GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2018. július XXIX. évfolyam, 7. szám
Megjelenik: július 20-án

Programajánló
Július 25. Kristóf nap: Hagyományőrző
nap a Kerámiaházban: kézműves- és
kulturális bemutatók (részletek a 3.
oldalon)

Büszkék lehetünk: a Balaton legjobb
strandja 2018-ban a Diási Játékstrand

Július 27. Strandok éjszakája: Éjszakai
fürdőzés, versenyek, zene a Diási Játékstrandon
Július 28. Cruisers Hungary - Rockin’
Beach: Rockabilly buli, vagány verdák
a parton, egész napos rockabilly őrület
a Diási Játékstrandon: napfény, fura
fazonok, csinos lányok, dögös verdák
és mocik, és igazán pörgős zene repít
vissza bennünket az időben.
Július 29-30-án, Klassz a pARTon a Diási
Játékstrandon. A Cimbora Alapítvány
rendezvénysorozata Gyenesdiásra is
ellátogat július végén: vasárnap interaktív játéktér, a Cimbora Együttes interaktív koncertje, majd Brass Hu-Morzsák
programja, hétfőn pedig Mozart Varázsfuvolájára várják nem csak a gyerekeket.
(részletes program a 10. oldalon)
Augusztus 1-jén, 20 órakor Czigányné
Németh Márta festőművész kiállítás
megnyitója a Községházán
Augusztus 1-8-15-én, Községházi esték,
hangversenyek a gyenesdiási Községházán (részletek a 3. oldalon)
Augusztus 10-11-12-én, Korzó estek a
Kárpáti-korzón (részletek a 3. oldalon)
Augusztus 19-én, vasárnap kenyérsütés a
Pásztorházban. Dagasztás 10 órakor.
Augusztus 19-én, vasárnap Festetics Vágta
a Faludi síkon

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 8.

A Diási Játékstrand sorozatban
nyeri a „legesleg” díjakat. 2016ban a legzöldebb, 2017-ben a
legcsaládbarátabb, az idei évben
pedig nagy örömünkre a legtöbb
pontszámot kapta a Balatoni
Szövetség által koordinált Kék
Hullám Zászló minősítésen.
Az összesen 33 vizsgált balatoni
strand közül csupán 10 kapott öt
csillagos minősítést, ebből négy
a zalai Balaton-parti települések
érdeme. A zsűri a családbarát szolgáltatásokat, a játszóterek színvonalát, árnyékos részek
meglétét, a mosdók tisztaságát is értékelte a
parkolási viszonyok, a strand akadálymentesítésének szintje, a sportolási lehetőségek és a
környezettudatos megoldások biztosítása mellett. A minősítésbe számos szervezetet vontak
be: képviseltette magát a Nők a Balatonért
Egyesület, a Balatoni Turizmus szövetsége,
a Balatoni Kör, a Balaton-felvidék Nemzeti
Park Igazgatósága és a Hermann Ottó Intézet
is. Az önkormányzat évek óta jelentős energiát
fordít strandjainak
korszerűsítésére, a
családbarát szolgál
tatások bővítésére
és a kör
nyezet
védelmi infrastruk
túrák feljesztésére.
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Kitűnő hangulat a
X. Jubileumi Keszegfesztiválon
A kültéri rendezvények meghatározó
tényezője az időjárás, mellyel az idén nagy
szerencsénk volt. Napos, szeles, de nem kifejezetten kánikulai időben egyre több érdeklődő érkezett a kellőképpen visszhangra
talált rendezvényre. A hagyományos módon
az idén is két stabil csapat kezdte szombat és
vasárnap 10 órakor a keszegsütést.  Szombat
egyben egy halászléfőző verseny is, melyre
az idén kitehettük a képzeletbeli „minden
hely elkelt” feliratot, a NagykanizsátólFelsőrajkon át Gyenesdiásig résztvevő 13
csapat szépen szorosan egymás mellett
már kora délután nekiállt a tradicionális
halászlevek előkészületeinek. A délután négy
órakor elhangzó ünnepélyes megnyitóban
Gál Lajos polgármester kiemelte a
halfogyasztás fontosságát és reményét
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a halászat
kérdésének tisztázásával a balatoni hal ismét
megjelenhet a balatoni gasztronómiában.
Miklós Beatrix a főzőcsapatokhoz intézett
szavaiban kitért a minőségi főzéskultúra
fontosságára, majd Vaszily Zsolt a Da Bibere
Borlovagrend kancellárja hangsúlyozta  a
bor és halfogyasztás írott és íratlan szabályait. A megnyitó után a Gasztrocsipetkék
műsorban a zsűri elnöke egy „gyerekbarát”
halas pite elkészítését mutatta be, majd
mustrára indult a főzőcsapatok köreiben.
A közel 100 fős főző sereget Bihari
Gellért humorista bírta szóra, akinek szinte
mindenkihez volt egy-egy tréfás kommentje.
Közben a Varázshangok az Egészségért
Egyesület közreműködésével két nagyobb
attrakció is elindult: egyrészt készült egy
közös nagy mese hal, melyet a gyerekek
a saját pikkelyeik felragasztásával tettek
igazán egyedivé, másrészt sikerült rábírni
a közönséget, hogy a korzón felrajzolt nagy
halformátumot élőlánccal körbefogják,
üzenve: a hal finom étel, a balatoni hal
legyen ismét elérhető mindenki számára!
Györgyi és Gabi mesedoboza sok gyermeket kápráztatott a délután folyamán, majd a
zsűri komoly megpróbáltatások elé állítva
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döntéshozatalban. Sorra
születtek idén a jobbnáljobb halászlevek, mégis
dönteni kellett:
• A Magyar Nemzeti
Gasztronómia Szövetség
(MNGSZ) különdíját és a
vándorfakanalat az idén a
Keszthelyi Kormoránok
csapata nyerte el. Ugyancsak MNGSZ különdíjat
kapott a Tasmán Ördög
Csapat (Kovács János és
főzőcsapata) és a Felsőrajki Csipet-Csapat.
• Arany minősítést kapott a Bürök Bisztro,
a Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete és
a Gyenesdiási Fürdőegyesület.
• Ezüst díjat nyert a Da Bibere Borlovagrend, a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület és a
keszthelyi Technika Autóiskola csapata.
Gál Lajos polgármester megköszönte valamennyi résztvevő csapatnak, hogy vették a
fáradságot és eljöttek a rendezvényre, majd
külön háláját fejezete ki a zsűrinek (Miklós
Beatrixnak, a Magyar Nemzeti Gasztronómia
Szövetség FB elnökének, Szokai Imre olimpiai mesterszakácsnak és Vaszily Zsoltnak)
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közreműködéséért. A díjátadó után – megünnepelve a 10. jubileumi alkalmat- egy 120
szeletes torta (képünkön) került kiosztásra
valamennyi vendég között. Az est további
része kötetlenül, jó hangulatban zajlott: először a Zaporozsec együttes, majd a Silver
Tánczenekar szórakoztatta a vendégeket.
Másnap vasárnap a Szemfüles Játszóház
várta a gyerekeket 17 órától, majd az Absolute
Acoustic együttes játszott ismert dalokat
kicsiknek-nagyoknak. Az este fő koncertjét
az Éva Presszó Zenekar biztosította, majd a
hajnalig tartó tánchoz a Helios tánczenekar
nyújtott igazán jó kis bulizenét.


folytatás a 4. oldalon

A Keresztes József vezette sütő csapat már a
kezdetektől, 2008-tól részt vett a sütésben
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Miserend:
július 22-én, vasárnap igeliturgia Diáson,
8 óra 15-kor
mise Gyenesen, 10 órakor
július 25-én, szerdán mise Gyenesen,
19 órakor,
Vértesaljai János diakónus emlékére
július 29-én, vasárnap mise Diáson,
8 óra 15-kor
igeliturgia Gyenesen, 10 órakor
augusztus 5-én, vasárnap mise Gyenesen,
8 óra 15-kor, a Rózsafüzér Társulat élő és
elhunyt tagjaiért
Búcsúi mise Diáson 10 órakor

MEGEMLÉKEZÉS

VÉRTESALJAI JÁNOS

diakónus halálának 6. évfordulójára.
Köztiszteletben álló lelkipásztorunk Márk
evangéliuma szerint élt: aki pedig első
akar lenni köztetek, az a szolgája lesz
mindenkinek. Munkája mellett az igazi
hivatása volt, hogy másokon segítsen,
egész életét erre áldozta.
Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett
haláláig fáradhatatlanul tett Gyenesdiás
vallási életéért, külön figyelmet fordítva a
gyermekekre, az ifjúságra és a jegyesekre.
A diási Havas Boldogasszony kápolna
harangjai és harangállása felújítását
János által végzett gyűjtés fedezte
2011-ben
Emlékezzünk szeretett diakónusunkra!

