
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2013. szeptember XXIV. évfolyam, 9. szám
Megjelenik: szeptember 11-én

Programajánló

Gyenesdiási Szüreti Vígasságok
2013. szeptember 14. szombat
14 óra 30-kor:
Ünnepi préselés a Darnay-pincénél
(Darnay utca, a Takarékszövetkezet fölött)
15 órakor: Szüreti felvonulás
a Darnay-pincétől a Diási emlékparkon át, a 
Tanácsház utca -  Tulipán utca – Madách utca 
útvonalon, a termelői piac mögött felállított 
rendezvénysátorhoz.

továbbiak a 3. oldalon

2013. szeptember 21.
II. Burgonya Nap Gyenesdiás (Termelői 
Piac – Madách u., a Diási strand fölött)

2013. szeptember 27-én, pénteken 14.30 
órától a Községháza nagytermében
Népmese napja 2013.

Szeptember 28. szombat
Piaci szezonzáró ünnepség

folytatás a 3. oldalon

Informationen für Unsere 

deutschprachigen Einwohner auf 

Seite 8.

Zala megye napja
Szeptember 7-én a Zalavári 

emlékparkban tartott ünnepi közgyűlésen 
került sor a megyei kitüntetések átadására.

Örömmel számolhatunk be róla, 
hogy Gyenesdiás Nagyközség kapta 
Zala Turizmusáért Díjat, melyet 

polgármesterünk Gál Lajos vett át. 
Ugyancsak gynesdiási vonatkozású, hogy 
Zala Megye Közigazgatásáért Díjat az itt élő
Dr. Halász Gabriella, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei 
Kirendeltségének igazgatója kapta.

folytatás a 3. oldalon

A Kossuth Rádió „A hely” című műsora 
augusztus 17-én Gyenesdiáson készített 
felvételt a termelői piacon, a Dixi olimpián 
és szó volt a lovas vágta rendezvényünkről 
is. Azóta településünk neve, az itt készült 
riport többször elhangzott a leghallgatottabb 
rádió adásában, sőt  a  szeptember 7-i 
közmédia napján is  Gyenesdiás, mint kedves 
település szerepelt – felkeltve ezzel többek 
érdeklődését. Képünkön a műsor szerkesztője 
Farkas Erika, és főszerkesztője Vágner 
Mária, valamint Magyar Lászlóné termelő és 
Gál Lajos polgármester.

A Balaton legjobb strandja – harmadszor

Diási Játékstrand
(cikkünk az 5. oldalon)
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Csíkszenttamásról érkezett köszönőlevél az augusztus eleji testvértelepülési találkozóról

Tisztelt Gyenesdiási Barátaink!
Köszönet mindazért, amit értünk tettetek! Felejthetetlen 3 napot szerveztetek számunkra, 
amit nagy tisztelettel és hálával próbálunk mi is nektek viszonozni. Örvendünk, hogy 
minél előbb  fogunk találkozni.  Külön szívből köszönjuk a rezi pince gazdájának, Bellér 
Ferencnek (kötényben) és (tőle balra a második) Tafota Pistának  hogy fáradságot 
és pénzt nem ismerve egy gyönyörű estet szántak nekünk, és minden fi nomsággal, 
pörkölttel, rétessel, a fi nom kovászos uborkájukkal és nem utolsó sorban fi nom borokkal 
minket megvendégeltek. Isten áldja meg őket!
ÉS ISTEN ÁLDJON MEG BENNETEKET DRÁGA GYENESDIÁSI BARÁTAINK!!!

Nagy tisztelettel: Bíró Ferenc kultúrigazgató

Los An Gyenes
Augusztus 19-én ilyen és ehhez hasonló – 1960-as, ’70-es  évek amerikai 
autói, ezeknél fiatalabb lányok, rock and roll muzsika dobogtatta meg 
az érdeklődők szívét a Kárpáti-korzón tartott rendezvényen.
Köszönjük Klacz Istvánnak, hogy gazdagította településünk 
műsorkínálatát

Az Anyatejes Világnap alkalmával szeptember 5-én köszöntöttük a 
kisgyermekes  anyukákat. Köszönjük Golen Jánosné vezető védőnő, 
Koronczné Cserép Ilona védőnő, dr.Takács Ágnes gyermekorvos, 
Gál Lajos polgármester, a Hirtelen jött csapat színjátszói
(Cuppon Panna, Kovács Írisz, Kovács Antea, Varga Boglárka, Hocz 
Veronika, Góth Júlia, Tüttő Viola, Kovács Alex) és Kovácsné Kopfer 
Beatrix és a Varázshangok az Egészségért Egyesület közreműködését.

„Bevetés előtt” az új kenyér
Hagyományosan augusztus 20-án, mi is elkészítettük 

az új kenyeret a pásztorházban. A képen látható kenyér a 
Komáromy Pékség remeke.

A Festetics-vágta döntő futamán mindhárom lovas a buda-
pesti döntőbe lovagolt. Cikkünk a 4. oldalon
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folytatás az első oldalról
 A Közgyűlés Zala megye díszpolgári címét  – 

posztumusz -  a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság áprilisban elhunyt elnökének, a 
zalaegerszegi Szalay Annamáriának ítélte. 
Családja a kitüntetéssel járó pénzjutalmat 
jótékonysági célra felajánlotta. 

