc Együttes, Gyenesdiási Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda, Gyenesi Négyes,
Re-Folk zenekar
21.00 órától 01.00 óráig tánczene, zenél a
Silver Band
Július 15. (péntek)
18 óra: Gyermekműsorok – Mutyi bohóc show
19 órakor Miamanó Színház: Sárkány ármány – óriásbábos, gólyalábas komédia

20 óra 30: Nagyferó és a Beatrice
koncertje
22 órakor: Tűzvarázs – gólyalábas, mutatványos tűzzsonglőr-műsor
22.30 órától 02.00 óráig tánczene, zenél a
Helios együttes
Július 16. (szombat)
18. órától P. Nagy Ferenc ( ex Tolcsvay Trió)
- Kovács József László ( ex 100 Folk Celsius)
Válogatás a legszebb gyermekdalokból    
19 órától a Teleszterion színházi műhely vásári komédia
20.30 MagyarVista Social Club koncertje
22 órakor Zisko Olivér: „Csodaszarvas” - misztikus tűzszínház egy dobfelszerelésen

majd 02.00 óráig tánczene, zenél a
Fantasy együttes
           
Július 17. (vasárnap)
18.00 „Kalandárium” – zenés gyermekműsor         
19.00 Kajárpéci vizirevű – vásári komédia
20.00 Operett- musical műsor Mészáros
János Elek és Anikó előadásában.
21 órától 01 óráig Tánczene, zenél a Start
tánczenekar (közben, 22 órakor: Tűzijáték)
További információk:
Klubkönyvtár Gyenesdiás,
83/314-507, 06/20-9769-225
gyenesdiaskultura@t-online.hu
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Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
Egyesületünk szeretné megköszönni mindazoknak, akik szerepet vállaltak és tevőlegesen részt vettek a Szent János-forrás takarításában, környezetének rendezésében. Az
elmúlt hónapban meghirdetetteknek megfelelően három alkalommal került sor munkálatokra a hely- és kultúrtörténeti forrásház
környezetében. Megtörtént a forráskút és
a forráskifolyó rendezése, virágosítottunk
is, valamint emléktáblák és új információs
tábla kihelyezésére is sor került.

Köszönjük Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottságának
és polgármester úr pozitív hozzáállását, valamint az egyesület tagságának, mind a Rügyfakadás során nyújtott segítségét, mind pedig
most a munkálatoknál tanúsított támogatását.
Köszönjük Nagy Péter, Sebestyén Károly,
Horváth Sebestyénné, Herczeg Erzsébet,
Sörös József, Balogh László, Porkoláb János, „Pogácsás” Nagy Péter, Gál Emese, Gál
Marcell, Vértesaljai László, Günther Zimmer
valamint a DRV-től Gorján Ferenc segítségét.
Teljék mindenkinek öröme a megújult János-forrás vizében és környezetében!

gyon vágyott térség és környék – Salgótarján
vidékének - betekintését is adta.
Salgótarján, ahol a Gyenesdiásiak által
is nagyra tisztelt (Darnay) Dornyai Béla
17 éven át /1923-1940/ tanított és kutatott, könyveket és ismeretterjesztő füzeteket szerkesztett és adott ki. Akiről iskolát,
múzeumot, kilátót és turistaházat is elneveztek a szeretett bányászváros lakói, a
Karancs-Medves hegyek lábánál. Aki azon
a vidéken is megszerettette a természetjárást
és turistáskodást. A nagy tudós jelmondata:
„Honismerettel a honszeretethez” ott is megragadt, és a mai napig járják nyomdokait az
ottani Tájak Korok Múzeumok egyesület tagjai. Rendszeresen kirándulnak
ők is a saját környékükön, valamint az országot járva; akárcsak
a gyenesdiási Magyar Vándor.
Őszinte tisztelet és megbecsülés a mai kor emberének,
aki honismertetőként vezeti
a vándorokat, megszólítja a
családokat – kicsiket és nagyokat – hogy a természetjárást egy
közösségben jó igazán megélni.
Fontos hogy az utazások során
az ismeretterjesztéseken túl, vicces anekdoták és vidám énekek
is felharsanjanak. De nagy megbecsüléssel tudok szólni Darnay
másik követőiről is, akik planétásként segítik
a turistajelzések festéseivel, tájékoztatótáblák
kihelyezéseivel a kirándulókat, szabadba csábítva a mai kor rendkívül közönyös, a számítógépek elé szokott emberét.

Gálné Németh Ildikó, elnök

Magyar Vándor klub
hírei
Magyar Vándor kirándulás
Darnay Dornyai Béla öröksége jegyében
Az elmúlt hónapban egy nagyon szép és értékes kiránduláson vettem részt családommal,
a Csányi Zoltán vezette Magyar Vándor klub
szervezésében. Alapító tagként büszke vagyok, hogy amikor munkám és időm engedte,
több alkalommal, a csapattal tarthattam és eljutottunk az ország több pontjára, több neves
rendezvényre, programra.
A mostani „Hollókőtől – Aggtelekig a Felvidéken” mottójú élménygazdag út nemcsak
csodaszép volt, hanem egy számomra már na-

Képen: Csányi Zoltán, a Gyenesdiási Magyar Vándor Klub elnöke, Bódi Györgyné Zsuzsa, a Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok
Klub Egyesület alelnöke, Gál Lajos, polgármester, a Darnay Dornyai Béla Honismereti
Alapítvány alapítója – köszönik meg az
idegenvezetést és szívélyes fogadtatást
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A honismertetés vagy csak a természetben
való nyitott szemmel járás egy másik világot, az értékes és gazdagító felfedezések, és
lélekemelő együttlét világát tárja elénk, melyet igazán ilyen szép utak során tud az ember
átélni.
Mindenkit csak bíztatni tudok, hogy kicsábuljon a természetbe, lásson világot egy
szervezett vándor programban és találjunk
igaz barátokra és ismerősökre az ország
bármely pontján, mint ahogy ez történt Salgótarjánban is. Végezetül mindenkinek ajánlom
szíves figyelmébe a Darnay Dornyai énekeket, melyek kívánom, hogy csendüljenek fel
minden kedves út során: „Elindultam szép
hazámból”, „Csillagok csillagok – szépen
ragyogjatok”, a „Csitári-hegyek alatt”).
Kedves Magyar Vándorok – igazán nagyon
jó volt veletek együtt lenni!
Gál Lajos

