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Jubileumi 15 éves testvértelepülési találkozó

A Gaali Zeneiskola fúvószenekara és a települések képviselői nyitották meg a rendezvényt.
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100 évvel a Monarchia és 15 évvel Gaal
Községgel létesített testvértelepülési megállapodás után 2018. május 19-én Gyenesdiásra érkezett Gaal küldöttsége és a Gaali
Zeneiskola 60 fős fúvós zenekara. A többnyire fiatalokból álló 80 fős vendégsereg pénteki esti fogadását követően- Pünkösdi
Táncház keretében ismerkedhetett a magyar
virtuóz néptánccal. Szombaton délelőtt a
csapat kellemes időben tett egy órás sétahajózást a Balatonon, majd egy rövid dottós
kirándulás keretében Keszthely város nevezetességeit tekintette meg.
Az ünnepi Monarchia korszakot megzenésítő koncertre délután 17 órakor a
piacon került sor. Fantasztikus, magas
színvonalú, változatos zenei hangzású
zenei darabokat hallhatott a tisztelt nagyérdemű, minden kétséget kizáróan, mindenki nagy megelégedésére.
Az közös program a 15 éves jubileum
ünnepséggel este 20 órakor a Községházán
folytatódott. A Gyenes Néptánc Együttes Palotás nyitótánca után a fúvószenekar a magyar majd az osztrák himnuszt
játszotta el. Dr. Nagy Pálné Ági Gottfried
Benjamin Hancke,   A magyar bor dicsérete
c. versét németül szavalta el, előrevetítve az

est magyar borokkal történő megkoronázását.
Gál Lajos polgármester ünnepi beszédében
többek között megemlítette, hogy …”15
évvel ezelőtt egy gyümölcsöző kapcsolat bontakozott ki, amikor 2003-ban településeink
vezetői, Szalóky és Tiroch polgármester urak
olyasmi értéket kerestek, amit akkor a környezetükben nem találtak. Gyenesdiást elsősorban tanulási vágya fűtötte.
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az első oldalról

Látni, megismerni és megtapasztalni azt,
hogy hogyan lehet az összefogás mentén
közösséget építeni és a közösséggel sikereket elérni. Vigyázni, óvni arra, ami a miénk
és a legjobbat kihozni abból. Gaal település mindig is példaként szolgált előttünk,
mind a turisztikai sikerei, úgy kulturális
életével egyaránt. A 15 év közel 30 személyes találkozást, programot, közös élményt
és legalább 100-szor több egyéni résztvevő
bekapcsolódását jelenti. Megéltünk már
együtt pezsdítő, hangosabb ünnepeket, frissítő magasságokat, valamint csendesebb,
személyesebb találkozásokat is. Bíztunk
sokszor egymásban és segítettük egymást
akkor, amikor tudtuk. Mert egy kapcsolatot is az elköteleződés, az állandóság és a
kiszámíthatóság tesz igazán értékessé.”
Megköszönte Gaal Fúvószenekarnának
a korszakokat és nemzeteket határtalanul átívelő, rendkívül inspiráló koncertjét,
majd az elköteleződés jeléül átadta az Gyenesdiás kerámia dísztárgyát.

Gyenesdiási emlékek
Gyenesdiási emlékek, gyermek és ifjúkoromból az 1945 – 1960 –as évek címmel
jelent meg május végén prof. dr. Góth László
könyve, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának támogatásával. A nyugalmazott
egyetemi tanszékvezető szerző saját emlékein
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Friedrich Fled, Gaal polgármestere
köszöntőjében
visszaidézte,
hogy…”
bár településeink közúton körülbelül 330
km-re, légvonalban csak 200 km távolságra
vannak egymástól, különbségeink a kultúrában is megmutatkoznak. A táncban és a
dalaitokban is sokkal több a temperamentum. Emlékszem egy táncra, melyet táncosaitok Gaalban adtak elő és féltünk, hogy
a színpadunk bírni fogja-e a produkciót.
Jelen informáciom szerint a színpad bírta a
strapát…Ma, 100 évvel a Dunai-Monarchia
után egy 15 éves barátságos, harmonikus testvértelepülési kapcsolatra tekintünk
vissza, mely időszak alatt sok minden történt. A testvértelepülési kapcsolat akkoriban Szalóky és Tiroch polgármester urak
gondolataiból született, akik mindketten
jelentősen részt vettek ennek a kapcsolatnak a kiépítésében. Én tulajdonképpen a
kezdetektől részese voltam ennek a kapcsolatnak és jól megfigyeltem, ahogy az alap
gondolatot mindkét fél milyen nagy buzgósággal szorgalmazza.”

Fledl polgármester úr köszönete jeléül gaal
címerével díszített stájer lobogót nyújtotta át,
melyre Gál Lajos, polgármester úr felkötötte
a magyar szalagot.
A polgármester urak köszöntő beszéde
után a további együttműködés megerősítését
megtestesítő oklevelek aláírására került sor.
Az ünnepség hangulatára a képzeletbeli „i”
pontot a Gyenesdiási Dalára és Gaali Zeneiskola növendékeinek közösen előadott 32-es
Baka című indulója adta. Az est további része
a határokat átívelő különböző zenei műfajok
táncba öltésével közvetlen, barátságos hangulatban telt.
Vasárnap egy rövid balatongyöröki kitérővel
és a Kék Balaton Fúvós Egyesület koncertjének
meghallgatásával, a Szent Ilona kápolna előtt
készített búcsú fényképezkedéssel ért véget.
A kapcsolat ápolása június 23-24-i hétvégén egy jubileumi alpesi kirándulással folytatódik, melynek keretében 25 fős
gyenesdiási csapat hódítja meg Gaal legmagasabb hegycsúcsát, a  2.416. méter
magas „Hochreichart”-ot.

és a családtagjainak visszaemlékezéseinek
segítségével mutatja be a település múlt századi életét. Többek között megismerhetjük
milyen volt egy falusi porta, hogyan teltek az
ünnepek. A szerző bepillantást enged családfájába, így Gyenesdiás rokoni kapcsolatai is megelevenednek előttünk.
- „Írásom visszaemlékezés, személyes jellegű, de így is bepillantást engedhet egy
kis Balaton-felvidéki
település hajdan volt
életébe.” – ajánlja
a szerző könyvét az
olvasónak.
A
közönségnek
Góth Imre alpolgármester a kötet
lektora mutatta be
kiadványt.
Mint
mondta: - Új sorozat első részét tartja
az olvasó a kezében,
amiben a Gyenesdiá-

son élők személyes emlékeit szeretnénk megőrizni és bemutatni olyan formában, hogy a
fiatalok tanulni is tudjanak belőle.
A következő kötetbe várják a szerkesztők
az újabb gyenesdiási emlékeket a vállalkozó
kedvű mesélőktől a múlt századból.

Gyenesdiási Híradó
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Gyenesdiási Bornapok
2018. július 12-15
Gyenesdiás, Kárpáti korzó

Programok: Bor utca, népművészeti- és kézműves vásár, kulturális programok gyermekműsorok, Varázshangok játszóház
Július 12. (csütörtök)
18 órától: Folklórműsorok, a Vass Lajos
Népzenei Szövetség tábora bemutatója, a
Gyenesdiási Dalárda „Zalai ivónóták” CD
bemutatója, a Gyenes Néptánc Együttes,
Gyenesdiási Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda,
Gyenesi Négyes és az Egerszalóki Borvirág
Férfikórus műsora. Közreműködik a Csádé és
a Harangláb népzenei együttesek.
közben 18.30 A fesztivál ünnepélyes megnyitója
21.00 órától 01.00 óráig tánczene, zenél a
Silver Band
Július 13 (péntek)
18 órától: Mutyi bohóc show
19 órakor „Kicsi vagyok én” – az Igricek
Együttes családi koncertje kicsiknek és
nagyoknak.
20 órakor a KFT együttes koncertje
majd 02.00 óráig tánczene, zenél a Helios
Együttes
Július 14. (szombat)
18.óra 20-kor „A világnak nekivágok…” a
Hangrafogó együttes családi koncertje
19 órakor „Játsszunk pantomimet” – a
Dvorák-Patka Színház gyerekelőadása                             
20 órától Kerekes Band koncert
majd 02.00 óráig tánczene, zenél a Start
tánczenekar     
Július 15. (vasárnap)
18.00
Kuttyomfitty Társulat interaktív
vásári komédiája
19.00 Ciframesterségek című zenés vásári
komédia – a Bahorka Társulat  előadásában
20.00 Operett-, nóta és nosztalgiaest
majd 01 óráig Tánczene, zenél a Helios
zenekar
közben 22 órakor Tűzijáték

Utazás Székelyföldre
(július 27-31.)

