
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2019. június XXX. évfolyam, 6. szám 
Megjelenik: június 21-én

Programajánló
június 27-30. GYÖNGY- Önkéntes Gyó-

gyító Napok. Helyszínek: Nagymező, 
Természetháza. (részletes program a 
http://leleknektar.gportal.hu/ oldalon)

július 1-én (hétfő) 18 órakor a Község-
házán Nagy Diána és Prof. Dr. Müller 
Imre előadása Tanzánia csodás tájai 
címmel

július 6-7. Gyenesdiási Keszegfesztivál: 
Keszegsütés, főzőverseny, zenei prog-
ramok, játszóház és vásár. 

július 8-12. hagyományos ikonfestő 
tábor Zolcsák Miklós vezetésével.

július 8-15. Futócéllövő Európa- 
bajnokság Gyenesdiás, Sportlőtér

július 11-14. Gyenesdiási Bornapok: 
Borutca, népművészeti és kézműves 
vásár, kulturális programok, folklór és 
gyerekműsorok, játszóház, koncertek, 
esténként utcabál.

(Részletes programok  a 3-4. oldalon)

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 14-16.

Az idei évben is Urunk mennybemenete-
lének ünnepén, június 2-án vasárnap, dél-
előtt 10 órakor került sor az elsőáldozásra a 
Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános 
Iskolában. A szentmisét Deák Ákos plébá-

nos atya celebrálta, amelyben 33 gyermek 
vette magához az Oltáriszentséget. Remél-
jük, hogy minél többen élnek majd a későbbi 
szentmiséken a szentáldozás nyújtotta lelki 
ajándékokkal.

A bérmálásra ebben az évben Pünkösd ünne-
pén, június 9-én délután 3 órakor került sor 
a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános 
Iskolában. A szentmisét dr. Márfi Gyula 
érsek úr, a Veszprémi Főegyházmegye 

főpásztora mutatta be. Összesen 13 gyermek 
és 3 felnőtt részesült a bérmálás szentségé-
ben, amelyben a Szentlélek erőt és küldetést 
adott a megbérmáltaknak, hogy Jézus Krisztus 
élő tanúi legyenek az Egyházban és a világban.

Bérmálás

Elsőáldozás

Fotó: Füzesi Zoltán - Moksaphoto

Fotó: Sári Zoltán - Dart fotóstúdió

http://leleknektar.gportal.hu/
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Önkormányzatok 
a Közművelődésért

A Magyar Népművelők Egyesülete 
2019. évi vándorgyűlését Zalaegersze-
gen tartotta május 14-15-16-án. Az első 
napon a résztvevők három kirándulás közül  
választhattak. Lendva, zalaegerszegi város-
nézés mellett talán a legtöbben a Gyenesdiás-
Vonyarcvashegy-Balatongyörök helyszíneire 
szóló meghívást választották. Ennek megren-
dezésére  a szervező az intézményünket (J.A. 
Művelődési Ház és Könyvtár-JAMK) kérte 
fel. Először egy vetítéses rövid előadáson 
mutattuk be településünket, az itt folyó kul-
turális tevékenységet - közben a nyugdíjas-
klubosaink helyben (Pásztorházban) sütött 
rétessel kedveskedtek a vendégeknek -,  
majd meglátogatta a „küldöttség” a vonyarc-
vashegyi művelődési házat, a balatongyöröki 

Szépkiáltót, a Tavernát, 
a Darnay-pincét, végül 
a Nádas Csárdában a 
vacsorához kínáltunk 
fel egy jó kis néptánc- 
és dalárda bemutatót. 
(A vándorgyűlés végén 
kitöltött kérdőíves érté-
kelés során a legjobb 
értékelést ez a kirándu-
lás kapta. Köszönjük 
a Nyugdíjasklubnak, 
N é p t á n c o s o k n a k , 
Dalárdának).

A másnapi plenáris 
ülésen, Zalaegerszegen 
a délelőtti előadásokat követően a Keresztury 
Városi Művelődési Központban a kitüntetések 
átadására került sor. Másik három település 
(Bóly, Gödöllő, Vásárosnamény) mellett   
Gyenesdiás kapta meg a Magyar Népmű-

velők Egyesülete által alapított Önkor-
mányzatok a Közművelődésért díjat. A 
képen a díjátadáson Gál Lajos polgármester, 
Bordás István, az egyesület (MNE) elnöke és 
Hársfalvi György a JAMK igazgatója.

Humanitárius település lett 
Gyenesdiás 

A 2007-ben alapított címmel azokat a közös-
ségeket ismerik el, melyek munkájukkal 
aktívan támogatják a Magyar Vöröskereszt 
eszmeiségét és alapelveit. Gyenesdiás először 
nyújtotta be pályázatát a cím elnyerésére. 
Idén Biatorbágyon rendezték a Humanitárius 
Települések IX. Országos Találkozóját, ahol 
Gál Lajos polgármester és Góth Imre alpol-
gármester vette át a kitüntető címet.

Gyenesdiás 
a Nemzeti Regattán!

A Nemzeti Regatta Magyarország Tele-
püléseinek Vitorlás Fesztiválja nevű ren-
dezvényen vett részt Gyenesdiás csapata 
Siófokon, 2019.06.01-02. hétvégéjén. A 
rendezvényen az ország minden területé-
ről képviseltették magukat a települések, 
Hajdúhadházától Körmendig összesen 50 
csapat mérkőzött meg vitorlázás, sár-
kányhajó, főzés, színpadi produkció és 
kitelepülő stand megjelenés számokban. 

A két napos esemény első napján a vitor-
lás és sárkányhajó versenyek selejtező futa-
mai, főzőverseny és települések standjainak 
értékelése zajlott, míg a második napon a 
vitorlás és sárkányhajó versenyek döntő 

futamait, főzőversenyt 
rendezték, illetve ezen a 
napon is volt lehetőségük a 
településeknek a színpadon 
való bemutatkozásra és a 
zsűri az étel mellett a kite-
lepülő standot is értékelte. 

Gyenesdiás csapata az 
összes meghirdetett ver-
senyszámba nevezett. 
Vitorlás versenybe 7 fővel, 
sárkányhajó versenybe 10 
fővel, emellett 5 fő ügyelt 
arra, hogy az ételkóstoló 
zsűri ne akarjon tovább-
menni Gyenesdiás aszta-
lától, továbbá 4 fő képviselte a turisztikai 
csapatot, akik a stand kialakításáért felel-
tek, a színpadon pedig Fodor Mátyás 

adott ízelítőt a népes közönségnek Gye-
nesdiás ritmusából. 

A fenti képen: Oláh Miklós alelnök, Dr. Fodor Antalné alelnök, Gál Lajos Gyenesdiás 
polgármestere, Kardos István főigazgató.

Balra: Gál Lajos polgármester és Góth Imre alpolgármester

folytatás a 4. oldalon
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Gyenesdiáson július 
8 - 12-ig lesz a 

már hagyományos 
ikonfestő tábor 
Zolcsák Miklós 

vezetésével. 
Az ott készült 

munkákat július 
16-tól kiállítjuk 
a gyenesdiási 
Községházán.

Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

Véradás – június 27. 16-18 óráig
A Magyar Vöröskereszt sok szeretettel 

vár minden kedves Véradót!
Helyszín: Gyenesdiás, Községháza

Kérjük, hogy a véradásra hozza magával 
a személyi igazolványát, lakcím kártyáját 

és TAJ-kártyáját.

Július 11. (csütörtök)
18 órától: Folklórműsorok, a  Gyenes 

Néptánc Együttes, Gyenesdiási 
Népdalkör, műsora. Közben 

18.30 A fesztivál ünnepélyes megnyitója
19-20 óráig a Vass Lajos Népzenei Szö-

vetség gyenesdiási tábora gálaműsora
20 órától Gyenesdiási Dalárda, Gyenesi 

Négyes lemezbemutatója
21.00 órától 01.00 óráig tánczene, zenél 

a Silver Band 
 
Július 12. (péntek) 
18 órától: Mutyi bohóc show  
19 órakor Kuttyomfitty Társulat interaktív 
vásári komédiája kicsiknek és nagyoknak.  
20 órakor Európa Kiadó  koncertje 
majd 02.00 óráig tánczene, zenél a Helios 
Együttes 
 
Július 13. (szombat) 
18 óra Paprika Jancsi - vásári paravános 
bábjáték. 

19 óra Cirkuszi tréfák - interaktív, 

élőzenés mókás jelenetek óriásbábokkal 
(lovacska, medve) és látványos zsonglőr 
műsorszámokkal. 

 20 órától A Jóvilágvan zenekar 
(Párkány, Felvidék) koncertje 
majd 02.00 óráig tánczene, zenél a 
Fantasy zenekar 
 
Július 14. (vasárnap) 
18.00 A Kajárpéci vízirevű:  Dzsungel 
KönNYe, avagy többet ésszel, mint 
láncfűrésszel  
Környezettudatos vásári konzekvencia, 
egy levonásban  
19.00 Steve Taylor Szabó pánsípművész 
műsora 

20.00 Operett-, nóta és nosztalgiaest  
majd 01 óráig Tánczene, zenél a Start 
Tánczenekar 
közben 22 órakor Tűzijáték

További információk: József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,  
Tel: 83/314-507, 06/20-9769-225

GYENESDIÁSI BORNAPOK
2019. július 11-14. • Gyenesdiás, Kárpáti-korzó

Programok: Bor utca, népművészeti- és kézműves vásár, 
kulturális programok, gyermekműsorok

KIÁLLÍTÁS
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Vitorlás csapat tagjai: Csiza Anna, Csiza 
Elemér, Divinyi Balázs, Divinyi Zsolt, Dongó 
Zsófia, Kiss Ágota, Nagy Ferenc

Sárkányhajó csapat tagjai: Csiza Bálint, 
Divinyi Dániel, Horváth Máté, Horváth 
Tamás, Jakabfi László, Németh László, 
Pati Barbara, Peszeszér Martina, Romsics 
Rebeka, Vértesaljai László

Főzőcsapat tagjai: Horváth Máté, Hor-
váth Tamás, Jakabfi László, Kiss Ágota, Vér-
tesaljai György

Turisztikai csapat tagjai: Kenesei-Bezzeg 
Katalin és családja

Színpadi produkció: Fodor Mátyás
Csapat koordinátor: Csiza Márton
Az összes versenyszámban (kivéve sár-

kányhajó, ahol az időjárási körülmények 
miatt nem indult futam adott napon) remekül 

teljesítettek a gyenesi fiata-
lok, a vitorlásversenyek cso-
portkörében az előkelő 4. 
helyezést érte el a csapat, a 
főzőversenyen a zsűri kétszer 
is szedett a vörösboros mar-
hapörköltből illetve vasárnap 
a bakonyi csirkéből, Fodor 
Mátyásnak pedig állva tapsolt 
a közönség. 

