GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2011. augusztus XXII. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 12-én

Programajánló

Diás 670 éves

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a
József Attila Klubkönyvtár
szeretettel meghívja Önt, kedves barátait és
ismerőseit
2011. augusztus 17-én, szerdán 19
órára
gyenesdiási Községháza nagytermébe,
Vollein Ferenc
gyermekművész
a MOL Új Európa Alapítvány
Tehetségtámogató program nyertese,
a zalaegerszegi Eötvös József Általános
Iskola 6. osztályos tanulója
„A z é n B a l a t o n o m”
című kiállítása megnyitójára.
A kiállítást megnyitja Weiner Sennyey
Tibor az Irodalmi Jelen folyóirat művészeti
szerkesztője, író, költő, publicista.
Köszöntőt mond:
Gál Lajos polgármester.
A kiállítás megtekinthető:
2011. szeptember 2-ig,
a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási
idejében.

A Diási búcsú az évforduló és a
Csíkszenttamásiak fogadása körül
zajlott. Továbbiak a 3-4-5. oldalon.

A kiállítás-megnyitót követően, 20 órakor
A FESTETICS-KASTÉLY
HELIKON KÓRUSA
koncertjére kerül sor
vezényel Kendeh Gusztávné, közreműködik
dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna (zongora)
és Bánhidai Tamás (cselló).
További információk:
Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
(Tel: 83/314-507)
A tavalyi siker után ismét a Diási Játékstrand a Balaton legjobb strandja. Továbbiak a 6. oldalon

Szent Ilona Búcsú – Szent István-nap
A Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület
fő szervezésében színes búcsúi programokra
kerül sor
2011. augusztus 19-én, pénteken 19 órától:
Tánczene az UNIVRESUM együttessel az
ABC parkolóban felállított sörsátorban
Augusztus 20. szombat
reggeltől, a Pásztorházban: Új kenyér sütése
kemencében (Klubkönyvtár szervezésében)
9.00-12.00 óra között: III. Babavarázs –
Használt gyermekholmi vásár és játszóház
a Pásztorház udvarán (a Varázshangok
egyesület szervezésében)
19 órától az ICE CAFÉ (Lenti) tánczenéje

22 órakor: KRIS RUDOLF (Rudi)
koncertje
Augusztus 21-én, vasárnap
19 órától 01 óráig: Búcsúi bál a Randi
Pressó (Hévíz) zenéjével, közben
20 órakor: Gál Lajos polgármester
köszöntője, majd a „Gyenesi kiskacsák” és
a Zöld Gy. E. P-ek pom-pom és kötélugró
műsora.
21 órakor KOÓS JÁNOS és DÉKÁNY
SAROLTA műsora
További információk és a kirakodóvásárra
jelentkezni Halász Lászlónál (tel: 06/70-2233-465)
(A műsorváltozás jogát a rendezők fenntartják!)

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
2011. augusztus 20-án,
19 órára,
A Gyenesdiási Községházára,
ahol Kuti Géza esperes tart
református istentiszteletet.
Alapige:
„Én vagyok az élet kenyere.”
(János ev. 6. r. 41-51.;6.r.48.vers.)

Auf deutsch: Seite 2, 11.
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Magyar est klasszikusokkal
Augusztus 16-án, kedden este 8 órakor
a Községházán
A Községházi esték
Évszakok kamarazenekar
koncertjein már az utóbbi
10 évben megkedvelt
Vörös Gyula, és új
együttese a Sonara
vonós kamarazenekar
egy pompás zenésborkostolós
magyarestre
várja
az
érdeklődőket.
A műsor darabjai nagy technikai tudást,
felkészültséget kívánnak a szólistáktól
és az együttestől, a röviddel ezelőtt
alakult vonós együttes nagyon tehetséges
művészekből áll. Vörös Gyula, az együttes
vezetője zeneakadémiai tanulmányai után
több híres együttesben játszott, mint a
Budapesti Fesztiválzenekar, a Magyar
Virtuóz Kamaraegyüttes, Liszt Ferenc
Kamarazenekar, stb. 2003 óta a Tatabányai
Szimfonikusok igazgatója. Az általa alapított
Évszakok kamarazenekar idén ünnepli 10
éves fennállását. Mindkét együttes több díjjal,
elismeréssel rendelkezik.
A műsor:
Erkel Ferenc: Palotás
Bartók Béla: Román táncok
Fekete Gyula: Divertimento
Johannes Brahms: V., VI. Magyar Tánc
Vittorio Monti: Csárdás
Weiner Leó: Divertimento
Belépőjegyek elővételben a Klubkönyvtárban és a Tourinform irodában válthatók
3.500 Ft-ért (borkostolóval). Gyenesdiásiak
50% kedvezményben részesülnek!

Ungarischer Abend mit Klassikern
16. August 2011. 20.00 Uhr,
Gemeindehaus in Gyenesdiás
Gyula Vörös und das Sonara KammerEnsemble erwarten alle zu einem tollen
Konzert. Nach dem Konzert gibt es eine
Weinverkostung.
Gyenesdiás begrüßt wieder herzlich den
Violinsten Gyula Vörös, der in den letzten
7 Jahren mit dem „Jahreszeiten-KammerEnsemble” regelmässig im Gemeindehaus
auftritt. Jetzt besucht er Gyenesdiás mit
dem Sonora Kammer-Ensemble. Die
gespielten Werke erfordern sowohl vom
Solisten als auch vom Ensemble höchsten
technischen und künstlichen Wissen und
Vorbereitung.
Diese
StreichinstrumentFormation wurde vor kurzem gegründet
und besteht aus sehr talentierten Künstlern.
Der Leiter des Ensembles, Gyula Vörös spielte
nach seinem Studium an der Musikakedemie
in verschiedenen berühmten Formationen,
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Ungarische Virtuosen Kammer-Ensemble,
das Ferenc Liszt Kammer-Ensemble usw.
Seit 2003 ist er der Direktor-Manager vom
Tatabányaer Symphonischen Orchester. Das
von ihm gegründete Jahreszeiten KammerEnsemble feiert dieses Jahr sein 10. Jubileum.
Beide Musikformationen sind mehrfache
Preisträger.
Das Programm:
Erkel Ferenc: Palotás
Bartók Béla: Volkstänze
Fekete Gyula: Divertimento
Johannes Brahms: V., VI. Ungarische
Tänze
Vittorio Monti: Csárdás
Leó Weiner: Divertimento
Preise:
3500
HUF
im
Vorverkauf
(mit
Weinverkostung) 5000 HUF vor Ort (mit
Weinverkostung)
Im Vorverkauf sind die Karten im Tourinform
Büro in Gyenesdiás zu kaufen. (Mo-Fr: 9-19
Uhr, Sa-So: 9-13 Uhr)
Tourinform Gyenesdiás
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
+36/83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu

50 éves a Nőklub
A Gyenesdiási Nőklub/Nyugdíjasklub
fennállásának 50. évfordulóját ünnepli
2011. szeptember 3-án, szombaton, 13 órai
kezdettel.
Az Általános Iskola aulájában tartandó
műsorokra minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
A meghívott nyugdíjasklubok - Alsópáhok,
Nefelecs nyugdíjasklub, Cserszegtomaj,
Aranykorúak klubja, Keszthely Margaréta
nyugdíjas nőklub, Sármellék nyugdíjasklub –
és a vendéglátók rövid műsorral mutatkoznak
be.