A dalárda hírei

„ Ó, te áldott pince
teli finom borokkal, eljöttünk mi
hozzád, kiszáradt torokkal!...”
– Köszöntöttük az Abasári pincét kitörő
örömmel, mivel befogadott bennünket egy
laza órácskára, hogy szomjunkat oltsuk Egerből hazafelé, élmény - gazdag kirándulásunk
utolsó állomásaként.
Hogy miként került a Dalárda Egerbe?
Felhívás érkezett részünkre (is), hogy a
18. „Ködellik a Mátra” Regionális Népzenei
Találkozó és Országos Citerazenekari Fesztivál szervezője Bimbó Zoltán számít ránk,
tehát ott a helyünk. Bíztatott bennünket,
hogy ismerve pályafutásunkat szívesen látná
a csapatot akár csak bemutatkozás jelleggel,
de minősülhetünk is, ha szeretnénk. Megbeszéltük és megegyeztünk, hogy ellátogatunk
a rendezvényre, úgy is régen kirándultunk,
de minősítést nem kérünk. Készültünk is a
szokásos próbanapokon katonadalokkal és
betyárdalokkal. Ezzel párhuzamosan a Gyenesdiási Négyes viszont úgy döntött, hogy
vállalja a minősítést és Töttő Vilmost is felkértük, hogy csatlakozzon hozzánk. Vezetőnk
Pékné Orbán Julianna elküldte a jelentkezési lapokat, de ő úgy döntött, hogy van annyi
kurázsi a Dalárdában is, hogy a minősítésen
tisztességesen helyt fog állni, így kérte azt is.
Készültünk is nagy lelkesedéssel, de a tagsággal, nem sokkal az indulás előtt közölte, hogy
bízik a csapat helytállásában és minősülni fogunk. A fogadtatás vegyes volt, de a készülődés így izgalmasabbra sikerült.
Szombaton kora hajnalban indultunk 20 személyes kisbuszunkkal, családtagok kíséretével. Egerbe érve áztató eső fogadott bennünket. Kisebb- nagyobb kerülőkkel a minaret
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tövében szálltunk ki, s mire behurcolkodtunk
a művelődési központba, nem csak mi, de fellépő ruháink is jócskán vizesek lettek. Miután
a tervezett három jelenésünk szinte egymást
követte, gyorsan átöltözünk. Memorizáltuk a
„leckét”, melyhez segítségül hívtuk a körtét,
szilvát, törkölyt, s egy kis rizlinggel, valamint
Vindornyafoki vörössel stabilizáltuk a mondandónkat.
Először a Dalárdát szólították. Illendően bevonultunk és az I. majd a II. Világháborús
dalcsokrunkat úgy előadtuk, hogy magunk
is csodálkoztunk! A kezdések egyszerre és
határozottan szóltak, a szólisták meggyőzően,
tisztán szólaltak meg, a zenészeink pedig igazi kísérői voltak a katonásan csengő dalainknak. Úgy éreztük a lelkes taps, megérdemelt
volt. A Dalárdát a GY4S + követte. Elsőként
a Dél-Alföldi tekerős csokrunkat, majd a Zalai dudás összeállítást mutattuk be. A vidám
dalok mosolyt csaltak a nézők arcára, látszott,
hogy megnyertük szimpátiájukat és a zsűri
elismerését.
Következett egy gyors átöltözés, mert a szünet után a Betyárlegendánk egy részletét gondoltuk színpadra vinni. Míg sorunkra vártunk,
rögtönzött utcazenét adtunk ismert dalokkal,
melyet ostorpattogtatással, dudazenével és
tánccal fűszereztünk. A siker itt sem maradt
el. A szokás az, hogy a gálán, a fellépők a versenyre vitt csokraikat adják elő újra, kivéve
a Gyenesdiási Dalárdát. Valószínű, hogy a
közönség is sejtett valamit, mert az ülő-, és
állóhelyeket megtöltötték. Nem csalódtak,
mint később a gratulációkból kiderült. Pisztolylövéssel kezdődött, kürtszóval folytatódott, fergeteges tánccal zártuk a Betyárlegendából vett 12 perces ízelítő összeállítás.
Vastaps kísért bennünket, a folyosón pedig
az Eger TV, aki felvette műsorunkat, riportot
készített Balogh Lászlóval, a Betyárlegenda
ötletgazdájával.
Következett az eredményhirdetés. A Dalárda KIVÁLÓ minősítését, a GY4S+ KIVÁLÓ minősítését és az előadás nyújtotta
élményért kapott OKLEVELET, Pékné
Orbán Julianna Ilona örömmel vette át Dr.
Alföldy -Boruss Istvántól, fogadva a többi
zsűritag elismerő gratulációit is. Jó volt látni
a mosolygós arcokat és most láttuk be, hogy
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mikor bízva a csapatban, minősítőre vitt
bennünket. Megszolgáltuk bizalmát. Gál
Lajos polgármesterünk, aki családjával együtt velünk
volt, tanúja volt sikereinknek, gratulált
és megköszönte a
helytállást. Az estét
is velünk töltötte
a
Szépasszonyok
Völgyében,
ahol
44. születésnapját
tortával és - utalva a Dalárda fennállásának 10. évfordulójára - egy tíz éves borral
köszöntöttük. S miután felkértük, hogy szabaduljon meg ingétől, megajándékoztuk egy
dalárdás pólóval, mely ez alkalomra készült
el, s magunk is most viseltük először. Nincs
mese, Lajos dalárdatag lett!
A Kárpátia koncert sok látogatót vonzott, de
nem gondoltuk, hogy a pincék már 22 órakor
zárnak. Mi ennek ellenére kitartottunk, és
majdnem éjfélig daloltunk, poharazgattunk.
Meglepetésünkre, madéfalvi hölgykoszorúval is összehozott bennünket a sors, Ferencz
Zelmával és Bartalics Hajnival, akik épp itt
tartottak leánybúcsút.
Másnap délelőtt esős városnézés, templomlátogatás után Abasárra vettük az irányt.
Útközben Kisnánán „meghódítottuk” a XII.
században épített várat is és gyönyörködtünk
a bástyáról látható táj szépségében. Az ebédet
nem kapkodtuk el, majd három órát töltöttünk
jókedvvel a barátságos kis étteremben. Aztán
tértünk be az egyik legszebb pincébe egy kis
borkóstolásra, és
”Egymásnak öntöttünk mi jó barátok, hogy
rózsaszínbe lássuk e cudar világot!”
Hazaútban Pákozdig, a Don-menti Csaták
Emlékművéig kísért bennünket polgármesterünk, ahol Himnusszal és katonadalokkal
tisztelegtünk a hősök emléke előtt. A két nap
fáradtságát szinte alig érezve 22 óra tájt érkeztünk meg Gyenesdiásra.
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Köszönjük Gál Lajos polgármesterünknek
és családjának, hogy kitartóan buzdított bennünket és végigszurkolta, élvezte velünk e két
napot. A szervezést és lebonyolítás köszönjük
Pékné Orbán Juliannának, az irányítást, törődést, ránk figyelést és az események dokumentálást Pék Andrásnak. A dalárdatagok
pedig, akik megélték e két nap történéseit és
a dicséretet bezsebelhetik: Balogh László,
Bognár Ystván, Barna Zoltán, Farkas Ödön,
Komáromy Béla, Kovács Péter, Kovács
Géza, Nagy Antal, Pereg György, Töttő Vilmos, Horváth Sebestyénné Zsuzsa és alkalmi
„kocsmárosnénk” Tolnai Jánosné Annuska
Vindornyafokról. Elkísért bennünket Finta
Maya, hogy a történéseket fotókon is megörökítse, és a családtagok: Balogh Lászlóné,
Barna Zoltánné, Kovács Gézáné. Nagy Antalné, Pereg Györgyné, kik az úton is gondot
viseltek ránk.
Megérdemelt kirándulás volt, mely sikeres szerepléssel zárult és megelégedettséggel tölt el bennünket, hogy a Gyenesdiási
Dalárda és a GY4S nevét, most már itt is
ismertté tettük. Örömmel vettük tudomásul,
hogy a fesztiválra érkezvén többek is megszólítottak bennünket, hogy egyik, vagy másik
lemezünket ismerik és végre élőben is láthatnak, hallhatnak minket. Az internet világában,
amikor az Örökségtárban megtalálhatók és letölthetők lemezeink, már elfogadott és járható
az ismertség ezen útja is.
Nagyon szerettük volna, de a körülmények
nem úgy alakultak, ha elkészült pólóink mellé, a Dalárda zászlóját is magukkal vihetjük.
Reményeink szerint a Diósfesztiválra ez is
meglesz!
Bognár Ystván
krónikás

Családok Helikonja
Fesztivál
Újszerű kezdeményezésnek adott helyet
a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési
Központ: az Add meg a lehetőséget! alapítvány szervezésében interaktív családi nap
került megrendezésre.

2016. június
Pénteken színvonalas szakmai műhelyekben
elemezték a családok mai helyzetétét, nehézségeit. Dr Hada Zsuzsanna Keszthelyről
származó pszichológus vezetésével elemezték, hogy mit tehetünk a XXI. században
felmerülő nehézségekkel, problémákkal.
Nagyon érdekes volt a városnéző séta, ahol
dr. Gerencsér József 10 generációs családok
történetét mutatta be Keszthelyen.
Másnap a Balaton parton folytatódott az
élményt adó program. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta hogy megirigyelve
Gyenesdiás család barát település címét,
bízik benne hogy Keszthely is elnyerheti
valamikor e kitüntető címet.
Kézműves foglalkozás, rajzolás , arcfestés
,helyi civil szervezetek bemutatkozása tette
élmény szerűvé a délutánt.
Az óvodások és iskolások műsora után
megható volt az éterbe fölszálló rengeteg
lufi,amelyek a családok összetartozását és
összefogását fogalmazták meg a lufiba rejtve.
A nap zárásaként egy közös éneklés után
került sor a tűzgyújtásra,melynek lángját
jelképesen mécsekbe rejtve adták tovább
a környező települések képviselőinek. Jelképezve ezzel hogy tovább visszük a lángot,
a hitet, hogy családban kell, érdemes csak
élni.
Településünket Gyenesdiást, Horváth
Boglárka és szülei képviselték. A 3. a. osztályos kislány el- mondta hogy meghatódott, amikor őt szólították a láng átvételére. Bár ő még csak kisiskolás, de a család
számára is az összetartozás és a szeretet
jelképe, ami nélkül nem tudná elképzelni az
életét. Ha felnő, szeretné tovább adni a családban tanult értékeket az ő családjának is.
Köszönjük a szervezőknek ezt a színvonalas és gondolatébresztő programot.

