GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. augusztus XXIII. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 28-án

A Diási strand a második legjobb (lásd 10. és 14. oldal)

Programajánló
2012. szeptember 8. szombat
Gyenesdiási Szüreti Vígasságok (4. oldal)
Szeptember 14-én, pénteken 18 órakor a
gyenesdiási Községházán a lenti Szivárvány
Kamarakórus és a gyenesdiási Községi
Kórus műsora, valamint Horváth Róbert
(Tapolca) szobor- és festménykiállítása
megnyitója
A kiállítást megnyitja Tihanyiné Bálint
Zsuzsa festőművész (Tapolcai Batsányi
Képzőművész Kör)
2012. szeptember 21-én, pénteken 17
órakor a Községháza nagytermében
Szép Valéria cserszegtomaji festőművész
kiállítása megnyitója látható
Közreműködnek a Festetics György Zeneiskola tanárai
2012. szeptember 22-én, szombaton
I. Gyenesdiási Burgonya Fesztivál
(4. oldal)

A Csíkszenttamásiak Gyenesdiáson
A képen a Rezi várnál tett kiránduláson – továbbiak a 4. oldalon

Gyenesdiási kitüntetettek
Horváth Tihamér, a Kehida-Termál
Kft., Horváth-Ép Kft. ügyvezető tulajdonosa, augusztus 20-án a MAGYAR
ÉRDEMREND középkereszt a csillaggal
- polgári tagozata - kitüntetést vehette át
a Parlamentben Áder János Köztársasági
elnöktől, Orbán Viktor miniszterelnöktől és
Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől

fotó: kormány.hu

A kitüntetett a munkahelyteremtésért és a
vállalkozók érdekérvényesítésében kifejtett
munkájáért, a turizmus és az egészségipar fellendítése érdekében végzett szakmai-közösségi tevékenységéért részesült a rangos
elismerésben.
(folytatás a következő oldalon)

A nagykanizsai Magvető Közösség koncertjének örülhettünk a Diási búcsú keretében,
a Keresztutat követően. Az ottani Jézus Szíve plébániához tartozó csoport egy külön zenei blokkal
emlékezett Vértesaljai Jánosra, a nemrég elhunyt diakónusra.

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 9.
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Kézműves díjazott

Páli Lajos, nyugalmazott megyei főkertész,
a Da Bibere Borlovagrend kancellárja augusztus 17-én, Budapesten, a Hagyományok Házában dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
minisztertől, Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából az Életfa Emlékplakett
Bronz fokozatát vehette át. A kitüntetést szőlőtermesztés és borászat területén hosszú időn
át végzett munkájáért, a borlovagrend megszervezéséért, a borfesztiválok elindításáért és
ezzel kapcsolatos tevékenységéért kapta.

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát
adományozta a miniszter Kovács Lászlónak,
a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa
tanácsnokának, a Duna Borrégió titkárának,
a szőlő és bortermelők érdekében végzett
fél évszázados munkássága elismeréseként.
Kovács László Kecskeméten lakik, ám
gyenesdiási születésű, sokat tartózkodik a
Temető utcai szülői házban.
Mindhárom kitüntetettnek gratulálunk a
magas elismerésért!

2012. július 2-án a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban került sor a Magyar kézművesség – 2012 és A víz világa – kézműves szemmel című pályázat eredményhirdetésére és a
válogatott anyagából rendezett kiállítás ünnepélyes megnyitójára.
A Magyar Kézművességért Alapítvány
évente megrendezett rangos kiállításán 250
alkotó 425 munkája kerülhetett bemutatásra.
A pályázók közül a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és a
Hagyományok Háza szakértőiből álló zsűri
javaslata alapján 44 alkotó, ill. alkotóközösség részesült elismerésben, díjazásban.
A
díjazottak
között
köszönthetjük
Simon
Edit
gyenesdiási
keramikust,
aki a keszthelyi Goldmark
Károly Művelődési Központ
Kerámia műhelye vezetője, valamint dr. Papp
Zsuzsanna tapolcai textilművészt, akinek –
dr.Masszi Józseffel közös – kiállítása tavaly
októberben volt látható a gyenesdiási Községházán.
Mindkettejüknek gratulálunk!
2012. augusztus 3-án, 91 éves korában
elhunyt Kandikó István, Pista bácsi, aki
1992-ig a balatongyöröki horgászegyesülethez tartozó gyenesdiási horgászcsoport vezetője, majd az 1993-ban alakult
Gyenesdiási Horgász Egyesület első
elnöke volt.

Képek János temetéséről

Gyenesdiási Híradó

Vértesaljai János
diakónus
1957-2012.

„Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál”
(Lk 22,27)
Már egy hónap eltelt, hogy Vértesaljai János
egy munkahelyi balesetben meghalt. Balatongyörökön a strandon egy csatorna tisztítását
végezte az általa vezetett vállalkozás. Munkatársát mentette a mérges gázzal telt csatornaaknából, végül maga vált áldozattá.
Megdöbbenve hallottuk július 25-én, azon
a szerdai napon délelőtt a felfoghatatlan, tragikus hírt. Reménykedtünk, talán nem ő volt,
vagy nem halt meg, csak kórházba vitték.
Olyan hihetetlen volt, hogy az az ember, akit
mindenki becsült, szeretett, aki ismerte – márpedig sokan ismertük – nincs többé. Tegnap
még tiszta szívből nevetett, valamelyik tervét
mesélte el, mutatta valamelyik érdekes felfedezését.
János mindenhol ott volt, ahol gyerekekről, családról, hitről, értékekről, közösségről
volt szó, nem csak Gyenesdiáson, de tágabb
környezetünkben is. Fényképeken fedezhetjük fel eseményeinken; Úr-napi körmeneten,
gördeszkapálya-avatón, avar kiállítás megnyitóján, karácsonyi ünnepségeken, templomavatáson, a harangtoronyban, keresztelőn,
templomi esküvőn, keresztúton, gyerekekkel
csocsózáson, plébániai bulin, stb.

Gyenesdiási Híradó
Előző számunkba írt két cikkét talán még
nem is látta nyomtatásban, nem gondolhattuk, hogy egy Mária-búcsúról készült és egy
vidám csipkelődős írását könnyeinkkel küszködve olvashatjuk.
Az azóta eltelt időben környezetünk is Rá
emlékeztet, a diási templom – aminek 2010.
évi felújításában oly sok munkát vállalt -, a
harangok zúgása – hiszen a templom felújítás projektjén túl főleg Neki köszönhetjük a
harangállások felújítását, a Kézfogás harangja
a toronyba költözését, erre gyűjtött és maga is
adott nem keveset a sajátjából is -, a csillárok,
oltár világítása, a Szent Ilona kápolna felújított ajtaja, az oltáron lévő angyalok is Jánosra
emlékeztetnek.
És mennyi terve volt… a gyenesi harangok,
a Rózsafüzér társulat…
Vértesaljai János 1957-ben született, nagy
családban nőtt fel, Zalaváron, majd Hévízen.
1990-ben feleségével, Valival családi házat
épített Gyenesdiáson, azóta mindketten a
helyi közösség aktív tagjaivá váltak, miközben 6 gyermeket neveltek nagy szeretetben.
A Gyenesdiási Híradó 1992. évi megindulásával János a szerkesztőbizottság aktív tagja
lett, több cikket írt, hitéleti, családi, ifjúsági
nevelési és helytörténeti témában, zsinórmértéket mutatott erkölcsi kérdésekben, ahogy
1994-ben iskolaszéki elnökként az iskolai
nevelésben.
A Klubkönyvtárban a gyermekek keresztény életre neveléséről tartott előadásokat,
feleségével főszerepet vállalt az „Egészséges
életmódra és a családi életre nevelés” program elindításában. Ennek eredményeként
Kedves Barátok, Ismerősök,
Kedves Gyenesdiásiak!
Köszönet és hála!
2012. július 25-én reggel Vértesaljai János
meghalt ettől a naptól kezdve az életünk
megváltozott.
Felsorolni nem tudom, kitől és mit kaptunk!
Néhány pillanatot idézek fel az elmúlt időszakból, ami különösen nagy ajándék volt
számunkra a faluközösségtől.
Az első: János halálának napján szentmisét
ünnepeltünk. Ákos atya szavai más dimenzióba helyezték az eseményeket.”A mennyei
atya helyezte át Jánost a mennybe –mondta.
Vegyük igénybe a segítségét mert, ha mi nem
tesszük majd megteszi más.” Rajtam múlik
tartom-e Vele a kapcsolatot, és ilyen módon
a múlt is feldolgozható. Az ének gyönyörűen
szólt, az ima ereje érezhető volt, ahogy a
tömeg megszólalt. A mise végén sok szerető
ölelést kaptam, és a gyermekeink azt mondták „ahogy kijöttünk a templomból ott állt a
tömeg és mi a felénk áradó szeretetet éreztük anya, és nem a szánalmat”. Ezt a felénk
áradó szeretetet köszönöm. Nem fogy el,
leleményes, tapintatos, önzetlen és bőkezű.
Azt adja, amije van, idejét, pénzét, keze
munkáját, tudását, kapcsolatait, kertjének
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ez tantárgyként az iskolai tantervbe került,
valamint a Sapientia Főiskolával együttműködve Gyenesdiáson pedagógusok és védőnők részére képzést szerveztek. Ebben a
kérdésben együttműködtek a Nagycsaládosok
Országos Egyesületével és tevékenységükkel
hozzásegítették Gyenesdiást a Családbarát
Önkormányzat cím elnyeréséhez (előző oldali
kép tavaly júliusban a cím átadása alkalmából, a Parlamentben készült). Több közösség,
tevékenység alapítója, motorja volt, egyházközségi elnökként hatalmas munkát végzett
a diási plébánia felújításától a diási templom
és harangok felújításáig. Hitéleti közösségeket hozott létre, a család csoportot, általában
sokat tett a családokért, ifjúságért, gyermekekért. Rendezvényeket szervezett, népszokások
felelevenítésében vett részt, gyermekeknek
szervezett programokat, a szilveszteri bulitól
a táborokig.
Erős oszlopa volt az óbudavári schönstatti
családmozgalomnak. Ez az egyesület - Családok a családokért – Jánosról 14 oldalas
kiadvánnyal emlékezik meg (megtekinthető
és letölthető ezen az oldalon: http://csaladok.
schoenstatt.hu/2012aranymise/vj-honlapra.
pdf, vagy az oldal a „Vértesaljai János 19572012” keresőszóra megjelenik)
Kenyérkereső foglalkozása, vállalkozása
a víz- és csatornaszolgáltatás volt, ez mellett
végezte küldetését, kezdetben hitoktató, majd
egyházközségi akadémiát végzett, aztán teológiai egyetemi végzettséget szerzett. 2007-ben
állandó diakónussá szentelték, jelentős segítsége volt plébánosunknak a két, illetve három
település papi teendői ellátásában.