Gyenesdiás Nagyközség kitüntetéséhez 
tartozó indoklás: Gyenesdiás Zala megye 
turizmusának egyik kiemelkedő jelentőségű 
települése, melynek önkormányzata és 
lakói jelentős szerepet vállaltak a térség 
idegenforgalmának fellendítése érdekében a 
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM), 
mint újszerű közösségi megoldás elindításával.
A község turizmus melletti elkötelezettségét, 
törekvését és igényességét jelzi, hogy már két 
alkalommal is elnyerték a „Balaton Legjobb 
Strandja” címet /azóta már harmadszor 
is, lásd cikkünket az 5. oldalon. A szerk./, 
2011-ben pedig a megye lakossága és 
vendégeinek szavazása alapján „Zala Megye 
Legjobb Üdülőfalujává” választották. 
Gyenesdiás számára azonban nemcsak 
a Balaton mint természeti érték fontos, 
hanem nagy gondot fordít az egyéb, a 
természetet középpontba állító turisztikai 
attrakciókra, a Keszthelyi-hegység 
páratlan élővilágának bemutatására is.
A településen élők közösségének 
és a kezdeményezéseket felkaroló 
önkormányzatnak elévülhetetlen érdemei 
vannak a zalai Balaton-part ismertségének, 
népszerűsítésének kiteljesítésében, az igényes 
természet- és családközpontú üdülőhely 
kialakításában.

(forrás: zaol.hu, fotó: Pataki Balázs)

Programajánló 

folytatás az első oldalról
Szüreti Vígasságok
A piac mögött felállított rendezvénysátornál 

zajlanak a további programok:

16 óra 30-tól: Folklórműsorok
népművészeti és kézműves bemutató,
must és borkóstoló,
bográcsos főzés

Fellépnek: Zalai Balaton-part Fúvószenekar, 
Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola 
néptáncosai és népdalénekesei, Gyenes 
Néptánc Együttes, Gyenesdiási Népdalkör, 
Gyenesdiási Dalárda, Re-Folk Népzenei 
Együttes

További információk a Klubkönyvtárban 
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel: 83/314-
507, 20/9769-225)

és a Tourinform Irodában (Gyenesdiás, 
Hunyadi u. 2. Tel: 83/511-790) kaphatók

Rendezvényünk idén a Darnay-pincétől 
indul, bekapcsolva ezzel ezt az újonnan 
felújított szőlészeti-borászati bemutatóhelyet 
és a műemlék – 1644-ből származó – 
boronapincét. Ezzel egyben a szüreti menet 
is lerövidül 300 méternyit, valamint – nem 
mellékesen - mentesülünk a közútkezelő által 
kiszabott jelentős összegű díjtól, a 71-es főút 
lezárása miatt.

II. Burgonya Nap
Gyenesdiás (Termelői Piac – Madách u., 

a Diási strand fölött) 2013. szeptember 21.

A helyszínen jelentkezés a főzőversenyre 
az előzetesen már regisztráltaknak

14.00 Köszöntők - Gál Lajos Gyenesdiás 
polgármestere, Dr. Polgár J. Péter Pannon 
Egyetem Georgikon Kar, Dékán, Dr. Polgár 
Zsolt PE AC Burgonyakutatási Központ 
Intézetigazgató

A Keszthelyi Burgonyakutató Intézet 
jóvoltából keszthelyi burgonyafajták 
bemutatása, szaktanácsadás, kedvezményes 
vásárlási lehetőség

 
A Pannon Egyetem Burgonyakutatási 

Intézete a rendezvényre érkezők számára 
- ahogy az előző években is -, akciós áron 
árusítja étkezési burgonyafajtáit a rendezvény 
ideje alatt. A kínálatban az intézet népszerű 
fajtái közül megvásárolható lesz a Balatoni 
rózsa, Démon, Hópehely, Somogyi kifli fajták 
és a legújabb chipsz fajta az Arany Chipke. 
Aki szeretne bevásárolni jó minőségű étkezési 
burgonyafajtákból télire, finom burgonyás 
ételeket szeretne kóstolni az látogasson el a 
rendezvényre.

„Krumpli-Da” Játszóház a Varázshangok 
az Egészségért Egyesület jóvoltából

15.00 Burgonyás ételek főzőversenyének 
kezdete

17.00 Főzőverseny eredményhirdetése és 
díjkiosztó

Zsűri tagjai: Halász János Oscar díjas 
mesterszakács és -cukrász, Zámbó Tibor  
mesterszakács,  Gál Lajos polgármester és  
Dr. Polgár Zsolt intézet igazgató

17.30 Gyenesdiási Dalárda dalcsokra
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar, 

„Magyar népi sütő-főző hagyományok 
őrzője” csapat, azaz a Nagyrécsei Asszonyok 
műsora

Burgonyás ételek főzőversenye a 
helyszínen nyílt lángon.  Várjuk családok, 
csapatok, éttermek jelentkezését! További 
információ és jelentkezés Vaszily Zsoltnál 
a vzs@georgikon.hu e-mail címen vagy a 
30/2299-672 telefonszámon.

SZERVEZŐK:
Pannon Egyetem Georgikon 

Agrártudományi Centrum Burgonyakutatási 
Központ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
József Attila Klubkönyvtár Gyenesdiás

Népmese napja 2013

A József Attila Klubkönyvtár ebben az évben 
is megemlékezik nagy meseírónk Benedek 
Elek születésnapjáról. (1859. szeptember 30-
án született Kisbaconban)

A Magyar Népmese Napját 2005-ben 
szervezték meg először Magyarországon a 
Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére. 
Könyvtárunk minden évben részt vett ebben 
a programban.

Szeretettel várunk minden mesekedvelő 
kicsit és nagyot 

szeptember 27-én, pénteken 14.30 órától a 
Községháza nagytermébe.

Fellépnek 
 -HIRTELEN JÖTT csapat Gyenesdiásról.
Meséjük címe: Kacor Király
- gyenesdiási óvodás gyermekek (Nagy 

Panna, Galát Flóra, Farkas Máté, Hegyesi 
Martin) 

-gyenesdiási Művészeti iskola Dráma 
tanszak – BOLONDOK HÁZA

Ezen a délután már látható a Községháza 
falain a gyenesdiási óvodások – népmesék 
ihlette – rajzaiból rendezett kiállítás

Tisztelt Nyugdíjasok!
Értesítem a Nyugdíjasklub régi tagjait, hogy 

az első összejövetelünket október 7-én, hétfőn 
17 órai kezdettel tartjuk.

Nagy tisztelettel hívjuk és várjuk az új 
tagokat – férfiakat és nőket -, valamint a 
településünkön élő külföldi nyugdíjasokat is.