Szeretettel várjuk
a 2018. július 25-én, szerdán
KRISTÓF-NAPI HÁZÜNNEPÜNKRE
délután 16 órától a J&A Kerámiaházba.
Pék család
Ízelítő a programból:
-„Adja Isten, mink is vigadjunk - Ivónóták
Zalából 2018.” c. CD bemutatása a Gyenesdiási Dalárda, a Gyenesdiási Négyes, a
Harangláb Népzenei Együttes, a Csádé
Zenekar közreműködésével.
- Az Egerszalóki Borvirág Férfikórus és a
Tekergő Zenekar műsora
- A Győrújbaráti Citerások bemutatója
- Fellép a novai Göcsej Szíve Népdalkör
- A Gyenes Néptáncegyüttes, a Kárpáti
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai
- A Gyenesdiási Horgászegyesület
- A Gyenesdiási Ikonfestő tábor résztvevőinek és alkotásainak bemutatkozása
-Kézművesek kirakodása
-Vendéglátás
Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 103.
70/2081325

KÖZSÉGHÁZI ESTÉK
hangversenyek a gyenesdiási
Községházán
Augusztus 1-én, 20 órakor
Klasszikusoktól a jazzig
Közreműködnek:
Felföldi Olivér – cselló
Nagy Erika – zongora
Felföldi Gábor – klarinét
Hegedűs Gábor- zongora
A koncert előtt nyitjuk meg
Czigányné Németh Márta
festménykiállítását
Augusztus 8-án, 20 órakor
Giusto kamarazenekar
műsora: klasszikus örökzöld melódiák
Augusztus 15-én, 19 órakor
Maczkó Mária
eMeRTon-, Magyar Örökség-díjas
népdalénekes műsora:
„Az ének megfagy lélek nélkül”

Kedves Barátaink, Ismerőseink!
Szeretettel várunk Benneteket a
Gyenesi Szent Ilona Templomba
2018. 07. 25-én 19 órakor tartandó
szentmisére.
2012-ben ezen a napon halt meg
Vértesaljai János.
Ünnepeljünk együtt János égi
születésnapján! Adjunk hálát, hogy
ismerhettük, szerethettük és Ő is
szerethetett Bennünket!
Vértesaljai család
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Belépődíj nélküli koncertjeinkre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
J.A. Klubkönyvtár 83/314-507

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata és a
József Attila Klubkönyvtár
tisztelettel meghívja Önt,
kedves barátait és ismerőseit
2018. augusztus 1-én, szerdán 20 órára
gyenesdiási Községháza nagytermébe,

Czigányné Németh Márta
festőművész
„Az én világom”
c. kiállítása megnyitójára.
Megnyitja:
Kostyál László művészettörténész

A megnyitót követően várjuk a
Községházi esték sorozatban a
„Klasszikusoktól a jazzig”
című koncertünkre is.
További információk:
A kiállítás megtekinthető:
2018. szeptember 12-ig, a Polgármesteri
Hivatal nyitvatartási idejében.
Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
(tel: 83/314-507)

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
2017. augusztus 19-én
(vasárnap) 17.00 órára,
a Gyenesdiási Községházára
az új kenyérért meghirdetett
ünnepélyes, hálaadó,
úrvacsora osztásos
református Istentiszteletre.

Az Istentisztelet textusa:
„Adjatok hálát az Istennek, mert örökké tart
szeretete!”
(Zsolt.136:26)

Áldás, békesség!
Zichy Emőke ref. lelkész

Korzó estek a Kárpáti-korzón, vendéglátó kitelepülőkkel
2018. augusztus 10-11-12.
A borfesztiválunkkal azonos helyszínen, nagykoncertekkel és tánczenével.
Ingyenesen látogathatók
Augusztus 10 péntek 20 órakor Deák Bill Blues Band koncertje
utána tánczenés est 01 óráig, a Fantasy együttessel
Augusztus 11. szombat 20 órakor Anna and the Barbies koncert
utána tánczenés est 01 óráig, a Start tánczenekarral
Augusztus 12. vasárnap 20 órakor a Makám együttes koncertje
utána tánczenés est, a Helios együttessel

2018. július

-4-

folytatás a 2. oldalról

A Keszegfesztivált az idén sikerrel
nyugtázhatjuk, talán sokak megelégedésére
szolgáltak a jó programok, a finomra sült
keszegek és halászlevelek, a baráti táraságok
és a piac lüktető élete.
Ezúton köszönjük minden közreműködő
társ, kolléga, barát segítségét. A felsorolásnál kérjük tekintsenek   el a sorrendiségtől,
annak semmilyen jelentősége nincs.
„Hajnali Csicsergők” (irdalók): Molnárné
Lendvay Szabina, Hosszú Gábor, Katona
Bendegúz, Szabó Sándor, Bozsóky Ferenc,
Tarsolyné Kutasi Szilvia, Czibor Zoltánné,
Divinyiné Zsadányi Mónika, Nemes Melinda,
Király Tünde, Fitos Éva, Tafota Jánosné,
Kovács László, Harmati Attila, Koller Tibor,
Csák István, Farkas Ödön, Komáromy Béla,
Gyurkó Krisztina, Pékné Orbán Julianna,

Pék András, Szijártó Endréné, Nagy Péter,
Rumpler László, Bulézi Károly, Debreczeni
Éva, Horváth Zoltánné, Tánczosné Marika
néni, Csiszár Botond, Nánássy Árpád,
Bogdán Ágnes, Venkeiné Rácz Anita, BuzásBelenta Réka
„Nagyszínpad Sütőcsapat”: Keresztes
József, Keresztesné Erzsi, Krasznai Tamás,
Krasztani Tamásné Györgyi, Volnerné
Évi, Herkó Zoltán (Buckás), Halápi Anna,
Hosszúné Marika, Henczné Marika. Tűzifa
szponzor: Papp Lajos.
„Bejárat Sütőcsapat”: Kőhalmi Zoltán,
Kőhalmi Márti, Gálné Németh Ildikó, Németh
Ágnes, Hagemann Mária, Kapitány Éva,
Salamonné Szabó Szilvia, Kissné Németh
Szilvia, Herczeg Erzsébet, Peszeszér Tina,
Vértesaljai György, Romsics Rebeka, Varga
Áron, Dongó Árpád, Dongó Zsófia, Vértesal-

Gyenesdiási Híradó
jai László, Kovács Renátó, Palencsár Bernadett, Jakabfi László, Németh Ildikó, Horváth
Tamás, Stefanics Dániel, Fodor Dávid,
Németh Júlia, Kehringer István, Hejja Balázs
Köszönjük a József Attila Klubkönyvtár, az
Étkezde, valamint az önkormányzat műszaki
dolgozóinak minden segítségét, nélkülük ez a
rendezvény nem jöhetne létre.
Ehhez a rendezvényhez ennyi ember önfeláldozó munkájára van szükség. Köszönet
mindannyiuknak, hogy kitartanak, vállalják a
munkát és támogatják a rendezvényt a
közösségi élmény
érdekében!
A rendezvény
támogatója a
Légiprojekt!