Testvértelepülésünk, Csíkszenttamás idei
Szent Anna- napok rendezvénye vasárnapi,
műsoros napjára települési küldöttség utazik
Gyenesdiásról. A küldöttséget néhány önkormányzati tisztségviselő – polgármester,
alpolgármester – mellett amatőrművészeti
csoportjaink alkotják, iskolás és felnőtt néptáncosok, népdalkörösök. Sajnos a Dalárda
tagjai – idős koruk miatt - a hosszú utazást
nem tudják vállalni.
Két nagy autóbusszal utazunk, az összes
férőhely 100 fő
az amatőrművészeti
közösségek létszáma közel 70 fő, azaz kb
30 főt szívesen magunkkal viszünk az
összesen ötnapos kirándulásra.
Indulás július 27-én, pénteken hajnalban, odafele menet egy helyen megszál-

lunk, Kolozsvár mellett. Természetesen
néhány látnivalót megtekintünk. Nagyváradra és Kolozsvárra – a terv szerint - 3
óra időnk van.
A következő napon koraeste érkezünk
Csíkszenttamásra, út közben számtalan látnivaló ígérkezik, sajnos mindent nem nézhetünk meg. Nagy dilemma, hogy valamelyik
sóbányát nézzük meg (Torda vagy Parajd)
100 fő utazóval, az itt szükséges bejelentkezéssel, vagy a Békás-szoros, Gyilkos tó felé
teszünk kis kitérőt.
Szombat estétől hétfő reggelig vendéglátóink szervezik programjainkat, ellátásunkat. Vasárnapi napon szentmisén és a
műsorokon veszünk részt, lépünk fel.
Hétfőn reggel továbbindulunk következő szállásunk, a Déva közelében fekvő
Csernakeresztúrra. Kb. 6 órás buszozás
mellett 5 óránk jut programokra. A terv

szerint Sepsiszentgyörgy felé megyünk,
kis kerülő, de ezt a települést – inkább
Székelyudvarhelyt választva – általában
kihagyják a körútjukból az Erdélybe utazók.
Az utolsó, ötödik napon 10 óra buszozás
mellett kb 4 óra jut Dévára, Vajdahunyadra,
vagy/ esetleg Aradra, 22 óra körül érkezünk
haza Gyenesdiásra.
Ahogy az előzőekből kiderült, kb 30 fő
önköltséges utazót vihetnénk magunkkal, a fellépők jelentős támogatás mellett
fejenként 5000 Ft-ot fizetnének, a kísérők,
utasok 25000 Ft-ot.
További információkkal a Klubkönyvtárban állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Jelentkezni is itt lehet, az utazási/részvételi
díj befizetésével. (Tel: 83/314-507, 06/209769-225, Kossuth L. u. 97.)
A program lebonyolításában segítséget
adók felajánlásait is köszönettel fogadjuk.
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Fatimai és Lourdes-i üzenet

2018. május 21-30. között nagy zarándoklat
került megszervezésre a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal, Tál
Zoltán atya szervezésével, lelki vezetésével.
A zarándoklaton több Keszthely környéki,
így gyenesdiási hívő is részt vett. A Családok Évében szervezett lélekemelő út során
érintettük a 160 éves Lourdes-i és a 101
éves Fatima-i kegyhelyeket, Avignont és
Santiago de Compostella-t, a kereszténység egyik legősibb zarándokhelyét, ahová a
Szent Jakab út végén (El Camino) érkeznek a gyalogos zarándokok.
A szervező Via Sacra utazási iroda alapítói
azt vallják, hogy a mai értékvesztő korban
szükség van kapaszkodóra, mely megtart és a
jó irányba vezet. Az iroda jelmondata: „Kelj
útra a békédért. Mindannyian ezt keressük, és
ezt tesszük. Útra kelünk, hogy a felszínes és
kiüresedő kapcsolatok helyett valódi társakra
leljünk, mély emberi kapcsolatainknak pedig
frissítő lelki táplálékot találjunk”
A zarándok társaság befogadó és Zoltán atya
személyében a lelki vezető is kiváló volt. Ezen
az úton mindannyian megtapasztalhattuk,
hogy mennyi felajánlással és kegyelemmel
jár a hit útján való vándorlás, mely során hívő
turistából, igazi zarándokká válhat az ember.
Napjaink rohanó világában fontos az egyéni
elcsendesedés és önmagunkra találás, az
igazi Isteni közösség megismerése. Meggyőződhetett az ember arról, hogy az őszinte hit és
a keresztény kultúránk tanításai mennyi ember
számára nyújtanak kapaszkodót és vigaszt a
mindennapokban, vagy a legnagyobb testi és
lelki bajban; és a keresztény meggyőződésre
mekkora szükség és igény van az istentelenné
vált mai világunkban. A zarándok lélekben
vár valamilyen választ Istentől, a sérült lélek
gyógyulását kívánja; hiszen az igaz magyar
közmondás szerint is: „Ép lélekben – ép test.”
Az út során, éppen ezért mélyen megérintett
mindannyionkat a padovai Szent Antal-bazi-
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és sokak által szeretett szentjének földi maradványait és ereklyéit; vagy a Szent Jakab-katedrális, a Galiciai Santiago de Compostelában,
amely idősebb Szent Jakab apostol feltételezett
sírja fölé épült. Az út lélekben legfelemelőbb
pontja a Franciaországban található, a
Pireneusok lábánál fekvő Lourdes volt.
Itt bontakozik ki a 160 évvel ezelőtt élt /a
forradalmak korában/ Szent Bernadett
sorsa és látomásai, aki tizennégy éves korában 1858. február 11-én a Lourdes mellett,
a Gave-folyó mentén található Massabiellebarlangban meglátta a Szűzanyát. A barlangnál történt jelenések és a forrásnál egymást
követő gyógyulások a hívő és a hitetlen világot
egyaránt megmozgatták. Lourdes a világ legnagyobb Mária-kegyhelyévé vált, a reménység forrásává, ahol a mai napig is sokan
meggyógyulnak. A naponta közel 20 ezren ide
látogató keresztény hívek számára a legfőbb
bizonyíték, hogy ez az egykor oly’ kicsi és
ismeretlen falu mára a világ gyóntatószékévé
vált, ahol a zarándok érzi, hogy az Ég összeér
a Földdel.
Akár csak a portugáliai Fatimai jelenéseknél 60 évvel később, az első világégés éveiben. „Szűz Mária a történelem egy fontos
jelképe lett, aki a nyugati keresztény civilizációt is formálta. Egy olyan civilizációt, melynek tagjai igaz emberek, akiknek a szeretet
nem pusztán egy üres szót jelent, hanem alapmagatartást, ami vezeti őket és amivel nem
árulják el embertársaikat. Ez a szeretet képezi
a társadalom alapkövét, amelyre a család, a
közösség, az állam és az Európai Unió épül”.
– mondta egy beszédében Duka bíboros.
Zarándok utunk utolsó napján Fatimában, a Jelenések templomában tartott szentmise keretében, Zoltán atya, aki 20 éves
papi szolgálatának igazán megragadó és
személyes teljessé válását kihangsúlyozva,
köszöntött bennünket. Együtt imádkozott
a jelen levő több tucat nemzet gyermeke
az erős keresztény hitért és szabadságért,
melyre oly nagy szüksége lesz országunknak
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és Európának egyaránt a következő években.
Köszönöm ezen az úton is minden zarándoktársamnak, hogy megismerhettem őket
és gondoskodtak a remek hangulatról. Végül,
páromnak köszönöm, hogy társam volt utunk
során, így együtt mélyíthettük egymásba és a
Jóistenbe vetett hitünket, és hozhattunk Gyenesdiásra az örömhírt.
A lourdes-i és fatimai Szűzanya áldjon meg
mindannyiunkat és hazánkat!
Gál Lajos