A Nyugdíjasklub nevében:
Tánczos Lászlóné klubvezető

Szakkörök a Pásztorházban

Októbertől az eddig megszokott szakköreink 
újra indulnak.

Kosárfonó szakkör keddenként 15-17 
óráig és 17-19 óráig

Első foglalkozás október 1-én.
Hímző-, szövő, csuhé és egyéb népi 

kismesterségek szakkör szerdánként 16-19 
óráig

Ezen az őszön szokásos munkáink mellett 
megismerkedhetünk a gyöngyfűzéssel és 
gyöngyszövéssel.

Első foglalkozás október 2-án.
Mindkét foglalkozásra várjuk  régebbi 

szakköröseinet és szívesen fogadjuk az új 
érdeklődőket.

További információk a Klubkönyvtárban 
(314-507),  illetve Hársfalvi Györgynénál 
(30/342-39-34)
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Gyenesdiási Amatőr Alkotók 
kiállítása

Felhívjuk alkotókedvű gyenesdiásiak 
figyelmét, hogy ismét megrendezzük a 
címben említett kiállítást, várhatóan 2014. 
év tavaszán. Bárki jelentkezését szívesen 
fogadjuk, képzőművészeti, népművészeti, 
iparművészeti alkotásával (rajz, festmény, 
szobor, fafaragás, textilmunkák, kosár, 
kerámia, makett, stb.

További információk a Klubkönyvtárban 
kaphatók

Festetics Vágta 2013.

Az idei évben immáron negyedik 
alkalommal került megrendezésre, a 
megújult és megszépült Festetics-pályán, a 
Nemzeti Vágta gyenesdiási előfutama.

A színes programokkal  fűszerezett 
versenynapon, a nézőközönségnek és 
a versenyzőknek egyaránt, izgalmas 
futamokban lehetett részük. A Festetics-
futamra 11 település nevezett. Megtisztelő, 
hogy a környező települések szép számmal 
indítottak versenyzőket, akik az őket nevező 
települések színeiben indultak a versenyen.

 Ezúton is szeretnénk megköszönni 
mindazon települések önkormányzatainak, 
akik nevezésükkel hozzájárultak a verseny 
színvonalának emeléséhez és az izgalmassá 
tételéhez. Köszönetet szeretnénk mondani 
mindazok részére, akik munkájukkal, 
támogatásukkal hozzájárultak a versenynap 
sikeres lebonyolításához. Ennek a 
versenysorozatnak és rendezvénynek a 
fő célkitűzése, hogy a települések még 
közelebb kerüljenek egymáshoz, és egy 
tartalmas szép nap keretében, közösen 
izgulhassanak lovasuk és lovuk eredményes 
versenyzéséhez.

Ennek köszönhetően találkozhattunk a 
versenypályán, Keszthely, Cserszegtomaj, 
Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Szigliget, 
Zalakaros, Zalaszentgrót, Kővágóörs, 
Szentlőrinc és  Gyenesdiás színeiben induló 
lovasokkal. 

 A döntőbe Szentlőrinc, Szigliget és 
Gyenesdiás versenyzői kerültek be. Ők 
nyertek jogot arra, hogy Budapesten, a Hősök-
terén szeptember 21-22-én megrendezésre 
kerülő Nemzeti Vágta futamain képviselhetik 
településüket, így lehetőségük van arra is, 
hogy a végső győzelmet is megszerezzék, 
mely a dicsőségen kívül, jelentős pénzdíjjal 
is jár. 

Gyenesdiást Baráth Henrietta képviseli 
majd, Déva Gidrán Olgi nyergében. 
Örvendetes, hogy településünk helybéli 
lóval került be az országos megmérettetésre. 
A sorsolásnak köszönhetően, már azt is 
tudjuk, hogy párosunk a VIII. futamban, 
az 1. pályán indul majd a győzelemért. A 
futamokat a televízióban is követhetjük 

majd, közösen izgulhatunk párosunk sikeres 
versenyzéséért. Reméljük településünk 
hírnevét tovább öregbítik.

Ezúton is sok sikert kívánunk a párosnak! 
Hajrá Gyenesdiás! 

Zala megyei gyermek ügyességi 
verseny IV. fordulója gyenesdiáson 

a Festetics-pályán
Örömteli esemény, hogy a Faludi-síkon 

megújult Festetics-pálya ilyen gyorsan a 

lovasok kedvenc helyévé vált. Felavatását 
és a Festetics-vágtát követő hétvégén, 
ismét a lovasok vették birtokba, a megyei 
lovasbajnokság gyermek ügyességi 
versenyének adott otthont.

A versenyzők szép számban érkeztek 
megyénk különböző településeiről. A nap 
folyamán, a versenybíró Banka Éva 73 
startot indított el. Külön emeli az értékét 
a rendezvénynek, hogy a gyermekek, a 
felnövekvő lovasnemzedék vette birtokba 
a pályát ezen a napon és bizonyosságát 
adták eddig megszerzett lovastudásuknak. 

Kirándulás Erdélybe

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
a testvértelepülési kapcsolatok ápolása 
érdekében

2013. október 3. (csütörtök)  – október 
7-ig (hétfő) 

között kirándulást szervez az erdélyi 
Csíkszenttamásra.

A kirándulás elsődleges célja a 
gyenesdiási és a csíkszenttamási családok 
találkozása, barátkozása, így nem lépnek fel 
művészeti csoportok. A kirándulás teljesen 
önköltséges!

Elhelyezés:
Első nap (csütörtök) : Hotel Déva, vacsora 

és reggeli a szálláson. 
Második nap (péntek): Brassó – Decebal 

Hotel, reggeli a szálláson, vacsora a szállás 
közeli étteremben.

Harmadik (szombat) és negyedik nap 
(vasárnap): a testvértelepülésen, családi 

vendéglátással.