Folklór programmal indult
a Borfesztivál

a Balatoni Borbarát
Hölgyek Egyesületének képviselőivel, Dr.
Hála a Gondviselésnek, közös nagy erő- Brazsil József nagyfeszítésünk eredményeként, a Csóri prog- mesterrel,
Zolcsák
görögkat.
ramnak köszönhetően sikerült elkészülnünk Miklós
a Gyenesdiási Dalárdánk és a Gyenesdi- parókussal,
Manási Négyes gondozásában, a zalaegerszegi ninger Jenő országHarangláb ( Kovács Péter, Schreiner Jenő gyűlési képviselővel,
vez., Varga Zoltán ) és a novai Csádé Zene- Pácsonyi Imrével, a
kar ( Gubinecz Ákos, Kovács Brigitta,Csonka Zala Megyei KözgyűBoglárka,Babos Attila,Takács István ) Töttő lés alelnökével nyiVilmos és Albert Elemér népzenészek köz- totta meg. Oklevelet
reműködésével a legújabb cd kiadványunk kaptak a 25 éve telestúdiófelvételeivel. A szerkesztői és nyomdai pülésünkön munkálmunkák még folyamatban vannak.
kodó fafaragók, és
Az idei év Borfesztiváljának nyitóesté- a borversenyben résztvevők. Gratulálunk
jén nagy megtiszteltetésben volt részünk. minden versenyzőnek, külön a Rádi családKözösen mutathattunk be néhány csokrot a nak. Nagy örömünkre a Dalárdánk két tagja,
közönségnek a Kovács Péter zalaegerszegi Balogh László és Komáromy Béla is elismerésnépzenész által „ADJA ISTEN, MINK IS ben részesült a mustrára beterjesztett borával.
VIGADJUNK - IVÓNÓTÁK ZALÁBÓL
A Gyenesdiási Népdalkör fellépése után
2018.” címmel szerkesztett zenei kiadvány- a Kárpáti János Általános Iskola és Alapról.
fokú Művészeti Iskola táncosai következtek
A hivatalos megnyitót a Gyenes Tánc- Tarjányi Sándor vezetésével és közreműköegyüttes a Zempléni táncokkal nyitotta és désével. Berta Antónia és Gombár Janka
a Csongrádi táncokkal zárta. A négynapos üveges tánca után a Gyenesdiási Csemeték:
rendezvényt Gál Lajos polgármester bor- Eketepekete, Gyenesdiási Fruskák: Sárközi
rendtársaival, a Da Bibere Borlovagrend és karikázó, a Gyenesdiási Ifjoncok: Szatmári

Képünkön a Haraszti család

táncok címmel mutatkoztak be. A táncos blokkot a Gyenes Táncegyüttes: Vajdakamarási
táncokkal zárta.
A június 23-i, egerszalóki vendégszereplésünk után a Bornapokon fellépett velünk és
külön is az Egerszalóki Borvirág Férfikórus (Dorkó János vez., Fábián János , Fodor
István, Garamvölgyi Lajos, Király József,
Sasi Károly , Szabó Péter) és a Tekergő Zenekar (Csergő Herczeg László, Dr Kovács
Kázmér, Terenyei Tamás, Tóth Attila, Tóth
Sándor, Tóth Sándorné Csontos Zsuzsa vez.),
akik bemutatták azt az összeállítást, amellyel

Egerszalóki Borvirág férfi kórus
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a következő lemezünkön fognak szerepelni.
Szólót táncolt a Tekergő Zenekar vezetőjének
és prímásának gyermeke Tóth Attila.
Ez évben első alkalommal szervezték meg
Gyenesdiáson a XXVI. Vass Lajos Kárpátmedencei Népművészeti tábort, Farkas
Márta és Horváthné Bakos Ilona vezetésével, 110 fővel, mely megrendezéséhez a Tulipán Motel, Vendégház és Ifjúsági Szálló adott
helyet. E tábornak a résztvevői teljes létszámban bemutatkoztak a Bornapok színpadán. Itt
szeretném megköszönni a Tekergő Zenekarnak, hogy a péntek esti fergeteges táncházat
megtartották a tábor számára.
Az est meglepetésének szántuk a Haraszti
család bemutatkozását és bemutatását.
(Haraszti Gáborné, Haraszti Gábor, ifj.
Haraszti Gábor, Haraszti Sándor, Haraszti
József, Haraszti István Anzelm, Haraszti
Mihály, Haraszti Ferenc, Haraszti Mária,
Haraszti Júlia, Haraszti Erzsébet, Haraszti
Árpád)
Színpadra lépett Haraszti Sándor és
Haraszti József palatkai férfitáncokkal, kalotaszegi legényessel és a vasvári verbunkkal.
Haraszti ikrek: Julcsi és Marcsi énekeltek.
Haraszti Sándor, Haraszti József, Haraszti
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nógrádmegyeri táncokkal. Kísért a Tekergő
Zenekar és Kovács Péter
dudás. A záró szám
előtt Fodor Mátyás és
Haraszti József (képünkön) közösen előadtak
az új borivós cd-nk
furulyás-citerás dallamaira, egy botoló
táncot. A Fölszállott
a páva döntőjében
ketten versengtek az első helyért szoros
küzdelemben. Akkor Matyink került ki
győztesen. A szeretet mindent felülír…
Hálásan köszönjük valamennyi szereplőnek az együttműködést, a Haraszti családnak,
hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel
és együtt, a családjuk minden tagjával részt
vettek a rendezvényünkön…
Szeretném tolmácsolni a Haraszti
család köszönetét mindazoknak, akiktől a
gyenesdiási nyaralásuk során támogatást
kaptak: Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
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mányzata, Korona Söröző, Bődör István
és családja, Murmann Marcell tüzikovács,
Bangó Edina Sütibolt, Pék András és Julika
J&A Kerámiaház Kft, Természet Háza, Festetics Állatpark, Bringatanya, Somogyi Fagylaltműhely, Zöld Hangya 2000 Bt, Magyar
Lívia, a Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesdiási Négyes, Caravan Camping, Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, Komáromy Béla,
Komáromy Pékség Kft., Cserép Róbert és
még sokan mások...
Pékné Julika

Megújult a gyenesi
Lidóstrand
Július közepén került átadásra az elmúlt
évben végzett fejlesztéseket követően a
gyenesi Lidóstrand. Megújult a kapuzat, új
híd köti össze a strand két részét és új épületekbe költöztek a szolgáltató egységek is.
A fejlesztést a Magyar Turisztikai Ügynökség 2017. március 10-i határozatában
30 280 000 forint támogatással segítette. A
kivitelezést a 2017-es strandszezont követően lehetett elkezdeni. A strandi közműhálózat (víz, szennyvíz) teljes rekonstrukción
esett át. Mindezek mellett egy vízi tanösvény
· Korszerű szennyvíz csatorna kialakítása
„kneipp pont”-al létesült és a strandi
· Korszerű villanyellátás
úthálózat is fejlesztésre került.
· Lídó partszakasz felújítása, megnagyítása
· Sakk eszköz, új játszótéri elem elhelyezése
A strandon Gyenesdiás Nagyközség Önkor· Új röplabda pálya kialakítása
mányzata közel 20 millió Forint összegben az
alábbi fejlesztéseket végezte el önerősen:
· Új vizesblokk létesítése
· Régi híd felújítása
· Nagyméretű, tervezett, többfunkciós virág· Gyepszőnyeg kialakítása, tereprendezés
ágyak telepítése
· Térvilágítás kialakítása
· Napóra kialakítása

Gál Lajos polgármester és Kovács Miklós a fürdőegyesület elnöke Oppel Imre mellszobra előtt

Képünkön, a vállalkozók Gál Lajos polgármesterel
és Samu Zoltán strandigazgatóval