GYENESDIÁSI SZÜRETI
VÍGASSÁGOK
2011. szeptember 10. szombat
14 óra 30-kor: Ünnepi préselés a
körforgalomnál felállított bálványos regös
présen
15 órakor: Szüreti felvonulás a körforgalomtól
a 71-es főúton a Gazda kovács műhelyéig,
onnan vissza a körforgalomig (Arany J. utca
– Jókai köz - Hunyadi u.- Csokonai köz –
Csokonai u. – Címer köz útvonalon)
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,Tátorján népzenei együttes, vendég
fellépők

2011. augusztus
19 órától:
Szüreti bál- tánczenés est
További információk a Klubkönyvtárban
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel: 83/314507, 20/9769-225) és a Tourinform Irodában
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. tel: 83/511790) kaphatók
Nagy szeretettel várunk jelmezeseket a
szüreti menetbe.
WEINLESEFEST IN GYENESDIÁS
10. September, 2011. (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
Ab 16.30 Uhr: Folkloreprogramm
und
Volkskunst-,
Handwerker
Einschau,
Most- und Weinprobe, Kesselgulasch
(Eintritt ist frei)
Beszámoló az elmúlt időszak rendezvényeiről

Gyenesdiási Bornapok
Július 14-17-ig az időjárás – a 21 órai,
csütörtöki erős szelet leszámítva – kedvezett
nekünk, így aztán kellő érdeklődés mellett jól
szórakozhattak borfesztiválunk résztvevői.
Nagy ajándék volt a jó idő, hisz az elkövetkező
hetekben a más településeken
tartott
borünnepeken már nem volt ilyen kegyes.
A rendezvények a korábbiakhoz hasonlóan
zajlottak, a csütörtöki megnyitónap a
folklórműsoroké (saját csoportjaink, a
keszthelyi Népek Tánca Tánccsoport, Tátorján
népzenei együttes, Rezes Gábor kobozjátékos,
népdalkörünk vendége a Csokonyavisontai
Dalkör), péntek a világzenéé (Lighthouse),
szombat a ﬁataloké (Ocho Macho), vasárnap
az operettkedvelőké (Leblanc Győző és Tóth
Éva) volt.
A főműsorok mellett gyermekműsorok és
harsányabb vásári műsorok is voltak, minden
este éjjel 1-2 óráig bulizenére táncolhattak.
Pénteken, szombaton és vasárnap pedig
ingyenes játszóház várta a kisgyermekes
családokat – a Varázshangok az Egészségért
egyesületnek hála -, az egyébként ﬁzetős
gyerekeknek való szórakozás – légvár,
labirintus – mellett.
Az ellátásról 13 borház 7 nagyobb –
lacipecsenye és más sültek, lángos, palacsinta,
kürtöskalács, stb. - étkeztető egység és fagyis,
vattacukros, édességes, pattogatott kukoricás
gondoskodott. Népművészeti és kézműves
eladók és készítők, köztük sokan bemutatózók
is – kínálták áruikat.
A rendezvény sikeréről a rendezőnek nem
illik nyilatkoznia, de sok pozitív visszajelzés
és a közönség nagy száma miatt minden
bizonnyal az idei bornapokat a jobban
sikerültek közé kell sorolni.
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A Borfesztiválunkat
megelőző
hétvégén
rendezte a Gyenesdiás
Közösségi
Életéért
Egyesület a Szabó
Ferenc
emléktornát.
Ekkor,
július
9-én
került sor a leendő
sportöltöző ünnepélyes
alapkőletételére.
Mint
már
ismert,
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
a
régi öltöző helyett
a
két
focipálya
közelében egy mai
kor követelményeinek
Az Ocho Macho nem csak kitűnő zenét adott, hanem
megfelelő új öltözőt
a közönsége is szimpatikus volt
épít. Az építési munkák
idén ősszel kezdődnek
Köszönet mindezért a rendezvény során
és a terv szerint az épület átadására
nyújtott segítségért: Simon Lajosnak a
még idén sor kerül. A nap szórakoztató
szalmabálákért, a Varázshangok Egyesületnek
programokkal zárult, az Irigy Hónaljmirigy
a gyermek játszóházakért, a községi ﬁzikai
produkcióját bulizene követte. /Továbbiakat
dolgozóknak
a
rendezvény
technikai
a „Sportszombat Gyenesdiáson” című
előkészítéséért és a rendezvény alatt végzett
cikkünkben olvashatnak./
munkájukért, külön is Szívós Krisztinának,
Nagy Péternek, Kocsis Istvánnak, Tafota
Községházi esték, kiállítások
Istvánnak.
Természetesen
köszönöm
munkatársaimnak a négynapos helytállást.
A hangversenysorozatból már három
Egyébként rendezvényünk az önkormányzati
koncerten
túl vagyunk, bizonyára az
költségvetéssel támogatott, a saját technikai,
dolgozói közreműködésen kívül 1 millió érdeklődők számára kellemes estét nyújtva.
900 ezer forintot költöttünk műsorokra, 750 Az első hangversenyen a Balatonnál táborozó
ezer forintot technikára – villany, hangosítás, gödi Drums ütősegyüttes mutatkozott be, úgy,
mobilwc-k. A 2 millió 650 ezer forint hogy H. Molnár Magda festőművész kiállításköltséggel szemben 980 ezer forint bevételünk megnyitóján is ízelítőt adtak. A festőművész
származott a kitelepülő borházak és étkeztetők, kiállítását Kóka Rozália nyitotta meg és két
árusok, hirdetők
helyfoglalási díjaiból. moldvai csángó mesével is szórakoztatta az
Szükség is volt a bevételekre, hiszen már érdeklődőket.
A Daniel Speer Brass fúvósegyüttes egy, a
második évben nincs turisztikai rendezvény
régizenétől
a mai „operált operákig” eljátszott,
támogatására felhasználható pályázati forrás,
szellemes
előadásával is szórakoztatta a
mint amilyeneket azelőtt 600 ezer – 1 millió
közönséget.
forint összegben elnyerhettünk.
A lap szerkesztése után hangzik, hangzott
Hársfalvi György klubkönyvtárvezető
el Fülöp Szabolcs gitár- és Varga Endre
fuvolaestje.
Szabó Ferenc Emléktorna
Augusztus 17-én, szerdán lesz egy
szintén kiállítás-megnyitóval összekötött
Egyéb, az előzőnél kisebb rendezvények hangverseny, Vollein Ferenc gyermek
is szolgálták a hozzánk látogatók illetve a festőművész kiállítását követően kerül sor a
helyiek részére nyújtott műsorkínálatot.
keszthelyi Festetics-kastély Helikon kórusa
koncertjére. Ezzel az előadással tisztelgünk
Liszt Ferenc, a nagy magyar zeneszerző
emlékének.

Az Irigy Hónaljmirigy a szervezőkkel, pompom lányokkal, szülőkkel. Középen guggol
a rendezvény fő szponzora Lengyel István.

2011. augusztus
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A Diási Havas
Boldogasszony búcsú
Csíkszenttamásiak Gyenesdiáson
Diás első említése 670. évfordulóján
rendeztük, felújítottuk a diási templom
búcsúját, részben az évforduló kapcsán,
részben pedig a templom felújítása kapcsán. Az
ünnepet megkoronázta, hogy erre a hétvégére
vártuk testvértelepülésünk, a székelyföldi
Csíkszenttamás 80 fős küldöttségét.

Keresztút
Augusztus 5-én, pénteken koraeste jártuk
a keresztutat, amikor a diási templomtól
indulva felmentünk a Kisistók hegyre, ahol
a fénykereszt van, közben a 14 stációnál
énekeltünk,
imádkoztunk,
hallgattuk
plébánosunkat, illetve a felolvasókat, akik
vegyesen gyenesdiásiak és csíkszenttamásiak
voltak. A keresztút megáldásakor plébánosunk
Deák Ákos köszönetet mondott a keresztút
megvalósításáért
önkormányzatunknak,
Paksa Bélának és feleségének és Dencs
Imrének és feleségének, a stációkat
elkészítő Varga Istvánnak és feleségének,
a helyszínt biztosító terület gazdájának az
Erdőbirtokossági Társulatnak és elnökének
Porkoláb Györgynek.
Azt hiszem a keresztút-járók, közel 200-an
meghatottan élték át, tapasztalták meg azt az
empátiát, amit a felolvasók közvetítettek.
A keresztút után a diási emlékparkba
megérkezve Kercsmár Zsolt énekmondó
megzenésített verseket, Mária énekeket adott
elő egy szál gitárral, illetve furulyával.
A vendéglátók – hála a Főzőklubnak és az
önkormányzati étkezdének – a székelyeket
hurkával, kolbásszal várták vacsorára,
amit aztán jó hangulatú közös mulatás
követett, amihez zenét a csíkszettamásiak
szolgáltatták.