Részvételi díj személyenként: 
Elsődlegesen 30.000,-Ft azok részére, akik 

2013 augusztusában csíkszenttamásiakat 
fogadtak saját házukban, vagy a fogadáshoz 
önzetlen módon hozzájárultak, részt vehet 
fogadócsaládonként max. 2 fő.

Maradó helyek:  35.000,-Ft önkormányzati 
dolgozók, gyenesdiási állandó lakosok, 
esetlegesen a korábbi években fogadók 
előnyben. 

Az esetleges belépők díjait mindenki maga 
fizeti.

A kirándulás tervezett programja:
csütörtök:     Indulás 06.00 órakor az 

ABC előtti parkolóból. Utazás autópályán 
(Makóig), rövid pihenőkkel, érkezés a kora 
délutáni órákban Aradra. Városnézés: 
Szabadság tér, Aradi Vértanúk Emlékműve. 

Indulás cca. 2 óra városnézés után, 
érkezés Dévára a kora esti órákban, szállás 
elfoglalása, vacsora, utána szabadprogram a 
városban. (609 km)

péntek:   Reggeli után 08.00 

órakor indulás a Fogarasi Havasokhoz. 
Érkezés a hatalmas hegyek között kanyargó, 
a világ egyik legszebb útjának tartott autóút 
szerpentinjein keresztül a 2034 m magasan 
lévő Bilea-tóhoz, amely az út alsó részén 
lévő felvonóval közelíthető meg. 

Indulás a kora délutáni órákban Brassóba, 
ahol megfelelő idő birtokában városnézést 
tartunk, majd elfoglaljuk a szállást. Vacsora 
után igény szerint szabadprogram a 
városban. (314 km)

szombat: Reggeli után indulás a Drakula 
Kastélyba, Törcsvárra, ahová 30 km 
megtétele után érkezünk meg a kicsi, 
de kiváló állapotban lévő romantikus 
várba. A vár megtekintése után indulás a 
Háromszék vidékére Sepsiszentgyörgyre, 
ahol rövid városnézés után elindulunk 
Kézdivásárhelyre, megtekintjük 
a csodálatos főteret, Gábor Áron 
szabadságharcos ágyúöntő emlékeit. Ezt 
követően a gyönyörű Kászon-völgyön 
keresztül, Csíkszereda érintésével, az esti 
órákban érkezünk testvértelepülésünkre, 
Csíkszenttamásra, ahol ellátást és szállást 
kapunk. (224 km)

vasárnap:  Nyugis nap! Erőt gyűjtünk a 
hétfői, 900 km-es haza utazásra. Fakultatív 

kirándulás, szigorúan 50 km-es körzetben. 
Lehetőségek: Gyilkos-tó, Gyimesbük 
(1000 éves határ), Csíkszereda, vacsora 
Csíkszenttamáson.

hétfő: Reggeli után indulás haza, 
Gyenesdiásra, útközben rövid pihenőkkel. 

A program természetesen a 
rendelkezésünkre álló idő függvényében 
változhat.

Jelentkezni lehet:  Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Csoportjánál (Gyutai 
Zoltánné), a részvételi díj befizetésével, 
legkésőbb 2013. szeptember 20-ig. 

Részvétel a jelentkezés sorrendjében. 

Előnyben részesülnek, akik az idei búcsú 
idején csíkszenttamásiakat fogadtak saját 
házukban, vagy a fogadáshoz önzetlen 
módon hozzájárultak.
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Látványos és izgalmakkal teli volt a nap 
záróakkordjaként lebonyolított izgalmas és 
furfangos akadályokkal tarkított, ügyességi 
versenyszám, mely a nézők nagy örömére 
gyermek és senior kategóriában egyaránt 
megrendezésre került. 

Köszönet illeti mindazokat, akik fáradságos 
munkával, lehetővé tették ezt a szép 
versenynapot, lehetőséget adva így a lovas 
utánpótlásnak, hogy nyilvánosság előtt is 
megmutathassák eddig megszerzett tudásukat, 
betekintést kapjanak a lovasversenyek 
világába.

Dixie olimpia

Hagyományteremtő szándékkal rendeztünk 
egy kétnapos (augusztus16-17) klasszikus 
jazz – főleg  dixieland- stílusú  rendezvényt. 
Ezzel  egy következő évi tehetségkutató, 
amatőr együtteseknek és szólistáknak 
fellépési lehetőséget, nekünk Gyenesdiásnak 
egy vendégeink számára is szórakoztató 
programot biztosító alkalmat készítünk elő. 
Sokszínű, különböző stílusú programokkal 
szeretnénk a település vendégei különböző 
igényeit kielégíteni. 

Felléptek:
Nagy Dóra trombitán, Szakonyi Milán 

gitár-ének - Kovács Felicián zongora-ének 
duó, Acoustic Line Band és Günter Deistung 
trombita, valamint Manfred Herbig bendzsó, 
Berkes Dániel énekes növendékei: Borsos 
Anna és Földi Szimonetta, Happy Dixieland 
Band, Babos Lajos - Piller Balázs duó 
(klarinét, zongora), Jam Sassion Band

Köszönjük az együttműködést Varga Endre 
zenetanárnak, több jazz formáció tagjának.

TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

2013-ban ismét a Diási
Játékstrand lett az első

A Diási Játékstrandot 2013-ban a Balaton 
régió legjobb strandjának ítélték meg 
ismét a balatontipp.hu olvasói (forrás: 
Balatontipp.hu)

Az internetes portál felmérésében 63 
strandot értékeltek idén a látogatók, melyek 
között immár harmadszor a Diási Játékstrand 
végzett a dobogó legfelső fokán! ( 2010-ben 
és 2011-ben is 1. helyezést, 2012-ben picivel 
lemaradva 2. helyezést ért el.)