A fejlesztésekkel két évtizedes elmaradását csökkentette az önkormányzat és a beruházással kényelmesebbé válik az idénytől a
nyaralás a partszakaszon. A strandot elsősorban a kisgyermekes családok és a nyugodtabb
pihenésre vágyók kedvelték. Így a tervek is
az ő igényeiket vették figyelembe. A családok
hosszú homokos plázson strandolhatnak.
A beruházások által a Gyenesi Lidóstrand
teljes egészében megújult, korszerű a mai
kor követelményeinek és elvárásainak
megfelelő infrastruktúrával várja a fürdőző
vendégeket.
A strandot Gál Lajos polgármester avató
beszédét követően vehették birtokukba a
fürdőzők, akik ettől a naptól Oppel Imre
mellszobra előtt vonulhatnak le a partra,
ami szintén ezen alkalommal került leleplezésre. Az alkotó Turi Török Tibor, Gál
Lajos, Balla Ferenc festőművész és Kovács
Miklós a fürdőegyesület elnöke mondták
el gondolataikat az ismert tanár, festőművész emléke előtt tisztelegve.
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Jubileumi túra az osztrák testvér
település Gaal legmagasabb hegyére
A 15 éves jubileumi évforduló alkalmából 24 fős gyenesdiási küldöttség a
gaal-i térség legmagasabb hegycsúcsát,
a Hochreichart-ot vette célba, ami 2419
méter magasságban található.
A hétvége a megszokott ütemterv szerint
alakult, így a szombat reggeli indulást követően, 12:00 körül találkozott a csapat Gaalban. Elfoglaltuk szállásainkat, és egy kis
folyékony bátorítást követően célbavettük
az Alpinparkot. (bővebb info róla: www.
alpineerlebniswelt.at). Vendéglátóink minden
évben valami újdonságot építenek ki az
Alpinparkban, hogy a kellő adrenalin szint
most is meg legyen. A sziklamászást, kötél-

Egerszalókon
a Gyenesdiási Dalárda
2018. június 22-24-ig az Egerszalóki Borvirág
Férfikórus meghívásának eleget téve vendégeskedtünk Egerszalókon. Vendégek voltunk a szó
legnemesebb értelmében, mert vendéglátóink,
a férfikar tagjai, olyan ellátásban részesítettek
bennünket, amit el nem felejtünk, csak őszinte
szeretettel gondolunk rá és nagyon köszönünk.
Szállásadónknak, Tari Györgynek külön
köszönet jár, hogy kényelmes körülményeket biztosított számunkra a R-RELAX Vendégházában.
Vendéglátóink tartalmas programot nyújtottak ottlétünkkor:
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csúszást és a lengőlétra meghódítását követően, igazi magyar bográcsos marhapörkölttel
csillapítottuk az izgalmak által keletkezett
éhségünket. Előkerültek a saját házipálinkák
és a kedvenc boraink is, amely méltó zárása
volt a friss levegőn eltöltött tartalmas délutánnak. Az este folyamán a testvértelepülések
polgármesterei folytattak hivatalos beszélgetést, ahol jövőbe mutató elképzeléseiket, terveiket egyeztették.
Vasárnap reggel korai ébresztő volt, hiszen
a 2419 m- es csúcsot több mint 1200 m-es
szintkülönbség legyőzésével lehetett elérni.
Gyors reggeli, összepakolás után, autókkal
mentünk a hegy gerincen lévő parkolóig,
ahonnan nekivágtunk, az akkor még számunkra is elképzelhetetlen erőt igénylő
útnak. Túránk során elhagytuk a fenyveseket,

cserjéket, majd 2000 m felett hóval borított
kőomlásokon vezetett utunk a csúcsig. Ott
5 fok, köd és hűvös szél fogadott minket.
Gyors csúcsfotó, csúcs csoki, csúcspálinka
után autóink felé vettük az irányt, ahová a
késő délutáni órákban érkeztünk meg. Ezután
gyorsan megnéztük az ottani tengerszemet az
Ingeringsee-t.
A kimerítő nap után, a jóleső fáradság, és
felejthetetlen élmények érzésével indultunk
haza, hogy másnap ismét egy megszokott
munkanapnak nézzünk elébe.
Összességében egy tartalmas, aktív
csapatépítő hétvégén, jubileumi viszontlátogatáson és egyben túrán vehettünk
részt, amely valódi kikapcsolódást jelentett
a szürke hétköznapokból.
Sebestyén Károly

Falunézésen vettünk részt az önkormányzat
„Tücsökbuszával” megszemlélve az ottani
nevezetességeket.
A kellemes vizű Termálfürdőben töltöttünk
egy délelőttöt.
Megtekintettük az 1738-ban épült barokk stílusú templomot, melynek érdekessége, hogy a
harangtorony külön épült a templomtól.
Borkóstolón vettünk részt a polgármester riolittufába vájt, párját ritkító borospincéjében,
ízlelgetve az általa készített értékes borokat.
Emlékezetes a táncházi est a „Tekergő” zenekarral, tűzugrással fűszerezve.
Menetelünk célja, hogy vendéglátóink kívánságára előadjuk a „Betyárlegenda”átdolgozott
változatát, erre június 23-án, délután került sor

a Tüzes Szombat keretében a tufába vájt Barlanglakások előtti téren. Szereplésünk, megítélésem és mások véleménye alapján is sikeres
volt. Az ott készült felvétel megtekinthető a
You Tube-on a „Gyenesdiási Dalárda- Betyárlegenda-Egerszalóki Barlanglakások 2018”
címmel.
Községünk még nem rendelkezik mikro
busszal, így három személykocsival tettük
meg az utat, köszönet Pékné Orbán Julianna,
Pék András és Porkoláb János „sofőröknek”.
Viszonozva vendéglátóink kedvességét,
várjuk őket a Bornapokra és a Kristóf-napra.
Farkas Ödön
dalárda tag
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A rendkívül színes tartalom a reszpon
zívitásnak köszönhetően mobilon, tableten
is felhasználóbarát módon jelenik meg. A
formai megújulás lehetőséget ad a hatalmas
mennyiségű tartalom izgalmas, képekkel
illusztrált megjelenítésére, áttekinthetőbbé és
néhány kattintással elérhetővé téve a turisták
számára fontos információkat.
A
fejlesztések
révén
az
oldal
felhasználóbarátabbá, megbízhatóbbá és
gyorsabbá vált, a tartalmakat kezelő háttérrendszer pedig lényeges újításai révén
nagyban megkönnyíti Tourinform irodánk
munkáját a portál szerkesztésekor.
Látogassa meg Ön is:
www.gyenesdias.info.hu

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Kiskerti séta…
Kertbarát kör tagunk kertjét mutatom be:
Herczeg Erzsi szép kertje – ahogy beléptem
a kapun látom itt egy kertszerető ember lakik.
Rögtön az előkertben szépen nyíló virágok
sorakoznak évelők és egynyáriak váltják
egymást.
Ahogy haladok a kertben leanderek sora
után citrus bokrokat fedezek fel.
A lényeg most jön, a hátsó kertben a
raklap kertészet: itt található paprika (chili
és keszthelyi nemesítésűek Faludi és Pelso)
fajták. Mellettük rendezetten a paradicsomok különleges fajtái sorakoznak.
A sor szélén lévő fehér padlizsánt Erzsike
büszkén mutatja és megjegyzi, ez grillezve
nagyon finom.
Mindez, amit láttam 8 db raklap között
nevelődnek, plusz még 2 raklap nagyságú
szabad területen is.
Itt-ott még tök és cukkini bokrokat is látni.
Erzsi elmondása szerint ez bőven fedezi a
család szükségletét. A kertben permakultúrás,bio termelés folyik. A paradicsom és paprika
palántákat Volner Lajos kertbarát kör elnöke
nevelte.
A kertben gyümölcsfák adják az árnyékot
pl: datolya, szilvafa és őszibarack fák. Láttam
még különböző fajtájú, oszlopos almafákat is.
Örömmel mutatom be Erzsike kertjét, mert
lelkes tagja a kertbarát körnek, egyébként is
tanulhatunk egymástól.
A „Balatoni Nyár” című televíziós műsort
mindenki ismeri. Szücs Julcsi kertrovat
szerkesztője volt Volner Lajosnál „kertnézőbe” nagyszerűen sikerült, láthattuk a szőlőlugasát, chili paprikáit, és a gazmentes szépen

gondozott kiskertjét. Bemutatta az édesburgonyát és elmondta, hogy a hajnalka virág
rokona. Lajos ismét tanultunk tőled. Köszönjük, hogy öregbítetted Gyenesdiás jó hírét.
Szép nyarat kívánok.
Körtvélyesi Ibolya

TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
Kék Hullám Zászló zsűrizés
A Balatoni Szövetség a Kék Hullám Zászló
strandminősítésbe idén több társszervezetet is bevont, így egyebek között a Balatoni
Turizmus Szövetséget is. A régiós TDM
szervezet Felügyelő Bizottságának tagjaként
Turisztikai Egyesületünk elnöke, Somogyi
Zoltán is részt vett az északi part egy szakaszának zsűrizésében.
Tapasztalatai alapján a Diási Játékstrand
(még ha mi magunk látjuk is a hiányosságokat,
min lehetne és kellene még javítani)
megérdemelten kapta a legtöbb pontot a
minősítés során, mellyel idén is 5 csillagban
és fővédnöki különdíjban részesült. Ezúton
is gratulálunk mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult a strand sikereihez!
Megújult a gyenesdias.info.hu turisztikai
portálunk
Fontos, hogy a technika fejlődését, a kor
kihívásait kövessük, így egyesületünk és a
Tourinform iroda mindennapi működését,
front- és back office tevékenységét is hatékonyan támogató informatikai rendszerünk
fejlesztése időszerű volt. Hosszas előkészítő munkát követően a napokban debütál
megújult megjelenéssel és a legfrissebb
trendeknek megfelelő designnal turisztikai
portálunk.