Halála napján, este ismerősei, barátai szentmisén
vettünk részt, ahol Deák Ákos atya azzal vígasztalt, bennünket, hogy nagyobb szolgálatra hívta
az Úr, ahova Ő megy, ott többet tehet értünk, csak
nekünk ezzel a lehetőséggel élni kell tudni. Már
akkor nem fértünk be a Szent Ilona kápolnába.
Augusztus 1-én, a temetési szentmisén a Szent
Ilona kápolnában csak keveseknek jutott hely, az
ezer db erre az alkalomra készített szentkép már
a Márfi Gyula érsek által celebrált szentmise alatt
elfogyott a bent és a templom körül helyet foglaló
és a misét hangszórókon követő gyászolók körében.
A ravatalnál a szertartást Deák Ákos plébánosunk
vezette, körülbelül kétezer gyászoló előtt. Jánost
búcsúztatták a schönstatti közösség, Gadány
Róbert és Rita. Kentenich atya – a schönstatti
mozgalom alapítója – gondolatát idézték; a szeretet fájhat, ne gondoljátok, hogy Őt elveszítettük,
kapcsolatot ápolhatunk vele.
Gál Lajos polgármesterünk János szolgálatát,
közösségért végzett tevékenységét méltatta, a
közösségek bevonását úgy ábrázolta, hogy „Jó
passzokat adott és igazi csapatjátékos tudott
maradni”.
Vértesaljai László, a testvér, jezsuita szerzetes a
család nevében búcsúzott, adott hálát az Istennek
Jánosért, a hűséges férjért, jó Édesapáért, Jancsiért,
a fiúért, a testvérért.
János végső nyughelyénél - az Önkormányzat
által adományozott díszsírhely, a ravatalozó mellett, a régi, megmentett faragott síremlékek előtt
– viszonylag kevés koszorút helyeztek el a gyászolók, mert a család a gyászjelentésben kérte, hogy a
koszorúk árával a Családok a Családokért Egyesületet – schönstatti mozgalmat – támogassák. (H.Gy.)

gyümölcseit, virágait, finom süteményeit, jó
szót, együttérzést, imát és áldozatot!
Ezután a temetés előkészítése következett.
„Elfogadjuk-e a díszsírhelyet?”, kérdezte a
polgármester úr. „Ez túl nagy megtiszteltetés,
jól megfontolták?”, kérdeztem vissza, aztán
örömmel elfogadtam.
Közeli és távoli ismerősök szóltak, hogy
nagyon-nagyon sok emberre számítsunk,
mert úgy tűnik mintha az „egész világ” a
János temetésére készülne.
Aztán jött a hír, hogy az iskolát rendelkezésünkre bocsátják, és minden feladatot
átvállalnak ezzel kapcsolatosan (berendezés,
tálalás, takarítás). Álomszép volt minden a
sok finom süteménnyel, pogácsával, amivel
mindenkit jóllakattak, de nem csak étellel,
hanem kedvességgel, figyelmességgel, készségességgel is.
Szerettem volna megajándékozni azokat,
akik eljönnek a temetésre. Én egy kicsi Mária
képre gondoltam névvel, dátummal, de
valaki azt mondta szép lenne, ha rákerülne
az ima is, amit János szívesen imádkozott
áldozás után az igeliturgiákon. Az ajándék
így lett tökéletes.
Szólt valaki, hogy szívesen fényképez, ha
úgy gondolom, mondtam, köszönöm!
A hangosítás remek volt, mindent tisztán
hallottak a legtávolabbi helyen is. Volt orvosi

ügyelet, megszervezték a parkolás irányítását. A legapróbb részletekig mindenre gondolt valaki. Én ezeket a dolgokat nem kértem,
ajándékba adta a közösség nekünk.
A gondosan előkészített csapatmunka eredménye volt az, hogy az a nagy tömeg méltósággal tudott együtt részt venni a gyászmisén
és a temetésen.
Igazi ünnep volt. A beszédeket hallgatva
arra gondoltam, János minden hibájával és
gyengeségével együtt már készen volt. „A
hitet megtartotta a jó harcot megharcolta”. A
Te Deumot énekelve hálát adtam érte a jó
Istennek.
Volt és van még egy csapat a háttérben,
akik azért dolgoztak, dolgoznak, hogy a
temetés után János vállalkozását folytatni
tudjam megfelelő szakemberek bevonásával.
Elindultam ezen az úton és minden nap kicsit
előbbre jutok sok-sok segítséggel.
Hálásan köszönünk minden ajándékot!
Köszönjük, hogy ez a hely, Gyenesdiás,
igazi otthon lett az egész családunk számára!
Vértesaljai Jánosné Vali
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Programajánló
GYENESDIÁSI SZÜRETI
VÍGASSÁGOK
2012. szeptember 8. szombat
14 óra 30-kor: Ünnepi préselés a körforgalomnál felállított bálványos regös présen
15 órakor: Szüreti felvonulás a körforgalomtól a 71-es főúton a Kárpáti-korzó rendezvényterületig,
majd kb. 16 óra 30-tól: Folklórműsorok, népművészeti és kézműves bemutató,
must és borkóstoló, gulyásfőzés
Fellépnek:
Gyenesdiási Általános és Művészeti
Iskola néptáncosai és népdalénekesei,
Gyenes Néptánc Együttes, Gyenesdiási
Dalárda, Harangláb népzenei együttes
További információk a Klubkönyvtárban
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel:
83/314507, 20/9769-225) és a Tourinform Irodában
Nagy szeretettel várunk jelmezeseket a
szüreti menetbe.
I. GYENESDIÁSI
BURGONYÁS NAP
„Terítéken a keszthelyi burgonya
fajták”
Szervezők:
- Pannon Egyetem Georgikon Agrártudományi Centrum Burgonyakutatási Központ
- Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
- József Attila Klubkönyvtár Gyenesdiás
Időpont: 2012. szeptember 22. szombat
14.00 órától
Helyszín: Kárpáti korzó rendezvénytér,
valamint Első Balatoni Hal- és Termelői
Piac Gyenesdiás
Program:
14.00 órától - Megnyitó: Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, Dr. Polgár Zsolt
intézet igazgató
- a Termelői piacon burgonyás különlegességek
- Keszthelyi Burgonyakutató Intézet
jóvoltából keszthelyi burgonyafajták
bemutatása, szaktanácsadás, kedvezményes vásárlási lehetőség
- Kárpáti korzó területén jelentkezés a
főzőversenyre az előzetesen már regisztráltaknak
- Kárpáti korzón „Krumpli-Da” Játszóház a Varázshangok az Egészségért Egyesület jóvoltából
15.00 órától
- Burgonyás ételek főzőversenyének
kezdete
- Kaldeneker György médiaszakács
főzőbemutatója és kóstolója a keszthelyi
burgonyafajtákból
17.00 órától
- Burgonyás receptverseny eredményhirdetése és díjkiosztó. A zsűri tagjai:

-4Halász János Oscar-díjas mestercukrászmesterszakács, Zámbó Tibor mesterszakács, Kaldeneker György médiaszakács
- Burgonyás ételek főzőversenyének
zsűrizése és eredményhirdetés, díjkiosztó
18.00 órától
Műsorok: Fúvószene, - Tűzoltó autó
bemutató gyerekeknek
Burgonyás ételek főzőversenye:
Szeretettel várjuk csapatok, egyesületek,
baráti társaságok jelentkezését, akik úgy
gondolják, hogy ízletes burgonyás ételt
tudnak a zsűri és az érdeklődők asztalára varázsolni, amelyet a Kárpáti-korzón
szabad tűzön készítenek el. Amit a szervezők biztosítanak: partisátor, szükséges
burgonyamennyiség, sörasztal és pad-garnitúra, kóstoltatáshoz műanyag étkészlet,
edény stb.
Elvárás: az ételnek min.60%-ban tartalmaznia kell burgonyát.
Nevezési díj nincsen, viszont minden
résztvevőnek legalább 20 fő kóstolójeggyel érkező vendéget az általa
elkészített étellel ki kell szolgálnia.
Díjazás: első három helyezett serleget és
ajándékcsomagot vehet át, valamint a zsűri
döntése alapján lehet különdíjas is.
Jelentkezés: Vaszily Zsoltnál a 30/2299672 mobilszámon vagy a vzs@georgikon.
hu e-mail címen, valamint Gyutai-Szalay
Nikolettánál a 06/3056-96-199-es mobilszámon, illetve a szalayniki@t-online.
hu e-mail címen szeptember 18-ig lehet.
Burgonyás receptverseny:
Ha családjának van kedvenc burgonyás
étele, de szabad tűzön nem lehet elkészíteni, akkor főzze/süsse meg otthon
és hozza el hozzánk a részletes recepttel együtt. Az elkészítéshez szükséges
burgonya igényelhető Vaszily Zsoltnál
a fenti elérhetőségek valamelyikén.
A burgonyás ételkülönlegesség vagy
sütemény leadása kb. 10 adagos menynyiségben
kitálalva
a
rendezvény
napján 16 óráig lehetséges Somogyi Zoltánnál a piac a Kárpáti korzón
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a szervezők. A helyszínen a burgonyás
ételek kóstolására Kóstolójegy váltható!