Az oldal olvasói az iskolai osztályzatokhoz 
hasonlóan értékelték a balatoni 
fürdõhelyeket,  tíz jellemző alapján. Az 
összesítésbe végül csak a 33 érvényesen 
értékelt strand került bele, ezeket   összesen 
3500 személy pontozta.  /Részletesen az 
alábbi linken olvashatnak a felmérésről az 
Interneten: http://www.balatontipp.hu/index.
php?p=strandok&id=841 vagy keresőszóként 

üssék be: strandosztályozás/ 
Mi itt csak az első 7 helyezettet tüntettük 

fel, de a keszthelyi strandok közül a Városi 
strand a 17. (4,55 pont), a Libás strand a 19. 
(4,52), a Helikon strand a 31. (4,33 pont). Az 
alsógyenesi strandunk kevés számú értékelő 
miatt nem szerepel a listában.

A számokat tekintve megállapítható, hogy a 
Diási strand erőssége a víz és meder állapota, 
a part állapota, gondozottsága, a WC-k, 
játékok kicsiknek és nagyoknak (sport), és az 
ingyenes parkoló is valószínű sokat számít a 
strandot választóknak.

Erősítenünk kellene a személyzet és a 
kereskedők viselkedése terén (HR) és az ár-
érték arányban – azt gondolom, hogy nem 
annyira a strandi belépők áráról, mint a strandi 
vendéglátó egységek árairól lehet itt szó, mert 
a belépőjegy árak hasonlóak a környékbeli 
strandokhoz, sőt nálunk több kedvezménnyel 
olcsóbb is lehet a strandbelépő (családi 
kedvezmények és Gyenesdiás kártya). E 
gyengeségeink miatt alighanem mégsem kell 
magyarázkodnunk, végül is egy aranyszabály 
szerint  a győztesnek aligha kell mentegetőzni.

Tourinform - HGY

2013. évi kutatás a Gyenesdiáson 
nyaralók utazási szokásairól 

Az előző évekhez hasonlóan 2013-
ban is végeztünk kérdőíves felmérést 
a településünkön nyaraló vendégek 
véleményének megismerése, és a település 
kínálatának javítása érdekében. Továbbra is 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy visszajelzést 
kapjunk a szabadságukat nálunk töltő 
turistáktól, hogy szolgáltatásaink színvonalát 
igényüknek megfelelően tudjuk korrigálni, az 
őket zavaró tényezőket javítani. A felmérés 
nagyrészt főszezonban történt. Az idei évben 
248 db értékelhető kérdőív került kitöltésre. 
El kell mondani, hogy a kutatás legnagyobb 
igyekezetünk ellenére sem nevezhető 
reprezentatívnak, mert a megszólalók 
véletlenszerűen kerültek kiválasztásra. 

Az eredményekből az látszik, hogy 
a fő vonzerőnk továbbra is a Balaton, 
a fürdés, családbarát szolgáltatásaink, 
vendégszeretetünk és az aktív lehetőségek, 
de a legjobb motiváció az ismerősök ajánlása.

Vendégeink több mint a fele először 
látogatott településünkre. Gyenesdiást a 
legtöbben a barátok és ismerősök ajánlásai 

alapján választják úti céljuknak. Ezért is 
nagyon fontos, hogy a vendégek minél több 
pozitív élménnyel térjenek haza és bátran, 
nyugodt szívvel ajánlják településünket 
másoknak is. Emellett meg kell említenünk 
azt is, hogy az informatika és az internet 
egyre nagyobb teret hódít magának a turizmus 
területén is, ami arra ösztönöz bennünket, 
hogy a portálunk, facebook oldalunk mindig 
naprakész információkat tartalmazzon, 
és olyan információkkal szolgáljon a 
vendégeknek, amik számukra fontosak. 

A 2013. évi felmérés szerint egy átlagos 
vendég magyar, középkorú (31-45 év), 
beosztott vagy alkalmazott. A barátai, 
ismerősei ajánlására érkezik Gyenesdiásra. 
Általában magánszálláshelyen, illetve 
apartmanban tölti az átlagosan 4-7 napos 
nyaralását, szabadságát. A fő motiváció 
a Balatonban való fürdés, az ismerősök 
ajánlása, az aktív lehetőségek és a jutányos 
nyaralás volt. Számára a nyugodt környezet, 
a kikapcsolódás, és fürdés a Balatonban a 
legfontosabbak vakációja alatt. 

A kérdőívet kitöltők mintegy 40%-
a vette igénybe a Gyenesdiás Plusz 
kedvezménykártyát, akiknek 86,7%-a 
elégedett volt a kapott kedvezményekkel. 
A tavalyi eredményekhez képest ez is 
növekedést mutat. Az ingyenes strandbelépést 
és több mint 100 elfogadóhelyen 
kedvezményt kínáló, egyhetes érvényességű 
kedvezménykártyát a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület partnerszálláshelyein megszálló 
vendégek vehetik igénybe. 

Fontos, hogy vendégeinkre körültekintő 
módon odafigyeljünk, panaszaikat figyelembe 
vegyük, hiszen azok megoldásával 
növelhetjük az elégedettséget. Továbbá 
meglévő adottságainkat ki kell használnunk, 
hogy fejleszteni tudjuk a turisztikai 
kínálatunkat.

A kutatás részletes eredménye hozzáférhető 
a Tourinform irodában.

A nyári szezonról

Az idei nyári turisztikai főszezonra nem 
lehet panaszkodni. A Központi Statisztikai 
Hivatal számításai szerint idén júniusban 
„a belföldiek 4,7 százalékkal több 
vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi 
szálláshelyeken, mint tavaly ugyanebben az 
időszakban.” Gyenesdiáson is, augusztusban 
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már nehezen lehetett szabad szállást találni.  A 
Balaton és településünk iránti megnövekedett 
kereslet tükrözi a turizmus fejlesztése 
érdekében kialakított minőségi kínálat és 
szolgáltatások jelenlétét. Somogyi Zoltán, a 
Bringatanya fagylaltozó társtulajdonosa 
a település legfőbb vendégáramlásának 
központjában személyesen tapasztalhatta meg 
az idei szezon alakulását, a vendégeknek az 
egyesület marketing munkájával kapcsolatos 
véleményeit. 