Könyvbemutató
Szombaton 18 órakor – szintén a diási
emlékparkban könyvbemutatóval kezdődött
az aznapi program. Gál Lajos polgármester
és Tencz Krisztina – a könyv szerkesztője –
mutatták be a Gyenesdiási séták című, most
– Diás 670 évfordulója tiszteletére - megjelent
képeskönyvet.
A polgármester köszöntőjében utalt Diás
első említésére, majd későbbi történelmére:

Megható ünnepség – a keresztút – részesei lehettünk
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1341 az első okleveles említése volt Diás
településnek. Ekkor a Lőrinte nemzetség
birtokolta e földet, jórészt erdőként és
legelőként. Említette az 1644-ből fennmaradt
boronapincét, a Dornyai-pincét, hogy Diás a
keszthelyi nemesi családok szőlőterülete volt,
majd önálló hegyközség és Gyenessel együtt
1840-től igazi Balaton-parti kisközségként
fejlődött tovább.
A falu a 20. század elején nagy változáson
ment át, hiszen a szőlőművelést fel kellett,
hogy váltsa a vendéglátás, az első strandfürdő
nyitásával végképp beindult Gyenesdiás
minőségi turisztikai fejlesztése, kialakult az
idegenforgalom alapja.
Az emlékparkról szólva elmondta, hogy
Diásnak nem voltak történelmi nagy alakjai,
de kétkezi munkával, a dolgos földműveléssel
és állattenyésztéssel a hétköznapi ember
alázatával építette jövőjét. Erre utal a park
közepén az a szoborcsoport, amelyek a
szőlőművest, a földművest és a halászt
ábrázolják. És tovább menve székelykapun
át a zalai haranglábig, végigvezet bennünket
az a történelmi kisösvény, amely Károly
Róbert idejében kapcsolódik be a magyar
történelembe és adja kicsiny, de számunkra
jelentős lényegiségét.
A polgármester beszélt a közterületekről,
parkokról, melyek a rendszerváltás óta
alakultak ki, a Községháza előtti tér, Kárpátikorzó, a körforgalom melletti tér az Attila
szoborral, játszóterek, strandok, Nagymező,
stb. mely közösségi terek az embereket,
közösségeket szolgálják, hogy megtalálják
egymást az emberek, mint most is e búcsú
kapcsán.
A polgármester köszöntője után átadta a szót
Tenczné Tóth Krisztinának, aki bevezetőjében
elmondta, hogy 10 éve él Gyenesdiáson, az
ő gyermekkora, családi történetekből felsejlő
világa Kőszeghez köti, de fordulat történt,
amikor belefogott a település monográﬁa
vallástörténeti tanulmánya megírásába.
„A kutatás, mely kezdetben meglehetősen
nehezen indult, egyre érdekesebbé, magával
ragadóvá vált, s ez nem kizárólag a levéltárakból előkerült és leporolgatott új adatok,
felfedezések számlájára írható.
A kezembe került, 100, sokszor 200 éves
dokumentumok, levelek, feljegyzések sorai
ugyanis hajdan élt diási, gyenesi emberek
alakját rajzolták elém: mindennapi küzdelmeikkel, ünnepeikkel és örömükkel, maguk és a
közösség előrejutásáért tett erőfeszítéseikkel.
A legtöbb esetben ma már nem maradt fenn
emlékük, nevük, hiszen átlagos, mindennapjaikat élő-küzdő szőlősgazdák, földművesek
voltak, de hirtelen olvashattam történeteiket,
kiléptek a múlt ismeretlenségéből, és tetteik
beszélni kezdtek. Néha pátosszal, nagy, erőt
meghaladó cselekedetekről, máskor egyszerű,
hétköznapi gondokról, vagy éppen érzésekről,
melyek akárcsak ma, gyászról, ünnepről, ha-
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örömről szóltak.
Felelevenedett az egyszerű szőlősgazda
Dornyai Pál alakja, aki az 1850-es években
több ízben elkísérte a Szent Ilona–kápolna
gondnokát Keszthelyre a szőlőbirtokosokhoz
adományt gyűjteni új tetőre, mindezt ahogyan
ma mondjuk társadalmi munkában, de azért
ilyenkor másfél icce bort ﬁzetett számára a
kápolna szindikusa. Sírját is megtaláltam a
gyenesi temetőben, akárcsak a gondnokét,
akinek az élők és holtak búcsúzását szimbolizáló kézfogást vésték sírkövére.
Megjelentek előttem a 19. század második
felére életveszélyessé váló régi Havas Boldogasszony kápolna miatt aggódó, a szükséges tőkét, munkát új kápolna felépítésére áldozó hívek, mindez a ﬁloxéra járvány idején,
mikor Dunszt apátplébános is óvatosságra
int, hiszen a járvány miatt már a szomszédos
hegyközségekben is fogy a népesség, csökkennek az adományok. Hogy mégis megépült, s
Böröczy Györgyék olyan embereket is megnyertek az ügynek, mint a diási gyökerekkel
rendelkező Radich budapesti építészmérnök,
ismertebb tény.
Látom, ahogyan az 1700-as évek végén
emelt fakereszt üres helye előtt, miután az
1892 őszén egy viharos éjszakán kidőlt, öreg,
gyermek, elhaladva előtte, továbbra is kalapot emelt, s ez megindította az emberek szívét,
s elpusztult szőleik dacára kőből faragtattak
helyére. Ma is ott áll a kerámiaház mellett.
Mikor Hornig püspök – teljesen jogszerűen
és igazságosan – ragaszkodik a szükséges 50
forint fundáció letételére, ezt válaszolják a
község elöljárói: „amint megkészítettük most
önként, ugy utódaink fönntartják”, illetve ezt:
„Bízunk unokáink valláserkölcseiben, mely
nagyobb s biztosabb vagyon a pénznél - mely
elveszhet.” (Jól bíztak: a kereszt ma is áll,
utoljára 1994-ben, illetve 2004-ben újította
fel Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata).
Mióta olvastam a pap-költő Talabér János
édesanyját szívbemarkoló módon sirató verseit, azóta ha elsétálunk az egykori vízimalom
környékén, vagy látom a főmolnár édesapa
által állított Nepomuki Szent János szobrot,
eszembe jut a költő, aki gondolatban ugyanitt
járt, s fájó szívvel gondolt utolsó látogatására
otthon, búcsút intő édesanyja alakjára.
Ha Diás és Gyenes határát átlépem, néha
eszembe jut nemes Sényi László diási szőlőbirtokos is, aki a 19. században emeltetett itt
fakeresztet, de ne gondoljuk, hogy nem volt ő
is esendő: 1806-ban úgy bukkan fel neve, mint
aki büntetést ﬁzet vasárnap végzett munkáért
a hegyközség kasszájába.
Mikor elkészítettem a „Gyenesdiási séták”
belső címoldalát, a montázst, Födi Tibor művész által faragott diási földművest, szőlősgazdát, halászembert ábrázoló szobrokkal,
háttérben a Havas Boldogasszony-kápolnával, akkor ezekre az emberekre is gondoltam,
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akik itt éltek és küzdöttek előttünk, s akikkel
azt gondolom, nemcsak szakrális emlékek,
régi épületek kötnek össze. Közös ugyanis
bennünk az, ami emberi: a tettvágy, az alkotás
vágya, legyen az egy szépen gondozott szőlő,
egy jól megírt vers, egy faragott feszület, vagy
egy gondos munkával elkészített keresztút, és
közösek érzéseink, az ünneplés vágya, a gyász
érzése, vagy az öröm, amit érzünk szeretteink
láttán.
És nem utolsósorban közös a vágyunk, hogy
közösségbe tartozzunk, hogy ne egyedül, hanem együtt vívjuk meg harcainkat. Találó igemagyarázatot olvastam ezzel kapcsolatban a
napokban, mikor a V alakban repülő vadlibákat állítja a szerző az ember elé közösségi
mintaként – csak az utolsó gondolatát mondanám el:
„A gyülekezet problémája nem az, hogy túl
sok ember beszél negatívan, hanem az, hogy
túl kevés beszél pozitívan! Ha valaki azt kiáltja: „vereség” - gágogd vissza: „győzelem”!
Ha azt kiáltják: „félelem”, gágogd vissza:
„hit”! Már néhány bátorító szó is képes elvenni a panaszok viharának erejét. Tehát
csatlakozz a gágogó szakaszhoz, hogy téged
is úgy ismerjenek, mint Barnabást, akinek a
neve azt jelenti: „Biztatás ﬁa”.
Így “mezei” Barnabásként most nemcsak
arra kérem a kiadvány olvasóit, ha tetszenek
a képek, melyeket ebben a kis könyvecskében
látnak a nagyközségről, nézzenek személyesen
utána, és tegyék meg ezeket a sétákat. Hanem
arra is biztatok mindenkit, fedezze fel a település múltját is, a már elkészült monográﬁa
kötetek segítségével is, és ha őseik itt éltek,
régi családi történetek, emlékek megőrzésével. Mindezt azért, hogy érezzék azt, közösségbe tartoznak, mely nem a ma élő társaik
által határolt falakig tart, hanem mint a templomgondnok síremlékébe vésett kézfogás, átér
évszázadokon, és ami valóban felelősség, átér
a jövőbe is, a mi utódaink világába.
Számukra egykor majd az általam látott képek, hangulatok régi emlékekké fakulnak, ám
tetteink és cselekedeteink hatását ők is érezni és látni fogják. Én az itt látható képekkel
pozitívan szerettem volna beszélni, rámutatni,
mennyi megőriznivalója van településnek, és
rámutatni az újonnan teremtett értékekre is,
mint ez a park, a felújított kápolna, a Kisistók
hegyen álló Fénykereszt, vagy a kibővített,
megszépült iskola. Végül nem utolsósorban
beszélni szerettem volna a képekkel arról a
szépségről, melyet a teremtő Isten helyezett
ide a természet gyanánt adott ajándékul.”
A 17 cm x 15 cm nagyságú, 72 oldalas képeskönyv – kevés magyar – német – és angol
szöveggel – 1000 forintért a Klubkönyvtárban és a Tourinform irodában megvásárolható.
A bemutatón részt vevők ajándékba kaptak
egy-egy példányt.