Diós találkozó
A Diós települések idei találkozóját
Diósviszló rendezi, szeptember 15-én,
szombaton. Az eseményen részt vesznek,
bemutatkoznak művészeti csoportjaink –
Gyenes Néptánc Együttes, Gyenesdiási
Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda.
Várjuk azon érdeklődők jelentkezését,
akik diós süteménnyel szeretnének nevezni
és részt venni a találkozón, jelezzék ezt a
Klubkönyvtárban (83/314-507.)

Gyenesdiási Híradó

Diási Búcsú a
Csíkszenttamásiakkal
Idén is vendégül láthattuk Csíkszenttamás
testvértelepülésünk küldöttségét, ezúttal a
4 éve megalakult ifjúsági fúvósegyüttes jött
el Gyenesdiásra - a Diási Búcsú időpontjára
időzítve.
A fiataloknak jutott lehetőségük a strandolásra, az időjárás is kedvező volt.
Augusztus 2-án, csütörtökön már a strandot
élvezhették – hosszú utazás után. Pénteken
részt vehettek a keresztúton, majd szerepeltek a Diási emlékparkban szervezett ünnepi
műsorban. Szombaton Rezibe kirándultak
(lásd alább).
Vasárnap még a Balaton volt a fő program.
Hétfőn pedig – reméljük kellemes élményekkel - utaztak haza, sokuknak az első „külföldi” kirándulásról.
A szervezők nevében köszönetet mondunk
a vendéglátóknak, a Főzőklubnak az emlékparkban, a kemencében sült csirkéért, Varga
Zoltánnénak, a Torony Csárdában készített
ízletes vacsoráért, a Reziben készített bográcsos vendéglátásért a Tafota és a Bellér családnak.
Megköszönjük a Diási Búcsúra biztosított
gasztronómiai szolgáltatásokat, amelyekkel tökéletes és hangulatos estét varázsoltak a résztvevőknek és a csíkszenttamási
testvértelepülésünkről érkezett vendégeinknek. A Diási Búcsún az alábbi menüt
tálalhattuk fel a vendégeink asztalára az
Önök jóvoltából: Karám Büfé Gyenesi
Lidóstrand: Balatoni halászlé Torony Csárda:
Gulyásleves, ahogy Marika szereti Nádas
Csárda: Zsiványpecsenye dödöllével, vegyes
vágott savanyúsággal Piroska Csárda: Vargányás sertésragu főtt burgonyával Zöldház
Bio Panzió: Almás-bodzás tönköly - pite
Motyó Diszkont: Friss dinnyeszeletek Külön
köszönet Tenczné Tóth Krisztinának a Diási
Búcsú plakátjainak és szóróanyagának szerkesztéséért. (Krisztina további munkáit a
www.grafittomeghivo.hu oldalon tekinthetik
meg az érdeklődők.)

Csíkszenttamásiak
kirándulása Reziben
A tavalyi nagy sikerű erdélyi kirándulás
emlékére és köszönetképpen, valamint a környék megismertetése céljából Bellér Ferenc
és Tafota István családja, baráti látogatásra
hívták Rezibe a csíkszenttamási csapatot
augusztus 4-én, szombaton délután. A kirándulásnak több állomása is volt. Első a helyi
római katolikus templom, melyet Kiss László
esperes mutatott be a látogatók számára.
Ezután a vendégek a rezi várat és az onnan
eléjük táruló csodálatos panorámát tekintették
meg, ahol Hóbor Aladár tiszteletbeli várkapitány nyújtott rövid történelmi áttekintést a
vár múltjáról, majd Gál Lajos polgármester

Gyenesdiási Híradó
a környék földrajzi adottságairól beszélt a
résztvevőknek. A rövid vártúra után, a nagy
melegben jól esett a hűvös szőlőhegyi Bellér
-pincében a borkóstolás és szőlőcsipegetés. A
kirándulás a vendéglátók által készített vacsorával zárult a nemrégiben átadott Laky Demeter Turistaház kertjében.

Nyárvégi értékelés a Dalárda
szemszögéből
Ha valaki azt gondolta, hogy elkészült a CD,
megtörtént a bemutatója és a Dalárda ezek
után a megérdemelt pihenést választotta, az
nem ismeri a csapatot. A felsorolásból máris
kitűnik, hogy nyári szünetet nem tartottunk,
holott a korábbi években ez gyakorlat volt.
Úgy gondoltuk, hogy akkor és addig kell
magunkat megmutatni, amíg kíváncsiak ránk,
amíg érdeklődnek irántunk. Így hát ahova
hívtak, mentünk, még ha nem is sikerült
mindig teljes létszámban kiállni. Jó döntés
volt, utólag is úgy értékeljük.
Május 27. Gyalogtúrázók Országos Találkozója Gyenesdiás,
Június 16. Múzeumok Éjszakája Keszthely
Balatoni Múzeum,
Június 29. Keszthely Bornapok, Sétáló utca
Pampetrics Borház meghívására,
Június 29. Kehidakustány Termálfürdő Bornapok,
Július 12. Bornapok Gyenesdiás,
Július 19. Halászléparti a Halásztanyán,
Diáson - kikapcsolódásképp
Július 21. Zalakoppány Falunap,
Július 25. Községháza Gyenesdiás, könyvbemutató,
Július 25. Kristóf-nap Kerámiaház Gyenesdiás,
Augusztus 01. Ábrahámhegy Bornapok,
Augusztus 10. Zirc Bakonyi Betyártalálkozó,
Augusztus 11. Zalaapáti Katonadal-fesztivál.
Úgy gondolom, minden szereplés, minden
fellépés hasznos volt. Nem mondható, hogy
„egy kaptafára készültek” a produkciók.
Örömmel vettük, hogy a Gyenes Néptáncegyüttes szólótáncosai is több alkalommal
elkísértek bennünket és színesítették az előadást. Reméljük, ezek az együttműködések
előbb-utóbb megérlelik a két együttes vezetőiben azt az elhatározást, hogy énekelhetnénk
is akár az együttes táncprodukcióihoz a gépzene helyett, vagy azt kiegészítve. A régiek
emlékezhetnek, hogy volt egy igazi esküvő,
igazi szereplőkkel, ahol a Dalárda és a Népdalkör közreműködésével hangzottak fel a
gyönyörű népdalok, párosítók…
Szinesítette még fellépéseinket a Gyenesdiási Négyes lelkes csapata, akik a Zalai dallamok mellé más tájegységek hangzásvilágát
társították, megszólaltatva eddig még nem
használt hangszereket is.
Érdekes és változatos műsorok állíthatók
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él az együttes.
A nyári, fellépésekkel zsúfolt időszak alatt a
Dalárda négy tagja még egy hetes továbbképzésen is részt vett Szigligeten. Az itt szerzett
tapasztalat, tudás, szintén a csapat hasznára
válik.
A másik fontos dolog, amit a gyakran zsűrizőktől hallottam; soha nem szabad kiadni
magunkat azzal, hogy az esetleges hibákat
grimasszal, fejcsóválással, rosszalló nézéssel
vagy sziszegő megjegyzéssel azonnal lereagáljuk. Többet ér egy mosoly egy bátorító
kacsintás és a produkció további része meg
van mentve.
Leszögezhetjük, a nyár hasznosan telt a
Dalárda életében. Kötődtek barátságok más
együttesekkel és kaptunk ígéreteket további
együttműködés és szereplés reményében.
Voltak profi módon megszervezett helyszínek
és akadtak szerényebbek, a szintet alulmúlók
is. Külön-külön nem elemzem. A cél, hogy
megmutassunk magunkat és a Zalai dallamvilágot, örömünket, bánatunkat kiénekeljük
magunkból, és híveket toborozzunk a népzenének, népdalnak és alkalmanként a magyar
nótának is, azt hiszem teljesült.
Zircen
Csárdabéli
Szépasszonyoknak
választották a Dalárda hölgytagjait, a férfiakat Tiszteletbeli Bakonyi Betyároknak. Dalainkkal, betyáros kiállásunkkal érdemeltük ki
a címeket.
Azt azonban fájlaljuk, hogy a CD-nk hanganyagára épülő DVD, mely a községünket
népszerűsíti, annak értékeit mutatja be, a
nyári szezon kezdetére nem készült el. Bizonyára keresett lett volna ugyanúgy, mint az
„Idehallik a Gyenesi Harangszó” c. CD is,
melyből már a második 600 darabot kellett
utánnyomatni. Reményeink szerint az ősszel
megjelenik a DVD, mikorra elkészül a 20.
évét ünneplő Népdalkör Jubileumi CD-je is.
A magunk erején kívül továbbra is örömmel
vesszük a segítő kezeket, a szponzori szándékokat. A Dalárda születésénél bábáskodó Vértesaljai János barátunk és a velünk szívesen
mulató Suba Zoltán barátunk égi segítségét,
pedig bizonyára kiérdemeltük az eddigi tevékenységünkkel is.
Kívánunk magunknak hasonló folytatást,
a velünk együtt érezőknek, pedig további,
közösen eltöltött vidám órákat.
Bognár Ystván a Dalárda krónikása

Hálásan köszönjük
A 2012. július 25-én a J&A Kerámiaházban megrendezett XII. házünnepünk
minden résztvevőjének és támogatójának,
hogy szeretett és köztiszteletben álló diakónusunk, Vértesaljai János halálának napján e
rendezvényünket kegyeletteljesen és méltósággal segítették megrendezni.
Név szerint: Dr Deák Ákos atyának, Mogyo-