Akik nélkül a csapat nem 
indulhatott volna a Nemzeti 
Regattán, akiknek köszönjük a folyama-
tos támogatást: Gál Lajos polgármester, 
Buzás-Belenta Réka, Divinyiné Zsadányi 
Mónika, Kenesei-Bezzeg Katalin, Gyenes-
diás Nagyközség Önkormányzata, Gyenes-
diás Nagyközség Önkormányzat Étkezdéje, 
Gyenesdiás Tourinform iroda.

Köszönjük mindenkinek az áldozatos 
munkát, a résztvevőknek, hogy képviselték 
településüket, a támogatóknak a bizalmat. 

A csapat 2020-ban is részt vesz az esemé-
nyen, ahova szeretettel várjuk a jelentkezése-
ket Csiza Mártonnál és Vértesaljai Lászlónál. 

Hajrá Gyenesdiás!

folytatás a 2. oldalról

Nagy Diána és 
Prof. Dr. Müller Imre 
szeretettel meghívja a 

 TANZÁNIA 
CSODÁS TÁJAI

című előadást és beszélgetést 
magába foglaló találkozóra.  

 Afrika, az egzotikus kontinens, vadregényes természet, törzsi kultúra, 
a Szerengeti vadjai, Ngorogoro természeti kincsei…

2019. július 1-én (hétfő)
18:00 órai kezdettel

Helyszín: Községháza Gyenesdiás Kossuth Lajos u. 97

 Vendégelőadónk a magyar születésű Nagy Diána, aki 1959-ben 
telepedett le Tanzániában szüleivel és húgával.

Dr. Nagy Endre Afrika kutató és zoológus lánya személyes optikáján 
keresztül betekintést nyerhetünk a tanzán kultúra világába.  

 A beszélgetést vetítéssel és fotókkal teszi színesebbé Prof. Dr. Müller 
Imre, címzetes egyetemi tanár, hidrogeológus és klubtagunk előadása. 

 „Vízkészletek felkutatása Malambó környékén Tanzániában (Délkelet 
Afrika)”

Az előadás magyar nyelven történik. 
A beszélgetés az előadás után angol, német és francia nyelven is 

lehetséges.
Minden érdeklődő kicsit és nagyot, családokat, baráti társaságokat, 

pedagógusokat szeretettel várunk a Frankofon Klub összejövetelére.
A belépés díjtalan.

Hernandez Erzsébet a program szervezője

További információk: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Tel: 83/314-507, 20/9769-225

MEGH ÍVÓ
 „A Világ változásainak hatása Gyenesdiásra, avagy

Gyenesdiás beilleszkedése a Föld megújuló energiamezejébe”
Ingyenes előadás: július 10. szerda, 18.30. a könyvtárban.

Majoros Katalin alternatív lélekgyógyász, előadó
+36-20-800-9122

Egyéni terápiák: betegség, baleset, válságok, családi-, párkapcso-
lati-, szexuális problémák, kiégés, irányvesztés esetén hatékony 

segítség. 
Előadások, kreatív önismereti programok, meditáció, játék.

Iratkozz fel hírlevelemre! www.valtozofold.hu

Nyári bridzsklub/verseny Gyenesdiáson
Július 3 - Augusztus 14. között minden szerdán 16.30 órától 

klub bridzsversenyt tartunk  Gyenesdiáson. 
Júliusban az Önkormányzat étkezdéjében a J.A. Klubkönyvtárral 
szemben ( Kossuth Lajos u. 97.), augusztusban a Könyvtárban.
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 06-30-951-811
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Pünkösdhétfőn a hagyományos nyílt, vízparti hor-
gászversenyre került sor, a Gyenesdiási Horgász és 
Vízisport Egyesület rendezésében. Sok nevező volt 
(több, mint hal). A versenyt Szabó András nyerte, 2. 
Nagy Attila, 3. Nagy Ferenc, 4. Büki Zoltán lett. Két 
gyermekkorú nevező is volt, ők tapasztalatot és horgász-
zsinórt nyertek.

A képen a díjazottak, a két tanyagondnok – Ács Gábor 
és Penzer Gyula  és egyesületünk elnöke Gombos József.

Egy másik örömhír, hogy az egyesület két fűnyíró trak-
tort tudott vásárolni, mely jelentős mértékben megköny-
nyíti a tanyagondnokok munkáját.

Onroad túra Gyenesdiásról. Innen indult a kétnapos «48 órás» Onroad motorostúra. A szervezők gondolata volt, hogy a részt vevők keres-
senek fel zsákfalvakat, illetve ott található nevezetességeket. Május 24-én, pénteken  150 motoros indult a gyenesdiási termelői piacról, hogy 
a szervezők által adott itiner alapján felkeressen több változatos uticélt, legtöbbet Zala megyében, de néhányat Veszprém megyében. Ehhez 
a motorosoknak több, mint 300 km-t kellett teljesíteni. Szombaton  folytatódott a túra, több, mint 530 km-es útvonalon Somogy, Baranya és 

Zala megyei pontokat kellett meglátgatni. 
A  résztvevők mindkét napon a piacnál vacsoráztak, szombaton este 8 órától éjfélig a Radiolive zenekar tánczenés estjét élvezhették a részt 

vevők, nem  csak motorosok! Az emlékpóló átadás után, a találkozó utolsó mozzanata, a csoportkép készítése.

Pénteken, június 7-én Simon Endre és fia, Simon András kiállítása 
megnyitója volt a gyenesdiási Községházán. Közreműködött Varga 
Endre fuvolaművész, karnagy dzsesszzenész.  A képek június végéig 
láthatók, munkaidőben. További információk: József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

PÜNKÖSD
Hagyományosan Pünkösdkor a művelődési intézmény igyekszik néhány programmal szolgálni 

a településen lakóknak, illetve vendégeinek.

Pünkösdvasárnap, június 9-én Folklóresten vehettek részt az 
érdeklődők. A műsor a Tükrös zenekar koncertjével kezdődött, majd 
Berecz István és Fodor Matyi szólótáncosok bemutatójával folytatódott 
és bőven éjfél utánig tartott a táncház. Az eseményt a Gyenesdiási Köz-
Kultúra Alapítvány által elnyert Csoóri Sándor pályázat (is) támogatta. 
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Gyenes: 
műhely és menedék

Májusban 100 éve született Édesapám, 
Jánosy István, Gyenesdiás díszpolgára. Az 
ELTE-n görög, latin és pszichológia szakon 
végzett, majd Sopronban evangélikus teo-
lógiai diplomát szerzett. Később tanított a 
Fasori Gimnáziumban, 1954-től szabadúszó 
költőként és műfordítóként működött.

A népes Jánossy család a nyarait mindig 
Gyenesdiáson töltötte, részint a Kapernaum 
szeretetotthon vendégszeretetét élvezve, 
vagy a lakosoktól szobát bérelve, esetleg 
kertekben sátorozva. Gyenesen akkoriban 
nem jártak külföldiek, elkerülték a nyaralók 
is, békés, csendes, nyugodt hely volt. Gye-
rekkoromban még közvilágítás sem létezett, 
és Keszthely is még sokkal sötétebb volt. A 
szalmakazal tetejére augusztus éjszakáján fel-
mászva elborították az eget a koromsötétben 
erős fényű csillagok. Az élelmet, bort helyi 
gazdálkodóktól vásárolva aránylag olcsó volt 
az élet. Napközben lehetett strandolni, nagyo-
kat úszni, este a tábortűznél szalonnát sütni, 
éjszakába nyúlóan borozgatva beszélgetni. 

Apám nagyon szeretett és tudott úszni, 
gyakran átúszott Balatonberénybe. Később 
már csak a „csuhi-úszás” jöhetett szóba, ami 
a strandtól jó távolosan található nádsziget 
körbeúszását jelentette. Nehéz anyagi hely-
zetét az tette kissé rendbe, hogy felfedezte 
őt Kazimir Károly, a Kossuth-díjas ren-
dező, aki távoli tájak kultúráját és színházát 
akarta Magyarországon bemutatni. Kapóra 
jött neki apám Milton fordítása (Elveszett 
Paradicsom), amit persze színpadra kellett 
igazítani. Apám nagyon sok nyelven tudott, 
az egyetemről jött a latin és görög, a teoló-
giáról a héber, majd utána az angol és német. 
Mindent eredetiben akart olvasni, Doszto-
jevszkij érdekében megtanult oroszul is. 
Példaképe Ghandi volt, a békés, aszketikus 

hindu bölcs, aki erőszak nélkül akarta és fel 
is szabadította népét a brit gyarmati uralom 
alól. Megtanult hát szanszkritül is, és lefordí-
totta a hindu életfilozófiát meghatározó epo-
szokat: a Máhábarátát és Rámájánát. Utóbbit 
Kazimir színpadra is állítatta. A továbbiakban 
együtt dolgozott Kazimirral a Csúsingura és a 
Karagőz színpadra állításán is. 

Békés, elmélkedő, szemlélődő, mindent ala-
posan átgondoló természetétől idegen volt a 
színház hektikus világa, szabálytalan, néha 
kegyetlen munkastílusa, ez egészségét is 
megviselte. Viszont módja nyílt Nagy Elemér 
Ybl-díjas építész barátjával közösen meg-
venni a Kapernaum-mal szembeni meglehe-
tősen nagy telket, és ott Elemér tervei alapján 
felhúztak két tágas faházat. Ez a hetvenes 
években történt, akkor még semmi sem volt 
nagyon drága. Elemér csak nyaralni járt oda 
családjával, de apám kora tavasszal leköltö-
zött apró zuglói lakásából, és csak a téli hideg 
zavarta vissza. A ház teraszáról – míg a fák 
meg nem nőttek – látszott a Balaton, és került 
egy kopott zongora is, mert pihenésképp 
nagyon szeretett zongorázni.

Gyenes megadta neki, amire a természete 
mindig vágyott: a békét, a csöndet, az alkotás-
hoz, a gondolkodáshoz számára elengedhe-
tetlen nyugalmat. Szerető, tudós emberekkel 
volt körülvéve, és a Kapernaumban élő kiöre-
gedett lelkészek is gyakran átjártak beszél-
getni. Amíg élt, én is gyakran tapasztaltam 
ezt, látogattam, kocsimmal segítettem az 
évente kétszeri költözést. Lefelé könyvek 
jöttek bőröndszám, hazafelé kis zsákban a 
megtermett dió, és kartondobozokban befő-
zött gyümölcsök segítettek a pesti telet átvé-
szelni.

A boldogság egyik feltétele, hogy meg tud-
ja-e az ember teremteni azokat a minimális 
körülményeket, amelyek biztosítják a sikeres 
munka és biztonságos, nyugodt létezés fel-
tételeit. Ez nem feltétlenül csak pénzkérdés, 

inkább a lehetőségek és a szükségletek értő 
egyeztetése. Persze szerencse is kell. Gye-
nestől ezt mind megkapta apám: a műhelyt és 
menedéket.

Nagy Elemér már 1985-ben, 57 évesen itt 
hagyott bennünket. Álljon itt apám egy verse, 
amit emlékére írt, és ami nagyon jól mutatja 
az alkotó ember és Gyenes kapcsolatát.