Gyenesdiási Híradó
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diákok, illetve virágot a résztvevők. A harang
szavát követően a Boldogasszony anyánkat
énekelte el a Dalárda, a Községi Kórus közönség, mellyel véget ért a búcsúi szertartás
és a székelykapu avatás.
A csikszenttamásiak vasárnap este 7 órakor
hazaindultak. Reméljük jól érezték magukat
nálunk, alighanem mi vendéglátók helyt
álltunk, az idő is kedvező volt.
Viszontlátásra
augusztus
25-én,
Csíkszenttamáson (önkormányzati szervezésű
kiránduláson – amire várjuk a T. Gyenesdiásiak
jelentkezését- lásd felhívásunkat „Kirándulás
Erdélybe” címmel).

Kirándulás Erdélybe
Műsoros est
Csíkszenttamási és gyenesdiási folklórműsor követte a könyvbemutatót, a műsort a
csíkszenttamásiak fergeteges kocsmai jelenete zárta. A folklórműsort követően a Sziget
színház rockopera válogatása szórakoztatta a
közönséget, majd az előző napihoz hasonló
közös mulatás zárta a napot.

Búcsúi szentmise,
székelykapu avatás
Vasárnap 10 órakor került sor a búcsúi
szentmisére. A templomba csak az érdeklődők fele fért be, a másik fele a templom melletti sátorban kivetítőn és hangszórón követte
a szertartást.
A mise után került sor a testvértelepüléstől
tavaly kapott székelykapu avatására. A miséről
átvonulókat a Községi Kórus éneke, majd Gál
Lajos polgármester köszöntötte. Polgármesterünk megköszönte a csikszenttamásiaknak
a székelykaput. Márk Tibor Csíkszenttamás
polgármestere utalt a Szabó Zoltán, ottani
fafaragó által készített kapu feliratára: „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, ne légy hűtlen soha.”
A Zala Megye Közgyűlése nevében dr.
Halász Gabriella, a közgyűlés hivatala főosztályvezetője köszöntötte a rendezvényt, a
testvértelepüléseket.
Az ünnepi beszédeket követően Kuti Géza
esperes, református lelkész, majd Deák Ákos
katolikus plébános és Vértesaljai János diakónus áldotta meg a székelykaput. A szalag
átvágását követően a Magyar-, majd a Székely Himnusz hangzott el.
A himnuszok után Góth Imre önkormányzati
képviselő, történelemtanár beszélt a kapu
jelképeiről, jelentéséről: A forgórózsák
nap-szimbólumok, az életfa a növekedés és
fejlődés jelképe, a pálmafa a termékenység,
a rózsa a szépség az őrök nő szimbóluma
és az elmaradhatatlan sorminta keretezi a
kaput, amiben pénzminta, keresztminta,
vitézkötés és herelapi – lóhere levele látható.
Legfelül az elmaradhatatlan galambdúc és a
hónaljkötésen a betérő vendéget köszöntő
felirat olvasható, ami a házigazda üzenete
mindnyájunk számára.
A trianoni tragédia és a szégyenteljes 2004-

es népszavazás után különös tartalommal
bír számunkra a gondolat: „Őseidnek szent
hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, ne légy
hűtlen soha!”
Ilyen és hasonló üzeneteket olvashatok
– mondta Góth Imre - a Zalai dombságtól,
Székelyföldön át a Tarim-medencén keresztül
Pekingig tartó tengely mentén egy ezer
kilométeres sávban. Páratlan alkotás, amit
csak azok értenek, akik ezen a területen élnek
és meg akarják érteni. Ott kezdődött minden,
ahol a világ virágos bölcsője állt, ott élt
népével az öreg puszta magyar király. Sokan
ismerjük a történetet, hiszen számtalan néppel
éltünk együtt a szarvas kultusz őshazájában.
Történeteink rendkívül hasonlóak, csak más
neveket használunk, mint ahogy az őseink
tudásukból fakadóan másként közelítettek
az élethez, a világhoz. Őseink is mikor
kiléptek kapujukon a belső, nyugodt,
családi világukból a külső ismeretlenbe
élt bennük a remény és a hit. Hosszú utat
tettek meg a Tarim és a Kárpát-medence
között. Útközben tanultak, vagy tanítottak,
ha volt rá lehetőségük és közben bővült,
fejlődött a tudásuk. Az Univerzum jelölte ki
Hunor és Magor számára a sarokköveket.
A kígyó és a sárkányformák a vándorlás
során virágmintákká változtak a zábékon
(székelykapu része) és más is átalakult.
Egy érzés állandó maradt. A remény mindig
népeinkkel maradt, hogy jobban, szebben
tudunk élni, mint tegnap sikerült. Szabó
Zoltán alkotása egy olyan belsőséges térbe
enged be mindnyájunkat, ahol Gyenesdiás
emlékparkot állított a magyar történelem
jelentős alakjainak. A téren büszkén mutatjuk
be a 670 éves településünk történelmét, ami az
itt élt emberek hitéből, reményéből született
és maradt ránk örökségül, címerünkben is,
kijelölve utunkat, elmondva, hogy a békét
is meg lehet nyerni. Az utat számunkra jól
jelzi testvértelepülésünk lakóitól kapott
székelykapu északra, a Sarkcsillagra mutató
tengelye, ahol Táltosaink felmászhattak az
Élet és Tudás Világfájára.
Beszéde végén kérte a jelenlévőket, hogy
– Stefán Feri bácsi tárogatójátéka alatt - vonuljanak át a székelykapu alatt (képünk a címoldalon), a Zalai harangláb felé, a Nagy-Magyarország kőig, ahol jelképeket helyeztek el

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
hatnapos
kirándulást
szervez
Csíkszenttamásra, és más erdélyi, székelyföldi
nevezetes helyek meglátogatására. A
kirándulásra minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Indulás 2011. augusztus 24-én, szerdán,
érkezés augusztus 29-én, hétfőn.
Első nap Torockón van szállás, csütörtök,
péntek, szombat este Csíkszenttamáson
alszanak a kirándulók. Vasárnap este ismét
Torockón lesz szállás.
A mintegy 2000 km-es úton csak első és
utolsó nap kell hosszabb távot (720-740 km)
megtenni, a napi kirándulások során az utazók
több nevezetességet és várost meglátogatnak.
A részvételi díj személyenként 26.000 Ft,
mely tartalmazza az autóbusz költségét, napi
két étkezést és a szállás költségét.
Jelentkezni, illetve a programokról
részletesebb információt kapni a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi csoportján, Gyutai
Zoltánnénál lehet.
Jelentkezési határidő augusztus 18.