Gyenesdiás központja
többfunkciós játszótérrel
gazdagodott
Vállalkozói finanszírozásból valósult meg
az iskola nyugati oldalán (Coop bolt mögötti)
létesített többfunkciós, korszerű játszótér. A
műszaki átadást követően a játszótér 2018.
június 15-től a megfelelő szabályok betartása mellett szabadon használható, a területet a továbbiakban az önkormányzat
tartja karban. A kor elvárásainak messzemenőkig megfelelő létesítményben található
eszközök bizonyára sok gyermek és család
számára kínál szabadidős kikapcsolódást.
Ahhoz, hogy a játszóteret sokáig élvezhessék gyermekeink, fontos hogy mindannyian
betartsuk és másokkal is betartassuk a játszótér használati rendjét.
A játszótér használati rendje:
• A játszóteret kizárólag 14 éven aluli gyermekek használhatják!
• A játszóteret 10 éven aluli gyermekek csak
felnőtt kíséretével és annak felelősségével
vehetik igénybe!
• A játszótér használói és felnőtt kísérői felelősek a játszótéri eszközök rendeltetésszerű
és balesetmentes használatáért, a játszótér
állapotának megőrzéséért!
• Iskolai és óvodai csoportok esetében a
kísérő pedagógus felel a használat rendjéért,
a baleset megelőzéséért!
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• A játszótéren alkohol, valamint étel és ital
fogyasztása tilos!
• Kutyát és egyéb kisállatot a játszótér területére bevinni tilos!
• A játszótér területén szemetelni és dohányozni tilos!
• A játszótér területére üvegtárgyakat
bevinni tilos!
SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMOK:
SEGÉLYHÍVÓ: 112, MENTŐK: 104,
TŰZOLTÓSÁG: 105,
RENDŐRSÉG: 107
GYERMEKORVOSI RENDELŐ DR. TAKÁCS ÁGNES
Cím: 8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.
Betegrendelés: H - P: 7.30 - 9.00
Tel: 83/316-826
VIDÉKI ORVOSI ÜGYELET 16:00-8:00
KÖZÖTT A KESZTHELYI
KÓRHÁZBAN: (83) 311 060

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Fergeteges szülinapi parti
A családok éve jegyében Pünkösd vasárnapra Bala Toni szülinapi partijára invitáltuk
kicsiket és nagyokat egyaránt. Az előzetesen,
Bala Toni kalandjai címmel meghirdetett
rajzversenyre 44 pályamű érkezett, melyek
mindegyike jutalomban részesült, illetve korcsoportonként díjazott a zsűri, de a közönségszavazatokat is nyereményre váltottuk
(Köszönjük a Bringatanya és a Kerámiaház
felajánlását, támogatását is!)
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Bala Tonis kitűzővel vártuk. Kollár Balázs
BMX bemutatóját ámuló szemek figyelték,
majd saját járgányra pattanva mindenki kipróbálhatta magát a rendőrség által felállított
ügyességi akadálypályán. A Varázshangok
családi játszóház újdonságokkal is készült,
mégis a legnagyobb sikere a Mini Wolf
együttes zenés-táncos kölyökpartijának,
majd az óriási szülinapi tortának volt.
Bala Toni ezúton is köszöni mindenkinek,
hogy ilyen sokan vele ünnepeltünk! ;-)
Személyi változás irodánkban
Szirmai Kati kolléganőnk egyesületünknél
töltött 8 éve után – legnagyobb sajnálatunkra!
– új kihívást talált. Kati lelkiismeretes, megbízható, szakmailag felkészült, nyelvekben
profi – szóval igazán nehéz lesz pótolnunk.
Kívánunk neki sok sikert! Egyesületünk munkáját a továbbiakban Pécsi Mária segíti.
Idén is Jó reggelt Gyenesdiás napi hírlevél
Június elején elindítottuk 3 nyelvű napi hírlevelünket, mellyel Partnereink munkáját kívánjuk segíteni a vendégek tájékoztatásában.
Bízunk benne, hogy a településen nyaralók
pedig hasznosnak találják programajánló- és a
szabadság tervezését segítő tippjeinket.
A napi hírújság állandó rovatai:
időjárás és vízhőmérséklet előrejelzés
- hogy tudjon előre tervezni,
program-, túra- és kirándulási ajánlat - hogy
igazán tartalmas legyen a nyaralás,
rendezvényajánló - hogy ne maradjon le
semmiről,
gasztroajánló - hogy minden napra más
kínálatból választhasson,
zenés-táncos esti programok - hogy este se
unatkozzon,
a nap idézete - hogy vidám induljon ez a nap
is,
továbbá egyéb hasznos információk családbarát ajánlatokról
Napi összeállításunk tehát hasznos információkat, tippeket tartalmaz, melyhez vendégeink a Turisztikai Egyesület partnereinél
juthatnak hozzá.
Szép nyarat, jó szezont kívánunk!

DALÁRDA
HÍREI

Gyenesdiási Dalárda hajósi kirándulása
A Hajósi Önkormányzat meghívására vettünk részt a Hajósi Szent Orbán napi rendezvényen.
Május 27-én reggel indultunk két kisbusszal.
Navigátorok és kormányosok Pék András
és Pékné Julika dalárdavezetőnk. Az András
által hadrendbe állított járművekkel 7 órakor
pontos és zökkenőmentes volt az indulás.
Nem úgy az érkezés…
A bérelt új mikrobusz, melyben a hölgyek foglaltak helyet, félúton fölmondta a
szolgálatot.
A bérelt busz tulajdonosa ugyan küldött
cserejárművet, de az eredetinél kisebb volt.
András vezetésével mi férfiak tovább mentünk, hogy a szállást időben el tudjuk foglalni. Növelte az izgalmat, hogy a számunkra
előírt fellépési időre együtt lesz-e a dalárda?
Mi már a színpad mellett várakoztunk,
amikor az utolsó pillanatban megérkeztek Julikáék. Gyors átöltözés a nézők előtt
és máris mi következtünk. Jó hangulatban,
a közönség tetszését elnyerve adtuk elő a
Csárdajelenetet.
Szereplésünk végeztével, az izgalmak
okozta feszültségből felszabadulva rácsodálkoztunk a hajósi Pincefalu nagyságára. Az
1300 présház teljesen faluszerkezetű, hangulatos utcáival méltán világhírű.
Hamarosan letanyáztunk egy nyitott pince
előtt, ahol már vártak bennünket a ceglédi
betyárok és a csárdabéli szépasszonyok. Előzetes borkóstoló után felállítottuk bográcsállványunkat és András készre főzte az általa
már előkészített pincepörköltet.
A kitűnő vacsora elfogyasztása után előkerült a citera, duda, tekerő és a tárogató is.
Vendéglátó betyárjaink is viseletet öltöttek.
Megcsodálhattuk a betyárélet egykori eszközeit. Hamar megtaláltuk a közös dalokat. Egy
hiteles hagyományőrző társaságot láthattak az
arra járó szerencsések. Vidám nótázásunkba a
helybéliek is bekapcsolódtak.
Hajós Bács-Kiskun megyei település, Bajától keletre. A települést a történelem során
viharos események formálták. Nevét először
1366-ban említik az írások. Területe a kalocsai érseki uradalomhoz tartozott. A török
idők alatt elnéptelenedett. Majd a török
kiűzését követően az 1700-as évek elején
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Baden-Württemberg tartományból német családokkal népesítették be. A század végére már
mezővárosi rangot elérő település fejlődésével egy időben alakult ki a pincefalu. 1946ban, a második világháború után a német
nemzetiségű lakosságot kitelepítik, helyükre
felvidéki és püspöknádasdi valamint hidasi
családok kerültek. Hajós a 3400 fő lakosságával 2008-ban kapta vissza városi rangját.
Vendéglátóink a helyi Zarándokházban
biztosítottak számunkra kényelmes szállást. Másnap a hétfői szünnap ellenére vendéglátóink a mi tiszteletünkre kinyitották az
Érseki Kastélyt, melyet tárlatvezetővel jártuk
végig. Ugyancsak bemutatták az 1728-ban
barokk stílusban épült Szent Imre katolikus templomot, melynek főoltárán látható
Szűz Mária szobrot az óhazából hozták a
betelepülők. A szobor abban a műhelyben
készült, mint a csíksomlyói Szűz szobra.
A helybéliek csodatévő erőt tulajdonítanak a
szobornak.
A hazavezető úton Kalocsára is ellátogattunk, ahol a székesegyházat, az érseki palotát,
a kincstárat tekinthettük meg, valamint a Paprikamúzeumot végignézhettük.
Végül a Duna parton lévő Kék Duna Vendéglőben fogyasztottunk el kitűnő dunai
halászlét, és sötétedésre épségben értünk
haza.
Páli Lajos dalárdatag