 Jánosy János Sebestyén

Gyenes
Nagy Elemér emlékére

Összebarkácsolni fából egy házat, 
takarost, hogy ne csúfítsuk a tájat; 

megmetszeni a buja gyümülcsfákat, 
s lefordítani a Rámájánát, 
kihézagolni a beázott falat, 

megírni egy szonettet ezalatt, 
hogy a magán és mássalhangzók 
bűvös arányban muzsikáljanak; 

trágyát hordani veteményeskertbe, 
meglesni, hogy raknak fészket a poszáták, 

s lejátszani tisztességesen 
egy Mozart- s egy Beethoven-szonátát; 

tejjel kényesztetni vándorcicákat, 
megírni közben egy Sylvester-drámát, 

lesni – ha nyílnak – a forziciákat, 
s mindent úgy tenni, hogy az üdvösségünket, 

a lelkiismeretünket adjuk belé - 
minden mozdulatunk legyen egy ünnep, 

gondolatunk: út a Teljesség felé... 
Így teremtett valaha a teremtő 

egy Mindenséget és egy tengelicet... 
Így énekeltek valaha az igricek... 
Fáradtan, s néha félhalottá váltan 
így győzködünk még az ezerarcú, 

titokzatos Világgal.

Jánosy István verse

Benke Laci bácsi

Fájó szívvel 
búcsúzunk tőled, 

nyugodjál békében.

Az angyalok 
vigyázzanak rád!

Részvétünk... 

Nótázó böllérek 
Gyenesdiás
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A Vonyarcvashegy és Gyenesdiás tele-
püléseken üzemelő kábeltévé hálózat 
jelentős változások előtt áll.

A jelenlegi hálózat részben korszerűtlen, 
analóg technológiára épül. Ezáltal kisszámú 
csatorna érhető el és az internet sávszéles-
sége is alacsony. A korszerűsítés jelentős 
anyagi terhet róna a jelenlegi szolgálta-
tóra, ezért annak taggyűlése úgy határozott, 
hogy:

2019. szeptemberétől a ZNET Telekom 
Zrt., partnerével az I-TV Digitális Zrt-vel 
közösen biztosítja az előfizetők részére a tv 
és internet szolgáltatásokat.

E két cég számos környező települé-
sen üzemeltet hálózatot. Sokéves szakmai 
tapasztalatuk és az általuk alkalmazott 
korszerű technológia garancia a minőségi 
szolgáltatásra.

A korszerűsítés jegyében a jelenlegi 
hálózaton üzemelő eszközöket a leg-

modernebbekre cserélik, melynek követ-
kezményeként:

Az analóg vételi móddal sugárzott műsor-
csatornák elérhetősége megszűnik,

jó minőségű digitális adás lesz elérhető a 
hálózaton,

növekszik az elérhető csatornák száma,
és nagyobb sebességű internet-kapcsola-

tok válnak elérhetővé.

A digitális tévéműsor amellett, hogy sokkal 
szebb képet ad még egy hagyományos TV 
készüléken is, számos többletszolgálta-
tással rendelkezik. Az alapcsomagokban 
is jelen levő közszolgálati csatornák már 
sok műsorukat HD minőségben adják, ami 
nagyban emeli a tévézés élményét.

2019. szeptemberétől 101 digitális csa-
torna lesz elérhető a kínálatban.

Aki korszerű, beépített digitális jelátalakí-
tós, úgynevezett DVB-C tuneres TV készü-
lékkel rendelkezik (a Magyarországon 

forgalmazott „lapos” TV-k döntő többsége 
ilyen), annak az analóg csatornák kive-
zetése nem jár otthonában változtatások-
kal. Annak, akinek hagyományos, analóg 
rendszerű készüléke van, jelátalakítót, más 
néven médiakonvertert szükséges alkal-
maznia. A médiakonvertereket a ZNET 
Telekom biztosítja. Az első tévéhez szüksé-
ges jelátalakítót díjmentesen.

 
A szerződéses jogviszonyban beálló válto-
zásokról és az átszerelésről a Szolgáltató 
levélben értesíti minden előfizetőjét.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségében is vál-
tozás áll be:

2019.07.01-től a személyes ügyfélszolgá-
lat a ZNET Telekom Keszthelyi ügyfélszol-
gálatán érhető el, melynek címe:

Keszthely, Rákóczi tér 20. – (Keszthely 
Pláza)

Nyitvatartás: hétfő-péntek 8:00-16:30
A telefonos ügyfélszolgálat és a hibabeje-

lentő hívószáma 2019.08.31-ig nem válto-
zik.

VÁLTOZIK A KÁBELTÉVÉ MŰSORKÍNÁLATA!
A ZNET Telekom Zrt; az iTV Zrt. és a 

Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízió nonprofit Közhasznú Kft. közös tájékoztatója.
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Vendégváró kisokos
Egyesületünk idei újdonságai között cikkso-

rozattal segíti partnerei munkáját. Az anyagok 
között vannak sokak által ismert, de rend-
szerezett információk; újdonságok, hasznos 
linkek, gondolatébresztőnek szánt ötletek, 
vagy éppen jogszabályi megfeleléshez kívá-
nunk segítséget nyújtani.

A Vendégváró kisokos témái egyebek között: 
Kiből lesz jó vendégváró? • Szállásadó és a 
vendég kötelezettségei és jogai • marketing • 
célcsoport specifikus elvárások • Zöldítsünk! 
• Mi fán terem a GDPR? • Adózás, számlázási 
segédlet

A hasznos információkat, tippeket tartal-
mazó cikksorozatot partnereink keressék 
email fiókjukban.

Ha szeretne Ön is naprakész lenni, csat-
lakozzon egyesületünkhöz!  Az egyesületi 
tagsággal és az egyesület további tevékeny-
ségeivel kapcsolatban szívesen nyújtunk 
bővebb információt a Tourinform irodában!

Településünk bemutatkozott a Nemzeti 
Regattán

Gyenesdiás idén első ízben vett részt a 
Magyarországi Települések Vitorlás Feszti-
válján, a Nemzeti Regattán Siófokon. A hónap 
elején megrendezésre került fesztiválon 
lelkes gyenesi csapat képviselte Gyenesdiást, 
melyben Egyesületünk/Tourinform irodánk 
is szerepet kapott, kiadványokkal mutattuk 
be településünket az érdeklődőknek. A tele-
pülések vitorlásversenyéről, a főzőverseny-
ről színpadi bemutatkozásról Csiza Márton 
tollából olvashatnak beszámolót. (2. oldal)

Új ajándéktárgyak
Bővült ajándéktárgy kínálatunk. Újdon-

ságként kulacs, spinner, buborékfújó, jojó, 
színesceruza készlet, új hűtőmágnesek, kulcs-
tartók kerültek a vitrinbe a pólók, bögrék, 
képeslapok és egyéb izgalmas ajándéktárgyak 
közé. Ha meglepné törzsvendégeit, meg-
ajándékozná a kedves hazautazó nyaralókat, 
jusson eszébe Gyenesdiás logós kínálatunk a 
Tourinform irodában!

Szép nyarat, jó szezont kívánunk!

MAGYAR VÁNDOR 
KLUB

Ritkán fordul elő, hogy egy kirándu-
lás oly népszerű és olyan tartalmas, hogy 
rövid időn belül meg kelljen ismételni. 
Nos, így voltunk ezzel a Kismarton és a 
Fertő-tó osztrák oldalának felkeresésé-
vel. Ismerősként mentünk vissza, ismerős 
volt Frau Kaiser, a Ruszt-i Halásztemplom 
gondnoka, de Thomas Lacknerrel, a Feren-
ces rend vezetőjével is örömmel üdvözöl-
tük ismét egymást.

Magyarországon ezen a napon (június 
15-én) melegrekordok dőltek meg, de sze-
rencsére mi osztrák területen voltunk… 
Ám azért a melegből jutott nekünk is 
bőven, ezért igyekeztünk már előre, minél 
kevesebb kültéri programot szervezni. 
Örömmel mondhatom, hogy klubtagjaink 
érezték, hogy milyen menedéket nyújt a 
Feketevárosi (Purbach-i) történelmi pin-
cesor hűvöse, illetve a Nezsideri (Neusiedl 
am Zee) Fertő-tavi szelesebb levegő kel-
lemes simogatása. Élményekkel, látniva-
lókkal és exponált fényképekkel gazdagon 

tértünk haza a koraesti 
órákban. 

Uborkaszezonnak is 
mondhatnám, de talán 
inkább a nyári szünet 
a legjobb elnevezése a 
most következő egy-két 
hónapnak. Már azért 
tervezzük az őszi prog-
ramokat és már most 
látjuk, milyen gondot 
okoz az egy klub életé-
ben, ha sokkal többen 
jönnének velünk, 
mint ahány hely van a 
buszon. Ezért szept-

embertől új rendszert léptetünk életbe: az 
útjainkra személyesen történő jelentkezést 
és a részvételi költségek egyidejű befize-
tését. Aztán, ha megtelt a busz… - nos itt 
kell majd a vezetőségnek döntenie, - akár a 
munkaterv újragondolásával. 

Be kell látnunk: az sem könnyű helyzet, 
ha túl kevés jelentkező van, de az sem, ha 
túl sok.

És bizony a hetedik év közepén 
elmondhatom, hogy útjaink népszerűek! 
Hiszen nem csak a tartalom, hanem a 
nagyszerű hangulat is (melyhez a buszon 
mindenki hozzáteszi jókedvét), garantálja, 
hogy a velünk utazók egy csodálatos nap 
élményét gyűjtik be. Töltődni pedig a 
hétköznapok után, talán eddig is sikerült és 
bízom benne, hogy később is sikerülni fog.

Az új jelentkezési rendszer felkerül hon-
lapunkra, amelyet könnyű megtalálni, 
csak be kell írni a keresőbe: Gyenesdiási 
Magyar Vándor Klub. Ilyen egyszerű? 
Igen! És már el is lehet dönteni, hogy 
valaki velünk tart-e Hazánk épített és ter-
mészeti örökségeinek felkeresésében?

Mert az igaz, hogy most Ausztriában jár-
tunk, de végig magyar területen utaztunk! 
Hiszen ez a Magyar Vándor Klub célja: 
Felkeresni mindazon értékeket, melyek 
szívet és lelket gyönyörködtetnek, meg-
ismerni a történelmi és a mai Magyaror-
szágot, érezni rezdülését, látni szépségeit. 
„Halld ezer szavát, téged hív, hogy láss 
csodát!” olvashattuk nem is oly régen az 
óriásplakátokon. Mert Magyarország csak-
ugyan meseszép! Csak ki kell mozdulni 
otthonról…

Ebben segítő kezet nyújt a Gyenesdiási 
Magyar Vándor Klub!

Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

https://www.gyenesdias.info.hu/hirek/ajndktrgyak-a-tourinform-irodban/
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DALÁRDA 
HÍREI

A májusi felkészülés aranyat érlel!
Dalárdánk májusi hónapja ugyancsak moz-

galmasra sikeredett. Kezdődött a Cserszeg-
tomaji Nótafesztivállal. 