Sportszombat Gyenesdiáson
Minden résztvevő nagyon várta július
9-én, szombaton, Gyenesdiáson a VII. Szabó
Ferenc kispályás labdarúgó emléktornát. A
rekkenő hőség sem zavarta az ország közeli és
távolabbi tájairól érkezett csapatokat, hogy a
csoportmérkőzések, majd az utánuk következő
helyosztókon nagy csatákat vívjanak
egymással. A labdarúgás szeretetéből pályára
lépők mellett sok játékossal találkozhattunk,
akik a magyar labdarúgás második, harmadik
vonalából érkeztek. Így a Balaton-parti
településen megrendezett torna a nyár egyik
legrangosabb ilyen jellegű versengésévé nőtte
ki magát az elmúlt években.
A résztvevő huszonöt csapat küzdelméből
idén is a két tavalyi döntős nőtte ki magát
és vívta élvezetes csatáját az első helyért.
Szombaton mindenki nyert Gyenesdiáson,
az első helyet azonban most is az ajkai Línea
Fotográﬁa csapata nyerte meg, miközben
a ﬁnáléban 0-1 – ről fordítottak és 2-1-re
nyertek a helyi Nádas Csárda együttese ellen.
A bronzérmet a szintén a településhez kötődő
Stefán Café gárdája nyerte el.
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gyere el aznap és adj túl rajtuk! Ovi és suli
kezdés előtt, vagy babavárás idején nagy
segítség lehet másoknak!
A programot a már jól ismert Varázshangok
játszóház,
valamint
a
Klubkönyvtár
szervezésében kemencés kenyérsütés kíséri.
Rossz idő esetén a vásár a Községházán lesz
megtartva!
Felnőtt és gyermek árusok érdeklődését és
jelentkezését várjuk!
Kőhalmi Ági
Tel.: +3630/339-1959
www.varazshang.hu
***

Tisztelt Vendégeink,
Támogatóink!

A déli pihenő ideje alatt sporttörténelmi
eseményre került sor a megyei II. osztály
északi csoportjában szereplő Kinizsi SK
labdarúgó csapatának két pályája mellett
egy időkapszulát, az új öltöző épületének
alapkövét helyezték el a jelenlévők (képünkön
Gál Lajos polgármester és Mosdósi Attila,
a Kinizsi SK elnöke). A régi épület messze
található a pályáktól és az új igényeket már
nem tudja kielégíteni, ezért vált szükségessé,
hogy a településhez méltó új öltözőt építésébe
kezdjenek.
Az ünnepségen megjelent Józsi György a
ZMLSZ igazgatója és Béres Ferenc a ZMLSZ
elnökségi tagja, valamint Gyenesdiás sport és
önkormányzati vezetői.
Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere és
Józsi György köszöntő beszédében kiemelte,
hogy napjainkban mennyire fontos a
sportélet támogatása. A befektetések később
térülnek meg, de felelős önkormányzat és
sportszövetség számára is fejlődést, előrelépést
jelent a jövőbe, ha öltöző létesül valahol.
Legyenek tehetséges gyerekek, akik birtokba
veszik és ügyes labdarúgók, akik sok örömöt
szereznek szurkolóiknak, miközben méltó
módon lehet fogadni a vendégcsapatokat.
G.I.
(A sportszombatról még a 3. oldalon
olvashatnak)

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Augusztus 20-án 9.00-12.00 óra között
rendezzük meg a III. Babavarázs – Használt
gyermekholmi vásárunkat a Pásztorház
udvarán!
Ha tömve otthon a padlás rég nem
használt
gyerekruhákkal,
játékokkal,
gyermekneveléshez szükséges eszközökkel,
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Hálásan köszönjük mindannyiuknak, akik
az idei rendkívülien zord időjárás miatt csak
szűk, családias körben megtartott Kristóf-napi
házünnepünkön részt vettek, munkájukkal
támogattak bennünket és a 17 órától kezdődő
rövid programunkban szereplést vállaltak.
Külön köszönet ifj. Horváth Károlynak,
tanítványának Laposa Juliannának, Gaál
Cintiának, Pirzsók Hannának, a Mindszenty
J. Gimn. és Általános Isk. tanulóinak a
zenei élményért, a Komáromy Pékségnek
a friss vendégváróért, a Vonyarcvashegyi
Kistermelőknek a palackozott borokért
és családunk minden tagjának a lelkes
munkájáért.

amennyit a körülmények engednek), másrészt
a rendezvény legalább 500 főt érint, akik a
szervezésben és a programban részt vesznek.
Tőlük sem várhatjuk el a nyár kellős közepén
a kétszeri készenlétet.
Az ideit a Gondviselés így rendezte. A
jövő évi alkalomra pedig szeretettel várjuk
Önöket.
Pék András, Julianna, Vilmos
és Flórián Kristóf
***
2011. július 18-án a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum
Konferenciatermében
került
sor a Magyar kézművesség – 2011 és A
négy évszak – kézműves szemmel című
pályázat eredményhirdetésére és válogatott
anyagából rendezett kiállítás ünnepélyes
megnyitójára.
A díjazottakat a Hagyományok Háza,
valamint a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus szakértőiből álló
zsűri javaslata alapján választották ki. Több
neves egyéni alkotó és közösség nyújtotta be
pályázatát.
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy
Simon Edit gyenesdiási keramikus, fazekas
népi iparművész, a Goldmark Károly
Művelődési Központ kerámia szakkörének
vezetője a „Szülőföldem négy évszaka” című
kerámia munkájával díjazásban részesült.
Gratulálunk, és köszönjük Simon Editnek
a könyvtárunknak ajándékozott, a pályázat
anyagát tartalmazó gyönyörű képeskönyvet,
melyben a kiállított anyagot megörökítette a
pályázatot meghirdető és kiállítást szervező
„A Magyar Kézművességéért Alapítvány”.

A GYENESDIÁSI FÜRDŐEGYESÜLET KÖZLEMÉNYE

Köszönjük Vetőné Zeke Erzsébet, a
Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és
Vidéke Csoport elnöke által a Községházán
mégis megszervezett gyermekprogramot,
a „Vigyázz Rám!” Balatoni társasjáték
bemutatását
(képünkön).
Gál
Lajos
polgármester úrnak, Hársfalvi Györgynek, a
mindenkori támogatást, a Klubkönyvtár és az
Önkormányzat dolgozóinak a lehetőséget, a
hely biztosítását.
A Kristóf-napi ünnepünket a jövőben is
napjában tartjuk, ez 2012-ben szerdai napra
esik. Halasztani nem fogjuk, egyrészt az egyre
változékonyabb időjárás miatt ( de tervezünk
aznapra egy teljes és egy rosszidős programot,

A Fürdőegyesület 2011. szeptember 10én, 10 óra 30-kor tartja éves közgyűlését a
Klubkönyvtár helyiségében. Minden tagunkat
szeretettel várjuk.
Tóbiás Pál elnök

A TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Sikeres pályázat
Örömmel tájékoztatunk minden kedves
Olvasót, hogy a Turisztikai Egyesület
áprilisban beadott TDM pályázatán
az igényelt teljes összeget (47,7 millió
Ft) elnyerte egyesületünk. A támogatási
szerződés aláírása folyamatban. A tervezett
projektekről a későbbiekben számolunk be.

Gyenesdiási Híradó

GYENESDIÁSI HORGÁSZÉS VÍZISPORT EGYESÜLET
Egyesületi horgászverseny!
Szokásos
őszi,
egyesületi
tagjaink
horgászversenyére
2011. szeptember 3-án, szombaton
7-11 óráig kerül sor, kijelölt helyen az
alsógyenesi kikötő előtt, 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 esetén változatlan feltételekkel
másnap 4-én 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.
A Gyenesdiási Horgász- és Vízisport
Egyesület vezetősége

KINIZSI SK LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLYA
Támogató jegyek
A Kinizsi SK Labdarúgó Szakosztálya
megkezdte támogató jegyeinek árusítását.
A jegyeket 2000, 5000 és 10000 forintos
értékben lehet megvásárolni Mosdósi Attila
SK elnöknél, T: 30/5200375 és Gombár
Csaba labdarúgó szakosztály vezetőjénél T:
30/3770517.
A támogatói jegyek mellé a szakosztály a
jegy értékétől függően csapatzászlót, pólót
vagy éves bérletet ad ajándékba, amiről
részletes tájékoztatást a támogató jegy
megvásárlásakor kap mindenki.