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a Gyenesdiási
Bölcsőde és Óvoda intézményében
2018. szeptember 07-én (pénteken)
1700 -kor Szülői Értekezletet tartunk.
Téma:
2018-2019-es nevelési év aktuális ügyei
Világos Csabáné
intézményvezető
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde Tagintézménye 2018/2019-es nevelési-gondozási évre felvett gyermekei:
Gyutai Zolta, Gáspár Marcell, Krasznai
Vivien, Hegyi Kristóf, Leopold, Mátyás,
Hosszú András, Pálfalvi Milla, Fésüs
Norman, Soós Lilien, Hegedüs Donát,
Belovári Máté, Belovári József Márk, Mérsz
Levente, Hulmann Máté, Juhász Dávid, Vajda
Boglárka, Komlósi Máté, Csíkos Lukács Pál
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
2018/2019-es nevelési évre óvodába felvett
gyermekei:
Békefi Mihály, Dér Kira Laura, Füleki Anna,
Kránicz Flóra, László Gergő, Molnár Emília
Lora, Szeles Benedek, Barcza Elina Etelka,
Bunakova Esenia, Gaál Zora, Makó-Hóbár
Zorka, Péter Panna, Pintér Panna, Ángyán
Ádám, Farkas Zente Péter, Kupovits Hanga
Miléna, Rajki Dorka Luca, Rogovszkaja
Anyiszija Petrovna, Rogovszkaja Olga
Petrovna, Seffer Nóra Jázmin, Szalóki Anna,
Szarka Laura Hanna, Túri Dániel, Nagy
Adrián, Ország Zsófia Krisztina, Sebestyén
Botond, Szabó Márk, Csizmadia Amira,
Dancs Nemere, Karászi Fanni, Komlósi
Ádám, Papp Erwin Bence
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Mittwoch, 25. Juli, 16.00-20.30 Uhr: St.
Christopher Tag beim J&A Keramikhaus
Schon seit 2000 lädt Familie Pék zum
Hausfest im J&A Keramikhaus ein. Traditionspflege und Brauchtum, Volkskunst und
Kunsthandwerk, Spielklub für Kinder, Holzspielzeuge, Volksmusik. Ausstellungen und
Vorführungen der Holzschnitzer, Korbflechter, Töpfermeister, Kunstschmiede. Jeder ist
herzlich willkommen!
Infos: Fam. Pék (+36) 83/316-504, (+36)
70/208-1325
Freitag, 27. Juli, 18.00-23.30: Die Nacht
der Strände am Diáser Spielstrand
Eine Initiative des ungarischen Bäderverbandes, und Gyenesdiás ist schon zum 7.
Male dabei. Wir warten schon alle auf die
Strandnacht mit vielen Überraschungen.
18.00-21.00 Benkes Enikő Musikalische
Akzente
20.30 Uhr Die Glühwürmchen gehen auf
Schatzsuche
21.00 Uhr Boombatucada Percussion-Band
21.20 Uhr DJ Coly SundownSet
21.30 Uhr nächtlich-romantische Wassergymnastik
Die Kasse ist bis 19 Uhr geöffnet, am Abend
ist der Eintritt natürlich FREI!
Samstag, 28. Juli ab 11 Uhr: Cruisers
Hungary – Rockin´ Beach am Diáser
Spielstrand
Sommer, Sonne und einen ganzen Tag lang
Rockabilly-Vergnügen und 50er-Jahre-Feeling am Diáser Spielstrand mit Cruisers
Strandradio (gute Musik und Interviews),
Oldtimer Autos und Motorräder, coole
Typen und hübsche Mädchen. Natürlich
auch spannende Programme für Kinder.
Ab 19.00 Uhr LIVE ON STAGE: Fia Sco
& The Majestics aus Österreich, Joe & The
Rhythm Boys aus Slowenien, New Village
Gang aus der Slowakei und Miss Stacey