Minden évben meghívást kapunk és öröm-
mel megyünk, mert itt végre kinótázhatjuk 
magunkat, hallgatva másokat is. „Nótás 
kedvű volt az apám” nótaversenyen az 
idén csapatunk első helyet énekelt, de szó-
listáink is toppon voltak és egy első helyet 
szintén elhozhattunk.

A következő héten a Nádas Csárdában 
mulattunk együtt a közművelődési szakem-
berek egy busznyi csapatával. Ezek után fel-
készülten mentünk Tésre, ahol a „Bakonyi 
Vígasságok” ünnepségre vártak bennünket. 
Már a település határában egy kedves család 
borral és szíves szóval köszöntött bennünket, 
melyért cserébe bordalokat énekeltünk. A 
Vass Lajos Népzenei Szövetség több ismert 
és elismert együttesével együtt mi is bemu-
tatkozhattunk a délutáni népzenei blokkban. 
Záró előadókként Balatoni-, katona-, és 
bordalokkal kedveskedtünk a szép számú 
közönségnek. Vacsoránk közben, és után 
pedig örömzenére hívtuk a nagyérdeműt, és 
nem hiába.

Az újabb hétvége Győrújbaráton találta 
kis csapatunkat. A több népzenei együttest 
felsorakoztató rendezvény a hegyi pincék 
előtt, egy nagyon hangulatos helyen volt. 
Érkezésünkkor enni-, innivalókkal kínáltak, 
ami máris nótázásra buzdított bennünket, és 
hoztuk hangulatba nem csak magunkat, de 
minden jelenlévőt. Itt is örömmel fogadták 
dalcsokrainkat, majd kapcsolódtak be az 
ilyenkor szokásos örömzenélésbe. Csak a 
távolság és a lenyugvó nap figyelmeztetett, 
hogy ideje hazaindulni, mert vége nem akart 
lenni a nótázásnak.

Június 1-2-t Egerben terveztük eltölteni. 
Már jó ideje látogatjuk Egert, sikereinknek 
kedves helyszínét. A „Ködellik a Mátra” 
Regionális Népzenei Találkozó és Országos 
Citera-zenekari Fesztivál Bimbó Zoltán szer-
vezésében népszerű a népdalt és népzenét 

kedvelő csoportok között. Mi, a Gyenesdi-
ási Dalárda, és a Gyenesdiási Ifjú Citerások, 
Pékné Orbán Julianna Ilona vezetésével arra 
gondoltunk, hogy az Országos Minősítő 
Hangversenyen megpályázzuk az „Arany-
páva” címet. Május a kemény felkészülés és 
színpadi bemutatók sorával telt, hogy mind 
biztosabban állhassunk majd a zsűri elé.

Szombaton kora hajnalban indultunk 
kocsikkal tizenhatan Egerbe. Időbeni sze-
rencsés érkezésünk után „viseletbe bújtunk”, 
majd még épp annyi időnk volt, hogy egy 
utolsó próbára felálljunk és máris szólítottak 
bennünket.  E napon húsz fellépő együttes 
mutatkozhatott be, tárhatta tudását az ítészek 
elé. Mi tizenharmadikként (nem vagyunk 
babonásak!), kerültünk sorra. Szépen, össze-
szedetten, a korábbi hibáinkat kijavítva, 
először a Balatoni Csokrot, majd a Bihari 
Katonadal-csokrot mutattuk be. A figye-
lem ránk szegeződött mind a zsűri, mind a 
közönség részéről. Meghajlás, kalaplevé-
tel! A lelkes tapsból arra következtettünk és 
magunk is úgy érzékeltük, hogy jók voltunk! 
Ebben meg is erősített bennünket többek 
közt egy gyönyörű viseletbe öltözött hölgy-
koszorú, kik így üdvözöltek: Aranyoskáim, 
nagyon jók voltatok!

Kis pihenő és ebéd után a délutáni Gála-
hangversenyre barátainkkal, az Egerszalóki 
Borvirág Férfikórussal együtt léptünk fel és 
Gömöri Csárdásokat énekeltünk, citera és 
tárogató kísérettel, szintén nagy sikerrel. A 
zsűri tagjai, Dr.Gerzanics Magdolna, Maczkó 
Mária, Szabó Viola és Birinyi József népze-
nészek, előadóművészek és népzenekutató 
szakemberek láthatóan meg voltak elégedve 
a közös produkciónkkal is. Eredményhirde-
tés és ünnepélyes díjkiosztás 18 órakor kez-
dődött. Birinyi József a zsűri elnöke méltatta 
a rendezvényt, beszélt a népdal és népzene 
fontosságáról és magyarságunk megtartá-
sának zálogaként említette. Oklevél, virág, 
bor, cd, (a miénk!), és kalács járt annak az 
együttesnek, ill. szólistának, akinek a nevét 
említette. Nagy örömünkre a mi együttesünk 
vezetőjét a „már alig maradtak” közt szólí-
totta, ami annyit jelentett, hogy Aranypáva 
Díjat vehetett át a zsűri elnökétől. Továbbá, 

a Gála Hangversenyen való kiemelkedő 
teljesítményünkért is, akárcsak a Borvirág 
Férfikórus, elismerő oklevelet kaptunk. Min-
denkinek „fülig ért a szája” örömében, és 
végre oldódott a feszültség, mely már napok 
óta ott munkálkodott bennünk.

Barátainkkal elköltött bőséges vacsora és 
éjszakába nyúló nótázás után tértünk nyu-
govóra. Vasárnap frissen ébredve reggeli 
után a termálfürdő „önkéntes rabjai” lettünk, 
mint egy három órán keresztül. Gyönyörű 
napsütésben relaxáltunk, mert: Aranyos-
kám! Megérdemeljük! – mondogattuk egy-
másnak. Kiéhezve, a Piroska Csárda finom 
ebédje után indultunk haza. Ja, igen! Hogy 
kik voltak az „aranycsapat” tagjai? Bognár 
Ystván, Farkas Ödön, Horváth Sebestyénné 
Zsuzsa, Komáromy Béla, Kovács Géza, 
Nagy Antal, Pap János, Páli Lajos, Pereg 
György, Pék András, Pékné Orbán Julianna 
Ilona, Péter Gábor, Porkoláb János a Dalárda 
tagjai, és Ifjú Citerásaink: Karáth Rebeka, 
Pék Flórián Kristóf, valamint Nagy Krisz-
tián.

Köszönet mindenkinek, aki sikerünkhöz 
tudásával, akaraterejével hozzájárult!

A hírek pedig folytatódnak!  A GY4S 
Ösküre kapott meghívást, ahol a helyi Forrás 
Dalkör és citera együttes megalakulásának 
30. évfordulóját ünnepeltük. Vendégköszön-
tőt, Gömöri behajtó nótákat, és az „Isten 
áldja meg a Magyart”c. dalokkal köszöntöt-
tük az ünneplőket.

Pünkösd vasárnapján a Dalárdát Sümeg-
prága látta vendégül Fazekas és kézműves 
fesztivál alkalmából. Fél órás műsorunk 
köszöntőket, Balatoni dalokat, csárdásokat, 
bordalokat és versbetéteket tartalmazott a 
hallgatóság nagy örömére.

E hónap még tartogat számunkra egy fel-
lépést. Nemesvita, Törekpuszta Répa Rozi 
Csárda lesz a helyszíne a „Betyárlegenda” 
bemutatásának, melyet egy korábbi idő-
pontra terveztünk, de a rossz idő miatt akkor 
elmaradt. 

Akinek kedve van és teheti, jöjjön el és 
érezze jól magát a Gyenesdiási Dalárdával!

Bognár Ystván, a Dalárda krónikása

Gyenesdiási Ifjú Citerások és  Gyenesdiási Dalárda: Pék András, Pék Flórián Kristóf, Nagy Krisztián, Pékné Orbán Julianna Ilona, 
Karáth Rebecka, Horváth Sebestyénné Zsuzsa, Bognár Ystván, Pereg György, Porkoláb János, Péter Gábor, Páli Lajos, Farkas Ödön, 

Nagy Antal, Papp János, Kovács Géza, Komáromy Béla.
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KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

(Kiskertnézőbe)
Kiskerti sétám Füzesi István és Hajas Irén 

gondosan megtervezett, szép portájukhoz 
vezetett. Mind a ketten kertbarát kör tagok, 
ahogy közeledtem a házhoz látom, takarást 
nyújtó sövény szőlőből van – ezt jó lenne, ha 
többen követnénk-. A rózsa épp úgy helyett 
kapott, mint az egynyári virágok, vagy füves 
rész, de körbe a szőlősor előtt a veteményes 
kert is jól elfér. Külön egy kis fűszerkert is 
van megbújva.

István a beszélgetés során elmondta, Ság  
hegy lábánál fekvő Celldömölkön élt húsz 
éves koráig. Vegyészmérnöki diplomával 
Keszthelyen dolgozott a toxikológián, Gye-
nesdiáson 15 éve él – vegyszerek világa – 
után talán érthető a természet és a szép kert 
szeretete és igénye.

Természetesen az árnyat adó fák gyümöl-
csöt is teremnek, mint meggy, körte, szilva, 
kajszi,- őszibarack és mandula. Lekvárok 
mellett, finom rostos gyümölcslevek készül-
nek télire.

Szőlőből - Néró és Zenit- bor készül a finom 
ebéd mellé és még jut is ajándékként a csa-
ládnak. Mivel a Ság hegy a Somló és Kis- 
Somlyó tanúhegyekkel alkot borvidéket, így 
nem volt kérdés, hogy szőlőnek is helye van 
a kertben.

Zöldséges kertben már kora tavasztól van 
saláta, hagyma, retek, majd ahogy melegszik 
az idő, úgy kerülnek kiültetésre a paradicsom, 
paprika palánták. Friss petrezselyemzöld a 
kertből használva megkoronázza az ebédet. 
Sehol egy gaz, egy funkciótalan zug. ( Régen 
divat volt a „Tiszta udvar, rendes ház” felirat, 
erre a házra nyugodtan kilehetne rakni.)

István megosztotta a Kajszibarack rostos 
lé receptjét is: mosás, kimagozás után leda-

rálni vagy turmixolni, 
paradicsompasszírozón 
átpasszírozni. 3 liter gyü-
mölcsléhez 5 liter vizet, 30 
dkg cukrot adni. Forraljuk 
fel, szedjük le a habját, 
sterilizált üvegekbe öntjük 
tartósító szer hozzáadása 
nélkül. (az üvegeket lehet 
mikroba, vagy ecetes 
öblítés után 80 fokos 
sütőbe sterilizálni) Majd 
rakjuk szárazdunsztba, 
másnap tehetjük a spájzba 
a helyére. Ezt bármelyik 
lédús gyümölcsből elle-
het készíteni, savasságá-
tól függően a cukrot lehet 
emelni egy kicsit.

Irénke, István az a harmónia, a kert szere-
tete, amely körülvesz benneteket, nekem átjött 
köszönöm, hogy leírhattam.