Invitáló
Az idei évben a Gyenesdiási Bornapok első
napja gazdagabb programot kínál, a folklór
iránt érdeklődőknek, mint eddig bármikor.
A megszokott helyi együtteseken túl, (Népdalkör, Dalárda, Gyenes Táncegyüttes és
kisiskolás táncosok, énekesek) más érdekes
esemény is kapcsolódik e naphoz. A Vass
Lajos Népzenei Szövetség fennállása óta
először, de reméljük nem utoljára a nyári
továbbképző táborát nálunk szervezi meg.
Ebből adódóan a közel száz résztvevő
énekes és zenész a tábor ideje alatt tanultakról gálaműsor keretében ad ízelítőt. Így
bepillantást nyerhetünk a kicsik és nagyok,
gyermekek és felnőttek népének és népzene
tudásába, az egy hetes intenzív tanfolyam
végeredményébe.
Színesíti a bornapokat a Zalaegerszegi
Harangláb Együttes, a fiatal Csádé Együttes, az Egerszalóki Borvirág Férfikórus
részvétele is, s ez mind annak eredményeként,
hogy a Gyenesdiási Dalárda újabb, immár a
hatodik cd-jét kiadva, ez ünnep keretében tartja
meg a kiadvány bemutatóját, ismertetőjét. Az
anyag megtanulását és feléneklését kemény
munka előzte meg, téltől a tavaszba nyúlóan.
Kovács Péter a Harangláb Együttes tagja, zalaegerszegi népzenész, az ivónóták begyűjtője
és rendszerbe állítója szorosan együttműködve
a GY4S-el, hetente kétszer jött hozzánk, hogy
elképzelése szerint tanuljuk meg és énekeljük
fel a dalokat, dalcsokrokat.

Januártól - júniusig több alkalommal látogattunk el Sümegcsehibe, Kaszap István
stúdiójába, míg összeállt az anyag, a kívánalmaknak megfelelően.
Ebből hallhatnak csokrokat, dalokat az
érdeklődők s megvásárolhatják a lemezt,
melyet Cseke József zenetanár, karnagy ajánl
mindenki figyelmébe.
Táncpárbajt vív még a mi Fodor Matyink,
településünk büszkesége is a Felszállott a
Páva vetélkedőn megismert ellenfelével.
Továbbá láthatjuk, hallhatjuk a Haraszti
családot is. Hogy kik ők? Aki eljön a Gyenesdiási Bornapok nyitónapjára július 12-én,
megtudhatja és részese lehet ezen felsorolt
„finomságoknak” is.
Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a
szervezők és a szereplők!
Bognár Ystván

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Tavasz helyett nyakunkon a nyár, sajnos ez
megviseli az embert, növényt, állatot egyaránt. Nagyon okos logisztikára van szükség, hogy mindent kézben tudjunk tartani.
Értem itt a gyógynövény gyűjtést, palántázás, kapálás, növényvédelem, tápanyagpótlás, befőzés stb.
Bizony megtapasztaltam, mivel nem permeteztem meg a kis meggyfámat és az a kevés
termés mind kukacos lett. Tanulság: kontroláltan, okosan de védekeznünk kell a kártevők
ellen.
Kiskerti kisokos:
Gyümölcsfák
El lehet kezdeni a gyümölcs ritkításokat
(őszibarack, kajszibarack, alma)
Ki lehet tenni az almamolycsapdákat.
Almamoly hernyófogó hullámpapír öveket
lehet kötözni a gyümölcsfák tövére, ezeket
hetente megsemmisíteni.
Érdemes a gyümölcsfákon zöldmetszést
végezni.
Ebben az időben gyakorta kell a pázsitot
nyírni. A fű nyesedék egy részét használjuk a
gyümölcsfák és bokrok tövének mulcs takarására. A másik része mehet a komposztba.
Virágzó növényeket ne permetezzünk rovarirtó szerrel (a méhek érdekében). Amennyiben feltétlen szükséges, akkor csak napnyugta
után.
Zöldséges kertben legfontosabb teendő a
gyomtalanítás és az öntözés. Gyomtalanítást
lehetőleg csak mechanikai úton végezzünk.
Fontos, hogy az öntözés alkalmával a teljes
gyökérzónát áztassuk át. Segítünk megőrizni
a nedvességet, ha eső, vagy locsolás után
sekélyen megkapáljuk a talajt.
El lehet kezdeni a sárgarépa és fehérrépa
ritkítását.
Kötözni és fattyazni kell a folyton növő
paradicsomot.
Burgonya, uborka, paradicsom, bab védelme

Gyenesdiási Híradó
gombás betegségek ellen réztartalmú szerekkel (champion)
Szőlőben tetejezés, fattyazás, peronoszpóra
és lisztharmat elleni védekezés (VEGESOL
eReS)
Szőlő ültetés csak konténeres oltvánnyal.
Sokunk kérését írom le, lehetne a komposzt
telep nyitva tartását meghosszabbítani.
Mindenkinek jó kertészkedést.
Körtvélyesi Ibolya

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Tisztelt Szülők!
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában
az iskolába menő gyermekek részére
hangolódó foglalkozásokat tartunk
2018. augusztus 29-30-31-én
9-11 óra között.
Foglalkozásokat tartja:
Kurnát-Albrecht Boglárka
Somorjai Lívia
Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy bölcsődénkben
2018. augusztus 21-én (kedden) 1700 -kor
Szülői Értekezletet tartunk.
Téma: 2018-2019-es nevelési-gondozási év
aktuális ügyei
Világos Csabáné
intézményvezető

Tótok Mónika
tagintézményvezető

„Már az év, mint homokóra,
fordul…” – írja Babits.
Talán kicsit szokatlan, hogy a júniusi forróságban év végéről beszélünk, de a bölcsődei
nevelési-gondozási év szeptember 1-jétől a
következő év augusztus 31-ig tart. Így tehát
a 2017/18-as „tanévünk” lassan a végéhez
közeleg.
A nők munkavállalási kedve egész Európában, így nálunk Magyarországon is egyre nő.
A hagyományos családmodell átalakulóban
van, a nagyszülők még maguk is dolgoznak,
így nincs, aki vigyázzon a kisgyermekekre,
addig, amíg az anyák dolgoznak. Ezeken a
terheken igyekszik segíteni a bölcsőde úgy,
hogy a kisgyermekek napközbeni szakszerű
ellátását, (nevelését-gondozását) magára
vállalja. Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy egészséges, boldog gyermekeket neveljünk, akik felszabadultan tudnak
örülni, játszani, bátran kielégítsék hatalmas
mozgásigényüket. Ehhez életkoruknak és
érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységeket biztosítunk számukra.