I. Balatoni Hal- és
Termelői Piac
Állandó termékkínálat:
Minőségi termelői borkínálat, tüzes pálinkák, frissen sültek, gazdag halkínálat, lángos
a javából, változatos kecsketej termékek,
egyedülálló szürke marha és bivaly húskészítmények.
Nyitva tartás:
2016. június 20-szeptember 4:
hétfő-péntek 16.00-21.00,
szombat-vasárnap 10.00-21.00
Részletes tematikus programok és a termelők akciós ajánlatai virtuálisan a piac
Facebook oldalán, a valóságban pedig a
piac hirdető tábláján.
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

Strandi animáció
Június 24-tól indulnak a strandokon az animációs programok. A Diási Játékstrandon
júliusban és augusztusban naponta várja
animátor csapatunk a gyerekeket, illetve a
mozogni, sportolni vágyókat, míg a Gyenesi
Lidóstrandon is heti rendszerességgel gyerekkuckó kínál játékos foglalkozásokat.
A Diási Játékstrandon koktélpartik, szerdától szombatig élőzenés esték, míg a Gyenesi Lidóstrandon csütörtök esténként lesznek
zenés esti programok. Sportközvetítések
mindkét strandon követhetők.

Tanulmányúton jártak nálunk
a média képviselői
Június elején újságíró csapat látogatott a
Nyugat-Balaton térségbe. A Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda szervezésében a média
képviselői élménydús programokon vettek részt. Gyenesdiáson A Darnay. Pince,
rendezvénypajta és piknikkert megújult
kínálatával ismerkedtek meg, de tájékoztatást kaptak a Nyugat-Balaton üdülőfalujának
kínálatáról is, majd biciklin folytatták útjukat.
A tanulmányút jó hangulatban zajlott és az
újságíró, riporterek igazán hitelesen győződhettek meg arról, hogy a Nyugat-Balatonon a
nyári szezonon kívül is sok program várja az
aktív pihenést, gasztronómiai újdonságokat,
kulturális lehetőségeket keresőket.

Ősszel is Balaton
Idén ősszel is folytatódik a Nyitott Balaton – Ősszel is Balaton! projekt a régió

Gyenesdiási Híradó

TDM szervezeteinek összefogásával, mely
ezúttal október hónapban kerül megrendezésre. Tematikája a bor és gasztronómia, illetve a kemencés ételek kapnak hangsúlyt.
Kiemelt rendezvényünk október 1-én a 3.
Gyenesi Íz-lelő, majd október 8-án a Hobbi Pékek Találkozója, továbbá felfedezésre vár az őszi természet gyalog vagy
kerékpáron, és garantált programhelyeink
is. Mindezekhez a szálláshelyek ajándék
éjszakákat kínálnak. Ajánlja vendégeinek,
ismerőseinek az őszi akciót, melyről szórólap
a Tourinform irodában hamarosan elérhető
lesz. Csatlakozási szándékával is keressen
bennünket irodánkban!

Természet Háza
programjai
A Bakonyerdő Zrt. Természet Háza Látogatóközpontja a közelben található Festetics
Imre Állatparkkal szoros együttműködésben
komplex képet nyújt a Keszthelyi-hegység
keletkezéséről, növény- és állatvilágáról.
A gyerekeket izgalmas foglalkoztató termi
programok várják növényismereti, állatismereti, élőhelyismereti és geológiai témakörökben. A Festetics Imre Állatpark „lakói” állatsimogatási és állatetetési lehetőséggel várják
a kiránduló osztályokat. A két létesítmény a
játszva tanulás élményével együtt gondoskodik a gyerekek környezeti neveléséről.
Nyáron sem feledkezünk meg a gyerekekről: július 10-től minden kedden és vasárnap ÖKO-Műhely foglalkozással, szerdánként pedig mese- és madarász szakkörrel
várjuk az érdeklődőket!
INFORMÁCIÓ:
termeszethaza@bakonyerdo.hu
+36 30 239 4279; +36 30 239 9894

Gyenesdiási Híradó

2016. június
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
2016/2017-os nevelési évre bölcsődébe felvett gyermekek:
Baráth Zétény, Barcza Elina Etelka,
Bremzay Alíz, Fridinger Helka, Gyenes Ada
Abigél, Kerner Andor László, Kónya Bence,
Lengl Zétény Kolos, Makó-Hóbár Zorka,
Papp Levente, Petrovics István Mátyás,
Pongrács Milán Zsombor, Ságodi-Deics
Benedek, Skoda Kamilla, Sorok Szibilla
Inez, Süle Szonja, Tiszamarti Lilla, Várbíró
Brúnó
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
2016/2017-os nevelési évre óvodába felvett
gyermekek:
Barta Viktória, Békefi András, Békefi
Róza, Bene Bálint, Bertók Dániel, Bicsérdi Anna Léna, Dancs Levente, Dancs Merse, Farkas Áron, Ferenczi-Nagy Bátor,
Fonyadt Márton Vejke, Fricz Adél, Fricz
Erich, Gaál Kristóf, Garamvölgyi Zétény,
Gáspár Bertalan, Gyutai Zekö, Hegedüs
Benjámin, Hunyadi Kristóf, Kárász Gergő, Katona Vince, Kőhalmi Szilas, Krasznai Zétény Zoltán, Lázár Máté, Leopold
Nóra, Lévai Luca, Magyar Zselyke, Marton Emma, Noé Boróka, Pongrácz Levente
Máté, Rieser Emily Glória, Szabó-Horváth
Bence Gábor, Szita Mihály Gábor, Várbíró
Petra Lili

Egy vidám délután
Május 23-án tartottuk óvodánkban az
alapítvány szervezésében a gyermeknapot, melyet azóta is emlegetnek a nap főszereplői, a kisgyerekek.
Az idén is sikerült sokféle tevékenységet
biztosítani, hogy minél mozgalmasabb, élménydúsabb legyen ez a délután. Önfeledten ugrálhattak a légváron, kreativitásukat
fejleszthették textilfestés közben, vagy homokkép készítésekor.

Drukkolhattak a bábelőadás szereplőinek,
kipróbálhatták a tánctudásukat, arcfestéssel
varázsoltathatták magukat kedvenc figurájukká, és nem utolsó sorban válogathattak a büfé
kínálta finomságokból.
Az idén fagylaltot és Xixo üdítőt kaptak
ajándékba a gyermekek, amelyet felajánlásként kaptunk, és ezúton is köszönjük
a Bringatanya fagyizójának, illetve a Hell
Magyarország Kft-nek.
A gyermekek nagyszerűen érezték magukat,
boldogan élték át a lehetőségek nyújtotta élményeket szüleik részvételével.
Hálásan köszönjük a támogatásokat: a süteményt, vagy szendvicset készítőknek, az
adományozóknak, a büfében dolgozóknak, és
minden segítőnek.
Munkájuk, támogatásaik eredményeként
114 ezer forinttal gyarapodott az alapítvány számlája.
Olyan sokan támogattak bennünket, hogy a
névsort csak az óvodában függesztjük ki, hiszen igencsak terjedelmes a lista.
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának nevében:
Lóránt Veronika
Óvodapedagógus

ISKOLAI
HÍREK
Tisztelt Szülők,
kedves
Tanítványaim!
2016. júniusi ballagáskor elköszöntem Önöktől/Tőletek, mivel nyugdíjba
vonulok. Szeretettel
gondolok az elmúlt
39 évre, arra a sok
kedvességre, amiben részem volt. Köszönöm
a szép sikereket, amiket közösen elértünk és
ezzel iskolánk jó hírnevéhez hozzájárultunk.
Külön öröm számomra, hogy volt tanítványaim gyermekeit is taníthattam. Szívemben
szép emlékekkel búcsúzom.
Karancsy Péter tanár

A Kárpáti János ált. Iskola 30
fős lelkes csapata dicséretet
érdemlően képviselte iskolánkat
a június 5-i triatlon versenyen.
Szurkoló táborunk kitartott a felhőszakadás idejére is, lelkesítve az esőben futókat. Kovács Kokó István a híres bokszoló örömmel fogadta az éljenzésünket,
ilyen példaképekre van szüksége a mai
fiataloknak is. Köszönet minden diáknak
és szülőnek a részvételért.
Glóbits Judit kísérő

Berg Judit volt a vendégünk

Az előző lapszámunkban már hírt adtunk a tanév folyamán az alsó tagozatosoknak tartott irodalmi foglalkozásokról.
A programok méltó lezárása, megkoronázása volt június 1-én Berg Judit, József
Attila-díjas írónő látogatása.
A rendezvényen elsősorban a 3., 4. és 5.
évfolyamos tanulóink vehettek részt.
Az írónőt iskolánk aulájában Gál Lajos
polgármester köszöntötte. Utána rövid
filmbejátszást nézhettek meg a gyerekek,
majd iskolánk drámásai egy jelenetet adtak elő a Lengemesékből.
Ezt követően Berg Judit mesélt az életéről, munkásságáról, 4 gyermekéről,
elsősorban Lilláról, a Rumini sorozat
ötletadójáról, a művek (Összesen 8 kötet.) keletkezésének körülményeiről.
Az író-olvasó találkozó végén tanulóink
kérdéseire válaszolt az írónő, majd dedikálta a gyerekek által hozott könyveket.
Berg Judit adományként könyvtárunkat is gyarapította pár kötettel.