Meghívást kaptunk Cserszegtomajon a 
„Tündérkert” avatási ünnepére, melyet Partics 
Gyula hívott itt életre. A Tündérkert Mozga-
lom Kovács Gyula Magyar Örökség díjas 
erdész elindítója, célja, hogy az őshonos régi 
gyümölcsfákat újra a kiskertünkbe ültessük, és 
gondozzuk. Ehhez viszont újra össze kell gyűj-
teni, és szaporítani kell. Miniszteri biztos úrtól 
egy idézet:

“A régi gyümölcsfajtáink megmentésével, 
olyan értéket sikerül teremteni, ami meg-
menti a megfoghatatlan értékeinket, újjászer-
vezi és építi a közösséget, segít átörökíteni a 
régi tudást, s elülteti a felnövő generációban 
a Haza a Föld és a munka szeretetét.” (V. 
Németh Zsolt)

Értékes gondolatok hangzottak el az 
ünnepségen a meghívott vendégektől, a lényeg 
minden adottságunk meg van – víz, klíma, 
föld, – hogy igazi kertészekké legyünk. Ne 

tegyük tönkre a természetet, mentsük át a saját 
kiskertünkbe a régi őshonos fákat, tanítsuk 
meg a jövő generációt is kertészkedni. (már ez 
az összetett szó is sokat elárul: kert ész)

Aki régi gyümölcsfa csemetét szeretne 
ültetni, keresse Partics Gyulát Cserszegtoma-
jon. Rendbe tettük és beültettük az Önkor-
mányzat melletti (könyvtár és a csobogó 
mellett) virágágyásokat, azóta már meg is 
kapáltuk.

Sikeres volt ismét „Egy ház, palántázz” 
akció, Volner Lajos által nevelt para-
dicsom és paprika palánták remélhe-
tőleg gondos gazdára találtak. „Virágos 
Gyenesdiás”program keretében kiosztásra 
került bársonyvirág is épp úgy jó helyre 
került, mint az Irisz melyet szintén a Lajos 
nevelgetett.

Hasznos tanácsok a Facebookon lesznek 
elérhetők.

Szép nyarat, jó termést kívánok a Kertbarát 
Kör nevében.

Körtvélyesi Ibolya

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

GYEREKNAP
2019. május 17-én tartottuk az immár 

hagyományos Családi napunkat. A májusi 
rossz idők ellenére megkegyelmezett az 
időjárás, és az udvaron felszabadultan játsz-
hattak, kézművesedhettek, fogyaszthatták a 
finomabbnál finomabb süteményeket, inni-
valókat.

Nagyokat kacagtak a bohóc tréfáin, élvezet-
tel használták ki az ugráló várakat.

Minden kedves szülőnek és hozzátartozó-
nak köszönjük a támogatását!

Ángyán Zalán, Ángyán Ádám, Beke Kristóf, 
Bertók Dániel, Bicsérdi Anna Léna, Bremzay 
Alíz, Buda Levente, Csizmadia Amira, Dencs 
Olivér, Dér Kíra Laura,  Farkas Gergő, 
Fáró Petra, Ferencz Marcell, Ferenczi- 
Nagy Bátor, Fritz Erich, Hollósi Dániel, 

Horváth Ádám, Kalocsa Eliza, Kenesei Lili, 
Kerner Andor, Kókai-Takács Alíz, Krasznai 
Zétény, Lévai Luca, László Gergő, Magyar 
Zselyke, Maidanuch Mira, Makó- Hóbár 
Zorka, Nagy Alexia Kíra, Ország Zsófia, 
Pongrácz Levente Pongrácz Milán, Rajkai 
Kornél, Rieser Emily Glória, Sényi Léna, 
Skoda Kamilla, Szalóki Anna, Szarka Laura 
Hanna, Szeles Botond, Szita Mihály Gábor, 
Tiszamarti Lilla, Tóth-Deák Dalma, Üst 
Lóránd, Várbíró Petra Lili, Rogovszkaja 
Olga Petrovna.

Pénzadományokkal támogatták 
az alapítványt:

Bagyó Eszter, Gáspár Lajos, Juhász István, 
Kocsis Veronika, Takács Tünde, Landek Ist-
vánné, László Viktória, Skoda Milán, Veress 
Ferenc, Viza Ferenc (homokkép).

Lóránt Veronika
Kuratórium Elnöke
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ISKOLAI 
HÍREK

„Tiszán innen, Dunán túl…”Országos 
Népdalverseny eredménye:

Szóló kategóriában: Gyutai Júlia      7. osz-
tály       Ezüst minősítés

Kovács Kriszta  7. osztály       Ezüst minő-
sítés

Kisegyüttes kategóriában : Csillagvirágok   
7. osztály       Ezüst minősítés

(Gyutai Júlia, Kovács Kriszta, Baranya 
Hanna)

Énekegyüttes kategóriában: Csicseri 
énekegyüttes  4.,7. osztály  Arany minősítés

(Gyutai Júlia, Kovács Kriszta, Garamvölgyi 
Alexa, Szalóki Piroska, Cseh Fruzsina, 
Horváth Dominika, Orsós Elizabet, Sulyok 
Valencia)

Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

Csillagvirágok

Várakozás a szereplésre- Csicseri 
énekegyüttes

Határtalanul

Hajnali 5 órakor elindultunk a határ felé, az 
első kötelező megállónk Aradon volt, ahol 
megkoszorúztuk az emlékművet. Temesvá-
ron kaptunk fél óra szabadidőt, mely alatt 
„megnéztük” a várost. 

Folytattuk az utunkat Dévára, ahol bete-
kinthettünk Böjte Csaba gyermekotthonába. 
Kora este érkeztünk meg Csernakeresztúrra, 
megvacsoráztunk, és elfoglaltuk a szállása-
inkat.

Másnap reggeli után elindultunk Gyula-
fehérvárra, megtekintettük a Hunyadiak 
síremlékét, és egy rövid szabadidő kereté-
ben körbesétálhattuk a várost. A következő 

megállónkon, Torockón  a Néprajzi Múzeum 
kiállítását néztük meg. 

Utunkat folytatva ellátogattunk a Tor-
dai-hasadékhoz is, ahol nagyon szép lát-
vány tárult elénk. Hosszú út után este 
Csíkkarcfalván vendéglátóink bőséges 
vacsorával vártak minket.

Reggel tanáraink keltettek bennünket, visz-
szaadták (az éjszakára elkobzott) telefonja-
inkat. Első utunk Fehéregyházára, a Petőfi 
Múzeumba vezetett. Mindenki érdekesnek 
találta Petőfi életéről szóló történetet. Követ-
kező állomásunk Székelykeresztúr volt, ahol 
megtekintettük azt a házat, amelyben Petőfi 
Sándor utolsó éjszakáját töltötte, majd a 
kertben megnéztük a körtefáját. 

Segesváron felmentünk a diáklépcsőn, és 
sétáltunk a várban. Farkaslakán megkoszo-
rúztuk Tamási Áron sírját. Rövid időt töl-
töttünk Korondon, Szejkén Orbán Balázs 
sírjánál.

Délelőtt megnéztük a Békás-szorost. Elbu-
szoztunk a Gyilkos tó-hoz, ahol nagyon 
finom lángost és kürtöskalácsot lehetett enni. 

Hazafelé megálltunk Marosfőn, megnéz-
tük, hol ered a Maros folyó. Következő 
megállónk Csíkszenttamás volt, ahol a temp-
lomban meghallgathattunk egy csodálatos 
orgonajátékot. A nap egy finom vacsorával 
zárult.

Reggeli után Madéfalvára utaztunk, ahol 
megkoszorúztuk a 200 kivégzett székely 
emlékére állított emlékszobrot. Útközben 
megálltunk a Csíkszépvízi víztározónál és a 
Gyimesi hágónál. 

Következő úticélunk az ezeréves határ volt, 
ott megnéztük a 30-as őrházat és a Rákó-
czi-várat. Onnan Csíksomlyóra mentünk, a 

kegytemplomban elénekeltük a Székelyhim-
nuszt. Buszra ültünk, az utolsó szállásunk 
Magyarlónán volt.

Rövid busz út után megérkeztünk Kolozs-
várra, ahol megnéztük Mátyás király szü-
lőházát, a templomot, és fotózkodtunk a 
lovasszobornál. Nagyváradon megnéz-
tük Erdély legnagyobb bazilikáját. Ezután 
Magyarország felé vettük az irányt.

Rengeteg élménnyel lettünk gazdagab-
bak a 6 nap alatt. Köszönjük a lehetősé-
get!

Szép pedagógusnapi 
hagyomány

Pedagógusnap alkalmából diákönkormány-
zatunk küldöttei rövid ünnepi műsor után 
koszorút helyeztek el iskolánk névadójának, 
Kárpáti Jánosnak a nyughelyénél. Már ez a 
negyedik tanév, hogy évente két alkalommal, 
ilyenkor és halottak napján megemlékezünk 
nagyközségünk neves tanítójáról.

Nagy Antal Róbert
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Atlétika
3. korcsopoirt fiú 600 m 
Megyei 1 hely, országos 5. hely Tóth András
4. korcsoport 1500m lány
Megyei 1. hely , országos 22. hely
Farkas Réka

Terem röplabda 3 korcsoport lány
Megyei 1 hely; országos elődöntő 2. hely
Bődi Panka. Egri Lili, Kovács Kriszta, 

Csiszár Viki, Magai Gréta, Hársing Mira, 
Grátzner Gréta, Tódor Jázmin, Jantász Dorka, 
Lőrincz Hanna, Polgárt Boróka

Terem röplabda 4. korcsoport lány  
Megyei 1 hely
országos elődöntő 3. 3hely
Bődi Panka. Egri Lili, Kovács Kriszta, Csi-

szár Viki, Magai Gréta, Hársing Mira,  Dósa 
Janka, Szép lenke

Strandröplabda országos döntő 3. kor-
csoport lány

1 hely: Bődi Panka, Egri Lili

Iskolák versenye mix- csapatverseny
Országos 6. hely
Csapattagok: Gombár Janka, Móritz Ninszi, 

Vaszily Virág

Bendegúz Tudásbajnokság verseny
Gombár Janka Anyanyelv 8. megyei 5.
Liszák Lili Anyanyelv 8. megyei 6.
Liszák Lili Irodalom 8. megyei 2. hely 

Arany János TITOK Nyelvi Verseny 
országos döntő

Gombár Janka 9. hely 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
Szentandrássy Zsuzsanna megye 1. hely, 

országos fordulón 13. 

Hevesy György Kárpát-medencei kémia 
verseny megyei forduló

12. hely Czirok Lilla Kamilla
12. hely Kökény Ignác

Területi szövegértő verseny eredménye

Horváth Miriam 2. hely 
Márkus Luca Sára 5. hely 
Gombár Janka 1. hely 
Buzás Márton Bojta 6. hely 
Futó Elemér Környezet-és természetvé-

delmi versenyen Soós Barnabás és Buzás 
Márton Bojta 3. hely 

Angol verseny
1. Dávid Olivér 8.a.
Angol verseny megyei forduló 12. hely
2. Liszák Lili
Sármellék angol kommunikációs verseny 

2.hely

Bendegúz Tudásbajnokság megyei

Farkas Zsombor Angol kezdő 1. hely 
Bejutott az országos döntőre

Farkas Zsombor Matematika 6. 4. 
Gombár Janka Anyanyelv 8. 5.
Hajas Zete Környezetismeret 3. 8.
Hajas Zete Matematika 3. 15.
Horváth Boldizsár Irodalom, szövegértés 

3. 15.
Liszák Gréta Emma Anyanyelv 5. 20.
Liszák Gréta Emma
 Természetismeret 5. 2.
Liszák Lili Anyanyelv 8. 6.
Liszák Lili Irodalom 8. 2.
Magyar Csenge Matematika 2. 25.
Paál Levente Irodalom 6. 6.
Wórum Máté Hunor Matematika 2. 22.
Zámolyi Kíra Anyanyelv 4. 38.
Zámolyi Norbert Matematika 4. 4.