2012. augusztus
rósi Mariannának, Kuti Géza református
esperesnek és Gál Lajos polgármester úrnak.
Csík-Vastag Tímeának és családjának a
Fanyűvő Hagyományőrző Játékpark tulajdonosainak, Vörös Ferenc magyarszombatfai
fazekasnak és családjának, Kőhalmi Áginak
és Balázsnak a Varázshangok az Egészségért
Egyesület vezetőinek, Szalóky Szilviának a
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület elnökének, Nánássy Ákosnak, Andor Benedeknek
és Tálos Olivérnek, a Csillagvirág csoportnak, Gál Emesének, Hefler Flórának, Horváth Zitának, Kovács Hannának és Szabó
Fanninak, vezetőjüknek Csordásné Fülöp
Editnek, Tencz Károlynak és Tenczné Tóth
Krisztinának, dr. Bertók Sándornak, Krizsán
Andrásnak és Somogyi Győzőnek, Gulázsi
Auréliának, Gara Beátának és Kiss Pál Zsuzsannának, a Cser Kiadó munkatársainak,
Gáts Tibor citerakészítőnek és feleségének
Péter Ágnesnek, Husi Gyula népzenésznek.
Kaszap Istvánnak az Euromédia Kft ügyvezetőjének és családjának.
Köszönjük az idei évben is Pintér Mihálynak, Stéger Timótnak és családjának, a szomszédos területek rendelkezésünkre bocsátását,
és a finom falatokat a Szent Ilona Csárda dolgozóinak, Pete Zsoltnak és munkatársainak a
közúti táblák leszállítását az útlezáráshoz, a
Komáromy Pékségnek az péksüteményeket, a
Z+D Kft-nek, Samu Zoltánnak és munkatársainak a felszerelések biztosítását, Hársfalvi
Györgynek, Hársfalviné Ildikónak, Horváth
Sebestyénné Zsuzsának a kiállítás megszervezésében és a hangosításban a segítséget, Finta
Mayának a fényképezést, Csányi Zoltánnak a
video elkészítését, Bognárné Piroskának a
kosárfonást, Bonczné Koskán Erzsébetnek a
foltvarró és gyöngyfűző munkák bemutatását.
A rendezői feladatokat és a vendéglátást
családtagjaink és munkatársaink látták el:
Pék Vilmos, Dr Sziklai Melinda, Pék Flórián
Kristóf, Papp Enikő, Nánássy Noémi, Hannos
Gábor, Tóth Eszter, Tóth Levente és Budai
Zsófia. A CD árusítását a Gyenediási Citerások közül Nagy Krisztián és Németh Ádám.
Hálás köszönet a férfiaknak, akikkel együtt
dolgoztunk fél éven keresztül a cd kiadásán.
Közülük ezen a rendezvényünkön is részt
vettek: Balogh László, Kovács Péter, Barna
Zoltán, Pereg György, Porkoláb János, Papp
János, Nagy Antal, Farkas Ödön, Romany
Béla, Bognár Ystván, Folly Pál, Horváth
Sebestyénné.
„Miatyánk, ki vagy mennyekben,
Uralkodol mindeneken,
Szenteltessék meg szent neved,
Ég és Föld imádjon Tégedet.
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg szent akaratod
Miképpen a szentek mennyben
Legyen úgy a földön is…”
„ IDE HALLIK A GYENESI HARANGSZÓ…”

2012. augusztus
ÚJRA INDUL GYENESDIÁSON A
LENDÜLET AEROBIK ÉS MAZSORETT CSOPORT!
A gyermek aerobic egy jó hangulatú mozgásprogram óvodás és iskoláskorú gyermekeknek. A tánc megszeretteti a mozgást,
kialakítja az egészséges életmód iránti vágyat,
fejleszti az állóképességet és testtartás javító.
Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik szívesen bekerülnének egy LENDÜLETES csapatba.
Korcsoportok:
óvodás: 5-6 évesek
iskolás:7-9 évesek
iskolás:10-14 évesek
A csoportok minimum 10 fővel indulnak!
Megbeszélés és jelentkezés szeptember
5-én, szerdán este 18.00 órakor a Klubkönyvtárban.
Érdeklődés és további információ:
Fliszár Katalin 0630/2947 427

ISKOLAI HÍREK
Értesítjük a Tisztelt Szülőket és Tanítványainkat, hogy a tankönyvosztály időpontja a
következő:
2012. augusztus 28-án, kedden délután
12-17 óráig, illetve augusztus 29-én, szerdán
9-12 óráig az iskola könyvtárában.
Tanévnyitó időpontja: 2012. szeptember 3.
hétfő 8 óra
Az első tanítási napon, szeptember 3-án
(hétfőn) 12 óráig lesz tanítás. A gyerekek 12
órától mehetnek haza. Ezen a napon étkezés
és napközis ellátás még nincs. Az étkezési és
a napközis igények felmérése ezen a napon
történik.
A szeptember eleji szülői értekezlet időpontja: szeptember 10. hétfő 17 óra.
Összevont szülői értekezlet 17 órától 17.30ig, osztályszülői értekezlet 17.30-tól.

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Kedves Szülők!
Muzsikáló Varázshangok 0-3 éves korosztálynak
A zenés fejlesztő foglalkozások szeptember
4-én és 5-én, illetve 11-én és 12-én szünetelnek!
A szeptemberi első Muzsikáló Varázshangok program 19-én szerdán 10.00-tól lesz az
egyesület székhelyén! A környék legkedvezőbb árán családias hangulattal, 60 percnyi
fejlesztéssel és játszóházzal várom szeretettel
a 0-3 éves korú babákat szüleikkel!

-6Muzsikáló Varázshangok 3-5 éves korosztálynak
Szülői kérésre októbertől indul kis létszámú
csoporttal az ovis korosztálynak szóló zenés
fejlesztő foglalkozásunk! A foglalkozások a
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően vannak felépítve, a kis létszámú csoportban pedig nagy hangsúly helyeződik az
egyéni fejlesztésre is! Jelentkezés, részletes
időpont egyeztetés, és bővebb információ
kérhető a lenti elérhetőségeken!

Gyenesdiási Híradó
Szolgálattal közös programunk, az ingyenes
baba-mama klub. Havonta egy alkalommal
kismamákat, szülőket érintő előadásokkal,
játszóházzal, fejlesztő játékokkal várunk
minden kedves érdeklődőt! Az előadásokat
követően mind az előadókhoz, mind pedig
védőnőnkhöz, Koronczné Cserép Ilonához is
bátran lehet tanácsért fordulni!

Varázshangok Kórus
Előreláthatólag októberben indulnak próbáink! A régi dallamok ismétlése mellett
„Varázshangok” Családbarát koncertso- folyamatosan bővítjük repertoárunkat klaszszikus világi és egyházi darabokkal, illetve
rozat
Egyesületünk - megalakulása óta - rendsze- könnyűzenei átiratokkal! Kórusunk anyuresen tart bölcsődés, óvodás és iskoláskorú kákból és gyermekekből áll (pedig apukák
gyermekeknek zenés fejlesztő foglalkozáso- és nagypapák és nagymamák is jöhetnek),
kat. Az eddig tapasztaltak szerint a gyerme- főként magunk örömére és szórakoztatására
keket az énekhang mellett a számukra oly’ jövünk össze hetente egy alkalommal. Aki
különleges hangszerek hangjai varázsolják el kedvet érez egy kis örömzenélésre, szeretettel
a legjobban. A koncertsorozatunk életre hívá- várjuk! Kérem a régi tagokat is, hogy szeptsának ez adta meg az alapötletet, így 2012 emberben jelezzék nekem énekes kedvüket!
tavaszán szakmai pályázatot nyújtottunk be a
Információ szolgáltatásainkról:
Nemzeti Együttműködési Alaphoz.
Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök
A „Varázshangok” Családbarát koncertsoTel.: +3630/ 339-1959
rozat tulajdonképpen egy interaktív koncert,
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
ahol a családtagok: nagyszülők, szülők és
web: www.varazshang.hu
gyermekek egyaránt aktív résztvevői a zenei
folyamatnak. A 7 alkalomból - havonta egy
hétvégi délután - álló programunk mindegyiEGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
kén más-más hangszer, illetve kamarazenei
együttes mutatkozik be. A koncerteken a
Egyházmegyei családos zarándoklat
hangszerek bemutatkozása után közös zenei
Keszthely 2012. szeptember 8.
játék veszi kezdetét az előadók és a résztveA
Veszprémi
Főegyházmegye
vők között, melyet együttes zenélés követ.
Minden alkalommal képzett muzsikusok a Családpasztorációs Munkacsoportjának és a
meghívott előadók, így a koncert zenei minő- helyi plébániák családcsoportjainak szervezésében családok zarándoklata – kincskereső
sége, változatos repertoárja is garantált.
A 7 alkalomból álló ingyenes hangverseny- túra lesz Keszthelyen a Hit Évére való előkésorozat 2012 szeptembere és 2013 márciusa szület jegyében.
között havonta egy alkalommal, szombat
I. Állomás a Kármelita templomnál
délutánonként kerül megrendezésre. A soro8,30 órától gyülekező,
zat keretén belül a látogatók megismerked9 órától szentmise, Kis Szent Teréz tanításáhetnek a vonós hangszercsaláddal, a fafúvós
és rézfúvós hangszerekkel, a kamarazenével, ról elmélkedünk.
II. Állomás a Fő téri templomnál
az ütős hangszerekkel, a zongorával, illetve a
10,30 órakor Szent Ferenc lelki kincseire
magyar népi hangszerekkel.
A projekt elbírálása még nem történt meg, tekintünk.
III. Állomás a Balaton parton, a zenepaviazonban az első koncert időpontja szeptember
22-e szombat délután 16.30 lenne, helyszíne lonnál
11,30 órakor a család értékeiről hallhatunk
pedig a Községháza nagyterme! Ezen a délutánon a keszthelyi zeneiskola tanárai lenné- zenés tanúságtételt.
12 órakor meleg ebéd az Egyetem vízitelenek a meghívott előadóink!
Reményeink szerint sikerül megvalósíta- pén.
13 órától hajózás, ahol kalózok támadásától
nunk a koncertsorozatunkat, de jelenleg biztosra nem tudjuk ígérni! Amennyiben pozitív kell megvédeni lelki kincseinket.
15 órakor az egész napos program játékkal,
elbírálásban részesülünk, akkor egyesületünk
honlapján, illetve az intézményekben elhe- koncerttel zárul.
lyezett plakátokon hirdetjük a szeptemberi
A jelentkezéseket 2012. szeptember 5-ig
koncertet! Aki e-mail kapcsolatban van egyesületünkkel, őt természetesen elektronikus várjuk a Családirodánál, tel.: 20/770-4755,
e-mail: csaladiroda@somlo.hu .
formában is értesíteni fogjuk!
Az igényelt ingyenes ebéd és hajójegyeket a
helyszínen lehet átvenni.
Baba-mama klub
MEGHÍVUNK - VÁRUNK
Szeptember végén (pontos időpont egyezBENNETEKET!
tetés alatt) újra indul a gyenesdiási Védőnői
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Egyházmegyénk Családpasztorációs irodája az idei évben a mi régiónkat kérte fel,
hogy a Családok Zarándoklatának nevezett
programot Tál Zoltán atya és megbízottai
vezetésével szervezzük meg.
Ennek a rendezvénynek gazdag részleteit
ismerve, minden kedves családunknak, kis
és nagygyerekeseknek, időseknek, jó szívvel tudjuk ajánlani. Sok jó ember ötletelt,
dolgozott, alkotott az elmúlt hetekben azért,
hogy a lehető legjobban sikerüljön minden.
A színes plakátokon melyeket igyekeztünk minél több helyre kitűzni, olvashatóak a részletek is. Nem titok, hajókázás,
régészkedés, énektanulás, kincskeresés is
szerepel a listán.
A találkozó Mottója: ,, Ahol a kincsed, ott
a szíved is” Mt 6,21
Közösségben megerősödve, feltöltődve,
könnyebben visszük majd a tanévkezdéssel
járó terheinket is. Jöjjetek, várunk benneteket!