Gyenesdiási Híradó
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kisegyüttes kategória:
Csillagvirágok
ORSZÁGOS ARANY MINŐSÍTÉS
(Baranya Hanna, Gyutai Júlia, Kovács
Kriszta)
Orsós
Elizabet-Horváth
Dominika
ORSZÁGOS ARANY MINŐSÍTÉS
énekegyüttes kategória:
Csicseri
énekegyüttes
ORSZÁGOS
ARANY MINŐSÍTÉS
(Gyutai Júlia, Kovács Kriszta, Orsós
Elizabet, Horváth Dominika, Szalóki
Piroska, Cseh Fruzsina, Balogh Laura,
Sulyok Valencia)

Ezzel a fényképpel szeretnénk egy kis örömet szerezni a szülőknek, egyben megköszönni
nekik a bizalmat, hogy intézményünket választották,
A gyermekek beszoktatása a bölcsődei
napközbeni ellátás rendszerébe szeptember
1-jétől kezdődően folyamatos volt a törvényben meghatározott maximális létszámig.
Azok a gyermekek, akik év közben betöltötték a 3. életévüket, átkerültek az óvodai ellátásba, helyükre pedig új gyermekek kerültek
felvételre.
Jelenleg a bölcsőde két csoportjában
(Katica és Mackó csoportok) összesen 26
gyermek napi nevelése-gondozása folyik,
akiknek megfelelő, szakszerű ellátása
magas szakmai elvárásokat támaszt a mindennapokban. Rendkívül fontos számunkra
a gyermekek biztonsága, testi és lelki jólléte,
valamint, hogy a szülők nyugodtan tudjanak
dolgozni, abban a biztos tudatban, hogy gyermekük a megfelelő helyen van.
Minden év vége felé, a Gyermeknaphoz
kötődően, Finta Maya fényképész jóvoltából
több csoportkép is készül a bölcsődés gyermekekről.
Ezzel a fényképpel szeretnénk egy kis
örömet szerezni a szülőknek, egyben megköszönni nekik a bizalmat, hogy intézményünket választották, amikor napközbeni ellátást
kerestek gyermekeiknek. Továbbá szeretettel
várjuk a következő nevelési-gondozási évben
az újonnan felvett gyermekeket és szüleiket.
Az intézmény valamennyi dolgozója nevében szép nyarat és feltöltődést kívánok:
Vargáné Nyiri Csilla
kisgyermeknevelő
„A fejlődés leggyakoribb jellemzői a bölcsődés kor végére:
• nagyon sok területen önálló a gyermek:
egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik,
legfeljebb apró segítséget igényel;

• már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek
kapcsolatban érzi magát biztonságban,
hanem szívesen játszik társaival is;
• jól tájékozódik környezetében, ismeri a
napi eseményeket, a csoportban kialakított
szokásokat, szabályokat, az ezekhez való
alkalmazkodás nem jelent nehézséget számára;
• környezete iránt nyitott, érdekli minden,
szívesen vesz részt új tevékenységekben;
• gazdag szókincse van, elsősorban beszéd
útján tart kapcsolatot felnőttel, gyermekkel;
• a gyermekek többsége szobatiszta.”
– részlet a Bölcsődei nevelés-gondozás
szakmai szabályai – Módszertani levélből.

ISKOLAI
HÍREK
2018. május 19. ÉRD- ORSZÁGOS NÉPDALVERSENY
Zala megyét képviselték
a „Tiszán innen, Dunán
túl” Országos Népdaléneklési Versenyen:
5-6.osztályos
korosztályban:
szóló kategória:
Baranya Hanna
ORSZÁGOS ARANY
MINŐSÍTÉS
Gyutai Júlia
ORSZÁGOS ARANY
MINŐSÍTÉS

Szivárvány énekegyüttes ORSZÁGOS
ARANY MINŐSÍTÉS
(Baranya Hanna, Kovács Kriszta,
Garamvölgyi Alexa, Jávor Leila, Farkas
Réka, Kovács Ákos, Vers Hunor
7-8. osztály
szóló kategória:
Tálos Olivér ORSZÁGOS ARANY
MINŐSÍTÉS
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
A bérmálás 2018. június 24-én délelőtt
10 órakor kezdődik a Vonyarcvashegyi
Eötvös Károly Általános Iskolában.
A szentséget Dr. Márfi Gyula érsek úr
szolgáltatja ki.
Iskolánk névadójára emlékeztünk
Pedagógusnap alkalmából diákönkormányzatunk küldöttei rövid ünnepi műsor után
koszorút helyeztek el iskolánk névadójának,
Kárpáti Jánosnak a nyughelyénél. Már ez a
harmadik tanév, hogy évente két alkalommal,
ilyenkor és halottak napján megemlékezünk
nagyközségünk neves tanítójáról. A koszorúzáson részt vett intézményünk igazgatója,
Lancz Tamás is.
Nagy Antal Róbert
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Kellemes nyarat!
Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!
Mindenkinek nagyon kellemes, pihenésben és feltöltődésben gazdag, élményekkel
teli nyarat kívánunk!
Kárpáti János Általános Iskola
és AMI nevelőtestülete
Iskolai ügyelet az alábbi időpontokban lesz:
2018. június 27. szerda 9-13 óra
2018. július 11. szerda 9-13 óra
2018. július 25. szerda 9-13 óra
2018. augusztus 8. szerda 9-13 óra
2018. augusztus 22. szerda 9-13 óra
Tel: 06-83-316-106
06-30-529-9604
Nemzeti Összetartozás Napja
Nemzeti Összetartozás Napján, június
4-én, iskolánkban a hetedik nyolcadik osztályos tanulók közösen vettek részt rendhagyó
magyar és történelem órán, ahol az I. világháborúról és annak következményeiről, 1920ban aláírt trianoni békediktátumra emlékeztek
előadással és versekkel. A hetedikesek képes
élménybeszámolót tartottak erdélyi osztálykirándulásukról. A műsor végén közösen elénekeltük a Székely himnuszt. Ezt követően a
két évfolyam átsétált a hősök parkjába, ahol
a diákok a felállított emléktáblánál koszorút
helyeztek el.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Polgárvédelmi gyakorlat
Településünkön 2018. június 08-09.-én az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségével együttműködve a helyi polgárvédelmi
beosztottak gyakorlatot tartottak. Az első
napon a riadóláncot tesztelték sikeres próbariasztással, a második nap során az eskütétel
és eligazítás után, két helyszínen (algyenesi
Lídó strand és a Liget Pláza mögötti árok)
szimulált villám árvizet hárítottak el „nyúlgát” építésével és ároktisztítással.
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Felhívjuk a kedves Lakosok és üdülő tulajdonosok figyelmét, hogy az, aki: az általa
használt, illetve tulajdonát képező ingatlant
nem műveli meg, nem tartja rendben az ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 4
alkalommal (húsvétig, július 15-ig, augusztus
20-ig, szeptember 30-ig) gyomtól, gaztól nem
tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését
megelőzően rendszeresen nem kaszálja,
az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, megszünteti, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását
nem biztosítja, a beépített, illetve beépítetlen
belterületi ingatlan előtti járdán, illetve
mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak
és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
(32/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
6. § a) bekezdés) ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
***
Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai
alapján a strandok területén a fürdési szezonban horgászni TILOS!
***
Térítésmentes lakossági elektromos, és
elektronikai hulladékgyűjtés.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
lakossági elektromos és elektronikai hulladék
berendezés (e- hulladék) gyűjtést szervez,
amely során a lakosság ingyen leadhatja háztartásában összegyűlt e- hulladékát.
Az e- hulladékgyűjtés ideje: 2018. július 3.
8:00-16:00-ig
Az e- hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Gyenesdiás Hunyadi utcai parkoló
(temető mellett)
Gyenesdiás Önkormányzata
***
Tisztelt Lakosság kedves Üdülő
tulajdonosok!
A sokak által kedvelt Gyenesi Lidóstrandon
a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával megvalósuló fejlesztés a végéhez közeledik, így a strand június 22-én megnyitja
kapuit. A fejlesztés befejezéséig (várhatóan)
június 29-ig a fürdőhely szabad strandként
üzemel, így a strandot mindenki ezen időszak
alatt inGyenesen használhatja. Felhívjuk a
vendégek figyelmét, hogy egyes helyeken
korlátozott munkavégzés még történhet.
A lekerített frissen füvesített rész még nem
vehető igénybe, valamint a strandbérlet kivál-
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tása június 22-től a megszokott rendben a
Lídó strand pénztárában fog történni.
Megértésüket köszönjük, kellemes strandolást kívánunk!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
***
Felhívás!
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy az
EFOP-1.5.2-16 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című
Magyarország Kormánya és az Európai Unió
által támogatott pályázat keretében lehetőség
nyílik településünkön különböző képzéseken (önismeret, stressz kezelés, állásinterjúra való felkészülés, motivációs tréning)
és rendezvényeken (egészségnapok, szűrővizsgálatok) részt venni. A pályázat fő
célcsoportja a hátrányos helyezető aktív korú
lakosság, a fiatalkorú lakosság (25 év alatti
pályakezdők), munkakeresők. Ha a fentiek
felkeltették a figyelmét, a Polgármesteri Hivatal műszaki – településfejlesztési osztályán
(Községháza, földszint) érdeklődhet bővebb
tájékoztatásért személyesen munkaidőben.
***
Tisztelt Ingatlantulajdonosok,
Szálláshely-szolgáltatók!
A nyári idegenforgalmi szezon kezdetével
párhuzamosan megemelkedett a nyaraló,
üdülő vendégek által okozott hangoskodás
miatti lakossági panaszok száma.
Szeretném felhívni a figyelmet az alábbi,
a helyi környezet- és természet védelméről,
a település tisztaságáról szóló 19/2013. (V.
29.) önkormányzati rendelet zajkorlátozásra
vonatkozó rendelkezéseire:
A község területén, az ott lévő épületekben, vagy ahhoz tartozó telkeken tilos:
• akár emberi hanggal, akár hangszerrel,
vagy ahhoz tartozó egyéb eszközökkel
történő, a köznyugalmat és közcsendet
sértő zaj okozása
• erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység
• hangos rádiózás, tévé működtetése
• zajt keltő munkák (fűnyírás, kapálógép,
betonkeverő, fűrészgép) csak 8 - 20 óra
között végezhetők
Aki a zajvédelmi előírásokat megszegi,
ellene eljárás folytatható és 150.000,-Ft-ig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat és szálláshely-szolgáltatókat, hogy az ide
érkező vendégeket fenti szabályokról tájékoztatni szíveskedjenek, illetve a szomszédos ingatlanokban lakók és pihenni vágyók
érdekében szükség szerint az indokolatlan
zajkeltés megszüntetésében felszólítás nélkül
közreműködni szíveskedjenek.
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SPORT
Végét ért a labdarúgó szezon
A 2017 – 2018-as labdarúgó idényben
három csapatunk is érdekelt volt a pontvadászatban. A legszebb eredményt a női csapatunk érte el.
A Zala megyei női bajnokságban második
helyen végzett a Gyenesdiási Kinizsi SK. A
három éve alakult együttes az idén érte el a
legszebb eredményét. Tavasszal minden
mérkőzésüket megnyerték és a végső győztes Police Ola LSK-val nagy versenyfutásban voltak a végső sorrend eldöntésében.
Kétszer is győztek a Teskánd ellen, ősszel
8-0-ra tavasszal 12-0-ra. A Nova ellen 16-1re nyertek, míg Szepetnek és Gutorfölde
ellen szoros mérkőzéseket vívtak. Hozlár
Edina 33 góljával a 2. legeredményesebb
gólszerzőnek bizonyult a bajnokságban.
Őt Kovács Stefánia 20, Montag Eszter 12,
Takács Dalma 11 góllal követi. A csapat így
52 pontot szerzett, 17 győzelem, 1 döntetlen
és 3 verséggel. Négy ponttal maradtak el az
első helyezett Police Ola LSK mögött és 16
ponttal többet szereztek a harmadik Zöld Elefánt Zalaapátinál.
A képen a csapat tagjai és az érmeket
átadók láthatóak, balról Mosdósi Attila
sk elnök, Góth Imre alpolgármester, Vincze
Beáta, Benkő Réka, Szabó Viktória, Kovács
Stefánia, Rónay Zsuzsanna, Propszt Viktória,
Szabó Anna, Montag Eszter, Takács Dalma,