SPORT 

2019. július 8-15. Futócéllövő 
Európa-bajnokság

Gyenesdiás, Sportlőtér

Gyenesdiáson első alkalommal kerül meg-
rendezésre a futócéllövő Európa-bajnok-
ság, amelyen 30+30, 40 vegyes, valamint 
vegyes-páros versenyszámokban indulhatnak 
a résztvevők. Újdonság a versenyen, hogy 
hazánkban először fognak SIUS ASCOR 
számítógépes céllapon versenyezni az 
indulók. Segítségével a helyszínen és az 
interneten minden érdeklődő valós időben 
követheti nyomon a verseny alakulását. 
A házigazdák, a Bakonyerdő Zrt., a BEFAG 
Keszthelyi Erdész Lövészklub, valamint a 
település vezetése, mindent megtesznek a 
bajnokság színvonalas megrendezése érdeké-
ben; többek között gondoskodtak róla, hogy 
a verseny résztvevői már egy megújult futó-
céllövő lőtéren mérethessék meg tudásukat. 
 

Előzetes program: 
július 8. (hétfő) megérkezés, akreditáció, 
edzés. 
július 9. (kedd) szervezett edzés, technikai 
megbeszélés, megnyitó ünnepség. 
július 10. (szerda) verseny, 30 lassú. 
július 10. (csütörtök) verseny 30 gyors, 
Medal Match, díjkiosztás. 
július 12. (péntek) szervezett edzés. 

július 13. (szombat) verseny, 20 vegyes I. és 
vegyespáros. 
július 14. (vasárnap) verseny, 20 vegyes II. 
díjkiosztás, bankett. 
július 15. (hétfő) hazautazás. 
A szervezők szeretettel várnak minden 
érdeklődőt. Szurkoljunk együtt a legjobbak-
nak!

A felsőházban végzett a férfi labda-
rúgó csapat. 

A 2018-2019-es megyei férfi labdarúgó baj-
nokság végig nagyon szoros küzdelmet hozott 
az élen álló csapatok számára. Talán csak az 
első helyen végzett Hévíz lehetetett végig 
nyugodt, majdnem hibátlan teljesítményükbe 
egyetlen döntetlen csúszott be. A 3. és 8. hely 
között - ahol csapatunk végzett -, jóformán 
egy-egy pont döntötte el a helyezéseket, így a 
véletlennek és a pillanatnyi formának tudható 
be a végső sorrend.

A Kinizsi SK a 30 mérkőzésből 18-at meg-
nyert és 12-öt elvesztett, 72 rúgott gólra 49 
kapott gól jutott. Kis szerencsével a dobogó 
harmadik fokán is végezhettünk volna.

Kocsis Norbert edző így látta:
- Az őszi idény számunkra jobban sikerült, 

mint a tavasz. Kezdéskor a fiatal főiskolá-
sok még rendelkezésemre álltak és játékunk 
dominált a mérkőzéseken. A tavaszi felké-
szülés nem úgy sikerült, mint terveztem és 
menet közben több rendszert kellett kipróbál-
nunk. A végére belejöttünk és több bravúros 
győzelmet szereztünk. Az élmezőny nagyon 

betömörült, bár nem volt elvárás, néhány 
győzelemmel a dobogó közelében végez-
hettünk volna. Sajnálom a Gellénháza elleni 
hazai mérkőzést, ahol több százszázalékos 
helyzetet hagytunk ki. A Zalakomár elleni 
18. másodpercben kapott gyors gól után nem 
sikerült talpra állni, míg a Csesztreg ellen a 
94. percben szenvedtünk fájó vereséget. Örül-
tem a Lenti elleni tavaszi két gólos hátrányból 
megszerzett 4-2-es, valamint a Semjénháza és 
a Szepetnek elleni idegenbeli győzelmeknek. 
Küzdelmes, fordulatos bajnokságot zártunk.

A felkészülés a következő idényre öt héttel a 
bajnokság kezdete előtt, júliusban indul majd.

Veterán asztalitenisz érmek
Dunakeszin rendezték meg a 2. Sidó 

Ferenc Országos Nyílt Asztalitenisz Veterán 
Ranglista versenyt. A hónap végén kezdődő 
budapesti Európa-bajnokság előtti utolsó 
erőfelmérőn közel 150-en indultak, köztük 
gyenesdiási versenyzőkkel.

A 60-64-es korosztály férfi páros számá-
ban első lett Fazekas Nándor (Gyenesdiási 
ASE) - Tőkés Levente (Hévíz Sk).

Bronzérmes 
a női labdarúgó csapat!

Június elején a 21. fordulóval befejeződött a 
Zala megyei női I. osztályú labdarúgó bajnok-
ság. A Gyenesdiás Kinizsi SK csapata végig 
dobogós helyen szerepelt végül a hajrában 
új erőre kapó Zalaapáti mögött a harma-
dik helyen végeztek. A bajnoki címet idén is 
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2019. május 7-én 
rendkívüli ülést tartott.

Az első napirend keretében a 2019. évi 
költségvetés felülvizsgálata tárgyában készült 
előterjesztést tárgyalta a testület, az előter-
jesztésben szereplő költségmegtakarításokat 
elfogadta, felkérte a polgármestert, hogy a 
soron következő testületi ülésre a 2019. évi 
költségvetés módosításaként e költségsorok 
módosításra kerüljenek.

A második napirendi pontban a Lido 
Gastro Stand Kft-vel kötendő földhasználati 
jogra vonatkozó megállapodás került jóváha-
gyásra. 

A harmadik napirendi pontban – zárt ülés 
keretében – a Zala Megyei Közgyűlés által 
alapított kitüntető címek adományozására tett 
javaslatot a képviselő-testület. 

A negyedik napirend keretében a 
gyenesdiási 728/54 hrsz-ú ingatlan pályázati 
eljárás keretében történő értékesítéséről dön-
tött, felhatalmazta a polgármestert a pályázati 
felhívás kibocsátására.

 A képviselő-testület 2019. május 28-án tar-
totta soros ülését. Az első napirend kereté-
ben a közbiztonság helyzetéről, a Keszthelyi 

Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékeny-
ségéről, a Keszthelyi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tevékenységéről szóló tájé-
koztatókat tárgyalta a képviselő-testület. Dr. 
Horváth István kapitányságvezető elmondta, 
hogy a beszámolóban megjelent tendencia 
folytatódott 2018-ban is; a bűncselekmények 
alacsony számban realizálódtak. Az élet elle-
nes bűncselekmények az egész megyére nem 
jellemzők, a vagyonellenes bűncselekmények 
alacsony számban vannak jelen. A strandi 
lopások, lakásbetörések mérséklődtek. Az 
idős személyeket lehúzó személyek száma 
emelkedett. Itt a bűnelkövetők vigyáznak arra, 
hogy a bűncselekmények határát ne súrolják. 
A kábítószerrel elég sok probléma van a kör-
nyező településeken, melynek visszaszorí-
tása össztársadalmi feladat. A közlekedéssel 
kapcsolatban elmondta, roppant felelőtlen, 
agresszív közlekedési morál tapasztalható. 

Dr. Hetényi-Marton Tamás, a Vizirendészeti 
Rendőrőrs keszthelyi parancsnoka tájékozta-
tójában elmondta, a tavalyi év összességében 
sikeres volt, a megelőző év kudarcait sikerült 
orvosolni. Mintegy 30 hajóval látják el a bala-
toni szolgálatot. A balesetmegelőzés érdeké-
ben különböző programokat hoztak létre, 
melyet általános iskolásoknak bemutattak. 
A gyermekek különböző applikációkat tölt-
hetnek le mobil eszközre, ilyen a „Mentőöv” 

program. Ennek célja, hogy minél többen 
ismerjék meg a Balatonnak azokat a szeg-
menseit, amelyekre érdemes odafigyelni. A 
jövőben a középiskolás korosztályt kívánják 
megszólítani.

Az elmúlt évben is biztosították a nagy vízi 
rendezvényeket, technikai fejlettségük magas 
színvonalú, folyamatosan bővül. A végrehajtó 
állományt folyamatosan képzik.

Polgármester úr mindhárom rendészeti 
szervnek – Rendőrség, Vízirendészet, 
Katasztrófavédelem – megköszönte az 
együttműködést. 

A második napirendi pontban a képviselő-
testület a 2019. évi költségvetési rendeletét 
módosította. A testület az Önkormányzat 
és Intézményei bevételi-kiadási előirány-
zatát a 3/2019. (II.27.) számú rendeletével 
1.065.182.811 Ft-ban hagyta jóvá. A költ-
ségvetés 2019. évi előirányzata először 
került módosításra és ezáltal 1.078.069.747 
Ft-ra változik. Jelen előirányzat-módosí-
tás az intézményekkel összességében mind 
a kiadási, mind pedig a bevételi oldalon 
12.886.936 Ft-tal emelkedik.

 A harmadik napirend keretében a képvi-
selő-testület a Gyenesdiás 90/4 hrsz. alatti 
ingatlan magastető villámvédelemmel történő 
ellátására további 981.434 Ft-ot, az Étkezde 
épületrészben 2018. évben kiépítésre került 

a Police-Ola szerezte meg. Az ezüst és bronz-
éremért folytatott küzdelmet jól érzékelteti, 
hogy miközben elkezdődött az éremosztó 
ünnepség Gyenesdiáson, akkor még a tabella 
szerint csapatunk a második helyen állt. Rivá-
lisunk számára olyan találkozó volt vissza, 
amit papírforma szerint meg is nyert és a 2. 
helyre léphettek. A gyenesdiási hölgyek így 
15 győzelem, 1 döntetlen és 5 vereségük 
közben 114 gólt szereztek és csak 31 gólt 
kaptak. 

A legtöbb gólt Hozlár Edina szerezte, 

összesen 29 szer talált a hálóba és ezzel a 
megyében a 3. legjobb gólszerzőnek bizo-
nyult. Öt Kovács Stefánia 21, Benes Noémi 
9 góllal követi és szinte mindenki ered-
ményesnek bizonyult legalább egyszer. Itt 
érdemel dicsértet a Propszt Viktória kapus 
és a közvetlen védelem is. Olyan gólgazdag 
mérkőzésekre került sor, mint a Gyenesdiás – 
Türje SE 24-0, vagy a Teskánd elleni 8-1 és a 
Gutorföldével játszott 8-0-s találkozók. 