2016. június
Nagylelkűségét balatoni sétahajózással
viszonoztuk.
Külön köszönet illeti Syposs Juditot, Buzás Attilát, Buzás-Belenta Rékát,
Varga-Vajda Renátát a szervezésben, a
program lebonyolításában nyújtott segítségükért!
A Berg Judit által megteremtett közvetlen, hangulatos légkör, az írónő kedves,
magával ragadó személyisége révén örök
élménnyel gazdagodtak tanulóink.
Nagy Antal Róbert

Utolsó hét: változékony
időjárás, változatos programok
Az utolsó tanítási héten hagyományainkhoz híven már „lazíthattak”, „játszva tanulhattak” diákjaink. Az év végi felmérők,
felelések után rájuk is fért egy kis levezetés
a hosszú szünidő előtt.
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Az idei iskolai „Ki mit tud?” díjazottjai:
Egyéni produkciók:
1. Vers Hunor 1.a
2. Liszák Lili 5. a
3. Szente Eliza 5.a
3. Vincze Virág 3.b
3. Zámolyi Kira 1.a
Kiscsoportos produkciók:
1.Vidám suli: Farkas Zsófia - Lengyel
Luca 1.a
2. Cheap Thrills: 4.b
3. Ugrimanók 2. a
3. Florida Baby 2.b
Nagycsoportos produkciók:
1. Vakáció 1.a
2. Vakációra ébredés 3.b
3. Kócos kis ördögök 3 a
3 Legnagyobb hős 1.a
Különdíj: Cirkusz 1.b
Énekes- hangszeres produkciók:
1. Garamvölgyi Alexa- Kovács Kriszta
2. Cseh Fruzsina- Balogh Laura
3. Funtek Luca- Kapuvári Petra
3. Hefler Dóra- Joós Akexandra- Joós Dorina
3. Hefler Dóra- Zakár Anna

A színpadon, akik A kategóriában jutottak
be és azok voltak a B színpadon, akik B-be
jutottak. Az első nap a megnyitó a tenger
parton volt. Másnap már kora reggel kezdődött a verseny ahol 2 gyakorlattal felléptem. A szóló életem gyakorlata volt, a csoportosat egy kicsit elrontottuk. Este discoba
mentünk jót táncoltunk. Pénteken cseppkőbarlangba mentünk, utána fürödtünk a tengerben, nagyon meleg volt. Szombaton és
vasárnap felléptem még 2 gyakorlattal.
Vasárnap eredményhirdetés is volt! Ilyen
eredmények születtek:
Szóló 3. hely a 10-ből
Kiscsoport: 5. hely a 17-ből
Csoport: 1. hely
Csoport: 3. hely
Nagyon jól éreztem magam a csoporttársaimmal és az edzőimmel. Az edzőim nélkül nem értünk volna el ilyen jó helyeket!!!!
Lanz Tamara - 6.B osztályos tanuló

Papírgyűjtés eredmények:
ALSÓSOK
1. hely: 1.B osztály
2. hely: 4.A osztály
3. hely: 3.A osztály

MINDENKINEK JÓ VAKÁCIÓT! FELSŐSÖK
Nagy Antal Róbert
Június 10-én, pénteken a „Vízen az iskola” programunkat az esős idő miatt el kellett
napolnunk, tanulóink még kénytelenek voltak az iskola falai között lazulni.
Június 13-án, hétfőn rendeztük meg az iskolai „Ki mit tud?”-ot, ahol színvonalas
táncos, zenei, hangszeres produkciókban
gyönyörködhettünk. Láthattuk, hallhattuk,
hogy igazán sok tehetséges tanuló jár iskolánkba.
A résztvevők nehéz feladat elé állították a
4 tagú zsűrit.
Örömteli, hogy az alsósok ügyességét látva 1-2 felső tagozatos csoportnak is megjött
a bátorsága, és vállalták a színpadi szereplést.
Június 14-én, kedden az Osztályfőnöki
napon tanulóink jó közérzetéről osztályfőnökük, a segítőkész szülők gondoskodtak.
Voltak, akik strandra, horgásztanyára mentek, mások kerékpártúráztak, várat néztek.
Június 15-én, szerdán a változékony időjárás ismét keresztülhúzta a számításunkat.
A strand helyett az iskola udvarán kellett
berendeznünk az állomásokat. Egy-egy
„Vízen az iskolás” állomáshely lett a tornaterem és a táncterem is. A betonos és a
műfüves pályán a párhuzamos osztályok is
összemérhették ügyességüket, rátermettségüket.
A színes program megvalósításában nyújtott segítségéért köszönet illeti kollégáimat
és a szülői munkaközösség lelkes tagjait!

A „Tiszán innen Dunán túl...”
Országos Népdaléneklési Verseny
Budapesten Hefler Flóra szóló , Ertl Zsófia - Hefler Flóra duó és a Szivárvány éneklőcsoport képviselte Zala megyét. Mind
három kategóriában arany minősítést értek
el a gyenesdiási népdalénekesek.A Szivárvány éneklőcsoport tagjai voltak: Ertl
Zsófia, Hefler Flóra, Farkas Laura, Gaál
Boglárka, Farkas Emese, Baranya Hanna
Vajda Virág, Kovács Hanna és Tálos Olivér.
Felkészítő nevelőjük: Csordásné Fülöp Edit

Világbajnokság – Porec

Egy nagyon sikeres verseny volt. Több
mint 5000 versenyzővel. Minden nap reggel
ötkor keltünk, hogy elkészüljenek a sminkek és a hajak, majd reggeliztünk és indultunk a versenyre. 5 napig tartott a verseny.
Volt A színpad és B színpad azok voltak az

1. hely: 5.B osztály
2. hely: 8.A osztály
3. hely: 5.A osztály

1841 kg
1720 kg
1199 kg
1264 kg
1010 kg
779 kg
DÖK

Kertbarátkör
hírei
Ismét megtartottuk a klubnapunkat.
Tervezett témakör: a mindennapi teendők
a kertben, gyógy- és fűszernövények
gyógyhatásai , használata.
Gyógynövényekről Páli Lajost hallgattuk
és jól döntöttünk, hogy Őt hívtuk meg, mert
nagyszerű előadás volt. Először beszélt a
gyűjtésről, ha fáról szedjük, úgy tegyük,
ne okozzunk kárt a fában, az évelőket
ollóval szabad csak levágni. A gyűjtést kora
tavasszal kezdjük a fagyokig.
Galagonya virágos ágvég: csodálatos
gyógynövény
őrzi
szívünket
és
érrendszerünket.
A fagyöngy is hasonló tulajdonsággal bír.
– ezt mész mentes vízben hidegáztatással
kell készíteni.
Fehér akác: hatásos a gyomorsavtúltengésre
és a reflux-ra.
Kisvirágú füzike rendben tartja a prosztatát
Mezei katáng májat, vesét, lépet tisztít,
epére, vízhajtásra is jó, emésztésre is
használják.
Lándzsás útifű allergiára, köhögésre,
külsőleg rovarcsípésre, sebgyógyításra,
ekcémára, aranyérre.
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Mezei zsurló vesetisztítás, vizelethajtás.
Mezei
kakukkfű
immunerősítő,
köhögéscsillapító, de emellett
remek
fűszernövény is.
Tyúkhúr nagyon jó koleszterincsökkentő.
Orbáncfű ideg- és immunrendszer erősítő,
nyugtató, gyomoridegre, depresszió ellen
használható. Vérhígító szedése mellett nem
ajánlott.
Cickafark: növényi ösztrogént tartalmaz,
nőknek serdülő- és változó korban
nélkülözhetetlen.
Citromfű stressz oldó és nyugtató hatású.
Tisztító teák: diófa, csalán, kisezerjúfű.
Emésztés segítő teák: aranyvesszőfű és a
borsmenta.
Összegezve tavasszal kellene egy tisztító
kúrával indítani ,majd különböző teákkal
megtámogatni a szervezetünket – akár
kúraszerűen- de egészévben innunk kell,
hogy jól érezzük magunkat.
Mit neveljünk a kertünkben: levendula,
menták, citromfű, kamilla, körömvirág,
rozmaring, kakukkfű,
csalán és a többi hasznos növényekről is
írok a következőkben
Jakus Péter beszélt az aktuális növény
védelemről, teendőkről a kertben pl: akkor
is kell permetezni a fákat, ha elfagytak
és most csak vegetatív
időszakban
vannak. Keményen ütköztettük a bio
növényvédelmet a vegyi védekezéssel
szemben. Ha valaki sikeres bio növényt
termesztést folytat szívesen várjuk
sorainkban.
Volner Lajossal átbeszéltük a paradicsom,paprika,- szőlő gondozását kötözését.
A klubnapunkon mindig megvitatjuk az