2011. augusztus

-7Az utolsó fordulóban egyben - az összesített
versenyeredmények alapján –Zala Bajnoka
férﬁ, női győztesének az avatására is sor
kerül.
Bővebb információk a Balaton Bajnokságról,
valamint a röplabda táborokról a Szakosztály
honlapján találhatók: www.gyenesroplabda.
hu, valamint a település honlapján www.
gyenesdias. hu sport oldalon.

csapat aranyra és egy csapat ezüstéremre volt
jó.
A gyönyörű gyenesdiási lőtéren minden keddi
és pénteki nyílt napon kívül nemzetközi EB
felkészítő edzőtábor is volt, francia, lengyel,
német és magyar sportolókkal közösen.
Keczeli Zoltán

Vincze Tímea szakosztályvezető
Lóverseny-eredmények

SPORTLÖVÉSZET
Szadai, Borsos, Homola, Cserpes, Sándor:
Országos Bajnokok!
Július elejére, a kánikula napjaira estek
a futócéllövők Országos Bajnokságának
programjai.
A
szakvezetés
kiemelt
ﬁgyelemmel kísérte a versenyek eredményeit,
mivel augusztus elején kezdődik az év
legfontosabb versenye a Belgrádi Európa
Bajnokság. Keszthelyről 2 fő képviseli majd
Magyarország színeit, Borsos Bence és
Homola Kristóf. Most Bence a 30+30 lövéses
Kristóf a 40 vegyes lövéses versenyszámban,
junior korcsoportban szereztek Országos
Bajnoki címet. Ez jó előjelnek mutatkozik.
A BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub
sportolói úgy érezhették, mintha a
díjkiosztáskor érem eső esett volna, hiszen
minden keszthelyi érmet szerzett. Csak a
legfényesebb érmek sorsáról ejtünk most itt
pár szót.
Az első Országos Bajnoki címet Szadai
László keszthelyi versenyző vehette át.
Klubtársának, a hétszeres országos bajnok
Szabó Ottónak most csak a bronzérem jutott.
Csapatban Szadai László, Szabó Ottó
és Szabó Lóránd természetesen a dobogó
legfelső fokán vehették át érmeiket.

GYENESDIÁS KINIZSI SK
RÖPLABDA SZAKOSZTÁLY

Következtek az ifjúsági versenyzők
értékelése. Nagy meglepetésre a mezőny
két legﬁatalabb sportolója érte el a legszebb
eredményt Egy-egy Bajnoki címet szerzett
Cserpes Martin, valamint Sándor István.
Klubtársukkal, Kocsis Róberttel csapatban
is mindkétszer aranyérmet vehettek át.

A zalai Balaton - parti strandokon (Keszthely,
Vonyarcvashegy), valamint Gyenesdiáson
folynak az idei strandröplabda versenyek.
Eddig három forduló került lebonyolításra.
A hétvégén, augusztus 13-án kerül sor az
utolsó fordulóra Gyenesdiáson.

A juniorok egyéni eredményéről már
volt szó. Csapat eredményükről szintén
az mondható el, hogy nem lógtak ki a
sorból. A szakvezetés a két EB-re készülő
csapattag mellé Sándor Istvánt nevezték be
harmadikként. Ez a csapat összeállítás egy

A helyi kezdeményezésre, június 19én a Szécsi Lovarda fedeles lovardájában
megtartott, gyermekek számára meghirdetett
nyitott edzésnappal összekötött, különböző
kategóriákban megtartott lovasversenyről
elmúlt havi számunkban beszámoltunk, de
adósak vagyunk az eredményekkel:
Futószáras II.
1. Pordán Gréta - Bombázó - János Lovarda
2. Vaszkó Eszter - Jana - János Lovarda
3. Wasche Ramóna - Pasa - Hévízi Lovas Klub
4. Borzai Melitta - Balerina - János Lovarda
5. Csite Blanka - Kópé - Hévízi Lovas Klub
6. Tavaszi Anna - Bombázó - János Lovarda
7. Kocsis Anna - Balerina - Georgikon Tanüzem
LK
D1 Idomító (14 év alatt)
1.Ángyán Rebeka - Lamour - Szécsi Lovas
Iskola
2. Wasche Ramóna - Pasa - Hévízi Lovas Klub
3. Pordán Gréta - Bombázó - János Lovarda
4. Vaszkó Eszter - Jana - János Lovarda
D1 Idomító (14 év felett)
1. Szabó Réka - Bűbájos - Lóbarát Lovasudvar
2. Kovács Cintia - Árvácska - Lóbarát
Lovasudvar
3. Csite Blanka - Kópé - Hévízi Lovas Klub
4. Nagy Dóra - Aranyos - Lóbarát Lovasudvar
C1 Idomító (14 év alatt)
1. Vaszkó Eszter - Jana - János Lovarda
2. Olt Júlianna - Izabella - Hévizi Lovas Klub
3. Bucher Dalma - Bella - Georgikon Tanüzem
LK
4. Wasche Ramóna - Pasa - Hévízi Lovas Klub
5. Pordán Gréta - Bombázó - János Lovarda
6. Ángyán Rebeka - Lamour - Szécsi Lovas
Iskola
C1 Idomító (14 év felett)
1. Felföldi Enikő - Őnagysága - Hévízi Lovas
Klub
2. Adorján Borbála - Vadóc - Kinizsi LK
3. Német Zoltán - Széplak Adonisz - Dobogómajor
LK
4. Szabó Réka - Bűbájos - Lóbarát Lovasudvar
5. Nagy Dóra - Aranyos - Lóbarát Lovasudvar
Kis ugró ( 14 év alatt)
1. Bucher Dalma - Bella - Georgikon Tanüzem
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2.-3. Navinszky Dalma - Bálvány - Georgikon
Tanüzem LK
2.-3. Olt Julianna - Izabella - Hévízi Lovas Klub
Kis ugró (14 év felett)
1. Németh Zoltán - Széplak Adonisz
Dobogómajor LK.
2. Fazekas Dóra - Claudia - Kinizsi LK.

VI. DYNAMO-MARATON
2011. augusztus 20. Gyenesdiás-Nagymező

-

Nagy ugró (14 év alatt)
1. Olt Júlianna - Isabelle - Hévízi Lovas Klub
2. Bucher Dalma - Bella - Georgikon Tanüzem
LK
Nagy ugró (14 év felett)
1. Németh Zoltán - Széplak Adonisz
Dobogómajor LK.
2. Fazekas Dóra - Claudia - Kinizsi LK.

2011. augusztus

-

Külön köszönet a rendezvény létrejöttének
megvalósulásához nyújtott oda adó segítségért:
a Kaló Családnak, Vaszkó Családnak, Pordán
Családnak, Tavaszi Családnak, Borzai
Józsefnek, Istiván Gyulának, Berethalmi
Líviának, Berkó Zoltánnak és a Zaladekor
Kft.-nek, Kovács Lovas Boltnak, Felföldi
Attilának, Kapuváry Zsoltnak, Csősz-Tóth
szülőknek.
Reméljük, hogy még sok ilyen érdekes
és izgalmas verseny megrendezésében
segédkeznek majd, mely elősegíti a
gyermekek lovassportok iránti szeretetét és
annak megismerését.
Varga Zoltán

Gyenesdiás Kerékpáros Szakosztálya,
2011. augusztus 20-án, szervezi meg
a Keszthelyi-hegységben a hatodik
hegyikerékpáros Dynamo - Maratont.
Rajt: Gyenesdiás, Gyenesi tornapálya
(Nagymező)
Cél: Gyenesdiás, Gyenesi tornapálya
(Nagymező)
Távok:
- Hobby táv: 27 km, 700m
szintkülönbség, 3 itatópont
- Classic táv: 55 km, 1200m
szintkülönbség, 4 itatópont
Minden táv utolsó itatópontja a célban
lesz!
Kategóriák: junior: 14-17, felnőtt: 18-34,
senior: 35-45, veterán: 46Díjazás: 1-3 helyezett kerámia tárgyak +
értékes ajándékok az Intersport sportbolt
felajánlásából.
Nevezni:
CSAK
HELYSZÍNI
NEVEZÉS!!!!!
Helyszíni nevezés:
H o b b y :
3.000.-HUF
Classic táv: 4.000.-HUF
Extra: Minden nevezett versenyző
ajándékot kap!!