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 15-én
tartotta munkaterv szerinti soros ülését.
Az első napirend keretében a képviselőtestület a közbiztonság helyzetéről, a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrkapitányság
tevékenységéről és a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről szóló
tájékoztatót tárgyalta meg.
Polgármester úr elmondta, hogy a keszthelyi kapitánysághoz tartozó települések között
Gyenesdiáson elenyésző (0,4 %) a bűncse-
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Den sommerlichen Abend am Strand mit
einem Cocktail an der Dream Beach Cocktail Bar ausklingen lassen – das hat doch
was!
Sonntag, 29. und Montag 30. Juli:
Klassz a pARTon, Klassik am Diáser Spielstrand. Tolle sommerliche Musik und viele
Kinderprogramme. Eine Veranstaltung der
Cimbora-Stiftung.
Am Sonntag ab 10 Uhr: Ein kreativer
Spielplatz und die Cimbora-Band mit ihrem
interaktiven Konzert freuen sich auf viele
interessierte Kinder und ihre Familien.
Am Montag wartet Mozarts Zauberflöte
nicht nur auf Kinder.
KORZÓ- Abende auf dem Kárpáti-Festplatz (neben dem Markt)
Ein fetziges Sommerwochenende in Gyenesdiás. Freuen Sie sich auf tolle Musik, tolle
Bands und Tanz bis in die Nacht. Der Eintritt
ist frei!
Freitag, 10. August: Bill Deáks Blues Band,
Samstag, 11. August: Anna and the Barbies,
Sonntag, 12. August: Makám Band.
Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.
Die Wirte vom Markt bieten an diesen drei
Tagen ihre kulinarischen Köstlichkeiten
weit über Pommes und Bratwurst an, ebenso
eine große Auswahl an Getränken. Wer also
Musik, Tanz, gutes Essen und Trinken und
nette Gesellschaft mag, ist hier in Gyenesdiás
genau richtig.
Detaillierte Programminformationen auf
der Tourinform-Webseite www.gyenesdias.
info.hu oder direkt im Tourinform-Büro.
Gyenesdiáser Fisch- und Kleinbauernmarkt
Unser Markt in Gyenesdiás ist einer der
feinsten am Westbalaton. Nicht nur lokale
Spezialitäten und Kunsthandwerk, sondern
auch Musikveranstaltungen. Ständige Angebote: Qualitätserzeugnisse der regionalen
Anbieter, Wein und Obstbrände vom Erzeuger, frisch gebratene Fische, frisch gezapftes
Bier, Lángos, Baumkuchen, Gemüse, Obst,
lekmények száma, ezért köszönetét fejezte
ki kapitány úrnak, a Keszthelyi Rendőrkapitányságnak, a Balatongyöröki Rendőrőrsnek,
valamint a körzeti megbízottnak kiváló munkájukért. Egyre erősebb a civil háttér, a polgárőrség munkájának is köszönhető, hogy
nagyon pozitívak a település mutatói. A
kamerarendszer elindult, amely a prevenció
szempontjából nagyon fontos, bízik abban,
hogy 2019-re a teljes kamerarendszer kiépítésre kerül a településen. Ennek a hátterét
az önkormányzat a polgárőrséggel karöltve
tudja biztosítani.
A Keszthelyi Vizirendészeti Rendőrőrs
parancsnoka elmondta, szakmai munká-
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Konfitüren sowie verschiedene Molkereiartikel von Kuh oder Ziege.
Öffnungszeiten: bis zum 2. Sept. MO-FR
von 16 – 21 Uhr, SA+SO von 10-21 Uhr,
ab 3. Sept. SA+SO von 10 – 21 Uhr.
Bitte beachten Sie die Info-Tafel neben
dem Markteingang. Dort werden verschiedene themenbezogene Programme und Aktionen angekündigt.
Der beste Strand am Balaton im Jahr
2018 ist unser Diáser Spielstrand.
Darauf können wir wirklich stolz sein!
Der Diáser Spielstrand gewinnt regelmäßig die „Besten” Preise. Im Jahr 2016 ist es
der grünste Strand, im Jahr 2017 der familienfreundlichste, und in diesem Jahr waren
wir sehr erfreut, als wir vom Balaton-Verband wieder die Blaue Flagge erhielten. Von
den insgesamt 33 untersuchten Stränden
rund um den Plattensee erhielten nur 10 eine
Fünf-Sterne-Bewertung, davon allein vier
im Komitat Zala. Die Jury würdigt familienfreundliche Dienstleistungen, die Qualität
von Spielplätzen, Verfügbarkeit von Schatten und die Sauberkeit der Waschräume
sowie die Parkbedingungen, die Erreichbarkeit des Strandes, Sportanlagen und
umweltfreundliche Lösungen. Eine Reihe
von Organisationen wurde bei der Bewertung mit einbezogen: der Verein Frauen für
den Balaton, der Tourismusverband Balaton, das Nationalparkamt Balaton-Oberland
und das Otto-Hermann-Institut waren vertreten. Seit Jahren investiert die Gemeinde
Gyenesdiás intensiv in die Modernisierung
ihrer Strände, den Ausbau familienfreundlicher Dienstleistungen und den Ausbau von
Umweltinfrastrukturen.
Jubiläumstour auf den höchsten Berg
unserer österreichischen Partnergemeinde
Zum 15-jährigen Jubiläum machte sich
eine 24-köpfige Gyenesdiás-Delegation auf
den Weg zum „Hochreichart”, dem höchsten
Gipfel der Region Gaal. Das war ein großes,
aktives Teambuilding-Wochenende auf 2.419
m Höhe. Eine Tour, die eine echte Erholung
von der grauen Alltagswelt war.
jukat szeretnék a jövőben még magasabb
színvonalon végezni. A tavalyi évben nagy
erőkkel vettek részt a FINA VB, Kékszalag,
Pünkösdi Regatta versenyek biztosításában,
ellenőrzésében. A Belügyminisztérium új
hajót vásárolt 130 MFt értékben, amely 250
LE motorral van ellátva és nagyon biztonságos. A járőrhajók is felújításra kerültek, a
flotta 14-ről 30 db-ra emelkedett. Ezzel a
járőrszolgálatokat, vízi eseményeket bármilyen időjárási körülmények között le tudják
reagálni. Az elmúlt év negatívuma, hogy
28 vízbefulladt személyt találtak, mely a
korábbi évekhez képest nagyon magas szám.
Az idei szezonban új strandi jelzőtáblák
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kihelyezését tervezik. Az általános iskolákban bemutatókat tartanak, ahol felhívják a
figyelmet egy letölthető alkalmazásra, mely
a balatoni viharjelzést mutatja.
Polgármester úr elmondta, hogy a Gyenesi
Lídóstrand a szezonra teljes egészében
megújul. Változás történt a Horgászegyesület élén is, és újfajta szemlélet kezd kialakulni,
az egyesület vezetése nyitni próbál a sporthorgászat terén. Az Önkormányzat igyekszik
a strandokat teljesen WIFI lefedetté tenni.
Megköszönte a rendőrség, vizirendészet
tájékoztatóját és az elmúlt évekhez hasonló
jó szezont kívánt mindenkinek.
A második napirend keretében a Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
szóló tájékoztatót tárgyalta a képviselő-testület.
A harmadik napirendi pontban az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
zárszámadását, éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, pénz- és eredmény-kimutatását, valamint a belső ellenőr
beszámolóját tárgyalta és fogadta el a
képviselő-testület.
A negyedik napirend keretében a Zala
Megyei Közgyűlés által alapított, kitüntető
címek adományozására tett javaslatot a testület, zárt ülés keretében.
Az ötödik napirendi pontban a napelemek karbantartása Gyenesdiás nagyközség
középületein című előterjesztést tárgyalta
a képviselő-testület, és a kivitelező Incom
Technologies Kft.-t (Budapest) bízta meg az
Önkormányzat, az Óvoda épületére vonatkozóan.
A hatodik napirendi pont keretében az
Orvosi Rendelő gépészeti és villamossági költségvetéséről döntött a testület.
Polgármester úr a gépészeti földmunka
helyi vállalkozók általi elvégeztetése
mellett, továbbra is javasolta a gépészeti
és villamossági szakfeladati munkák
megrendelését, beszereztetését és a kivitelezés
nyári megindításának megkezdését. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta.
A hetedik napirendi pontban a helyi környezet- és természet védelméről, a település
tisztaságáról szóló 19/2013. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítására került sor.
A nyolcadik napirend keretében a strandi
parkoló aszfaltozása tárgyában döntött a
képviselő-testület., melyre 2018. évi költségvetéséből, a tartalékalap terhére 5.174.483
Ft-ot biztosított.
A kilencedik napirendi pontban a
diási játékstrandra, elektromos kisautók
üzemeltetésére vonatkozó területbérleti
kérelmet – helyhiány miatt – utasított el a
képviselő-testület.
A tizedik napirend keretében az I. Balatoni
Hal- és Termelői Piac és rendezvénytér infrastrukturális kiépítése c. pályázatról döntött a
testület.

-9A fejlesztés tárgya:
Árusítóhelyek (asztalok) bővítése 20db
Sátorelem beszerzése
Mellékhelyiség bővítése
Autentikus térburkolat (fagyálló tégla) felújítás
Villamos energia fejlesztés költségei
Csatornahálózat felújítás
Szelektív hulladékgyűjtő sziget
Épített, fedett, zárható hulladéktároló
Kültéri eszközök (padok, hulladékgyűjtők)
Szennyvízhálózatának átépítése, házi ivóvízvezeték kiépítése I. ütem: Gyenesdiás
728/60 hrsz.-ú ingatlan szennyvízhálózatának átépítése, tervezett párakapu és kerticsap
vízellátása házi ivóvízvezeték kiépítése.
Szennyvízhálózatának átépítése, házi ivóvízvezeték kiépítése II. ütem: az I. ütemben
kiépülő szennyvízhálózatának szakszerű
csatlakoztatása a meglévő hálózathoz.
A képviselő-testület 2018. június 6-án
rendkívüli ülést tartott. Az első napirendi
pontban a 2018. évi költségvetésről szóló
1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosítására került sor. A Pénzügyi
Bizottság az előterjesztést, valamint a rendelettervezetet a bizottság megtárgyalta, a
képviselő-testület elé terjesztésre alkalmasnak tartotta és elfogadásra javasolta. Az év
közben történt előirányzat-módosítások testületi döntéseken alapultak, az írásban kiküldött anyag új elemeket nem tartalmazott.
A második napirend keretében „Egészségház épületgépészet és villanyszerelés”
beszerzési eljárás eredményhirdetése történt
meg. A képviselő-testület döntése alapján az
Egészségház Épületgépészet és villanyszerelés beszerzési eljárását megindítottuk, az
eljárás során 3db árajánlat bekérésére került
sor, az ajánlatok beadási határideje 2018.
május 30., 12:00 óra. A megadott határidőig 3db árajánlat érkezett, melyekből a
képviselő-testület a Gupamix Kft. ajánlatát
fogadta el, nettó 16 100 000 Ft összegben.
A harmadik napirendi pontban a Szociális Étkezés Szakmai programjának jóváhagyásáról döntött a képviselő-testület.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)
SzCsM. rendelet (a továbbiakban: Szakmai
rendelet) 2018. február 6 napjától módosult
oly módon, hogy a szociális étkezés formái
közül az „egyéb főzőhely” kategória hatályon kívül került, a Szakmai rendelet 20. §
(1) bekezdése alapján az étkeztetés formái:
szociális konyha vagy népkonyha keretében
nyújtott ellátás. A fentiek alapján módosítani
szükséges a szociális alapszolgáltatás működési engedélyét, legkésőbb 2018. június
30-ig.
A negyedik napirend keretében a Zalaszántó Család- és Gyermekjóléti Társulás székhelyének Gyenesdiásra történő
módosítását hagyta jóvá.