- Mindenkinek fontos, hogy mások 
milyen véleménnyel vannak róla. 
Bennünket is nagyon érdekel, hogy a 
vendégek a csapatmunka eredményeként 
létrejövő turisztikai arculatunkról, 
kommunikációnkról, programjainkról, 
kínálatáról milyen benyomásokat 
szereztek. A vendégekkel beszélgetve, 
mely vélemények ragadtak meg leginkább 
Önben?

- Osztatlan sikert arat a település nyugodt, 
családbarát hangulata. Az ide érkező 
vendégeknek éjszaka a gyerekek miatt fontos, 
hogy az esti programok visszafogottak 
legyenek. Sokan hangsúlyozzák a családbarát 
fejlesztéseket, különösen a legnagyobb 
attrakciót jelentő Diási Játékstrandot, 
rendezettségével, nagy árnyékos zöld 
területeivel és a gyerekek részére kialakított 
játszási lehetőségekkel, szervezett animációs 
programjaival elégedettek.

- A Bringatanya információs pontként 
is működik. A kihelyezett információs 
állványról rendre elfogynak a kiadványok. 
Mi a véleménye, a mai digitális világban 
még mely nyomtatott kiadványok segítik 
leginkább helyben a vendégeket?

- A mai digitalizált világban megkerülhetetlen 
az internet és a közösségi portálok fontossága. 
Sokan elsősorban a Facebook-on tájékozódnak 
az aktuális programlehetőségekről. Mindezek 
ellenére az internet nem váltja ki a kézbe 
vehető kiadványokat. Nagy segítséget jelent 
a vendégek részére az eligazodásban a 
letéphető településtérkép – mi csak manuális 
GPS-ként emlegetjük –, és a település és régió 
látnivalóit 3 nyelven bemutató információs 
kiadvány, az „Info-map”. Pozitívan értékelik 
úgyszintén a naponta készülő „Jó reggelt 
Gyenesdiás” hírlevelet, melyet az egyesület 
partnerei, szállásadói készíthetnek ki 
reggelente vendégeik részére. Illetve mivel 
nálam sok kerékpáros is megpihen, nagyon 
díjazzák a kerékpáros térképet is.

- Ön is minden nyáron különböző 
ínyencségekkel kényezteti a vendégeket. 
Sokan pont ezért keresik fel a fagylaltozót. 
Az idei szezon tapasztalatait leszűrve 
jövőre Ön milyen újításokat tervez?

- A Bringatanya fagyizóban a tematikus 
hétvégék, mint a Nagy Csokoládé és Retro 
fagyik hétvégéje nagyon jól sikerültek. A 
vendégek mindig örömmel fogadják az 
újdonságokat, ezért a jövőben is várhatóan a 
tematikus kínálatot fogjuk erősíteni.

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Baba-mama klub
Szeptembertől újra indul ingyenes 

játszóházzal, gyermekeinkkel kapcsolatos 
előadásokkal a baba-mama klub! Idei 
dátumok: szeptember 27., október 18., 
november 15. A szeptemberi témánk a 
gyermekkori balesetveszélyek, előadónk  
Kövér-Parragi Cecília védőnő.

Helyszín és kezdés minden alkalommal: 
Községháza nagyterem, 10.00

Várunk szeretettel!
Koronczné Cserép Ilona védőnő
és Kőhalmi Ági egyesületi elnök

Varázshangok Családi Játszóházak
Szeretettel várunk szabadtéri 

játszóházainkba szeptemberben az alábbi 
napokon:

Szeptember 14-én és 15-én 15.00-17.00 
között Vonyarcvashegyen (Művelődési Ház 
és Könyvtár)

Szeptember 21-én délután Gyenesdiáson a 
piac mögötti területen

Szeptember 28-án 15.00-17.00 között 
Vonyarcvashegyen a Szent Mihály piacon

Muzsikáló Varázshangok
Minden szerdán 9.20-10.20 és 10.40-

11.40 óra között zenebölcsis foglalkozásra 
várjuk a kisgyermekes anyukákat! Pár 
hónapos kortól hozhatod gyermeked, mert 
baba-mama barát helyszínt biztosítunk! Ha 
szeretnél családias légkörben jó társaságban 
lenni, a zenebölcsiben a helyetek! Helyszín: 
Gyenesdiás, Madách u. 24.

Elérhetőségeink:
Kőhalmi Ági
Tel.: +3630/339-1959
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
www.varazshang.hu

PIAC AJÁNLÓ

I. Balatoni Hal- és Termelői Piac: 
szívednek-testednek!

Szeptember 14. szombat Szüreti 
vigasságok, a szőlő ünnepe 

Ezen a napon a befőzni való első osztályú 
szilva 20 kg feletti rendelés esetén 150 Ft/kg 
áron lesz kapható 

Szeptember 21. szombat II. Burgonyanap
Szeptember 28. szombat 15.00-tól Piaci 

szezonzáró műsoros ünnepség, Bababörze 
és gyerekruha vásár, valamint Kincskereső 
garázsvásár egyben a piac mögötti füves 
területen. Minden ami a gyermekneveléssel 
kapcsolatos (játék, babakocsi, etetőszék, 
járóka, kerékpár, kiságy…) és ami már nem 
fér el a lakásban, a padláson, a garázsban… 

Jelentkezz eladónak és várunk vásárlónak! 
További információ, asztalfoglalás: Kőhalmi 
Balázs 30/ 347-6036

Szeptember 29. vasárnap Szent Mihály 
Napi Esti Piknik 20 órától, majd 21 órakor 
Szent Mihály napi őrtűz gyújtása

A piac állandó kínálata:
Friss és helyben sült balatoni halak, sült 

hurka és kolbász, langalló, palacsinta és 
lángos, házi sajtok és tojás, zöldség-gyümölcs, 
füstölt halak, házi szörpök, házi sörök és házi 
pálinkák a faházaknál.