Meszlényi Imre edző, Tóth Ádám ZMLSZ
részéről. Alsó sor: Szeibert Noémi, Vida Adrienn csapatkapitány, Hozlár Edina láthatóak.
A hölgyek elmondták szépen csillog az
ezüstérem, ám következő céljuk az aranyérem.
A megyei I. osztályban szereplő első csapatról Hajba Géza edző a következőket
mondta: - A minimális célt teljesítettük,
11. helyen fejeztük be a bajnokságot, ahol
összességében az első három csapat kiemelkedett teljesítményével. Mi a 8. helyet tűztük
ki magunk elé, sajnos a téli felkészülésünk
nem sikerült az időjárás tönkretette. Matucza,
Sipos, Soós Márk hosszú időn keresztül volt
sérült, míg Csák és Szőcze időnként hiányzott.
A mérkőzéseken sokat szabálytalankodtak
a bajnokság gólkirálya, Czafit Richárddal,
neki az edzéseket kellett kihagynia. Talán

ezért is vesztettünk több pontot a mérkőzések utolsó perceiben. Ennek ellenére büszke
vagyok csapatomra, különösen Czafitra, aki a
legtöbb gólt szerezte.
A bajnokságban 10 győzelmet, 5 döntetlent
és 15 vereséget könyvelhettek el mérkőzéseik
után, ami 34 pontot hozott (egy pont levonással).
A második csapat a megyei III. osztály
keleti csoportjában játszott. A 16 csapat
között a 9. helyen végeztek 8 győzelem, 5
döntetlen és 13 verséggel 29 pontot szereztek.
A Hévíz, Óhíd és Sümegcsehi kemény ellenfélnek bizonyult, nagyobb arányú vereséget
szenvedtek tőlük, míg Zalaszentlászló és az
FC Keszthely ellen bizonyíthatták tudásukat.
Rövid nyári szünet következik és augusztusban indul a következő bajnokság.

Strandkézilabda
2018. Június 9-én és 10-én került megrendezésre a 22.
Nemzetközi Strandkézilabda Turné a balatoni strand
kupáért, a gyenesdiási strandfürdőben. 26 csapat 4 különböző országból találkozott a sportos megmérettetésre,
baráti hangulatban. A turné, ahogy 2006 óta ismert, nagy
sikert aratott. A hölgyeknél Bábolna nyerte el az első
helyet Köln előtt, míg a férfiaknál a Sandwopper Suhl
(D) nyerte meg a döntőt a Savaria Saints (HU) ellen. A
rendező Schindler Basti és a gyenesi polgármester Gál
Lajos a legjobb hangulat mellett adták át a kupákat a 26
csapatnak. 2019-ben újra megrendezésre kerül majd 2
Nemzetközi Turné Gyenesdiáson, június 8-9.-én illetve
június 15-16.-án. A Balaton Beach által szervezett sporteseményekre eddig jóval több, mint 10.000 kézilabdázó
érkezett 12 országból (2006 óta).
Koronczné Cserép
Ilona védőnő június
15-én, Budapesten
vehette át az Emberi
Erőforrások minisztérium elismerését
kiemelkedő
szakmai tevékenységéért. Gratulálunk és
további munkájához
sok sikert kívánunk.