Program menete:
2011. augusztus 20. (szombat):
!!A Verseny Napja!!
- Helyszíni nevezés, rajtszám átvétel:
7.00 – 9.30-ig!
- A verseny indítása 10.00-kor, majd
zárása 15.00-kor.
- Gyerekverseny indítása 10.15
(nevezési díj nincs!)
- Eredményhirdetés 15.30
- A beérkezett versenyzők tészta partin
vehetnek részt!
Információ + érdeklődés:
www.dynamo-maraton.atw.hu
Főszervező: Léránt Balázs
e-mail: balazs.lerant@freemail.hu
mobil: 06-20-326-6578

Keresztúti zarándokok a
Fénykeresztnél
(szöveg a 3. oldalon)

APRÓHIRDETÉSEK:
Möchten Sie auf ungarisch lernen?
Rufen Sie mich an! Tel: 06/30/607-36-94
Magyar nyelvoktatás nemet anyanyelvűeknek
Tel:06/30/607-36-94

Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék
(1 keszthelyi lakás + garázs + 1 cserszegtomaji
új ház) részarányos beszámítással. Lehetőleg
nyugodt környezetben levő ingatlant keresek.
70/319-4148

Háromfiókos mélyhűtőszekrény,
benzinmotoros fűnyíró, 36-38 méternyi ½ collos
locsolócső olcsón elvihető.
Tel: 06/30-207-8010

Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő,
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben,
bontatlan csomagolásban, kedvező áron eladó.
70/319-4148

Kerékpárok eladók, többféle típusban és
méretben, Gyenesdiáson. Tel:06/30/469-42-31
Sürgősen keresek Gyenesdiáson, vagy
környékén, kiadó, kicsi, kertes, olcsó bérű házat,
vagy házrészt hosszú távra (kutyával, macskával).
Esetleg ház körüli munkák beszámításával.
Egyedülálló kisnyugdíjas asszony vagyok.
Értesítést a Klubkönyvtárba kérek (Gyenesdiás,
Kossuth l. u. 97. Tel: 83/314-507)
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zeneovi,
zenebölcsi,
szüreti felvonulás. Szólt
a helyi babákat bemutató
kiállításról,
Önkormányzatunk polgármestere Gál Lajos babafotó
az
adventi,
húsvéti
2011. július 16-án átvette a Parlamentben a
ünnepkörhöz
kötődő
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)
családi
rendezvényekről.
által alapított Családbarát Önkormányzat
korszerű,
szép
Díjat. A díj elismerése annak a két A
évtizedes kiemelkedő munkának, melyet j á t s z ó t e r e k r ő l ,
Önkormányzatunk a település családjaiért c s a l á d c e n t r i k u s
végzett. A NOE és a Konrád Adenauer k i a l a k í t á s ú
Alapítvány által szervezett konferencián strandjainkról, a gazdag
felszólalt Dr Kövér László az Országgyűlés sportéletről, a néptánc,
elnöke, Dr Réthelyi Miklós a Nemzeti az énekkörök igazi
Erőforrás Minisztériumának minisztere, közösségépítő erejéről.
A fenti felsorolás nem
Székely Hajnalka a NOE elnöke, Hans Kaiser
teljes,
de ebből is látszik
volt miniszter, a Konrád Adenauer Alapítvány
Ö
n
k
o
rmányzatunk
elnöke, Soltész Miklós a Nemzeti Erőforrás
A kitüntetéssel Gálné Németh Ildikó, Gál Lajos, Csütörtökiné
g
o
n
d
o
lkodásmódja.
Minisztériumának államtitkára és Dr.
Erzsébet, Csütörtöki Zoltán és Vértesaljai János
Gyenesdiáson
olyan
Gémesi György a Magyar Önkormányzatok
község formálódott, ami a
Szövetségének elnöke.
A neves személyiségek és a kitűntetett családokért van. Az elmúlt 20 évben a lakosság biztosítsa a kereteket. Természetesen nálunk
helyszín is arról tanúskodott, hogy nincs megduplázódott, nem ritka a három, négy is sok nehézség, megoldatlanság és hiány
nemesebb és nagyobb feladat, mint a gyerekes család sem. Szívesen telepednek le van. Van feladat még bőven. E feladatok
itt a családok, saját tapasztalatuk alapján érzik, végzésére kaptunk most erőt, lelkesítést és
családokért végzett munka.
A laudációt, az értékelő elismerést Kardosné hogy nem érdekek, hanem értékek mentén megerősítést.
Az, hogy Gyenesdiás Önkormányzata
Gyurkó Katalin a NOE főtitkára tartotta. A fogalmazódnak és valósulnak meg a célok.
Gyenesdiási Önkormányzat méltatásában Ezért sikerült a legkülönbözőbb embereket elnyerte a Családbarát Önkormányzat
elismeréssel szólt az iskolánkba 4 éve is megmozdítani, nálunk mindenki számára Díjat egyike az eddig kapott legnagyobb
bevezetett családi életre nevelés programjáról, világos, hogy minden család hozzáteheti a elismeréseknek, de több is ennél, hangsúlyos
a családokat egész éven át megmozgató óvodai magáét a községért. Nálunk nem az számít ösztönzés a további munkára, hogy valóban
és iskolai rendezvényekről, az épülő regionális igazi gyenesdiásinak, akinek az ősei 500 éve megfeleljünk ennek a címnek.
V.J.
bölcsödéről. Az önkormányzat által támogatott itt laknak, hanem az, aki valami szépet és
A település nevében köszönetet mondunk
számos civil szervezet családokat célzó használhatót tesz a községért.
Az Önkormányzatnak sem az a feladata, Vértesaljai Jánosnak és feleségének Valinak,
tevékenységéről. Például: zöldnapok, gulyás
partik, családos túrák, Rügyfakadás ünnep, hogy kitalálja, mi jó nekünk, hanem, hogy Csütörtöki Zoltánnak és feleségének Erzsinek,
Kristóf nap, Varázshangok az egészségért, befogadja, koordinálja, segítse, összerendezze a NOE keszthelyi csoportjának, a kitüntetésre
süss fel nap családos rendezvénysorozat, a jó célokat és ezek megvalósításához felterjesztésért.

Gyenesdiás, a családbarát
önkormányzat

Faművesek Gyenesdiáson
már több, mint 10 éve nyaranként, hol az iskola udvarán,
hol a horgásztanyán alkotótábort tartanak. Ez alatt az 1-2 hét
alatt többféle rönkbútort, szabadtéri és beltéri műalkotást
hagynak itt településünkön az alkotók.
A Gengeliczky László vezette csapat idén júliusban (hogy
miért mindig a borfesztiválunk idején jönnek?) egy cápát
faragott, amely a Diási strandon „ijesztgeti” a fürdőzőket,
valamint más strandbútorokat, térplasztikákat készített. Az
iskola egy nagy gesztenyefából készült asztalnak örülhetett
- köszönet az anyagáért Hóbár Jánosnak.
Képünkön az alkotók az iskola udvarán, a cápa mögött.