Az asztaloknál friss rétes, sütemények, 
zöldségek, gyümölcsök, sajtok, lekvárok, 
szörpök, és kézműves termékek kaphatók.

A programváltozás joga fenntartva
Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt!

Kőhalmi Balázs piacfelügyelő

SPORT

Elkezdték a labdarúgók is 

A megyei II. osztály északi csoportjának 
bajnokcsapata a Gyenesdiás Kinizsi SK 
számára is augusztus közepén elkezdődött az 
őszi idény. Az eddig lejátszott mérkőzéseken 
változó összeállításban állt fel Hajba Gáza 
edző csapata és három győzelmet, egy 
döntetlent értek el és 10 ponttal a 4. helyen 
állnak, a 2. helyezettel azonos pontszámmal, 
de rosszabb gólaránnyal.

A labdarúgó szakosztály vezetősége 
továbbra is hálásan fogad minden 
felajánlást, amivel patronálóik a csapat 
körülményein javítanak. Így a Rózsahegyi 
Kft-nek az új öltöző takarító eszközökkel és 
takarítószerekkel való ellátásáért mondanak 
köszönetet most.

Lejátszott mérkőzések:
08.17. KINIZSI SK. GYENESDIÁS - 

EGERVÁRI TE 3 – 1 (3-0)
08.25. KSE VÁRVÖLGY - KINIZSI SK. 

GYENESDIÁS 1 – 3 (0-3)
08.31. KINIZSI SK. GYENESDIÁS - FCK-

HALADÁS MILEFA 1 – 1 (1-1)
09.08. ZALASZENTGYÖRGY SE - 

KINIZSI SK. GYENESDIÁS 2 – 3 (1-1)
Góth Imre

Rajt az asztalitenisz
harmadik vonalában 

A hétvégén elkezdődött az asztaliteniszezők 
NB II Észak-Nyugat csoportjában az őszi 
bajnokság. Csapatunk a Gyenesdiás ASE 
az elmúlt szezonban dicséretesen szerepelt 
és az erős mezőnyben az 5. helyen végzett. 
Kovács Tamást az egyesület elnökét először 
arról kérdeztük, mennyire elégedett az elért 
eredménnyel?
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- Nehéz évet tudhatunk magunk mögött – 
mondta elsőként az elnök – a csapat hozzáállása 
rendkívül jó volt és néha bravúrokkal tarkítva 
értük el a teljesítményünket. Nekünk sikerült 
egyedül megverni az NB I-ből hozzánk kiesett 
és bajnokságunkat megnyerő Honvéd Szondi 
SE-t.

Játékosaink közül Illés Mihály sérülése 
miatt távozott, reméljük, hamar meggyógyul 
és visszatér hozzánk, mi számítunk játékára. 
Addig is visszaigazoltuk Kovács Renátó saját 
nevelésű játékosunkat, vele egy válogatottal 
erősödtünk. A szezonban végig szereplők 
között ott találjuk több éve: Barabás Balázst, 
Illés Mihályt, Bontó Ferdinándot és Fazekas 
Nándort.

 Célunk a megváltozott helyzethez igazodva 
mindenképpen a bent maradás lesz, ha jól 
alakulnak a dolgok, akkor az első háromban 
is végezhetünk. 

Megyei csapatunk a 13-as mezőnyben a 
7. helyen végzett, teljesítve a minimális célt. 
Itt Dr. Tóth Gábor, Kovács Gyula, Kovács 
Tamás, Darvas Balázs és Anil Lobo Kalute 
játszottak. Idei célunk az 1-5. hely megszerzése 
és a fiatalok folyamatos beépítése.

Utánpótlásunkat továbbra is az általános 
iskolában, heti két-három alkalommal, 9-10 
fő kinevelésével próbáljuk biztosítani. Ebben 
az évben szeretnénk a serdülőkkel minél több 
versenyen indulni és ott ranglista pontokat 
szerezni. Szeretettel várjuk az érdeklődő fiúkat 
és leányokat.

(az NB-s csapat sorsolása a 10. oldalon)
Góth Imre

Zarnóczai Zalán Utrechtben 

A hollandiai 
Utrechtben került 
m e g r e n d e z é s r e 
nyáron a XII. nyári 
Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál. 
Hazánk fiataljai jól 
szerepeltek és 49 
ország versenyében a 4. 

helyen végeztek. A nemzeti válogatottban a 
gyenesdiási Zarnóczai Zalán 3000 méteres 
síkfutásban állt rajthoz és egyéni rekordját 
nagyszerű versenyzéssel, 9 másodperccel 
megjavítva 8:50,14 perces idővel a 9. helyen 
ért célba. A rangos versenyre az Országos 
Bajnokságokon és a Diákolimpiákon elért 
szép évközi eredményeivel – bajnoki arany és 
bronzérmek - vívta ki az indulás jogát.

- Az egyéni legjobb időm megjavításának 
örültem – mesélte Zarnóczai Zalán – 
helyezésben a legjobb nyolcba szerettem 

volna kerülni. Eredményemet így értékelem 
és heti hétszeri edzéssel készülök az újabb 
évadra. Legközelebb novemberben az 
egyesületek részére kiírt országos mezei 
versenyen indulók. - Zárta gondolatait
dr. Kardos József edző tanítványa.

- Góth Imre -

XVII. Országos Erdészeti 
és Faipari Sportnapok zalai 

lövész sikerrel

Vadászkürt méltóságteles hangjával vette 
kezdetét augusztus 31-én a Gyenesdiási 
Sportlőtér Centrumban a XVII. Országos 
Erdészeti és Faipari Sportnapok lövész 
versenye.

Magyarország 22 állami erdőgazdaságának 
4000 dolgozójából 550-en vettek részt 
a sportnapon, aminek megrendezését 
idén a Bakonyerdő Zrt-t vállalta. A 
versenyszámok közül 12-őt a vállalat pápai 
székhelyén, a lövészetet pedig Európa 
legszebb természeti környezetében lévő 
létesítményében tartották.