A tavalyi ezüstérem után idén bronzérm 
került a játékosok nyakába.

A mellékelt fényképen szerepelnek: 
Álló sor balról: Zámbó Gyula (mlsz elnöke) 

Kovács Stefánia, Benkő Réka, Hegedüs Vera, 
Szabó Anna, Torma Szabina, Propszt Viktó-
ria, Hozlár Edina, Deák Ádám (edző), Takács 
Dalma, Góth Imre (alpolgármester), Vida 
Adrienn, Biró Boglárka, Pati Rebeka.

Guggoló sor balról: Szíjártó Dorina, 
Szabó Viktória, Pintér-Vincze Beáta, Szeibert 
Noémi, Mika Ramóna, Juhász Cintia

A képről hiányoznak: Horváth Bianka, 
Benes Noémi, Bor Gabriella.
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen!

Samstag, 22. Juni ab 20 Uhr am Diáser 
Spielstrand

Der Sommer ist da! Party zum Sommerbe-
ginn bei der Dream Beach Cocktail Bar. 

Musik und Tanz die ganze Nacht lang. 

Samstag 6. Juli und Sonntag 7. Juli auf dem 
Marktplatz

11. 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, 6. Juli
10.00 Markt-Öffnung, die Fische werden 

gebraten
16.00 Spielklub für Kinder
16.00 Eröffnung der Veranstaltung, 

Fischsuppen-Kochwettbewerb
17.00 Stand-up Comedian Nadás György – 

Lustiger Beitrag zum Kochwettbewerb
18.00 Portéka-Theater - Folklore-

Märchenkomödie für Kinder und Eltern
19.00 Siegerehrung, Preisverleihung
20.00 Konzert mit dem Sonntags-

Jugendorchester
21.30 Tanzmusik bis 01.00 Uhr  mit der 

Helios-Band
Sonntag, 7. Juli
10.00 Markt-Öffnung, die Fische werden 

gebraten
15.00-19.00 Traditionelle 

Handwerksvorführung, interaktives 
Familienprogramm

19.00 Akkordeonkonzert mit Musikern aus 
Zalaapáti

20.00 Musikabend mit schönen Liedern und 
schönen Stimmen von Máté Péter und Szécsi 
Pál

21.30 Tanzmusik mit dem Start-Orchester
Bitte beachten: Die Teilnehmer am 

Kochwettbewerb erhalten Karpfenfische und 
Zutaten für die Fischsuppe. Eigene Zutaten 
können mitgebracht werden. Um 18.30 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: Tourinform +36 
83/511-790, gyenesdias@tourinform.hu

Wir warten auf Familien oder befreundete 
Teams, die am Samstag am traditionellen 
Fischsuppen-Kochwettbewerb teilnehmen. 

Registrierung und weitere Informationen: 
+36 83/312-737 / 100

Donnerstag, 11. – Sonntag, 14. 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, 11. Juli
18.00  Folklore mit der Gyenesdiáser 

Volkstanzgruppe und dem Gyenesdiáser 
Volkslieder-Chor

18.30 Offizielle Eröffnung des 
Gyenesdiáser Weinfestivals 

19.00  Galashow mit der Vass Lajos 
Volksmusik-Gruppe

az önálló tűzjelző rendszer éves felügyeleti, 
karbantartási díjára 250.000 Ft + Áfa összeget 
biztosított.

 A negyedik napirendi pontban egyedi terü-
letbérleti szerződések ügyében hozott döntést 
a képviselő-testület. 

A képviselő-testület június 3-án rendkívüli 
ülést tartott. A Képviselő-testület a tulajdoná-
ban álló Gyenesdiás 728/54 hrsz-ú ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázati eljárást ered-
ményesnek nyilvánította. A pályázati eljárás 
keretében a Pleasure 77 Kft. vételi ajánlatát 
elfogadta, a 728/54 hrsz-ú ingatlant pályázó 
részére 300.000.000 Ft vételáron elidege-
nítette.  A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert az adásvételi szerződéshez 
szükséges MNV Zrt. nyilatkozatának beszer-
zésére, majd az adásvételi szerződés aláírá-
sára. 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2019. szeptember 10-én, 18:00 órakor tartja. 
Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2019. 
I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól

2.) Beszámoló az Önkormányzat elmúlt 
ötéves működéséről 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Felhívjuk a figyelmet, hogy Gyenesdiás 
közigazgatási területén egész évben tilos az 
avar- és kerti hulladék égetése

Elhanyagolt, gazos telkek

Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok 
figyelmét, hogy azok akik az általuk használt, 
illetve tulajdonát képező ingatlanukat nem 
művelik meg, nem tartják rendben, az ingat-
lanukat szükség szerint gyomtól, gaztól nem 
tisztítják meg, a 20 cm-es magasság elérését 
megelőzően rendszeresen nem kaszálják, 
továbbá az ingatlan előtti árkot, folyókát, 
csatornanyílást, átereszt nem tisztítják, 
megszüntetik, vagy a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását nem biztosítják, a beépített, illetve 
beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, 
illetve mellette nőtt gazt nem írtják, a 
kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem 
gondoskodnak, százötvenezer forintig ter-
jedő közigazgatási bírsággal sújthatóak! 

Tisztelt ingatlan tulajdonosok!

Több ingatlan előtt is a tulajdonosok a 
közterületre farönköket, nagyméretű köve-
ket, karókat helyeztek ki, melyek fokozott 
balesetveszélyt jelentenek.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 42. § (1)-(2) bekezdései alapján:

„(1) Közút mellett nem szabad olyan 
tevékenységet végezni, amely a közlekedés 
biztonságát vagy a közút állagát veszélyez-
teti.

(2) A közút mellett levő terület haszná-
lata jogszabályban meghatározott esetek-
ben kártalanítás nélkül korlátozható.”

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 
(IV. 21.) MT rendelet 31. § (2) bekezdése 
alapján:

„(2) Azt, aki a Tv. 42. §-ának (1) bekez-
désében foglalt szabályt megszegi, a közút 
kezelője a tevékenység megszüntetésére 
vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a 
közút állagának védelme érdekében szük-
séges intézkedés megtételére felszólítja, a 

felszólítás eredménytelensége esetében a 
közlekedési hatóság - a közút kezelőjének 
kérelmére - kötelezi.”

Gyenesdiás helyi közútjainak kezelője-
ként a közúti közlekedés biztonsága érdeké-
ben kérem az érintett ingatlan tulajdonosokat, 
hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztető 
állapotot szüntessék meg, a közterületre 
kihelyezett balesetveszélyes tárgyakat 
távolítsák el!

***

Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy 
a természetes fürdővizek minőségi követel-
ményeiről, valamint a természetes fürdőhe-
lyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai 
alapján a strandok területén a fürdési sze-
zonban horgászni TILOS!

***
A strand területére ebet bevinni az év 

bármely időszakában TILOS!

Gyenesdiás Önkormányzata

mailto:gyenesdias@tourinform.hu
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20.00 Gyenesdiáser Männerchor 
„Dalárda” und die Gyeneser Vier

21.00  Tanzmusik mit der Silver Band
01.00 Heute nicht so spät ins Bett, morgen 

ist noch ein Arbeitstag!
Freitag, 12. Juli
18.00 Kinderprogramme, lustige Clown-

Show
19.00 „Kuttyomfitty’s” interaktive 

Verkaufskomödie für Jung und Alt
20.00 Europa-Konzert
22.00 Tanzmusik mit der Helios Band
02.00 Schluss für heute
Samstag, 13. Juli
18.00 Märchen-Puppenspiel mit Paprika 

Jancsi
19.00 Zirkus-Spaß - interaktive, 

unterhaltsame Live-Musikszenen mit riesigen 
Puppen (Pferd, Bär) und spektakulären 
Jonglierstrecken

20.00 Konzert des Jóvilágvan-Orchesters
22.00 Tanzmusik mit der Fantasy-Band
02.00 Ende Gelände
Sonntag, 14. Juli
18.00 K a j á r p é c i - W a s s e r r e v u e : 

Dschungelbuch oder mehr als eine Kettensäge,
umweltbewusste Konsequenzen
19.00 Steve Taylor Szabó’s Klavierkunst
20.00 Nostalgie und Operettenklänge
21.30 Tanzmusik mit der Start-Band
22.00  Feuerwerk
01.00 Das war´s für 2018, nächstes Jahr 

gibt´s wieder ein Weinfest

8. – 14. Juli 2019: Europameisterschaft 
der Sportschützen in Gyenesdiás

Am neuen Schießstand in der 
Lőtéri utca findet zum ersten Mal die 
Europameisterschafts-Rennstrecke (laufendes 
Wild) statt, auf der internationale Teilnehmer 
ihre Fähigkeiten messen können. 30 (langsam) 
+ 30 (schnell), 40 (gemischt). Unsere 
Weltmeisterin Veronika Major nimmt auch 
teil. Lasst sie uns anfeuern! 

Neu in Ungarn: Echtzeitüberwachung des 
Wettbewerbs vor Ort und im Internet.

Veranstalter:  Bakonyerdő Zrt., 
BEFAG Keszthelyer Schützen-Club und 
Großgemeinde Gyenesdiás.

08. Juli: Ankunft der Teilnehmer, 
Akkreditierung, Schulung

09. Juli: organisiertes Training, 
Eröffnungsfeier

10. Juli: Wettbewerb 30 (langsam)
11. Juli: Wettbewerb 30 (schnell) – 

Auszeichnungen, Siegerehrung
12. Juli: organisiertes Training
13. Juli: 20 (gemischt)
14. Juli: 20 (gemischt) – Auszeichnungen, 

Siegerehrung, Bankett

Sonntag, 14. Juli von 09.00 – 18.00 Uhr in 
der Szoroshadistr. Off-Road Strecke

Schrottauto-Nationalmeisterschaft 
- Ganztägige Sportveranstaltung mit 
spektakulären Programmen, Crashs und 
sensationellen Überschläge

10.00-11.00 Uhr   Training
ab 11.00 Uhr         Rennen
Eintrittspreise: Erwachsene 1.500 Ft, Kinder 

bis 14 J. 1.000 Ft, 0-6 J. frei
Parkplätze stehen zur Verfügung.

Amtliche Nachrichten
Wir bitten um Beachtung, dass auf dem 

Gelände von Gyenesdiás im ganzen Jahr das 
Verbrennen von Garten- und anderen Abfällen 
verboten ist!

Zur Information für Angler und Fischer: 
Während der Badesaison ist es verboten, im 
Strandbereich zu fischen!

Hunde sind während des ganzen Jahres an 
den Gyenesdiáser Stränden verboten!

Gemeindeamt Gyenesdiás

*** 

Informationsstunde für deutschsprachige 
Einwohner

Am 3. Juni 2019 fand im Gemeindehaus eine 
Informationsstunde für die deutschsprachigen 
Einwohner von Gyenesdiás statt. Die 
Veranstaltung war leider nicht so gut besucht 
wie in den vorigen Jahren.