Az Alsópáhoki Római Katolikus Plébánia
várja szeptember 1-én a kedves érdeklődőket
a ,,Szakrális látóút” elnevezésű ima-és
zarándoknapra.
Jelentkezés és bővebb információ: Plébániahivatal 83/344105 ill. 06207752109

Iskolai és óvodai hitoktatás

Őszi nyitvatartás
Nyári főszezont követően irodánk a megszokott nyitvatartással (hétfőtől péntekig 9-17
óráig) várja az érdeklődőket, partnereit.

Szeretettel hirdetjük, hogy szeptemberben
elkezdődik az iskolai és óvodai hitoktatás
is.
Sokan nem tudják, de már az óvodákban
is lehet hittanra jelentkezni. Marika néni
járja egyházközségünk óvodáit és tanítja
szépre, jóra a kisgyermekeket.
Az iskolában Eszter néni és Kati néni
várja tárt karokkal az ifjúságot.
A tankönyveket az első hittanórák valamelyikén osztjuk ki!
Ha kérdésük van, keressenek minket az
alábbi tel.számon.
Mogyórósiné Marika néni 06209837980
és Folly Eszter 06209215287
A tanévkezdő szentmisénk szeptember
9-én vasárnap, 17órakor lesz a Plébánia kertjében. Utána lehet játszani, jókat
beszélgetni batyuból enni.
A tanévzáró mise június elején, Úr napjának ünnepén volt. Szerettük volna
tudatosítani, hogy mi a keresztségben elköteleződtünk a minket szerető, megváltó
Krisztusunk mellett.
Ebben a tudatban erősödni szeretnénk,
tehát tanulni sem vagyunk restek. A körmenetben az Eukarisztiában is közénk jövő
Istent imádtuk és szerettük. Köszönetet
mondtunk az elmúlt tanévben kapott lehetőségekért, kegyelmekért.
A Szent Mihály ifjúsági-zarándoklatra
idén szeptember 29-én szombati napon
kerül sor.
Szeretnénk bevonni a keszthelyi és a környéken lakó diákokat is. XVI. Benedek
pápánk október 11-én a HIT évét hirdeti
meg az Egyházban. Kér bennünket, hogy
törekedjünk az egységre. A híradó következő számában bővebben is írunk erről is.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET
Országos szakmai konferencia
2012. szeptember 26-28. között Gyenesdiás
ad otthont a VIII. Országos TDM Konferenciának. A jelentős szakmai rendezvényre az
ország minden részéről érkeznek szakemberek, illetve a 3 napos program keretében az
Országgyűlés Sport- és Turizmus Bizottságának kihelyezett ülésének is helyet ad. Egyesületünk örömmel vállalta a lehetőséget, hogy e
jeles szakmai rendezvényt lebonyolítsa.

További információ:
Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület
Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. • Tel: 83/511-790
www.gyenesdias.info.hu
gyenesdias@tourinform.hu

SPORT
Egyesületi horgászverseny!
Szokásos őszi, egyesületi tagjaink horgászversenyére
2012. szeptember 1-én, szombaton 7-11
óráig kerül sor, az alsógyenesi kikötő előtt,
kijelölt helyen csónakból.
Nevezni a verseny megkezdése előtt fél
órával az alsógyenesi tanyán lehet. Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft, ifjúsági 500
Ft. (Gyermekek a horgászat szabályai szerint
nem horgászhatnak csónakból)
A horgászversenyre alkalmatlan időjárás
eseten változatlan feltételekkel másnap 2-án
vasárnap kerül sor a verseny megrendezésére.
A verseny szabályai: Horgászni a horgászengedély szerinti szabályos felszereléssel
lehet. Az értékelés egyéniben történik. Párosban horgászók esetén a fogást átlagoljuk. A
csónakban csak a nevezett versenyzők tartózkodhatnak.
Gyenesdiási Horgász- és
Vízisport Egyesület Elnöksége

2012. augusztus

A Nyugat – balatoni
Röplabdaközpont hírei
Örömmel számolunk be, hogy új sportegyesület alakult. A KINIZSI SK. berkein belül
működő röplabdaszakosztály átalakult és létrejött az önálló Nyugat – balatoni Regionális
Sportegyesület.
Az alakuló közgyűlésen a következő elnökség kapott bizalmat a közgyűléstől:
Juhász Mónika, Horváth Sándor, Lakics
Bencze, Lancz Tamás és Sebestyén Károly.
A közgyűlés az Egyesület elnökének Király
Andrást választotta meg.
Az Egyesület közgyűlés által elfogadott
célja, programja:
A Nyugat – Balatoni régióban a különböző
labdás sportok (kosárlabda, kézilabda, röplabda) sporttevékenységek összefogása, koordinálás, szervezése.
Az utánpótlás nevelés keretén belül, minél
több gyerekkel, minél fiatalabb kortól az
iskolai testnevelésen kívüli, délutáni szabadidőben a labdás sportok megismertetése szakedzők irányítása mellett.
Az egyes sportágakban a tehetséges gyerekek kiválasztása, felkészítése az amatőr bajnokságokra, versenyekre.
Szabadidős sporttevékenység kiterjesztése, azzal a céllal, hogy minél több gyermek
ismerje, szokjon rá a napi gyakoriságú testmozgásra.
Együttműködés a régióban és régión kívüli
hasonló tevékenységet folytató Sportegyesületekkel.
Kölcsönös együttműködés a régióban lévő
általános- és középiskolai, illetve felsőoktatási intézményekkel a délutáni szabadidős-,
sporttevékenységek tekintetében, segítve az
iskolákat a „mindennapos testnevelés” követelmények maradéktalan teljesítésében.
Ezen kívül az eddig nagyon szép sikereket
elért röplabdasport további fejlesztését, bővítését, a minél szebb eredmények reményében.
Augusztus 6-án – lapzárta után – került sor
a Diási Játékstrandon a Balaton Strandröplabda Bajnokság döntőjére, gyenesdiási
csapatok közreműködésével. Az eredményről
következő számunkban tudósítunk.
A Röplabdaközpont további hírei, eredményei, fotók egyéb információk megtalálhatók a folyamatosan frissített honlapunkon:
www. gyenesroplabda.hu
Király András elnök

Újra indul a pontvadászat
labdarúgóinknál
A tavalyi bajnokságban ötödik helyen végzett a labdarúgó csapatunk a Zala megyei
II. osztály Északi csoportjában. A harminc
mérkőzés alatt 14 győzelem, 9 döntetlen és 7
vereség a csapat mérlege 73:54-es gólaránynyal. A pozitív 19 gólos különbséggel együtt
51 pontot sikerült begyűjteni.