A Booking.com 2017-es
vendégértékelési díját Szőke
Edina a kiemelkedő vendéglátás iránti elhivatottságáért
kapta. Ilyen magas, 9,8-as
értékelési pontszám szinten
tartása elképesztő teljesítmény. Edina 2016-ban is
elnyerte ezt a díjat. Gratulálunk hozzá és további sok
sikert kívánunk munkájához.
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Samstag, 7. Juli und Sonntag, 8. Juli auf dem
Marktplatz
10-jähriges Jubiläum!
Gyenesdiáser Fisch-Festival mit gebratenen
Brassen
Eintritt frei, jeder ist herzlich willkommen.
Am Samstag und Sonntag gibt es ab 10.00 Uhr
laufend frisch gebratene Fische.
Während der Nachmittage Unterhaltung und
Spiele für Kinder.
Samstag, 7. Juli
10.00 Markt-Öffnung, die Fische werden
gebraten
15.00 Registrierung der Teilnehmer für den
Kochwettbewerb
16.00 Spielklub für Kinder
16.00
Eröffnung
des
traditionellen
Fischsuppenwettbewerbs mit humorvollen
Koch-Parodien von Gellért Bihari
18.00 Interaktives Kinderprogramm mit Györgyi und Gabi
19.00 Preisverleihung
19.30 Stand up Comedy
20.00 Konzert mit „Zaporozsec”
21.00 Tanzmusik mit der Silver-Band
Sonntag, 8. Juli
10.00 Markt-Öffnung, die Fische werde
gebraten
17.00 Spielclub für Kinder
19:30 Konzert mit Éva Presszó
21:00 Tanzmusik mit der Helios Band
Bitte beachten: Die Teilnehmer am
Kochwettbewerb erhalten 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: Klub-Bibliothek und
Tourinform Gyenesdiás, +36 83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu
Donnerstag, 12. – Sonntag, 15. 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, 12. Juli
18.30 Offizielle Eröffnung des Gyenesdiáser
Weinfestivals, dann Folkloreprogramm
21.00 Tanzmusik mit der Silver Band
01.00 Heute nicht so spät ins Bett, morgen
ist noch ein Arbeitstag!
Freitag, 13. Juli
17.00 Kinderprogramme
18.45 „Folk on 45” Gitarre und Gesang
20.00 Péterfy Bori und die Love Band
22.00 Tanzmusik mit der Helios Band
02.00 Schluss für heute

- 10 Samstag, 14. Juli
17.00 Kinderprogramme
19.00 Konzert
20.30 Musik mit der Karthago-Kombo
22.30 Tanzmusik mit der Fantasy-Band
02.00 Ende Gelände
Sonntag, 15. Juli
17.00 Kinderprogramme
20.00 Nostalgiekonzert mit Róbert Gergely
21.30 Tanzmusik mit der Start-Band
währenddessen ca. 22.00 Feuerwerk
01.00 Das war´s für 2018, nächstes Jahr gibt
es wieder ein Weinfest
15-jähriges
Jubiläum!
Treffen
der
Partnergemeinden Gaal+Gyenesdiás
100 Jahre nach der Monarchie und 15 Jahre nach
dem ersten Treffen mit unserer Partnergemeinde
Gaal kamen unsere Freunde am 19. Mai 2018
mit einem 60-köpfigen Flötenorchester der
Gaaler Musikschule nach Gyenesdiás. Nach
dem Empfang der insgesamt 80 meist jungen
Leute fand am Freitag in der Aula unserer Schule
ein Pfingst-Tanzabend statt. Nach dem Motto
„Musik, gute Laune und gemeinsam tanzen”
sorgte „Táncház” dafür, dass alle Besucher mit
dem ungarischen Volkstanz vertraut gemacht
wurden. Am Samstagmorgen unternahmen
die Gäste eine einstündige Bootsfahrt auf dem
Plattensee, bevor sie zu einer Stadtrundfahrt
durch Keszthely aufbrachen und einen
angenehmen Tag verbrachten. In den 15 Jahren
der Partnerschaft haben fast 30 persönliche
Treffen und mehrere Programme stattgefunden,
bei denen gemeinsame Erfahrungen gesammelt
und Ideen ausgetauscht werden konnten.
Nach der Rede des Bürgermeisters wurde die
weitere Zusammenarbeit beschlossen und per
Unterschrift bekräftigt.
Bitte um Spenden für die Samtpfötchen der
Zalaer Katzenstation
Womit Sie helfen können:
Futterkonserven und Trockenfutter für junge
und erwachsene Katzen;
Katzentoiletten, Katzenstreu;
Advocate Spots gegen Flöhe und Milben;
Milbemax- oder Dehinel-Tabletten zur
Entwurmung.
Sachspenden
können
während
der
Öffnungszeiten im Gemeindebüro abgegeben
werden.
Geldspenden bitte an: Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület,
Steuernummer 18940358-1-20, Bankkonto
11749008-24904609-00000000
Bitte helfen Sie uns und unterstützen unsere
Initiative. Vielen Dank und im voraus.
Wer hat Lust, mit uns zu singen?
Der eine singt unter der Dusche, der andere auf
einer Bühne, wieder andere singen gern in einer
Gruppe, denn gemeinsames Singen macht Spaß!
Wir singen überwiegend deutsche Volkslieder,
aber auch das eine oder andere ungarische Lied.
Es ist gar nicht wichtig, besonders gut zu singen,

Gyenesdiási Híradó
aber mit Lust und Laune und gern mit anderen
gemeinsam. Wenn Sie auch gern singen und
dabei sein möchten, dann melden Sie sich doch
einfach unter +36-70-422 1490.
Gemeindenachrichten
Wichtige Telefonnummern
Allgemeiner Notruf 112
Rettungsdienst 104
Feuerwehr 105 oder 112
Polizei 107
Kinderarzt Dr. Ágnes Takács, Jókai u. 3,
8315 Gyenesdiás, Tel. +36 83/316-826,
Sprechstunden montags – freitags 7.30 - 9.00 Uhr.
Ambulanz im Krankenhaus Keszthely,
geöffnet von 16.00 – 08.00 Uhr,
Tel. +36 83/311 060
Information für Angler
Wir bitten um Beachtung, dass während der
Badesaison das Angeln am Strand verboten
ist. Im Anglershop (= Horgászbolt) bekommen
Angler Berechtigungsscheine und wertvolle
Tipps, welche Fische wie und wo gefangen
werden können.
Unentgeltliche Müllsammlung von HaushaltsElektroschrott
Die Gemeindeverwaltung von Gyenesdiás
organisiert eine Sammlung von elektrischem
und elektronischem Schrott aus Ihrem Haushalt,
der unentgeltlich abgeholt wird.
Wann? Am Dienstag, 3. Juli 2018 von 08.00
– 16.00 Uhr
Wo? Gyenesdiás, Hunyadi u., Parkplatz (neben
dem Friedhof)
Sehr
geehrte
Immobilienverwalter,
Unterkunftsanbieter!
Mit Beginn der Sommer-Reisesaison stieg
die Zahl der Beschwerden aufgrund von
Lärmbelästigung durch Ferienhäuser und
Feriengäste.
Wir möchten Sie auf den Erlass 19/2013 (V.29)
der örtlichen Gemeindeverwaltung zum Schutz
der lokalen Umwelt und Natur und Sauberkeit
der Siedlung aufmerksam machen:
Es ist im Gebiet der Gemeinde, in Gebäuden
oder in einem der dazugehörigen Grundstücke
verboten:
durch
Musikbeschallung,
überlaute
Unterhaltungen oder Gesänge, lautes Schreien,
Instrumente oder andere Mittel öffentlich Lärm
zu verursachen,
industrielle, gewerbliche Tätigkeiten mit
starkem Lärmpegel auszuführen,
lautes Radio, TV,
Lärm verursachende Arbeiten mit Maschinen
und Motoren (Rasenmäher, Hackmaschine,
Betonmischer, Kettensäge) sind sonntags gar
nicht und sonst nur in der Zeit von 8 – 20 Uhr
erlaubt.
Wer
gegen
Lärmschutzbestimmungen
verstößt, kann strafrechtlich verfolgt werden
und mit einem Bußgeld bis zu 150.000 HUF
rechnen.
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Egy Gyenesdiási
Magyar Vándor Klub-tag
szemszögéből
Első félévi terveink megvalósításainak a
vége felé járunk. Tapasztalataink megérdemelnek egy rövid összefoglalást.
Utjainkon nagyon sok turistába botlottunk,
de találkoztunk olyan vándorlókkal a világ
összes tájáról is, akik repülővel vándoroltak. Egy turista és egy vándorló közt bizony
van különbség. A turista Apósom szerint egy
„gazdag csavargó”, egy vándor, szerintem,
egy örökké tanuló. A turista fényképez és
hazamegy otthon megnézi, hol volt és mit is
látott. Egy vándor szakadatlanul tanul, észreveszi a mindig pompázó természet szépségében történő változásokat, megismer új
vándortársakat, akiknek jó tanácsokat adhat
és akiktől még jobbakat kaphat, mindezt
szinte mellékesen.
Azt a tömérdek szellemi és természeti
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- 11 különlegességeket, amiket útjainkon, mint
Magyarország nagyon, vagy többé-kevésbé
ismert, vagy ismeretre méltó értékeit felkerestünk, megismertünk, mint újdonságot felfedeztünk, vagy újra emlékezetünkbe hoztunk,
azt nem lehet dióhéjba fogni; megtelne velük
az egész Híradó.
Hogy egy ilyen út tökéletes tervezése és
lebonyolítása amilyeneken részt vettünk
mennyi gonddal, ténykeresései, a múltban
és a jelenben, telefonhívással és újrahívással, egyeztetéssel, szakmailag olyan képzett
múzeumi vezetők kutatásával akik a múlt
időben is olyan otthonosak, mint a jelenben,
vagy az olyan mélyhívő templomvezetők
megtalálásával, akik nem csak a múltat, és a
jelent, hanem valami misztikus módon a jövőt
is ismerik és akik szívből, lélekből, igyekeznek tudásukat és lelkesedésüket nekünk át
adni, ezenfelül az út okos költségvetése; hogy
a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, a sok feláldozott szabadidő, szellemi,
fizikai munka, idegeskedés, mindez bizony