-9előre irányzott témákat és mindenki hozzá
teszi a saját tudását, megtapasztalását,
kérdését ettől olyan jó ez az összejövetel.
Facebook –on is keressenek „ Gyenesdiási
Kertbarátkör” lehet kérdezni , véleményt,
ötletet írni ott is ugyan úgy mint a
kertdoki01@gmail.com – on.
További jó kertészkedés és szép napokat
kívánunk.
Kertbarátkör vezetője nevében
Körtvélyesi Ibolya

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 10. napján rendkívüli ülést tartott.
Az első napirend keretében a képviselő-testület Gyenesdiás Nagyközség Borának kiválasztásáról döntött.
A nyertes termelő és bor a Gyenesdiási
Bornapok megnyitóján kerül kihirdetésre.
A második napirendi pontban a Gyenesdiási Madárpark további üzemeltetését tárgyalta a képviselő-testület.
A Madárpark korábbi üzemeltetője,
Polgár Zoltán és Kalmár Gábor közös
kérelmet nyújtottak be, melyben a területet kiegészülve a továbbiakban kutyamegőrzőként, kutyahotelként is kívánnák üzemeltetni. Az új szolgáltatás
tulajdonképpen egy madárpark melletti kutyahotel lenne, a környéken ez

Kárpáti sír felújítás
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
a Kárpáti János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa,
az iskola vezetése célkitűzésévé vált a
Nagyközség által tisztelt néptanító és
családja sírjának felújítása és gondozása.
A kezdeményezéshez csatlakozott az
iskola Szülői Munkaközössége Divinyiné
Zsadányi Mónika aktivitásával, valamint
a Nagy Antal Róbert tanító vezette
Diákönkormányzat.
A munkálatok a tanító úr családjának
egyetértésével, támogatásával, Bodor István
Káptalantóti vállalkozó tervei alapján
valósultak meg.
A Gyenesdiás Nagyközség lakossága
részéről anyagi hozzájárulásukat adták:

Név szerint:
Gaál Lajos polgármester, Gaálné Németh
Ildikó, Szalóky Jenő és Szalóky Jenőné,
Lancz Tamás igazgató, Macsek Anita, Dr.
Csehi Ottó alpolgármester, Varga Klára,
Góth Imre alpolgármester, Fliszár Katalin,
Dr. Gergye Miklós, Györei Mária, Hóbár
Péter, Körtvélyesi Ibolya, Mosdósi Attila,
Németh László, Páli Lajos, Papp Ádám,
Papp János, Pék András, Simotics Imre és
családjaik.
Köszönjük a nagylelkű támogatást, és
bízunk a sír utókornak való megőrzésében!
Varga Klára
Intézményi Tanács elnöke

2016. június
egy hiányzó szolgáltatást pótolna. Itt a
kutyák hosszabb-rövidebb idejű, biztonságos és szakszerű elhelyezését biztosítanák. A területen 8-10 db kutya kennelt
alakítanának ki a terület hátsó részében,
az első rész pedig továbbiakban is madárparkként üzemelne, kötelező nyitva
tartással. A képviselő-testület a kérelmet támogatta.
A szerződés időtartama 2016. október
31-ig tartó, határozott időben állapította meg a testület, egyidejűleg kezdeményezte a gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó megállapodás létrejöttét.

GYENESDIÁSI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

Tájékoztatás
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a települési komposzttelep használatának rendje megváltozott. A komposzttelepet kizárólag gyenesdiási ingatlantulajdonosok használhatják és alkalmanként
maximum 0,5 m3 mennyiségű zöld hulladék lerakása lehetséges. A telepre nyitvatartási időn túl, kerti hulladékon kívül
más hulladékot és a telep elkerített területén kívül elhelyezni szigorúan tilos. Aki
a fenti szabályokat megszegi 150.000,- Ft
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható! A
telep nyitvatartási ideje nem változott
(Hétfő, Szerda nincs,)
Kedd, Csüt,. Pént. 15 - 18 óráig,
Szombat, Vasárnap 9 - 13 óráig.

2016. június

Programme und
Veranstaltungen in
Gyenesdiás
Freitag, 24. Juni um 17 Uhr
Im Rahmen der Balatoner Kursreihe:
Pizza-Teig mit und ohne Hefe, für Backblech
oder Pfanne, in jedem Fall ganz einfach
herzustellen.
Wo? In der Veranstaltungsscheune beim
Darnay Weinkeller, Gyenesdiás, Darnay u.
10,
Weitere
Informationen:
www.
balatonikurzusok.hu, Somogyi Zoltán Max,
eMail: bk@maxgastro.hu, Tel.: 20/9381588,
Internet:
www.facebook.com/
BalatoniKurzusok
Freitag 24. und Samstag 25. Juni
Nacht
des
Wein-Museums
im
historischen
Darnay-Weinkeller
Der alte Keller und sein Garten laden
zum Verweilen ein. Gönnen Sie sich ein
gemütliches Beisammensein mit Freunden
oder Familie. Ein außergewöhnlicher
Weinspaziergang, Weinverkostung, virtuelle
gastronomische Reise. Genießen Sie eine
Mond- und Sternenschau bei erlesenen
Weinen der örtlichen Winzer, und dazu eine
Picknickdecke.
Freitag, 24. Juni ab 19.30 Uhr –
Mittsommernacht
Samstag, 25. Juni um 17.00 und um 19.00
Uhr
Preis: 1.644 Ft/Person (inkl. 4x0,5 dl Wein,
Weinglas und Salz-Snacks)
Weitere Informationen und Reservierung:
Somogyi Kitti, marketing@maxgastro.hu,
Tel. +36 20 256 44 76
Samstag, 25. Juni 2016
23. Szabó Ferenc Gedenk-Fußballturnier
auf dem Sportplatz Balaton utca. Ganztägiges
Fußballturnier für Amateurmannschaften.
Jedes Fußballspiel dauert 20 Minuten.
Anmeldung bei den Organisatoren.
Samstag, 2. Juli ab 10.00 Uhr auf der
Faludi-Wiese
G-amboree – Mercedes G-Treffen - Balaton, Berge und Täler, Offroad-Gelände und
extra viel PS! Was kann man sich mehr zu
einem super Autotreffen wünschen?!? Mehr
als 100 Geländewagen. Festivalstimmung
ist garantiert! Die Zuschauer können
sich an diesem Tag auf spektakuläre
Geschicklichkeitsaufgaben der Mercedes
Geländewagen-Besitzer freuen. Außerdem:
die neuesten und alten Autotypen der Mercedes G Klasse aus 15 Ländern, umgebaute
und speziell für Autorennen geeignete
Geländewagen, Sechsrad-Antrieb Pinzgauer.
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AG
(Forstund
Holzverarbeitungsbetrieb) stellt sich vor.
Anmeldung für Mercedes G- Besitzer:
Horváth Balázs, Tel. +36 30 206
07
53,
gamboree@gmail.com,
w w w. f a c e b o o k . c o m / g a m b o r e e
Weitere Infos: Tourinform Gyenesdiás, Tel.
+36 83 511-790, gyenesdias@tourinform.hu
Samstag 9. und Sonntag 10. auf dem
Marktplatz und im Kárpáti-Park
VIII. Gyenesdiáser Fisch-Festival mit
gebratenen Brachsen
Eintritt frei, jeder ist herzlich willkommen.
Samstag, 9. Juli
10.00 Uhr
Die
Fische
werden
gebraten
15.00-19.00 Uhr Spielklub für Kinder
15.00 Uhr
Registrierung
der
Teilnehmer für den Kochwettbewerb
16.00 Uhr
Eröffnung
der
Veranstaltung, Fischsuppen-Kochwettbewerb
18.00 Uhr
Preisverleihung
19.00 Uhr
Live-Gitarrenmusik mit
Lajos Tátrai
19.30 Uhr
Akustische Rockmusik
21.00 Uhr
THE
APPLES
Schlagermusik und Beatles-Lieder
Bitte
beachten:
Die
Teilnehmer
am Kochwettbewerb erhalten 2-3 kg
Karpfenfische und Zutaten für die Fischsuppe.
Eigene Zutaten können mitgebracht werden.
Um 17.30 Uhr soll die Suppe fertig sein, damit
die Jury eine normale Portion davon probieren
kann. Es werden Farbe, Geschmack, Geruch
und Präsentation bewertet.
Weitere Informationen: Vaszily Zsolt, Tel.
+36 30/2299-672 oder vzs@georgikon.hu
Sonntag, 10. Juli
10.00 Uhr
Die
Fische
werden
gebraten
14.00 Uhr
Marktöffnung
16.00-17.00 Uhr Unterhaltungsprogramme
und Tanzvorführungen am Strand
18.00 Uhr
Irische Musik
18.40 Uhr
Jazz-Musik
20.00 Uhr
DELHUSA
GJON
Konzert
21.00 Uhr
Tanzmusik
Während des Nachmittags Unterhaltung
und Spiele für Kinder, am Abend können
Sie das EM-Finale auf einer Großleinwand
verfolgen!
Sonntag, 10. Juli von 09.00 – 18.00 Uhr in
der Szoroshadistr. Off-Road Strecke
Schrottauto-Rennen
Nationale
Meisterschaft
Ganztägige
Sportveranstaltung
mit
spektakulären
Programmen, Crashs und sensationellen
Überschlägen
09.00-11.00 Uhr Training
11.00-12.00 Uhr Kinder-Rennen mit Trabis

Gyenesdiási Híradó
13.00 Uhr		
Läufe
Eintrittspreise: Erwachsene 1.000 Ft, Kinder bis 14 J. 600 Ft.