Jahresrückblick 2018: Die Gemeinde hat 
einige Projekte aus eigener Kraft und mit 
staatlicher Hilfe realisiert: 

In der Kossuth Lajos- und Madách utca 
wurden insgesamt fast 3 km Wasserrohre 
erneuert. 

Langfristige Energie- und Geldersparnis durch 
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-
Lampen, die mit wartungsarmer Solartechnik 
betrieben werden.

Laufende  Straßen- und Gehwegreparaturen.
Umwelt- und Klimaschutz ist für alle ein 

großes Thema. Auch die Schulkinder beteiligen 
sich. Als Teil der staatlich geförderten 
Umweltschutz-Programme werden Schüler 
zu „Klimaschutz-Boten” ernannt, die mit 
Wünschen und Empfehlungen regelmäßig im 
Bürgermeisterbüro vorsprechen. 

Es gibt „grüne Wochen” im Kindergarten und 
„Öko-Tage” in der Schule. Mit dem Verein 
der Gartenfreunde gab es eine Setzlingsaktion, 
und mit der Vogel-Weihnacht wird jährlich im 
Winter ein Beitrag zum Vogel-  und Naturschutz 
geleistet. 

Der  Palkó-Sándor-Gehweg neben der Schule 
wurde mit Verbundsteinen gepflastert und mit 
Bänken sowie Naturschutz-Infotafeln versehen.

Ausblick 2019/2020:
Die Steuereinnahmen fallen nach 

Schätzungen und Erfahrungswerten 
etwas höher als im Vorjahr aus. Neben 
den festen Kosten wird das Geld für 
verschiedene Projekte eingeplant, die mit 
Ausschreibungen, Förderungen und Hilfe 
von Investoren realisiert werden sollen:

Projekte mit staatlicher Förderung:
Regenwasser-Ableitung
Regenwasser- und 

Sonnenschutzüberdachung am Bauernmarkt
Ausbildung, gesundheitliche und soziale 

Programme
Bau einer Spazier- und Radweg-

Promenade mit Aussichtshügel  am Ufer 
zwischen Gyenes und Diás

Fitnessplatz auf dem Kárpáti-Platz, 
„Intelligente Bank” mit Solarmodul, 
USB-/ Internet-Anschluss und kabellosem 
Ladegerät für entsprechend ausgestattete 
Mobilgeräte (Handy, Tablet, Laptop)

Schulerweiterung: neue Turnhalle und 
Fachräume

Asphaltierung der Dornyai B. Utca (beim 
Besucherzentrum und Festetics-Zoo)

Rekonstruktion der Wassermühle mit 
Herbarium (Gewürzgarten)

Renovierung der Szent-Ilona-Kirche
Zuschüsse für Festetics-Pferderennen, 

Fisch-Festival und Weinfest
Fitnessplatz am Kinizsi-Sportplatz (150 

m², 15 Geräte)
Erneuerung des Straßenbelags der 71 

Hauptstraße
Vom Gemeindeamt geförderte Projekte:
Neue Kinderarztpraxis mit Zahnmedizin 

(im Bau)
Kulturhaus und Kantine im neuen OG des 

CoOp-Lebensmittelmarktes (fast fertig)
Herrichtung von Parkplätzen bei den 

Strandbädern
Neue Werkstatt für Gemeinde-Depot
Erneuerung der Ausfahrt am 

Gewerbegebiet und Asphaltierung Homoki 
u., Hajnal u., Mandulás u., Strand u., Domb-
oldal u., Pince u., Napfény u., Vadrózsa u., 
Katica Gasse (Herbst 2019)

Regenwasser-Ableitung Lőtéri u., Csoko-
nai u., Címer Gasse (im Bau)

Neuer Friedhof mit Trauerraum am oberen 
Ende der Pilikáni utca

Von Unternehmen geförderte Projekte:
Neue Investitionen im Gewerbegebiet 

(Halház Kft.)
Wellness Hotel Katalin****superior, 

neues Badehaus mit Riesenrutsche
Erneuerung von Pensionen (Balaton 

Panzió, Zöldház Panzió)
Paintball-Feld auf der Algyeneser Wiese
Friends-Büfet am Gyeneser Lido-Strand
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Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

KESZTHELY, 
SEMMELWEIS U. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

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
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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

Neues **** superior Hotel am Ufer (60 
Zimmer, ca. 130 Betten)

Vom Gemeindeamt geförderte Vereine 
und Institutionen:

Tierheim Assisi Szent Ferenc
Stiftung für öffentliche Kultur (CD-Aus-

gabe)
Antal Gödörházy-Stiftung (Schule)
Blasinstrument-Verein Kék Balaton
Quellwasser-Naturschutzverein
Bürgerwacht und Wasserpolizei
Zauberklangverein, Familienprogramme
Yacht-Verein, Programme am Segelhafen
Festumzüge am/zum Balaton
Kinizsi-Sportverein
Regionales Sportzentrum am West-Bala-

ton, Volleyball
Gyenesdiáser Tischtennisverein
Schützenverein, Förderung der Welt-

meisterin Major Veronika (s. 8.-14.07.  
Europameisterschaft der Sportschützen in 
Gyenesdiás)

Schließlich gab es Gelegenheit für Fragen 
und Anregungen.

F: Was ist eigentlich aus dem Gyenesdiáser 
Stadtrecht geworden?

A: Gar nichts. Es gab für keine einzige der 
antragstellenden Siedlungen eine Vergabe 
des Stadtrechts. 

F: Wird der Kletterpark neben dem 
Gyeneser Lido-Strand wieder geöffnet?

A: Der Kletterpark wurde aus 
Sicherheitsgründen geschlossen und wird 
nicht wieder geöffnet. Der Betreiber hat 
sich aus Kostengründen zurückgezogen 
und wird dort nicht mehr investieren. Der 
Kletterpark liegt zudem auf dem Gebiet 
des geplanten Spazier- und Radweg am 
Balaton-Ufer.

F: Besteht die Möglichkeit, den Radweg 
zwischen ALDI und LIDL auszubauen und 
zu verbessern?

A: Da dies Keszthelyer Gebiet ist und 
nicht zu Gyenesdiás gehört, hat unsere 
Gemeinde darauf keinen Einfluss.

F: Wo befindet sich ein Altglas-Behälter?
A: Auf der Rückseite von Liget Plaza.
Anregung: Die Rathausuhr geht falsch 

(10 Min. vor) und müsste überholt werden.

Mit Interesse haben die Anwesenden 
dem Vortrag des Bürgermeisters gefolgt. 
Im Namen der Anwesenden darf ich mich 
bei unserem Bürgermeister für seine Zeit 
und Mühe bedanken, dass er die deutsche 
Informationsrunde ermöglicht. Ein großes 
Dankeschön geht auch an Frau Réka Buzás-
Belenta für ihre Hilfe und Übersetzung. 

Margrit Falley 

8. – 14. Juli 2019: Europameisterschaft 
der Sportschützen in Gyenesdiás

Am neuen Schießstand in der 
Lőtéri utca findet zum ersten Mal die 
E u r o p a m e i s t e r s c h a f t s - R e n n s t r e c k e 
(laufendes Wild) statt, auf der 
internationale Teilnehmer ihre Fähigkeiten 
messen können. 30 (langsam) + 30 
(schnell), 40 (gemischt). Neu in Ungarn: 
Echtzeitüberwachung des Wettbewerbs vor 
Ort und im Internet.

Veranstalter:  Bakonyerdő Zrt., 
BEFAG Keszthelyer Schützen-Club und 
Großgemeinde Gyenesdiás.

08. Juli: Ankunft der Teilnehmer, 
Akkreditierung, Schulung

09. Juli: organisiertes Training, 
Eröffnungsfeier

10. Juli: Wettbewerb 30 (langsam)
11. Juli: Wettbewerb 30 (schnell) – 

Auszeichnungen, Siegerehrung
12. Juli: organisiertes Training
13. Juli: 20 (gemischt) 
14. Juli: 20 (gemischt) – Auszeichnungen, 

Siegerehrung, Bankett
Die Veranstalter warten auf alle 

Interessierten. Lasst uns die Besten 
anfeuern!
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8.a osztály: Baki Róbert, Bayer-Varga Tamás, Boldirev András, Buzás Márton Bojta, Dávid Olivér, Fodor Bence, Franek Vencel, Gombár Janka, 
Hardi Zsófia Mária, Horváth Flórián, Jakab Emese, Kapuváry Petra, Kovács Ábel, Liszák Lili, Móritz Afrodité Ninszi, Pálmai Marcell, 

Péczeli Dana, Sebestyén Márton, Szentandrássy Zsuzsanna, Tóth Hella, Vaszily Virág Júlia    (fotó: Sári Zoltán - dArt Fotóstúdió)

BALLAGÓ DIÁKJAINK

8.b osztály: Balázs Dorina, Balogh Richárd, Bognár Ruben Tibor, Csali Roland, Dévényi-Nagy Gergely, Hefler Martina, Kőrösi János, Molnár Gergő, 
Németh Donát, Sényi Ádám, Simon Gréta Noémi, Szijártó Dorina, Szőke Bálint, Ugróczi Krisztián, Vidovics Anett     (fotó: Sári Zoltán - dArt Fotóstúdió)
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalSÁRGABARACK SZEZON 

MEGKEZDŐDÖTT! 
Naponta friss szállítás Somogyból, napi legkedvezőbb áron! 

Befőzésre rendelhető.

Teljes értékű friss tehéntej magyar tarka 
tehenektől 159 Ft/l

Nyári nyitva tartás: H-P 6-19; SZ:6-16; V:6-12 
Érvényes: 2019.06.21-07.20.

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

Vendéglátói kisegítőt 
keresünk konyhai 

munkára, és 
felszolgálásban segítő 

diákokat, vagy dolgozni 
akaró fiatalokat!
Piroska Csárda. 

Tel: 06 30/247-5025

MOSODA
VONYARCWASH

WÄSCHEREI
Vállaljuk ágyneműk, lepedők, törölközők, abroszok 

és egyéb textíliák mosását és vasalását panziók, 
appartmanházak és vendéglátó egységek részére.

„a tiszta, higiénikus mosásért…”

Vonyarcvashegy, Fő út (a húsbolt mellett)
vonyarwash@gmail.com

Tel: 06 30/612-4634

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva: H-P: 9-17 ebédidő: 12-14., Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.06.13-tól 07.15-ig.

Dioptriás napszemüveg 
lencsék 9.000 Ft/db!
Prémium multifokális 

szemüveglencse 
55.000 Ft/db

Ingyenes látásvizsgálat bejelentkezés alapján!Zöldterület 
kezelést, 

elhanyagolt telkek 
rendbetételét 

vállalom, rövid 
határidővel.

Telefon:
06 30/570 3659

Pedi-Klinik Stúdió
Szeretettel várom 

régi és leendő 
női és férfi vendégeimet.

Nyitási kedvezmény: 
ajándék lakkozás ill. 

ajándék frissítő masszázs 
a pedikűrhöz.

Bejelentkezés: 30/257-1244
Kuruczné Pandur Ilona gyógypedikűrös

Megnyílt!

mailto:vonyarwash@gmail.com
tel:0630/612%204634