belefér egy dióhéjba: RENGETEG.
Ezért a Klub alapítójának-elnökének,
Csányi Zoltánnak, útjaink szervezőjének,
mint a Klub lüktető szívének mindannyiunk
köszönete kijár. Minden sikeres férfi mögött
egy erős asszony áll, állítja a közmondás.
Ez a Csányi házaspárra érvényes; Zoltán
mögött ott van Erika, a Klub másik lüktető
szíve, aki nemcsak a legegyszerűbb anyagokból varázsol főúri eledelt, amint azt a Nagymezőn tette, hanem mint őrangyal csapatunkon
felügyel, hogy azok közül, akiket Zoltán, elöl
a nemzeti színekkel díszített pálcikájával,
mint egy juhászbottal vezet, nehogy elvesszen
valaki. Erika, Zoltán, köszönjük nektek
mindazt, amit értünk tesztek! Titeket közös
munkában látva, a Jóisten is örülhet, hogy
kísérő párt teremtett az embernek!
Vándorlásaink után, igaz, hogy a következő
szavakkal roskadok az ágyba: „Uram, Istenem,
nagyon fáradt vagyok, de köszönöm Neked ezt
a gyönyörű, szép napot!”.
Schaeffer Lili

ADOMÁNYGYŰJTÉS a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület védencei számára
Amivel segíthet: • cica kölyök és felnőtt konzerv, száraz táp • cicaalom, alomtálca
• Advocate csepp, Milbemax vagy Dehinel féreghajtó.
Kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük adódik, támogassák kezdeményezésünket.
Az adomány a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán adható le munkaidőben.

Adószám: 18940358-1-20 • Bankszámlaszám: 11749008-24904609-00000000
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Nyári bridzsklub/verseny
Gyenesdiáson
Június 28-Augusztus 16 között minden
csütörtökön 17 órától klub bridzsversenyt
tartunk Gyenesdiáson az Önkormányzat étkezdéjében a J.A. Klubkönyvtárral
szemben (Kossuth Lajos u. 97.).
Klubunk a budapesti Palatinus Klub
keretében működik, így az eredmények a
honlapon is követhetők.
Mindenkit szeretettel várunk!
Bessenyey Johanna 06-30-201-1440
Lajos Júlia 06 30/9518-311

Bridzs-klub

Július 11. és augusztus 15. között,
keddenként.
Első alkalom július 11-én, 17 órakor
az önkormányzati étkezdében,
(később - az étkezde karbantartási munkái
alatt - szemben a klubkönyvtárban!)
Tel: 06 30/9518-311

Június 8-án nyitottuk a vonyarcvashegyi Balaton Art Alkotóközösség közös tárlatát, melyet
Papp Márta Ilona ajánlott a látogatók figyelmébe. Kenesei Aurélia erre az alkalomra írt versével, Csíkné Nádudvari Éva pedig énekével örvendeztette meg a közönséget. A kiállítás július
18-ig tekinthető meg a Községházán.

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út 11-be
költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy
06 30 5528 017

GOLDY

Kutyakozmetika
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva
kutyakozmetikus

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

OÁZIS

Ü V E G E Z É S

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

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

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

KERTÉSZET
KESZTHELY
KESZTHELY,
SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

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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Ballagó diákjaink 2018.

8/a Osztályfőnök: Cseh-Bodnár Zsanett; Névsor: Czimondor Milán, Gosztola Gréta, Horváth László, Horváth Luca Rebeka, Kántor Piros, Kovács Balázs,
Kozma Dzsenifer, Küllős Dóra, Mácsai Máté, Pintér Adél Gréta, Rábai Levente László, Riedl Zsófi, Pontyos István, Szőke Ramon Olivér, Szörényi Zoltán,
Tálos Olivér, Tóth Annamária, Varga Bence, Vitéz Enikő, Zatykó Márk Maxim

8/b Osztályfőnök: Fejes Éva; Névsor: Balogh Gergely, Boncz Kristóf, Horváth Marcell, Kaposi Tamás Lajos, Kovács Aletta Dominika, Marth Dávid,
Mészáros Noel, Pankovics Zoltán, Riemarski Chris-Robin, Szabó Boglárka, Szi-Benedek Ferenc, Szöllőssy Eszter, Vámos Richárd, Vidovics Fanni
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Dabronci „házi” tojás „L” méret 35 Ft/db
Komáromi Pékség Gyenesdiás:
Kemencéből a polcra, naponta 4X!
Frissen fejt teljes értékű tehén tej,
magyar tarka tehenektől.
Trafikban dohány termékek és kiegészítők
teljes választéka, valamint Villányi, Szekszárdi,
Keszthelyi, Balaton melléki, Felvidéki minőségi
folyó és palackozott borok nagy választéka.
Zöldség kis és nagykereskedésben a hazai,
főleg helyi termelők teljes gyümölcs
és zöldség választéka.
Görögdinnye: Megmossuk egyesével,
áttörölgetjük, saválló acél állványon felszeleteljük,
ha kéri, megkóstolhatja!
MI ÍGY KÍNÁLJUK. ÖN DÖNT HOGYAN KÉRI.
Nyári nyitva tartás: hétfő-péntek: 6-19-ig
szombat: ABC- zöldséges 6-16-ig
trafik 6-18-ig vasárnap: 6-12-ig
Érvényes: 2018.06.22-07.22.

KERESSÜK A GAZDIT!
A képen látható cicát Gyenesdiáson,
a Balaton közben találta a pünkösdi
hétvégén egy ott nyaraló család.
Nem tudott lábra állni és nagyon
rossz állapotban volt. Jelenleg
ideiglenes befogadónál várja, hogy
gazdija jelentkezzen érte.
Ha valaki felismerné a cicát,
hívja a 30/95-37-533 vagy
a 30/48-28-356-os számot!

APRÓHIRDETÉSEK
Gyenesdiáson istállótrágya ingyen elvihető. Kecskegidák és nyulak
eladók. Tel.: 30 901 2424.
Őshonos előnevelt csirkék eladók. Kendermagos, sárga, fehér, fekete
és fogolyszínű. Érd:0630/8946 594
Keresek kihúzható két személyes kisméretű kanapét. Tel:83/317-709
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

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva: H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Dioptriás napszemüveg
lencsék 9.000 Ft/db!
Prémium multifokális
szemüveglencse
55.000 Ft/db
Ingyenes látásvizsgálat bejelentkezés alapján!

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.05.17-től 07.15-ig.