Donnerstag 14. bis Sonntag 17. Juli im
Kárpáti-Park (neben dem Markt)
Gyenesdiáser Weinfest - 4 tägige
Veranstaltung. Flanier- und Genussmeile,
Weinstraße, Volkskunst- und Kunsthandwerk,
Kultur und Kinderprogramme. Eintritt frei.
Jeder ist herzlich willkommen.
Donnerstag, 14. Juli
18.30 Uhr
Offizielle
Eröffnung
des Gyenesdiáser Weinfestivals, dann
Folkloreprogramm
21.00-01.00
Tanzmusik mit der Silver
Band
Freitag, 15. Juli
18.00 Uhr
Kinderprogramme, lustige
Clown-Show
19.00
Uhr
Drachen-Komödie auf Stelzen
20.30 Uhr
Rock Konzert
22.00
Uhr
Feuerzauber, Jongleure auf Stelzen
22.30-02.00
Tanzmusik mit der Helios
Band
Samstag, 16. Juli
18.00 Uhr
Kinderprogramme, eine
Auswahl der schönsten Kinderlieder
19.00
Uhr
Teleszterion
Theater-Workshop
20.30 Uhr
Konzert mit Magyar Vista
Social Club
22.00 Uhr
Zisko
Olivér:
„Wunder-Hirsch”
–
Geheimnisvolles
Theaterfeuer
auf
dem
Schlagzeug
danach - 2.00
Tanzmusik mit der Fantasy
Band
Sonntag, 17. Juli
18.00 Uhr
Kinderprogramme,
musikalische Unterhaltung für Kinder
19.00 Uhr
Kajárpécer Wasser-Revue
20.00 Uhr
Operetten
Abend
mit Mészáros János Elek und Anikó
21.00-01.00
Tanzmusik mit der Start
Band
Ca. 22.00
Feuerwerk
Weitere Informationen: Klub-Bücherei
Gyenesdiás, +36 83/314-507, +36 /20-9769225 gyenesdiaskultura@t-online.hu oder
Tourinform Gyenesdiás Tel: +36 83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu

Samstag 16. und Samstag 23. Juli
Mondscheintour – geführte Wanderung
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,

Gyenesdiási Híradó
Trinkwasser, Mückenspray und etwas MUT!
Anmeldung am Vortag bis 16 Uhr.
Organisation und Infos: Haus der
Natur Besucherzentrum, 8315 Gyenesdiás,
Dornyai u. 4, Tel. +36 30/239-9894, E-mail:
termeszethaza@bakonyerdo.hu
Samstag, 23. Juli
Cruisers Hungary – Rockin´ Beach –
Rockabilly-Party am Diáser Spielstrand
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willkommen! Infos: Fam. Pék (+36) 83/316504, (+36) 70/208-1325
Strand-Animation
Ab 24. Juni starten an den Badestränden
wieder die Animations-Programme.
Unsere Animateur-Mannschaft
wartet
im Juli und August am Diáser Spielstrand
täglich auf die Kinder und Sportbegeisterten.
Am Gyeneser Lidostrand wöchentlich
regelmäßiges Spiele-Angebot.

Montag, 25. Juli von 14.00 – 20.30 Uhr
Hl. Christopher Tag beim J&A
Keramikhaus
Schon seit dem Jahre 2000 lädt Familie Pék
zum Hausfest im J&A Keramikhaus ein –
Traditionspflege und Brauchtum, Volkskunst

Sommerabende im Juli/August am Strand
- mittwochs bis samstags Cocktailparties
und Live Music am Diáser Spielstrand,
donnerstags abends musikalische Programme
am Gyeneser Lidostrand. An beiden Stränden
Sportberichterstattung.

Önkormányzati választások
Csíkszenttamáson

a közösség javára tudom fordítani. Polgármesterként az elkövetkező 4 év
programját a lakosság problémái szerint tervezzem. Szeretném, hogy minden csíkszenttamási család büszke
lehessen szülőfalujára, otthonára, közösségére. Ugyanakkor egy átlátható és
emberek véleményére alapozó községvezetést szeretnék így minden tenni akaró
javaslatát és személyes tapasztalatait figyelembe fogom venni, és minden hasznos ötletet beépítünk a programunkba.
Tanácsos csapatommal pedig ígérjük,
hogy függetlenül az aktuális politikai vagy
gazdasági helyzettől mindent megteszünk,
hogy a szenttamási ember büszke lehessen
arra, hogy ennek a közösségnek a tagja.”
Kedves Róbert! Gyenesdiás szívből gratulál a választási sikerekhez, további kitartást
és erőt kívánunk az önök előtt álló feladatok
elvégzéséhez az egész csapat számára!

Kedves Róbert Csíkszenttamás polgármestere
Testvértelepülésünk életében a 2016-os
év a választás éve. Nemcsak új vezetőséget
választanak a községnek, hanem a megyei
tanács élére is képviseletet kell választani.
Nagyon fontos, hogy a megyeházán hány
csiki képviselete van a térségnek, nem
mindegy, hogy hány személy képviseli
Csíkszenttamás ügyeit.
Kedves Róbertnek (aki 13 éve alpolgármester) és csapatának a helyhatósági választásokon sikerült megszerezni a szavazatok többségét.
„Úgy gondolom, hogy az elmúlt 13 év
alpolgármesteri
tevékenységem
alatt
szerzett tapasztalatot és kapcsolataimat
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I. Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt
Ständige Angebote: Qualitätserzeugnisse
der regionalen Anbieter, Wein und
Obstbrände vom Erzeuger, frisch gebratene
Fische, Lángos, verschiedene Molkereiartikel
von Kuh oder Ziege, einzigartige Erzeugnisse
vom Fleisch der ungarischen Graurinder und
Büffel, Gemüse, Obst, Konfitüren.
Öffnungszeiten:
20. Juni -04. September: MO-FR von 16 –
21 Uhr, SA+SO von 10-21 Uhr
05. – 24. September		
SA+SO von 10 – 21 Uhr
Bitte beachten Sie die Nachrichten-Tafel
neben dem Markteingang. Dort werden die
vielseitigen themenbezogenen WochenendProgramme und Aktionen angekündigt.

A Nyugdíjas Nőklub tagjai egész évben
aktívan részt vettek a település és a környék rendezvényein. Bal oldali képünkön
zárórendezvényük a horgásztanyán, a másik
képen a Válluson rendezett Júniálison különleges sütemények kategóriában első helyezést
értek el. Gratulálunk a Tánczosné Marika
által vezetett csapat szép eredményeihez.