2018. július
Az ötödik napirendi pontban a Gyenesi
Lídóstrand területbérleti szerződés-tervezete
került jóváhagyásra.
A képviselő-testület 2018. június 26-án
rendkívüli ülést tartott, fenti tárgyban készült
előterjesztés ismertette. Az első napirend
keretében az étkezde intézményvezetőjének
kinevezéséről döntött a képviselő-testület,
melyben a jelenlegi vezetőnek, Divinyiné
Zsadányi Mónikának szavazott bizalmat
újabb 5 év időútartamra.
A második napirendi pontban a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázat beszerzési
eljárásának eredményhirdetése történt meg,
a testület a beszerzési eljárás nyertesének a
Royal-Kert Kft.-t (Veszprém) nyilvánította.
A harmadik napirend keretében a
„Gyenesdiás Strand út, Lídó strand bejárat
burkolat felújítási munkái” kivitelező kiválasztásáról döntött a testület, a beszerzési
eljárás nyertesének a Horváth-Ép. Kft.-t
(Keszthely) nyilvánította.
A negyedik napirendi pontban az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztés támogatása (Fenyves utca,
Hunyadi köz burkolatfelújítás) kivitelező
kiválasztásáról döntött a képviselő-testület,
a beszerzési eljárás nyertesének a Horváth
Ép. Kft.-t (Keszthely) nyilvánította.
Az ötödik napirend keretében vízvezeték szolgalmi jogot alapító okirat jóváhagyásáról döntött a képviselő-testület, az 1/2
arányban résztulajdonában álló Gyenesdiás
90/1 hrsz-ú ingatlanra, a 94/4 hrsz-ú ingatlan
javára történő vízvezeték szolgalmi jog alapításához hozzájárult. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi
jog alapítására vonatkozó okirat aláírására, a
bejegyzéshez szükséges földhivatali eljárás
megindítására.
Az
egyéb
ügyek
keretében
a
testvértelepülési kapcsolat anyagi támogatásáról döntött a képviselő-testület, melyben a
Csíkszenttamási testvértelepülési kapcsolat 10. évfordulója alkalmából Erdélybe
delegált helyi művészeti csoportok utaztatásának költségére 750 000 Ft támogatást
biztosított.
A 2018. július 10-én megtartott rendkívüli
ülésen Gyenesdiás Bora 2017. elbírálásáról döntött a képviselő-testület, melyben
Rádi László gyenesdiási termelő Irsai
Olivér 2017. borát hirdette ki nyertesnek.
A képviselő-testület soron következő ülését
2018. szeptember 11-én, 18:00 órakor
tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.)
Beszámoló az Önkormányzat
2018. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

2018. július
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Részletes programok a www.gyenesdias.hu weboldalon

A Keszegfesztiválon arany minősítést kapott
a Gyenesdiási Fürdőegyesület. (cikkünk a 2. oldalon)
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SPORT
Lövészet
Sándor István keszthelyi sportlövő OB
címet szerzett a 30 +30 lövéses és a 40 vegyes
lövéses versenyszámban új egyéni csúccsal, a
gyenesdiási sportlőtéren.
A BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub
részéről az utánpótlásúak remekeltek.
Minden ifjúsági és junior korcsoportú egyéni
és csapat versenyszámot a keszthelyiek szerezték meg!
A jók között a legjobbak: Sándor István,
Nagy Richárd, Mácsek Áron, Gazda Filip és
Borda Róbert.
A lőtér kiállta a főpróbát, hiszen az elmúlt
napokban teljes elektronikai felújításon
esett át. Erre azért volt szükség, hogy méltó
módon tudjuk lebonyolítani az OB-t, valamint kereken 1 év múlva lehetséges, hogy itt
a gyenesdiási lőtéren rendezzük meg az 50
méteres futócéllövő Európa-bajnokságot!
A végleges döntés a közeljövőben megtörténik.
Miközben a magyar mezőny a gyenesdiási
lőtéren lőtt, Major Veronika pisztolyos
versenyszámokban a Budapesti lőtéren
jeleskedett. A verseny 10 és 25 méteres
versenyszámokban volt VB válogató. Vera
a 10 méteres (légpisztoly versenyszámot
magasan megnyerte, így már nem kétséges,
hogy szeptemberben Dél-Koreában állhat
lőállásba.

A képen a junior versenyszám helyezettjei:
1. Sándor István
2. Mácsek Áron
3. Borda Róbert
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Vívás
OB-val
zárult
Balatonfüreden az idei
vívószezon
Gyenesdiáson a Kárpáti
János Általános Iskola tornatermében tanulják heti
két alkalommal a kicsik a
vívás alapjait. Nagy öröm
foglalkozni ezekkel a
lelkes csibészekkel. Külön
öröm számomra, hogy
idén fiúk mellett lányok is
részt vettek az edzéseken.
Az iskolaév végén az izgatott kis csapat bemutatót
tartott a tanultakból szüleiknek.
A nagyobbak már Vívóklubunk keszthelyi vívótermében tartott edzésekre
járnak, ahol sokat tanulnak nagyobb vívóinktól
is. Jó példa számukra
gyenesdiási nagy vívóink munkája és eredményei is. A nagyok közül
Kaló Ádám, Kiss Attila
és Kovács Alex a kisebA bronzérmes serdülő csapat
bek között Dávid Olivér,
(Fekete Ádám, Kiss Attila, Kaló Ádám, Kovács Alex)
Lancz Domokos és Kecskés Gellért ebben az évben is szép ered- szerzett is egy győzelmet.
ményeket hoztak egyesületünknek, amit a
Kaló Ádám újonc korcsoportban egyéni
klubunk által Balatonfüreden megrendezett versenyszámban 125 induló közül a 9. helyet
OB koronázott meg. Az Országos Bajnoksá- szerezte meg, serdülő korcsoportban egyéni
got mindenki nagyon várja, hiszen a hat napos versenyszámban 106 induló közül a 13. helyet
versenyen nem csak egyéni versenyszámok szerezte meg.
vannak, hanem csapatverseKiss Attila újonc korcsoportban egyéni
nyen is megmutathatják tudá- versenyszámban 125 induló közül 3 helyesukat, összetartozásukat a zett (bronzérmes) lett, serdülő korcsoportban
versenyzők.
egyéni versenyszámban 106 induló közül a
Dávid Olivér gyerek kor- 14. helyet szerezte meg.
csoportban egyéni versenyKaló Ádám és Kiss Attila újonc korcsoportszámban 130 induló közül a ban csapatban 19 csapat közül megszerezték
27. helyet szerezte meg, csa- az 1. helyet (aranyérem). (A csapat további
patban pedig 23 csapatból a tagja Fekete Ádám és Szüts Máté voltak.)
10. helyet szerezték meg. (A
A térdsérüléssel küzdő Kovács Alex serdülő
csapat további tagjai Felföldi korcsoportban 106 induló közül a 30. helyeÁron, Dublecz Bence és Pintér zett lett.
László voltak.)
Kaló Ádám, Kiss Attila és Kovács Alex
Lancz Domokos törpici kor- (Fekete Ádámmal együtt) serdülő korcsocsoportban egyéni verseny- portban csapatban 20 csapat közül a 3. helyen
számban 94 induló közül a 67. (bronzérem) végeztek.
helyet szerezte meg, csapatban
Szívből gratulálunk az egész éves munkápedig 18 csapatból az 5. helyet hoz és a szép eredményekhez!
szerezték meg. (A csapat
A nyárra jó pihenést és feltöltődést kívánok!
további tagjai Gárdos Balázs, Szabó Máté és Augusztusban az edzőtáborra, szeptembertől
Fodor Boldizsár voltak.)
pedig a további munkához várunk mindenkit.
Kecskés Gellért újrakezdőként indult a
Kovácsné Kopfer Beatrix
törpici korcsoportban és a csoportkörben
(edző Balaton Vívóklub)

2018. július
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ÉV BALATONI HÁZA
2018
A Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és
a Balatoni Szövetség (BSZ) – a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes
Államtitkársága támogatásával – felhívást
tesz közzé az „Év Balatoni Háza 2018”
díj elnyerésére.
A felhívás célja:
A felhívás célja a minőségi építészet
népszerűsítése, megismertetése a tágabb
közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton
környezetében épített példaértékű épületekre. Az Év Balatoni Háza 2018 díjra lakóházzal, középülettel és gazdasági/üdülő
épülettel lehet pályázni.
A részvétel feltételei:
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (a 2000.