2012. augusztus
Nagyobb figyelemmel egy-két mérkőzést
meg lehetett volna még nyerni. Azért kell
ezt kihangsúlyozni, mivel a csapat tudását
figyelembe véve a játékosokban ott volt a
lehetőség, hogy dobogós helyen végezzenek.
Az éremszerzés régóta elvárt igény a szurkolók részéről a csapattal szemben. Sajnos a
2011/2012-es bajnokságban sem sikerült.
Talán idén?
Durgó Miklós edző négy év után a tartalék
bajnokságban szereplő csapatunk edzését
veszi át, míg az első együttesnél Hajba Géza
ül le a kispadra. A kiváló kapusból lett edző
remek megmozdulásaira még sokan emlékeznek a keszthelyi pályáról és talán többen
nyomon követték edzői eredményeit is környékbeli csapatoknál. Ígérete szerint támadó
futballt fog a Gyenesdiás játszani a kezei alatt,
ami annyit jelent, hogy sok gólra számíthatnak a szurkolók. Kapni fogunk ugyan egy-két
gólt, de négy-öttel válaszolunk is majd rájuk.
Cél az egyik dobogós hely megszerzése és a
hazai közönség kiszolgálása, hogy jó programnak számítson a mérkőzésekre eljárni. A
célirányos igazolás is a támadó labdarúgást
erősítette. Szükség is lesz új játékosokra,
mivel Majtász Kálmán és Beke Dániel szögre
akasztotta focicipőjét, míg Pandúr Tamás
hazajött.
A nyitó mérkőzésre augusztus 18-án került
sor, Bödei SE - Kinizsi SK Gyenesdiás 2-4
(2-0)
Győzelemmel sikerült a bemutatkozás. A
gólokat Purt 2, Durgó, Csík szerezték.
A csapat összeállítása, akikkel a legtöbbször fogunk találkozni ősszel: Horváth Ádám
– Mosdósi Attila, Hegyesi Balázs, Pothárn
Krisztián, Csik Attila, Kisfalusi Gyula,
Szőcze Csaba, Majsa Péter, Pandúr Tamás,
Durgó Miklós, Purt Tibor, Farkas Szabolcs,
Gombár Csaba, Kubicsek Máté. Hajba Géza
nem csak edzőként fog szerepelni, hanem
ha úgy érzi szükséges ismét kapusmezt fog
ölteni.
A Kinizsi SK labdarúgó csapatának őszi
sorsolása a Zala Megyei II. Északi csoportjában:
1. Bödei SE - Kinizsi SK Gyenesdiás,
augusztus 18. 2-4 (2-0).
2. Kinizsi SK Gyenesdiás - Becsvölgye SE,
augusztus 25. Szombat - 17:00 óra.
3. Vasboldogasszony LSC - Kinizsi SK Gyenesdiás, szeptember 2. Vasárnap - 16:00 óra.
4. Kinizsi SK Gyenesdiás - Zalaszentiván
SE, szeptember 9. Vasárnap - 16:00 óra.
5. Zalaapáti SE - Kinizsi SK Gyenesdiás,
szeptember 16. Vasárnap - 15:00 óra.
6. Várvölgy FC - Kinizsi SK Gyenesdiás,
szeptember 23. Vasárnap - 15:00 óra.

-87. Kinizsi SK Gyenesdiás - Zalaszentgyörgy
SE, szeptember 30. Vasárnap - 15:00 óra.
8. Z+D Cserszegtomaji SK - Kinizsi SK
Gyenesdiás, október 7. Vasárnap - 14:00 óra.
9. Kinizsi SK Gyenesdiás - Police - OLA
LSK, október 13. Szombat - 14:00 óra.
10. Nagykapornak KSE - Kinizsi SK Gyenesdiás, október 21. Vasárnap - 13:30 óra.
11. Kinizsi SK Gyenesdiás - PRIMAGÉP
Zalaszentmihály, október 27. Szombat 13:30 óra.
12. FC Keszthely MILEFA - Kinizsi SK
Gyenesdiás, november 3. Szombat - 13:30
óra.
13. Kinizsi SK Gyenesdiás - Sármellék FC,
november 10. Szombat - 13:30 óra.
14. Csácsbozsok-Nemesapáti SE - Kinizsi
SK Gyenesdiás, november 18. Vasárnap 13:00 óra.
15. Kinizsi SK Gyenesdiás - Vonyarcvashegy SE, november 24. Szombat - 13:00 óra.

Teljesítmény túra – ultramaraton
Budapest Terep Kupa néven ultramaraton
versenyt rendeztek a közelmúltban, a fővárosban. A 86 km-es távot nyolc női és tizenhat férfiversenyző teljesítette szintidőn belül.
Férfiaknál egy időn túli beérkezésre került
sor és öten menetközben feladták a küzdelmet. Férfiaknál gyenesdiási érdekeltségünk
volt, összehasonlításként közöljük a győzelmet megszerző Pépp Csaba 8:36:50 alatt
teljesítette a távot. Rudolf István 9:56:02 –
es eredménnyel a hetedik helyen ért célba
és egy óra tizennégy percet vert az utána
következőre. A szintén községünkből induló
Szabó Béla 17. lett 12:47:47 – es idővel.
A Budapest Terep Kupa értékét növeli,
hogy a győztes egyúttal elnyerte a Magyar
Kupát is. Rudolf Istvánról tudjuk, hogy
sokáig harcban állt az első helyért, ám
35 km-nél bokasérülést szenvedett és ez
annyira visszavette, hogy duzzadt lábbal
nem tudta tartani az elől haladok tempóját.
Az eredetileg tervezett 11 óra helyett így is
egy órával hamarabb érkezett célba.
Mindkettőjük eredményéhez gratulálunk és kívánjuk, hogy legközelebb több
gyenesdiási versenyzőről tudjunk hírt adni.
A Keszthelyi-hegységben lehet edzeni,
Rudolf István szívesen ad az elinduláshoz
segítséget és akkor talán hazai csapatot is ki
lehet állítani majd a bajnokságra. Idén a teljesítménytúra nemzeti bajnokság első osztályában a Szent Jakab csapatban 3. helyen,
míg egyéniben jelenleg a 2. helyen áll.
A tízfutamos bajnokság felén már túl
vannak a versenyzők, Rudolf István teljesítette a Mátra 124km 6370 szint (a szint meg-
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jegyzés a felfele mért szintemelkedést jelenti
méterben) 18óra 15perc alatt, 123km 3500
szint 17óra 45perc alatt, Szondi 103km 5200
szint 16óra 30perc alatt, Kazinczy 207km
7300 szint 37óra 20perc.
Jelenleg Rudolf István vezeti a Giga Túra
Liga pontversenyt
1 Rudolf István 2374.7 km 75230 m szint
3127.0 pont
Drukkoljunk neki, hogy nyerje meg az
idei versenyt, aminek férfi 1. helyezett díja:
nevezés és útiköltség a Tor des Géants versenyre.
***
Várhatóan 2012 év végén, 2013
év elején elkészül az új sportöltöző
A Gyenesdiási Kinizsi SK az MLSZ társasági adóhoz kapcsolódó pályázatán
közel 20 millió Forintos támogatást nyert
sportöltöző beruházás
megvalósítására,
amelyhez az Önkormányzat biztosítja a saját
erőt. A sportkör elnökségének a feladata
a pályázat alapján a társasági adó befizetésre kötelezett vállalkozókat felkeresni, és
a befizetendő társasági adó felajánlható a
sportkör számára az engedélyezett összegig.
Jelenleg még 3,3 millió Forint felajánlását
várjuk a településen tevékenykedő vállalkozóktól, akiknek befizetési kötelezettsége van
az elkövetkező időszakban. A vállalkozások
ezt az összeget a rá következő évben költségként tudják majd elszámolni. Amennyiben társasági adóját szeretné felajánlani a
sportkör számára, kérjük keresse Mosdósi
Attilát a 30/520-0375 telefonszámon!
A beruházás a teljes összeg rendelkezésre állását követően, de legkésőbb
az
ősz
folyamán
veszi
kezdetét!
Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigiekben az alábbi cégeknek, hogy társasági adójuk
felajánlásával támogatták a beruházásunkat:
Gyöngy 97 Bt., Dél-Balaton Zrt., Kehida
Termál Gyógy- és Élményfürdő Üzemeltető
és Szolgáltató Kft., Horváth-Ép Út, Közmű
és Mélyépítő Kft, Visionet Kft., Kanizsatel
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Kertrendező Kft., Haus Kati 97 Bt.,
Alpin Tech Kft., Varsás Környezetvédelmi
és Szolgáltató Bt., Reál-Munkagép Kft.,
Z+D Kft.
Mosdósi Attila elnök
Kinizsi SK
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WEINLESEFEST
IN GYENESDIÁS
8. September, 2012. (Samstag)
14 Uhr 30: Festliche Weinpresse
mit der Weinpresse bei dem Kreisverkehr
15 Uhr 10: Festzug von Kreisverkehr
mit Pferde, Pferdekutschen, Volksmusik,
Tanzgruppen und Blasmusik zum Kárpátikorzó (Veranstaltungsfläche
Ab 16.30 Uhr: Folkloreprogramm
und Volkskunst-, Handwerker
Einschau,
Most- und Weinprobe, Kesselgulasch
(Eintritt ist frei)

Freitag 14. September um 18 Uhr
DER REGENBOGEN-KAMMERCHOR
AUS LENTI
UND DER GYENESDIÁSER
GEMEINDECHOR
Gast:
HORVÁTH RÓBERT
Eröffnet seine Bildhauer- und
Gemäldeausstellung
Die Kunstmalerin Szép Valéria aus
Cserszegtomaj zeigt ihre Werke in einer
Ausstellung am Freitag, 21. September 2012
ab 17 Uhr im Gyenesdiáser Gemeindehaus.
Gyenesdiáser Kartoffel-Festival
Samstag 22. September 2012 ab 14 Uhr
Veranstaltungsort: Kárpáti-Platz sowie
Erster Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt
vor dem Diáser Spielstrand

verschiedenen Keszthelyer Kartoffelarten
vorgestellt. Sie werden auch zum Kauf
angeboten, damit man zu Hause in der
eigenen Küche ausprobieren kann, für welche
Rezepte sie sich am besten eignen und welche
im nächsten Jahr als Pflanz-Kartoffeln im
Garten angebaut werden können. Es gibt
Fachberatung, Tipps und Antworten auf Ihre
Fragen.
- Auf dem Kárpáti-Platz beginnen die
Vorbereitungen und Registrierungen für einen
Koch- und Rezeptwettbewerb. Vorherige
Anmeldung ist erforderlich. Nähere Infos
weiter unten.
- Für die Kinder gibt es eine KartoffelSpielecke.
15.00 Uhr:
- Der Kartoffel-Kochwettbewerb beginnt.
- Der bekannte Fernsehkoch Kaldeneker
György kocht feine Gerichte von den
Keszthelyer Kartoffelsorten. Freuen Sie sich
auf eine Kostprobe.
17.00 Uhr:
- Die Sieger des Rezept- und des
Kochwettbewerbs
werden
von
einer
Jury ausgewählt, die aus ungarischen
Meisterköchen besteht.
- Siegerehrung - Die besten drei Köche/
Kochgruppen werden von der Jury geehrt und
mit Pokal und Geschenkpaket belohnt.
ab 18.00 Uhr:
Unterhaltungsprogramm

die

Infos zum Kartoffel-Kochwettbewerb:
Man kann einzeln oder in Gruppen
(Familien, Freundeskreis) antreten. Alle
Kartoffelgerichte sollen am offenen Feuer
(Kessel oder Grill) zubereitet werden. Die
Teilnahme kostet nichts.
In einem Partyzelt werden die nötigen
Kartoffelmengen, Biertische und Bänke zur
Verfügung gestellt. Die Teilnehmer bringen
nur noch ihre zusätzlichen Rezeptzutaten und
Zubehör für das Kochen mit. Der Hauptanteil
eines Gerichtes soll natürlich die Kartoffel
sein – mindestens 60%. Die Menge soll für
mindestens 20 Personen ausreichen, denn
außer der Jury möchten auch Gäste und