2016. június
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vezetővel. A vitorlásbemutató célja, hogy a
település lakói megismerjék a klub életét és
részesei legyenek a vitorlázás szépségének. A
tanév befejeztével, első alkalommal vitorlás
Bajnok lett a Gyenesdiási
tábort is szerveznek a gyerekeknek, Búzás
Kinizsi SK labdarúgó csapata Attila vezetésével. Balázs Miklós, aki maga
(képünk a 15. oldalon)
is a vitorlássport és a horgászat szerelmese,
fontosnak tartja, hogy a gyerekeknek lehetőNagy készülődés előzte meg a június 4-én ségük legyen minél korábban megismerkedni
megrendezett Gyenesdiás – Nagykapornak a vitorlás sporttal és a biztonságos vízi közlemegyei II. osztályú labdarúgó mérkőzést. A kedéssel, megfelelő szakember segítségével.
csapat az eredménytől függetlenül bajnok- Az új elnök célja, hogy az egyesület klubként léphetett pályára a címet már fordu- ként működjön, igazi közösség alakuljon
lókkal korábban kivívta magának a gárda. ki. Tervei közt szerepel a klubház átalakítása,
Nagyszerű teljesítménnyel a 30 mérkőzésből vitorlázáshoz kapcsolódó előadások szer26 győzelem, 3 döntetlen és csak egyetlen ve- vezése, klubestek rendezése. A jövőben is
reség született. A gólarány is imponáló: 133 terveznek nyílt napokat tartani, céljuk, hogy
rúgott gólra csak 28-al tudtak válaszolni az el- közelebb vigyék a vitorlázást a település és a
lenfelek. Így 18 pontos előnnyel 81-el nyerték környék lakóihoz.
meg a bajnokságot.
Emlékezetes 13-0-s győzelemmel köszönFuss az egészségedért!
tötte a csapat az ünneplésen megjelent
szurkolóit. A győzelmet követően pedig
következett az elmaradhatatlan tiszteletkör a
pálya körül a játékosok és szurkolók közösen.
Még a mérkőzést megelőzően került felavatásra a lelátó mellett elkészített emlékhely,
Bernáth Dávid áprilisban elhunyt csapattárs
emlékére. Az avatáson megjelent a játékos
édesapja és húga, akik elsőként vehették át a
győzelemért járó aranyérmet a ZMLSZ-t képviselő Lang Ferenctől, Gál Lajos Gyenesdiás
polgármesterétől és Galántai Tibor legendás
labdarúgótól. Az érmek átadása előtt Góth
Imre alpolgármester mondott méltató szavaA Balaton utcai sportcentrumban szinte
kat a játékosokról a társak öltözőben elhang- mindig foglalt a futópálya. Nők és férfiak,
zott véleményei alapján. Végül a csapat bará- idősek és fiatalok egymást váltják a körök
ti körének részéről Czafit Attiláné Zsuzsanna közben. Többen indultak a májusi Keszthelyi
és Pandur Ferencné Márti ajándékot, egy Kilométerek versenyen, őket kérdeztük kedvhatalmas tortát adott át a csapat tagjainak.
ébresztőként, hátha mások is kedvet kapnak
Góth Imre egy kis futáshoz.
- Nagyon elégedett voltam a teljesítményemmel
2 óra 17 perc alatt futottam le a
Nyílt nappal várta az érdeklődőtávot. – Kezdte beszélgetésünket Tordáné
ket Balázs Miklós, a Gyenesdiási Lukács Ágnes. - Tavaly 2 óra 25 percre volt
szükségem. Idén már negyedszer indultam a
Yacht Egylet új elnöke.
Keszthely Kilométereken. Az első évben csak
10 km-et vállaltam, a többin a félmaratont
teljesítettem. Az elmúlt hónapokban főleg
hosszútávokon edzettem. Hétköznap 10-11 kilométereket, míg februártól minden hétvégén
egy félmaraton kerül sorra. Ilyenkor elfutok a
Zala-hídig, vagy Balatonedericsig és vissza, ez
20-22 km-et jelent.
- Hogyan kezdett el futni?
- Hat éve kezdtem el rendszeresen futni és
az első félév nehezen ment. Az első pár hónapot sikerült átvészelnem, a kényelmetlen
futásokat. Majd egyre több kellemes élmény
Csodás élményben volt része azoknak, ért. Most már nagyon szeretek futni, az életem
akik éltek a lehetőséggel és részt vettek a része lett. Akkor kerek a nap, ha futhatok. A fugyenesdiási vitorlás kikötőben első alka- tástól egészséget, erős immunrendszert kapok,
lommal rendezett nyílt napon, ahol vízre hidegben és melegben is megyek. A fagyos
szállhattak a felnőttek és a gyerekek egy- csúszós időszakot kell kihagynom idén két héaránt. A kicsik kipróbálhatták a pályázaton tig nem tudtam futni.– Mondta végül iskolánk
nyert Optimisteket, természetesen hozzáértő tanítónője.

Sport

Gyenesdiási Híradó
- Én négy éve sportolok – vette át a szót
Balogh Janka 6. osztályos tanuló -, először
anyukámmal kezdtem el futni, aki szintén
sprinter volt diák korában. Ő vette észre, hogy
szükségem lenne egy tanárra aki, megtanítja
nekem a helyes testtartás. A következő tanév
elején csatlakoztam a KVDSE csapatához és
már három éve velük edzek. Kipróbáltam a távolugrást és különböző futó távokat. Általában
sprintet szoktam futni, mint a 60 m-t, de a hos�szútáv is jól megy nekem. Indultam a megyei
mezei futóversenyen is, ahol nagy örömömre
bejutottam az országos döntőbe. A Keszthelyi
Kilométereken tavaly a gyerek futóversenyre
neveztem az 1000 m-en harmadik lettem. Idén
anyukám biztatására újra indultam és sikerült
megnyernem a saját korcsoportomat és az
abszolút női számot is. A végső célom, hogy
sokáig futhassak és kijussak az olimpiára.
- Nagyon jó volt a keszthelyi verseny, nagyon
jól szervezték meg! – Mondta Kovács Dávid.
– Én még csak fél éve kezdtem el futni és 2 óra
7 perc kellett nekem a félmaratonhoz. Az ismerőseim ajánlották, jó sportnak tartották. A
keszthelyi verseny után az Ultrabalatonon is
futottam 20 km-et. Ezek után nem kérdés folytatni szeretném és növelni a távokat.
- Négy éve kezdtem el futni és az eredményeim folyamatosan javultak. – Vette át a szót
Kiss Benedek. – Idén 10 km-et 49 perc alatt
futottam le. Más versenyeken nem indulok,
csak a Keszthelyein a futás öröméért.
- Én három éve futok és szeretem a keszthelyi versenyt. Tavaly jobban sikerült, mivel idén
keveset edzettem. Szeretném lefutni hamarosan a maratont. – Zárta a beszélgetésünket
Kocsis Benedek.

Véget ért az asztalitenisz idény
A Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület a 2015 - 2016 évi
NB-II-s bajnokságban
a 7. helyen végzett az
Észak-Nyugati
csoportban. A sérülések
és más egyéni gondok
miatt négy bajnoki mérkőzésen tartalékosan
tudtunk csak kiállni és ez majdnem végzetesnek bizonyult. Később sikerült újra a rendes
csapattal kiállni a bajnoki mérkőzésekre és
biztos bent maradást lett a vége. Valamennyi
ellenfelünk jó minőségű játékosokkal tudott
erősíteni, a hetedik hely mindenképpen jónak
mondható.
A megyei bajnokságban a 13 csapat között a hatodik helyen végeztünk. Ismerve a
játékos állományunkat, ez is jó teljesítménynek mondható. Ide mindenképpen igazolunk
egy jó képességű játékost.
Utánpótlás csapatunk is jól szerepelt, hiszen
az egyesület az iskolákon keresztül három
játékossal illetve tanulóval képviseltette magát az országos diákolimpiai döntőn Buda-
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pesten, ahol a legjobb eredményt Bujtor
Krisztián érte el, aki bejutott a legjobb
nyolc közé.
Az országos mozgássérült 2016. évi bajnokságát június 5-én rendezték Budapesten.
Egyéniben a harmadik helyen végeztem, párosban viszont első helyen végeztünk Barabás Balázzsal, így elértem egy egyéni rekordot is, hiszen tizedik alkalommal lettem
országos bajnok.

Összességében
megállapítható,
hogy
egyesületünk jó úton halad, a sportolók
versenyeztetése biztosított, az utánpótlás
nevelése a körülményekhez képest jónak
mondható.
Azt sajnos nem tudom megtenni, hogy
ne említsem meg a tornaterem hiányát. Sok
problémát okoz nekünk ez a helyzet. Köszönet az önkormányzat és a helyi kismértékű
vállalkozók támogatásának, valamint a helyi

A gyenesdiási Szabó Zsolt lehet
az ország kedvenc apukája

Az NLCafé szerkesztősége
idén tavasszal indította el az
ország kedvenc apukája pályázatot. Arra kérték az olvasókat,
hogy egy-egy szívhez szóló,
őszinte történettel jelöljék erre
a címre azt az édesapát vagy
nagypapát, akiről úgy gondolják, különösen sokat tesz azért,
hogy a családja boldog életet
éljen, gyermekei pedig kiegyensúlyozott, egészséges és
magabiztos felnőttekké váljanak. Rengeteg jelölés érkezett,
amelyekből az NlCafé öttagú zsűrije, köztük
Varga Izabella színésznő, Till Attila riporter,
műsorvezető, rendező és Varró Dániel költő, műfordító kiválasztotta azt kilenc jelöltet,
akik közül az olvasók dönthetik el, ki legyen
a nyertes. A szavazás elindult, voksolni június
26-ig lehet, akkor dől majd el, ki lesz idén az

Június 26-ig várják a szavazatokat
Az NLCafé szerkesztősége idén tavas�szal elhatározta, hogy megkeresi az ország
kedvenc apukáját. Az olvasók május végéig küldhették el legkedvesebb történeteiket,
amik közül az NlCafé zsűrije kiválasztotta a
végső győzelemre esélyes kilencet. A jelöltek
között van Szabó Zsolt is, aki június 26-ig
várja a szavazatokat.
A gyenesdiási Szabó Zsoltot nagyobbik
lánya, Diána jelölte a legjobb apuka címre,
méghozzá egy köszönőlevél formájában,
amit édesapjának írt. Zsolt történetében
nincsenek megrendítő részletek és embert
próbáló nehézségek. Ő „csupán” jó apja két
lányának. De kell annál nagyobb elismerés,
minthogy saját lánya, immár felnőve nevezte
őt a legjobb édesapa címre?