Szinte teljesen elkészült a Nyugat-Balatoni térségi bölcsőde. A közel
90 millió forintos beruházásban épülő intézményhez az önkormányzat
10 % saját erőt vállalt, a többi részt NYDOP-5.1.1/B
(Nyugat-Dunántúli Operatív Program)pályázati konstrukcióban
támogatásként nyerte el az önkormányzat.
Már csak a parkosítás, takarítás és apró utómunkálatok vannak hátra,
hogy szeptember 1-étől fogadhassa a kicsiket.
Az önkormányzat a bölcsőde alatti 900 m2-es területet megvásárolta
autóparkoló céljára, így a Bartók Béla utcában megoldódnak az óvodához
és bölcsődéhez kapcsolódó parkolási gondok.
Képünkön az átadás előtti bölcsődeépület déli irányból fotózva.
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2102 személy osztályzata alapján 35 strandról
állított ki a honlap üzemeltetője bizonyítványt.
Az érintett strandokat egyenként átlagosan 60
személy értékelte.
Örömmel jelenthetjük, hogy – a címben
A balatontipp.hu internetes honlap immár leírtak szerint – a Diási játékstrand nyerte
harmadik éve – a beérkezett szavazatok el a legjobb balatoni strand címet, a tavalyi
alapján – értékeli a balatoni strandokat. A elsőség után idén is.
Nem volt hiábavaló a strand 1990-től való
most közölt felmérés 2010. augusztusában
és az idei előszezonban (július közepéig) folyamatos fejlesztése, bevált a 2007-től
leadott szavazatok alapján készült. A kialakított játékstrand imázs, a gyermek
strandok látogatói az általuk ismert strandot pancsolóval, sok zöldfelületi, homokozós
az iskolai gyakorlat szerint 10 „tantárgyból” és vízi játékkal, különböző építményekkel,
felnőtteknek és gyermekeknek is való
értékelhették.
sportpályákkal, animációval, wiﬁ-s internetes
A kategóriák az alábbiak voltak:
elérhetőség biztosításával, a szelektív
1. A víz és a meder állapota
szemétgyűjtéssel, hulladéktárolókkal, a jól
2. A parti rész állapota, gondozottsága
karbantartott vizesblokkokkal, virágosítással,
3. Az illemhelyek, zuhanyzók, öltözők
mediterrán növényekkel, az ingyenes
állapota
értékmegőrzővel,
ingyenes
parkolóval.
4. Úszási lehetőség (mélyvíz távolsága,
Természetesen az ott dolgozók, vállalkozók is
nagysága)
sokat tettek, megtették a magukét a sikerért,
5. Játék, pancsolás lehetősége (piciknek)
6. Játék és sportolás lehetősége (nagyoknak) köszönet nekik. A 30 millió forintos 2007től kezdődő beruházás mellett a strand évi
7. Vendéglátás, kereskedelem bősége,
20-22 millió forintos üzemeltetési költsége
színvonala
biztosítja, hogy településünk legnagyobb
8. Parkolási lehetőség
vonzereje érvényesülhessen és más értékes
9. A személyzet, kereskedők viselkedése
vonzerőkkel együtt olyan turisztikai terméket
10. Összességében az ár-érték arány
A 2011 július 13-án zárult osztályozásban kínálhassunk az érdeklődőknek, hozzánk
összesen 2683 olyan személy kapcsolódott be, látogatóknak, hogy abból a település
aki megadta saját adatait is, hogy ezzel kizárják lakosai, vállalkozói, önkormányzatunk,
a többszörös értékelést. Az összesen 66 strand megélhetésüket biztosíthassák.
A balatontipp.hu, illetve a szavazók
közül azoknak az értékelését tekintették
érvényesnek, amelyiket legalább 35 személy értékelését bemutató táblázatát az alábbiakban
osztályozott le. Ennek megfelelően összesen közöljük.
(Forrás: www.balatontipp.hu)

A legjobb balatoni strand
a Gyenesdiási/Diási
Játékstrand

(zárójelben a tavalyi helyezés)

Felhívjuk kedves nyaralóvendégeink
ﬁgyelmét, hogy a Zalai Hírlap keresi a
legkedveltebb zalai nyaralóhelyet.
A http://zalaihirlap.hu/nyaralohely honlapon, Gyenesdiáson a Balaton a Riviéra
címen olvashatják megyei napilapunk
augusztus 3-án megjelent cikkét, itt
szavazhatnak is Gyenesdiásra, akik ezt így
is gondolják. (Az internetes szavazásban
Zalakarossal fej-fej mellett haladunk a
legkedveltebb cím elnyeréséért.) A Zalai
Hírlap külön értékeli az internetes szavazást
és külön az általa más módon készített
felmérést.
***
Kérjük a szobakiadókat, hogy kurtaxabeﬁzetési kötelezettségüknek időben – a
tárgyhót követő hó 5-ig – tegyenek eleget.
***

FELHÍVÁS!!
Gyenesdiás lakói ﬁgyelmét szeretném
felhívni, hogy 2011. augusztus 20-án
szervezi a gyenesdiási Kerékpáros
Szakosztálya immáron hatodik alkalommal
(két év kihagyása után) a Dynamomaraton-t.
Felhívjuk
ﬁgyelmüket,
hogy
2011.
augusztus 20-án de 09.50-10.20-ig forgalmi
korlátozás lesz a következő útszakaszon/
útvonalon: Nagymezőről indulva, Lőtéri
utca, Faludi utca és Pilikáni utca.
Kérem az ott lakók ﬁgyelmét, hogy a
fent leírt időben ne hagyják szabadon házi
állataikat, illetve kocsival ne közlekedjenek!
Megértésüket és türelmüket előre is
köszönjük!
Köszönettel:
Kinizsi SK kerékpáros Szakosztály tagjai

ÓVODAI HÍREK
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az
Óvodai Tanévnyitó Szülői Értekezlet 2011.
szeptember 5-én (hétfőn) 17.00 órakor
lesz!
A Bölcsődei Tanévnyitó Szülői Értekezlet
2011. augusztus 22-én (hétfőn) 17.00 órakor
lesz az új bölcsődében!
Értesítjük Önöket, hogy az „iskolaelőkészítő” foglalkozások időpontja: 2011.
augusztus 23-31. A ráhangolódó foglalkozások
kezdő időpontja: 8.30
Skublics Sándorné
Intézményvezető

Gyenesdiási Híradó
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2011. augusztus

Gyenesdiási Híradó

2011. augusztus
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Új néven a

Simon
Díszfaiskola
DÍSZNÖVÉNY-KERTDEKORÁCIÓ-AJÁNDÉK
Nyitva tartás: H-P 8-18 óráig
Szo: 8-16, V: 9-16
Bejárat a vágóhíddal szemben

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
0(1+,5
7HUYH]ĞpV)ĞYiOODONR]y%W
eStWpV]WHUYH]ĘLURGD
&VDOiGLKi]DNN|]pSOWHN
WHUYH]pVHNLYLWHOH]pVH
WHOHSOpVWHUYH]pV
OiWYiQ\WHUYHNNpV]tWpVH

Pick téliszalámi .................3999 Ft/kg
Pick nosztalgia marhapárizsi
............................................1599 Ft/kg
Stefﬂ 0,5 l dob. sör 149 Ft/db 298 Ft/l

Szabadföldi almapaprika I. oszt.
5 kg vásárlása esetén 200 Ft/kg
Téli tárolásra, eltevésre,
savanyításra zöldség-gyümölcs
teljes választékban kapható
2011.07.01-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

T.J. TERV Építész tervezőiroda
Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig
Fotónyomtatást
is vállalunk.
Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574

*\HQHVGLiV
'RPEROGDOXWFDD
WHO
PDLONOLH]ROWDQ#JPDLOFRP
ZZZPHQKLUEWFRP

RELAX & NAIL STUDIÓ
Gyenesdiáson, a polgármesteri hivatal mellett!
- pedikűr, manikűr, műköröm
ÚJ!
- szempilla-hosszabbítás
ÚJ!
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ÚJDONSÁG: ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig gyöngyörű
körmöket biztosít!
- tartós kíméletes szőrtelenítés
ÚJ!
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818
ERZSI: +36-30/556-1897

ÚJ!

KŐRÖSI JÁNOS ÉS TÁRSAI BT.

Iker Virág és Ajándék
üzlet
„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!

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

Tel: 70/235-36-05
Várjuk a
szépülni vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!

Kerítések, korlátok, kazánok elkészítését,
és egyéb lakatos munkát,
vízvezeték-szerelést,
valamint
ajtók, ablakok javítását, bútorkészítést
és faipari munkákat vállalunk.

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

Érdeklődni:
Ifj. Kőrösi János
Gyenesdiás, Toldi u. 18.
Tel.: 06-70/6155-799

www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
Gyenesikalács
parasztkenyér
... a régi
idők
íze ...
sonkához
0,5
kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál ﬁzetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
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.