Kedves Hölgyem / Uram!
5 éves Fanni kislányunk születésénél
súlyos agykárosodást szenvedett el, melynek
következtében halmozottan sérült lett. Mozgásában, értelmében akadályozott, beszélni
nem tud. Az izomzata nagyon feszes, az
izomlazító gyógyszerek és a heti több óra
gyógytorna ellenére csípője elkezdett kificamodni, mely folyamat most még megállítható. Fontos lenne számára egy speciális
ortopédiai műtét, amely külföldön (dr. Igor
Nazarov – Spanyolország) érhető el, de

sajnos több millió forintba kerül. A műtéti
eljárás lehetővé tenné izmai további lazulását
és jelentős életminőség javulást jelenthetne
számára. Ehhez kérem segítségét, támogatását, hogy erre a műtétre mihamarabb sor
kerülhessen.
Támogatását a Kislányuk megsegítésére létrehozott Fazekas Fanni Alapítványon keresztül tudjuk fogadni. Kérem, ha tud, segítsen!
Fazekas Fanni Alapítvány
8360 Keszthely, Mártírok útja 6.
OTP: 11749039-20089395

Veranstalter: Das Festival wird in
Zusammenarbeit mit dem Gyenesdiáser
Gemeindeamt und dem Agrarzentrum
der
Keszthelyer
Pannon-Universität
organisiert und veranstaltet. In der KartoffelForschungszentrale der Universität werden
neue Kartoffelsorten gezüchtet.
14.00 Uhr:
- Auf dem

Marktplatz

2012. augusztus

-9-

werden

Besucher davon probieren.
Die Gäste und Besucher, die von den
Kartoffel-Köstlichkeiten probieren möchten,
erwerben sich Probier-Tickets. Je Ticket
bekommt man eine Probierportion. Besteck
und Partygeschirr sind vorhanden.
Anmeldungen zum KOCH-Wettbewerb:
Bis 18. September bei Vaszily Zsolt, mobil
30/2299-672 oder per eMail vzs@georgikon.
hu . Bei der Anmeldung bitte das geplante
Rezept einreichen und die hierfür benötigte
Kartoffelmenge mitteilen.
Infos zum REZEPT-Wettbewerb:
Wer ein leckeres Kartoffelgericht kennt, das
nicht am offenen Feuer zubereitet wird, kann
trotzdem teilnehmen und ist herzlich zum
Rezeptwettbewerb eingeladen. Die benötigte
Kartoffelmenge wird auch hier von Vaszily
Zsolt (Kontakt siehe oben) zur Verfügung
gestellt. Sie brauchen nur noch Ihre eigenen
Zutaten beizusteuern und können nach Ihrem
Rezept alles zu Hause zubereiten. Es soll für
mindestens 10 Personen ausreichen und bis
16 Uhr mit schriftlichem Rezept servier- und
probierfertig bei Somogyi Zoltán am Markt
beim Kárpáti-Platz abgegeben werden.
Ferienende in Ungarn. Am 3. September
2012 beginnt die Schule wieder. Auch die
kleinen Erstklässler machen sich auf den
Weg. Bitte fahren Sie vorsichtig und achten
Sie aufmerksam besonders auf die kleinen
ABC-Schützen.
Angelwettbewerb – für Mitglieder
am Samstag, 1. September 2012 von 7 – 11
Uhr
Am Gyenes-Hafen / Lido Strandbad
Veranstalter: Gyenesdiáser Angel- und
Wassersportverein
Geangelt wird paarweise oder allein vom
Ufer und vom Boot.
Anmeldung und Registrierung vor Ort eine
halbe Stunde vor Beginn. Ein gültiger
Angelberechtigungsschein ist erforderlich.
Teilnehmergebühr für Erwachsene 1.000
Forint, für Kinder 500 Forint. Kinder ohne
Begleitung Erwachsener dürfen nicht allein
vom Boot aus angeln.
A közleménybe kérjük a „Fanni” szót
feltüntetni. info@fazekasfanni.hu; www.
fazekasfanni.hu.
Köszönettel
Fazekas Zoltán és családja
36 30 5490 324
(a kisgyerek édesanyja gyenesdiási, ezért
adtunk helyet ennek a felhívásnak./A szerk.)
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június
19-én rendkívüli ülést tartott.
Az első napirend keretében a szabályozási
terv módosítására tett javaslatot fogadta el a
képviselő-testület. A Bakonyerdő Zrt. Vállus,
Vonyarcvashegy, Balatongyörök és Gyenesdiás Önkormányzatainak összefogásával
ökoturisztikai pályázatot kíván benyújtani,
melynek részét képezi a Keszthely és Gyenesdiás közötti területen kialakított állatsimogató
melletti területen látogató és kiállítóközpont
létesítése. Ezzel összefüggésben döntött a
képviselő-testület az 1886/4 hrsz-ú önkormányzati terület telekalakításáról.
A második napirend keretében óvodai és
iskolai TÁMOP pályázat benyújtásáról
határozott a képviselő-testület.
Az egyéb ügyek között a képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a gyenesdiási
rendezési terv szerinti közút nyomvonalát
érintő területek átadásával kapcsolatos okiratok aláírására.
2012. augusztus 6-án ismét rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület. Dr.
Kardos József címzetes főjegyző 2012.
augusztus 22. napjával nyugdíjba vonult,
ezért a jegyzői állást az önkormányzat megpályáztatta. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a közigazgatás átszervezésének lebonyolításáig továbbra is dr. Kardos Józsefet
bízza meg a jegyzői teendők ellátásával.
A második napirendi pontban a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület kérelmét tárgyalta
a képviselő-testület. Az NGM rendelet alapján településünk idegenfogalmi differenciált
kiegészítésben részesül. Ezen támogatást csak
azok a települések kapják meg, ahol TDM
szervezet működik, ezért a képviselő-testület
a kiegészítő támogatás átadásáról döntött.

A harmadik napirendi pont keretében az
Önkormányzat - mint tulajdonos – a Kábeltelevízió Kft. törzstőke emeléséről döntött,
500.000 Ft értékben. Az emelésre a folyamatos fejlesztés, a hatékonyabb működés érdekében volt szükség.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött
- a HÉV-INVEST Kft. vételár hátraléka fizetési határidejének meghosszabbításáról,
- Takács Rolandné újságos pavilon áthelyezési kérelmét és a Keszthelyi Festetics
Zeneiskola működési hozzájárulás kifizetési
kérelmét elutasította,
- a Bakonyerdő Zrt., valamint Nemes István
vállalkozó pályázatához tulajdonosi hozzájárulását megadta,
- a szociális ebéd szállításához szükséges
gépkocsi vásárlásához 650.000 Ft-ot biztosított.
- Fa Kálmánné, Fa László és felesége ingatlanvételre vonatkozó kérelmét elutasította,
- A Nyugat-Balatoni Röplabdaközpont
Terem- és Strandröplabda Szakosztálya
részére 50.000 Ft támogatást biztosított,
- a Kisbalatoni és Zalamenti Vízitársulat
tagi hozzájárulás kifizetését elutasította.
Ezt követően a Polgármester az alábbiakról adott tájékoztatást:
- a Sportöltöző építésével kapcsolatban
közbeszerzési meghirdetés van folyamatban,
amelynek ideje kb. 10 nap, és a nyertes közbeszereztető cég 30 napos határidővel kér
majd be ajánlatokat a leendő kivitelezőktől,
így várhatóan az építés megkezdésének ideje
szeptember második felében elindítható. A
közbeszereztetés díját a tartalékalap fogja
biztosítani.
- az Országgyűlés Sport és Turisztikai

Bizottság kihelyezett ülésének Gyenesdiás
ad otthont 2012. szeptember 26-án a Községháza nagytermében. Ugyancsak Gyenesdiáson tartja elnökségi ülését a TDM Szövetség
2012. szeptember 27-28-án.
- új helyszínen megnyitott az Anita Vendéglő, melynek tulajdonosa még egyszer
kifejezte háláját az önkormányzat és a település lakói számára a tavalyi évben nyújtott
segítségért.
- az MNV Zrt. a gyenesdiási belterületi
793/4 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában benyújtott ingyenes önkormányzati tulajdonba adási
igényt támogatta, és az ügymenet folyamatát elindította. Erről hivatalos tájékoztatást
kapott Önkormányzatunk.
- a Balatoni Szövetséghez és a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz írtunk levelet, amelyben
kértük a zalai Balaton-parti önkormányzatokkal együtt a kotrás elindítását ahhoz, hogy a
strandok minőségi állapota legalább a 2013.
szezonban rendezettebb legyen az alacsonyabb
vízszint ellenére, mint az idei évben volt.
Megköszönte a képviselő-testületi tagok
együttműködését és támogatását ahhoz, hogy a
Diási Búcsú ünnepére érkező csíkszenttamási
vendégek jól érezhették magukat, és egyben
ápoltuk a testvérkapcsolati együttműködést.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2012. szeptember 18-án, 18 órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.)
Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi
gazdálkodás tapasztalatairól; 2.) Beszámoló az Önkormányzati Étkezde tevékenységéről; 3.) Háziorvos, házi gyermekorvos,
fogorvos tevékenységéről szóló beszámoló.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