2016. június
iskolának, ahol helyet kapunk a megyei bajnoki mérkőzéseink lejátszására és az utánpótlás edzéseink megtartására. Nélkülük nem
dicsekedhetnénk ilyen eredményekkel.
Köszönjük továbbá Vonyarcvashegy Önkormányzatának és iskolájának, hogy biztosította az NB-II-s csapat hazai mérkőzéseinek a
helyszínt. Nagy segítség volt!
Kovács Tamás Se elnök.

ország kedvenc apukája. A nyertes egy családi
kalandpark belépő és egy rekesz kézműves sör
boldog tulajdonosa lehet, továbbá elviheti családját egy pihentető hosszú hétvégére is.
További információ és a szavazás: http://
www.nlcafe.hu/orszag_kedvenc_apukaja/51/
vegoldal?kepid=8106

2016. június
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Bringatanya, Somogyi fagylalt Műhely
A Szegeden megrendezett „2016 év fagylaltja versenyen” modern
alapanyagok kategóriában ARANYÉRMET ès EZÜSTÉRMET
nyertek a Somogyi család fagylaltjai!
Aranyérmes:
VILMOSKÖRTÉS BORHAB
Ezüstérmes:
KARDAMOMOS MEGGY
Ezeket a fagylaltkülönlegességeket is megkóstolhatjuk, a
KÜLÖNDÍJAS Gyenesdiós
fagylalt mellett!
Gratulálunk az eredményekhez.

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: 0630/469 4231
Eladó használt, de jól működő Energomat automata mosógép,
ugyan itt teljesen új forgótárcsás és vízmelegítős mosógép, 11
fokos kitolható alumínium létra, 550 db. bátaszéki hornyolt cserép,
5 tekercs homokolt (kátrány) lemez, 1 orosz szörp és lekvárfőző gép
használatlan. Tel: 0630/207 8010 Keresztesné Kővágó Klára

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/7161-569

Szent Glória Temetkezési KFT
Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 86.
Nyitva: H-P 08 tól- 16h-ig
Éjjel –Nappal hívható: 06 20 9230 769 vagy
06 30 3486 253

Hamvasztásos temetés:
85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyat tartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

Koporsós temetés:
130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

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

Ü V EGEZÉS

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkáhoztermékeink
0,5 kg-os,
üzleteinkben
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, 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.
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Bajnok lett a Gyenesdiási Kinizsi SK labdarúgó csapata

A bajnokságot nyert csapat tagjai: Bernáth Dávid: Borzasztóan hiányzik mindenkinek. Czafit Zsolt: Az öreg rutinos játékos. Gombár Csaba: Jövőre 50 és még mindig megbízhatóan teljesít, végig
Gyenesdiáson játszott. Csák Benjamin: Ugrásszerűen fejlődött és
nagyszerű tavaszi teljesítményt nyújtott. Mosdósi Attila: Igazi emberfogó, futása videó elemzők szerint is tanítani való. Elnök úr! Hajba Gergő: Biztos pont a kapuban! Sajnos sokat dolgozik Ausztriában.
Hajba Gábor: Mindenhová odaér, irányít, kisegít! Igazi profi hozzáállás jellemzi. Horváth Zoltán: Nem csak a fejjátéka hiányzik!
Pandur Tamás: Ha van kedve, ha nincs kedve, nem lehet megfogni.
Szőcze Csaba: Kapitány a pályán és a pályán kívül. Mátó János:
Igazi gyenesi lett, a vonyarci vadócból! És a feje! Czafit Richárd:
Gólkirályunk! Remek éve volt! Kovács Gergő: Egy kis Böde Dani,
befejezte. Nagy kár! Farkas Valentin: Nem csak Zalaszentmihályon
félnek tőle. A csendes gyilkos. Rédei Péter: Az első hívó szóra jön

Nemzeti összetartozás Napja

Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján iskolánkban a felsős
tanulók közösen vettek részt egy rendhagyó történelem órán, ahol
az első világháborúról és annak következményeiről, az 1920-ban aláírt
Trianoni békediktátumról tartottak előadásokat. A korszakot idéző versekkel és visszaemlékezések felolvasásával segítették a nemzetünk
múltjának megismerését és az összetartozás gondolatának a tudatosítását. A műsort követően koszorúzásra került sor a Hősök parkjában felállított Trianoni emléktáblánál.

és kiválóan teljesít! Csapatember. Kocsis Péter: Egy tehetség a tartalékból, még sokra viheti. Torsa Richárd: Mindig benne van a gól,
főleg ha az a századik. Purt Tibor: Betyárból pandúr, néha könnyen
fülig ér a szája. Matyi Gábor: Szabadrúgás specialista, igazi csapatember. Sipos Zsolt: Igazi profi játékos! Nagyon nagy igazolás. Két
bajnoki aranyérmet is kap idén, hűséges típus, sokáig marad. Zsohár
Péter: Ha itthon van mindig nagy segítség. Takács Ádám: A tartalék
motorja, lehet rá számítani. Propszt István: Kár, hogy keveset van
itthon. Páli Norbert: Keveset játszott, de klasszisa így is látszott.
Hajba Géza: A régió magasan járó csillaga, fénylő ikonja. Jó az öreg
a háznál. Negyedik szezonja a csapattal és második bajnoksága egy
ezüstérem mellett. Dankó Dávid: Egy igazi egyéniség. Molnár Erik:
Ha tudott edzeni, játéka kiváló volt! Sok sikert Bükön! Kósa Krisztián:
Példamutató hozzáállás és remek játék. Hihetetlen futómunka, kár hogy
ritkán engedik haza.

Sümegi Ferencet köszöntötték

A képviselő-testület 2016. május 26-án tartotta munkaterv szerinti
soros ülését. Napirend előtt a képviselő-testület Sümegi Ferencet,
a Gyenesdiási Yacht Klub leköszönő elnökét köszöntötte. Köszönetét fejezte ki a Yacht Egyletben eltöltött 17 stabil év garantálásáért, köszönet az elnöki „jó gazda szemével” kialakított 8 esztendő
infrastrukturális kikötő fejlesztéséért, az Önkormányzat nyújtott
partnerségért és a lelkiismeretes, fáradságot nem ismerő, közösségépítő munkásságáért.

2016. június
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiási Híradó

P

Vonyarcvashegy, Fő út 84.

Ingyenes szemvizsgálat!!!

Kristálycukor 239 Ft/ kg
Ammerland német trappista 990 Ft/kg

- Fényre sötétedő szemüveglencsék
11.990 Ft/db-tól!
- Dioptriás napszemüveglencsék

Trafik nyári sör akciója a Heinekennel közösen !
0,5 literes dobozos sörök nyár végéig
Arany fácán 179 Ft/db Soproni 199 Ft/db
Steffi 179 Ft/db Heineken 229 Ft/db
Soproni rádlerek 179 Ft/db
Krušovice lerné 239 Ft/db

8.990 Ft/db-tól!

Nyitva tartás: H-Sz.:6-19, V.:6-12
Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

(optikai keretbe)

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Az akció érvényes megjelenéstől 2016.06.30.-ig

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

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Kényelmes nagy parkolóval várjuk kedves vevőinket.

Oázis kertészet Keszthely

Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-17

35 éves a Mozaik Áruház!
06.30-07.02-ig MOZAIK SZÜLETÉSNAP
Ha most rendel ingyenes fotó minőségű 3D fürdőszoba
látványtervezést, vendégünk egy balatoni vitorlázásra!
Próbálja ki önkiszolgáló érintőképernyős látványtervezőnket!

WELLIS roadshow:

próbálja ki a szabadtéri jacuzzi élményét. Egyedi kedvezményekkel várjuk!
A fürdőruháját ne felejtse otthon!
Minden Wellis masszázskád 10% kedvezménnyel rendelhető!
Hosszított nyitva tartással, szakmai bemutatókkal, gyermekprogramokkal várjuk:
Csütörtök: Vidd haza saját készítésű üvegmozaik képedet!
Élő kívánságműsor a Helikon Rádióval.
Péntek:
Arcfestés
Szombat:
Varázshangok játszóház
A vendéglátást biztosítja a Rádi pincészet és a Karám Büfé.
Részletek: www.mozaik-aruhaz.hu/szuletesnap

35 féle termék

35% kedvezménnyel!

Vásárlásával nyerjen tengerparti utazást 400.000 Ft értékben!
Mozaik Áruház Kft • 8315 Gyenesdiás Kereskedők útja 12. • Tel.: 06 83/317-317 • www.mozaik-aruhaz.hu
A legfrissebb akciókért kövessen minket a facebookon: https://www.facebook.com/mozaik.furdoszoba