Gyenesdiási Híradó

évi CXII törvény által meghatározott) területén megépült olyan – 2015. január 01.
után használatba vett – épületekkel lehet
pályázni, melyekkel szemben építésfelügyeleti eljárás nem indult.
Pályázni olyan belföldi természetes
magánszemély (építész tervező) tud, aki
a pályázatra benyújtott épület terveit saját
nevén jegyzi, a tervezéshez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik, valamint a
pályázat feltételeit elfogadja.
Elbírálás:
A beküldött pályaművekből nyolctagú
szakmai, társadalmi zsűri választja ki a
díjazásra kerülő épületeket. A bíráló bizottság elnöke Füleky Zsolt a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi helyettes
államtitkára. A zsűriben a MÉSZ, a MÉK, a
három érintett megye építész kamarájának
delegáltja, valamint a NABE és a Balatoni
Szövetség delegáltja vesz részt.

A benyújtandó pályázati anyag:
Az építési engedélyezési, illetve egyszerű
bejelentés építészeti dokumentációja a
megértéshez szükséges részletezettséggel,
összefűzött PDF/A formátumban, valamint
az épületről készült 5 darab színes fénykép
JPEG, PNG, vagy TIFF formátumban.
A benyújtás határideje:
2018. augusztus 20.
További információk:
További információk és jelentkezés:
azevbalatonihaza.hu honlapon.

A pályázat díjazása:
Az „Év Balatoni Háza 2018” díj három
kategóriában kerülhet kiosztásra:
- Az Év Balatoni Lakóháza 2018

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

- Az Év Balatoni Középülete 2018
- Az Év Balatoni Gazdasági/Üdülő Épülete 2018
A díjazás pénzjutalom és az adományozást igazoló oklevél. A díjazásra összesen
bruttó 1 000 000 Ft 1áll rendelkezésre. Az
odaítélhető díj legalább 200 000 Ft, de max.
500 000 Ft.

• 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
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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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Borfesztiválunk sikerrel zajlott, nagy
érdeklődés kísérte programjainkat. Először volt itt – és ígéretük szerint nem utoljára - Gyenesdiáson a Vass Lajos Népzenei
szövetség tábora, szerencsésen egybeesett
e rendezvényünkkel. Be is mutatkoztak
a megnyitónapon, énekesek, hangszeresek, mesemondók, köztük a 10 gyermekes
Haraszti család, akik valamennyien valamely népi műfajban szép eredményekkel
dicsekedhetnek. Felemelő pillanat volt,
amikor a táborosok közel százan énekeltek
a színpad előtt, hangszeres kísérettel. Itt
voltak a baráti Egerszalóki Borvirágok férfikar, a Tekergő zenekarukkal. Ezen a napon
mutatta be a Gyenesdiási Dalárda a legújabb „Zalai ivónóták” CD-jét is. Szintén
ekkor mutattuk be a művészeti iskolánk
új néptáncoktatóját, Tarjányi Sándort,
aki a Gyenes Néptánc Együttes művészeti
vezetője is. Természetesen legtöbb embert a
KFT zenekar koncertje vonzotta, akik nem
okoztak csalódást műsorukkal.

25 éve Gyenesdiáson tevékenykedik Gengeliczky László faműves
és csapata. Nyaranta egy héten át az iskolában táboroznak és a maguk
építette szabadtéri műhelyben készítik a közterületi alkotásokat, udvari-,
strandi játékokat, plasztikákat. Borfesztiváli megnyitónkon polgármesterünk köszöntötte őket e jubileum alkalmából. Szeretnénk, ha továbbra is
itt tevékenykednének, településünket szebbé varázsolva. Eddigi munkáik:
az iskola fababás kerítése, udvari játékai, strandi játékok, beltéri rönkbútorok, avar vezér/temető emlékmű, stb. (A képen az idei alkotók.)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlését Keszthelyen tartotta. Keszthelyi és Zala megyei könyvtáros kollégáink remek
munkát végeztek, emlékezetessé tették a jubileumi alkalmat programjaikkal, a 805 regisztrált résztvevő számára. Mi is vállaltunk feladatot, többek közt kézműves foglalkozást tartottunk az érdeklődő
résztvevőknek: a képen Hársfalvi Györgyné, Czotter Attila, Ráczné
Szalai Judit (szakkörösünk) segítenek bőr- és gyöngy ékszer készítésében.

Tovább szépülnek
horgásztanyáink!
A vízpart megerősítése, kövezése mellett
megszélesítésre kerültek a csónakkikötők
bejáratai. A zöldterület parkosítása, gondozása keretében fák ültetésére került sor.
A diási horgász tanyán saját erőből készült
el egy gyönyörű kültéri tégla kemence. Az
egyesület itt is szeretné megköszönni az
építéshez szükséges anyagok felajánlójának, Németh Árpádnak a támogatást és a
megvalósításban résztvevő Szabó Balázs
és Csanaki Péter munkáját. Ez a kemence
reméljük sok örömöt és lehetőséget ad majd
közösségünk számára. Augusztusban tervez-

zük a kemence avatót, melyre minden egyesületi tagunkat és érdeklődő helybelit, vendéget
szeretettel meghívunk, várunk.
Befejezéséhez közeledik a diási horgásztanya elektromos hálózatának teljes felújítása
is. Az elektromos hálózat cseréje mellett
teljesítménybővítés, térvilágítás, térfigyelő
kamerák felszerelésére is sor került. Ezzel a
biztonságos működtetés, használat terén sikerült nagyot előbbre lépnünk.
Egyesületünk elnöksége a helyi igényeknek
megfelelően tanyáinkon kajakok, kisebb vízi
sporteszközök elhelyezésére, tárolására biztosít lehetőséget.
Gombos József
Horgász és Vízisport Egyesület elnöke

2018. július

- 14 -

Gyenesdiási Híradó

Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

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

Farmer UHT tej 1,5% 159 Ft/l
Majolka étolaj, import 299 Ft/l
Theodora 1,5 l-es ásványvíz 79 Ft/db (52 Ft/l)
Frissen fejt teljes értékű tehéntej,
Magyar tarka tehenektől 159 Ft/l
Trafik
Minőségi folyó és palackozott borok nagy
választéka. Dohány termékek teljes, kiegészítők
nagy választékban.
Komáromy Pékség Gyenesdiás, naponta 4x,
kemencéből a polcra!
Zöldség-gyümölcs félék teljes hazai választéka.
Bálint Kertészet Dráva futára: Görög, sárga,
cukordinnyék, közvetlenül a termelőtől. Mi a
dinnyét megmossuk, szeleteljük, kóstoltatjuk.
Ez nem zsákbamacska!
Nyári nyitva tartás: hétfő-péntek: 6-19-ig
szombat: ABC- zöldséges 6-16-ig
trafik 6-18-ig vasárnap: 6-12-ig
Érvényes: 2018.07.18-09.29.

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: de.:09-12, du.: 14-17,Szo. 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

A KC I Ó ! ! !
• Prémium multifokális
szemüveglencse

55.000

Ft/db-tól
• Egyfókuszú fényre sötétedő
szemüveglencse

9.000 Ft/db-tól
• Dioptriás
napszemüveglencse

9.000 Ft/db-tól
• Szemüvegkeretek

25.000 Ft-ig

Szemvizsgálat
bejelentkezés alapján!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.07.05-től 08.15-ig.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

APRÓHIRDETÉSEK
Gyenesdiáson istállótrágya ingyen elvihető. Nyulak eladók.
Tel.: 30 901 2424.
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