A 2. legjobb balatoni strand
A balatontipp.hu internetes portál az idén
is – szavazatok alapján – értékelte a balatoni
strandokat.
Míg tavaly és tavalyelőtt a Legjobb balatoni
strand címet a Diási játékstrand nyerte el,
most második helyet szerzett nagystrandunk
– ami azért nem rossz eredmény.
A portál 71 osztályozott strandból 29-et
sorolt fel
Ismertetjük a tíz legjobb helyezést és az
osztályzatokat.
Bővebben a http://www.balatontipp.hu/index.
php?p=strandok&uid=37 honlapon olvashatnak a témáról.
(A Szol – szolgáltatások minőségét, a HR –
az emberi-személyzeti tényezőket értékeli, az
Á/É – ár-érték arány)
forrás: internet
(strandi képek az 1. és 14. oldalon)
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Viharkárok

Nagy érdeklődés kísérte Zalaveczky Zita és vendégei festménykiállítását. Képünk a megnyitón készült, az
első sorban balról Szabolcs Zsófia, Némethné Sinkó Mónika, Henczi Judit, Karászi Georgina és Karina, a
mesét mondó Bogdán Lilla és Zalaveczky Zita

Váratlanul nagy és rövid
szélvihar okozott károkat
július 23-án késő délután
Gyenesdiáson, a Faludi utca
és a Csokonai utca néhány
házában. Volt, ahol a tetőfedést megbontotta (képünkön),
de a Faludi utcában az egyik
ház tetőszékét is megemelte.
A kár kb 2 millió forint.
Érdekes, hogy a vihar szűk
helyre koncentrálódott.

2012. augusztus
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Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
• Foszlós
kalácsés partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók.
• Püspökkenyér
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT
• Teasütemény,
piskóta lap
PIACI ÜZLETÜNKET!
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
Várjuk a
szépülni vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Népszerű a más igényeket kielégítő
alsógyenesi strand is

Minden SONY termékre

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

-10%

2012. szeptember 15-ig

SONY Márkabolt
Liget Plaza Gyenesdiás
Kereskedők útja 4-6.
06/83/310-378

RELAX & NAIL STUDIÓ
GYENESDIÁSON
- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ZSELÉS LAKKOZÁS!
AJÁNDÉKUTALVÁNY
VÁSÁROLHATÓ
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818
Gyenesdiás, Kossuth L. u.

APRÓHIRDETÉS:
- Kétszemélyes műanyag, alig használt
horgászcsónak eladó, evezővel, horgonnyal.
Tel: 70/772-04-03 (Gyenesdiás)
- Foxterrier drótszőrű 8 hetes kan kiskutyák eladók.
Érd: 06/30/217-37-51
Műanyag csónak, evezővel eladó. Érd: 06/70-95365-34 (Gyenesdiás)
- 17 darabos neobarokk, magasfényű stílbútor
garnitúra (szekrények, asztalok, székek, ágy, stb.), 3
darabos (3-2-1) bordó plüss ülőgarnitúrával, újszerű
állapotban, komplett, vagy darabokban eladó
Tel:20/6650-679
Eladó használt KLU vegyestüzelésű lemezkazán
(25.000 Ft), ÉTI gázkazán (20.000 Ft), mindkettő
nagy (víz) golyóscsappal, saválló kétaknás
mosogatótálca szekrényével (10.000 Ft), Karancs 4
lángos, sütős földgáztűzhely (10.000 Ft), samottos
négyszögletes zománcozott lemezkályha 8.000
Ft), elektromos fűnyíró (8.000 Ft), 4 kW-os 3 fázisú
villanymotor (15.000 Ft). Tel: 20/9769-225

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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PELSO OPTIKA
Vonyarcvashegy

RMEKEKÉ…

KÉT HÓNAP A GYE

Vékonyított
Törhetetlen műanyag
szemüveglencse:
szemüveglencse:
7500 Ft/db
6000 Ft/db
üvegzív (multifokális) szem
Extra akció: progress
/db-tól
ranciával 28.000 Ft
lencse megszokási ga
szokig

legkisebbektől a kama
Szemüvegkeretek a
kedvező áron...
széles választékban, Az akció időtartama 2012. aug. 24-től szept. 30-ig

Szemvizsgálat: minden kedden 17.30-tól bejelentkezés alapján! Cím: 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84. (az iskola mellett)
Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066, E mail: pelsooptika@gmail.com Nyitva tartás: H: 9-17, K: 9-19. Szerda- Péntek: 9-17, Szomb.: 9-12

Dióssy Iván újmisés pap tartotta a diási búcsú ünnepi szentmisét. A – három gyermekes –
egykori diakónus megözvegyült, majd a papi hivatást választva szemináriumot végzett,
62 éves korában szentelték pappá. A képen ministránsokkal, Vincze Tibor diakónussal.
A kép bal szélén Deák Ákos plébános.

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
Megnyitottuk hús és hentes árú
üzletünket Gyenesdiáson
a Kossuth u 7. sz alatt.

Kiváló minőségű sertés, marha, borjú, csirke,
liba, kacsa, pulyka, és vadhúsok, valamint
halak széles választékával várjuk vásárlóinkat.

Nyitva tartás: K-Cs: 07-17
Szo.: 07-14 óráig
Tel: 06 30 227-67-19
Lenke Farm Kft.
A 6. osztályos gyenesdiási Hocz Veronika
kántor mesterséget tanul. A Szent Ilona
búcsúi szentmisén már orgonált és énekelt.
Mellette Mogyorósi Mariann kántor.

Oázis kertészet Keszthely
8360 Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

2012. augusztus
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Zöld Hangya 2000 Bt.
CBA Sarok ABC
Szabadföldi almapaprika (édes és csípős)
rendelhető 200 Ft/kg áron.
Legkisebb mennyiség 5 kg/zsák.

Téli tárolásra Hópehely 69 Ft/kg, katica,
Balatoni rózsa, Desire és alföldi homoki burgonyák
napi legkedvezőbb áron az ősz folyamán kaphatók.

Étterem

Gyenesdiási Híradó

Gyenesdiáson a
Béke u. 2. alatt

(Kossuth L. u., Béke u.
Tel.: 06 83 200 177 sarka, volt Tüzes csárda)

Frissen fejt tehén tej minden nap a reggeli
fejésből hűtés után kapható!

NAPI 3 FÉLE MENÜ:

Gyenesdiási Komáromy Pékség termékei naponta
legalább háromszor kemencéből a polcra.

I. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 790 Ft

Minden pénteken hagyományos 2 és 3 kg-os házi
kenyér kapható, rendelhető! Ahogyan az igazi régi
kenyér lassan, türelemmel és sok kovásszal készül.

A család hétvégi, valódi kenyere!

Hétvégén (szombat-vasárnap)
családi menü – 4 fô részére 5.000 Ft

Kostolja meg, megéri! Egészségükre!

Nyitva: egész évben

2012. augusztus 24-től a készlet erejéig.

naponta 11.30-22.00 óráig

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
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Az animáció vízben és „szárazföldön” is sikeres, éppen zumbáznak a
Diáson strandolók „Zumba” Beával

0iU KD]iQNEDQ LV HOpU
KHWĘ D VYiMFL 7LQQL7RRO
OiJ\Op]HU NH]HOpVH
PHO\QHN KDWiVD PHJ
HJ\H]LN D WHUPpV]HWEHQ
OHMiWV]yGy IRWRV]LQWp]LV
IRO\DPDWiYDO

$ OiJ\Op]HU WHFKQROyJLD
WDUWyV PHJROGiVW Q\~MW
KDW D IO]~JiV pV PiV
EHOVĘ IOEĘO HUHGĘ ]DYD
URNNH]HOpVpUH

$ 7LQQL7RRO OiJ\Op]HU NpV]OHW KDV]QiODWD VHUNHQWL D VHMWHN
UHJHQHUiOyGiViWIRNR]]DDYpUNHULQJpVW$]HQHUJLiWDOp]HU
EĘOSRQWRVDQpVNRQFHQWUiOWDQDNH]HOHQGĘIHOOHWUHYHWtWL$
NH]HOpV RWWKRQ |QiOOyDQ HJ\pE NH]HOpVHN PHOOHWW LV YpJH]
KHWĘQHPLJpQ\HOV]DNWXGiVWD]HV]N|]KDV]QiODWD


$NH]HOpVWHOMHVHQEL]WRQViJRVpVIiMGDORPPHQWHV
7RYiEELHJ\pESDQDV]UDLVKDV]QiOKDWMD
.HV]WKHO\%HUFVpQ\L0X
7HOPRELO
%XGDSHVW
0RVRQPDJ\DUyYiU
%XGDSHVW
+XV]iUX
9iURVNDSXWpU
9|U|VYiUL~W
7HO
7HO
7HO
0RELO 0RELO 0RELO

^ǌĂŬƺǌůĞƚĞŝŶŬďĞŶŚĂůůĄƐƉƌŽďůĠŵĄũĄƌĂŝƐŵĞŐŽůĚĄƐƚƚĂůĄů͊
Sajnos az alacsony vízállás miatt a pancsolóba már nem jutott víz, így
homokozóként szolgál.