A gyenesdiási megnyitón Horváth 
Iván gazdasági vezérigazgató-helyettes  
(képünkön bal oldalt) köszöntötte a 
lövészszámokban indulókat, majd 
érdeklődésünkre elmondta:

- Örömmel vállaltuk a felkérést és látjuk 
vendégül hazánk különböző pontjáról 
érkezett erdőgazdasági dolgozókat. 
Közülük többen elszakadtak egymástól az 
iskoláik elvégzése után, vagy csak telefonon 
tartották eddig is a kapcsolatot. A versenyek 
szünetében tudnak egymással beszélgetni és 
megerősíthetik a meglévő barátságokat. Az 
első sportnapok atlétikából, labdarúgásból 
és a szakmához illő lövészetből állt. Idén új 
elemmel bővült a program az indulóknak 
egy száz éves kézi hajtásos tűzoltó kocsival 
kellett megtenniük egy adott távolságot.

Gyenesdiáson 80-an vettek puskát a 
kezükbe, nekik Keczeli Zoltán (képünkön 
jobb oldalt) az 50 éves BEFAG Keszthelyi 

Lövészklub főedzője, a létesítmény vezetője 
mutatta be a különböző helyszíneket, ahol 
futó nyúlra, rókára, bukó céltáblára és 
repülő korongokra közel 3000 lövést adtak 
le, és még ennyit a fakultatív választható 
futócélnál használt légfegyverekkel.

A nagy tudást és tapasztalatot igénylő 
számokban szép eredmények születtek, jól 
helytálltak megyénk erdészei is, id. Gróf 
András 300 ponttal megnyerte a férfi egyéni 
versenyt. Csapatban is első lett a Zalaerdő 
Zrt. I. (Id. Gróf András, Gróf Jácint, Radics 
Péter) 805 ponttal, 2. Mecsekerdő (Leipold 
Arnold, Pongrácz Viktor, Ács Péter) 785, 
3. Bakonyerdő I. (Benkő László, Fekete 
Róbert, Varga Lajos) 770. A Zalaerdő II. az 
5. lett 740 ponttal. A nőknél a Bakonyerdő 
Hajráf végzett az élen (Czili Kármen, 
Rosta Katalin, Jánosi Mária) 626 ponttal, 
2. Bakonyerdő FHM (Horváth Eszter, 
Farkas Zsuzsanna, Mozdény Viktória) 611, 
3. Zalaerdő (Rozmán Viola, Dobó Beáta, 
Csuka Katalin) 510.

A Nyugat – balatoni
Regionális Sportcentrum 

Egyesület hírei

Nagyon eredményes strandröplabda 
szezont zárt a Sportcentrum Egyesület. A 
nyár folyamán a diási Játékstrandon olyan 
versenyeket sikerült megrendezni, amelyek 
még tovább emelték a strand, a település 
hírnevét, az Egyesület elismertségét.

Gyenesdiás a strandröplabda palettán a 
legelőkelőbb helyre került.

A Dunántúlon, a Balaton – part mentén 
egyedül nálunk került megrendezésre 
az Országos Strandröplabda Bajnokság 
egyik fordulója. A Magyar Röplabda 
Szövetség maximálisan meg volt elégedve 
a helyszínnel, a rendezéssel, a versennyel 
kapcsolatos kiszolgálással. Ennek meg 
is lett az eredménye. A múlt héten a 
MRSZ elnöke, Poór Csaba, személyesen 
fogadta a település delegációját, Gál 
Lajos polgármestert a település, Király 
Andrást és Juhász Mónikát a Sportcentrum, 
valamint Fehér Tibort a Bakony – Balaton 
Strand - és Teremröplabda Akadémia 
(BBRA) képviseletében. A nagyon jó 
hangulatú tárgyaláson a Szövetség 
kinyilvánította, maximálisan támogatja, 
hogy Gyenesdiás központtal rövid időn 
belül létrejöjjön egy Röplabdaközpont, a 
térség röplabdasportjának minél nagyobb 
szintre emelése érdekében. A röplabdasport 
fejlesztési tervének elkészítése 
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FÜR UNSERE 
DEUTSCHSPRACHIGE LESER

Weinlesefest in Gyenesdiás
Samstag, 14. September 2013

Es ist wieder Zeit zum Feiern! Das 
diesjährige Weinleseprogramm beginnt 
beim Darnay Weinkeller.

14.30 Uhr
Keltern mit der alten Weinpresse beim 
Darnay Weinkeller

15 Uhr
Festzug vom Darnay Weinkeller durch 
den Diás Historischen Gedenkpark, entlang 
der Madách Straße bis zum Kárpáti Park

16.30 Uhr 
Folklorprogramme und Volkskunst-, 
Handwerker Vorführungen, Most- und 
Weinprobe, Kesselgulasch im Kárpáti Park 
neben dem Marktplatz

Weitere Informationen:
Klub-Bücherei (Gyenesdiás, Kossuthstr. 
97., Tel: 83/314-507, 20/9769-225) 
Tourinform Büro (Gyenesdiás, Hunyadistr.  
2. Tel: 83/511-790)

Programmänderung vorbehalten. Eintritt ist 
frei!

2. Gyenesdiáser Kartoffel-
Tag

Samstag 21. September
2013 ab 14 Uhr

Veranstaltungsort: 1. Balatoner Fisch- und 
Kleinbauernmarkt 
Veranstalter: Das Festival wird in 
Zusammenarbeit mit dem Gyenesdiáser 
Gemeindeamt und dem Agrarzentrum der 
Keszthelyer Pannon-Universität organisiert 
und veranstaltet. (In der Kartoffel-
Forschungszentrale der Universität werden 
neue Kartoffelsorten gezüchtet.)

ab 14.00 Uhr 
-Begrüßung - Auf dem Marktplatz 
werden die 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 
Pfl anz-Kartoffeln im Garten angebaut 
werden können. Es gibt Fachberatung, 
Tipps und Antworten auf Ihre Fragen.
- Registrierungen für den Kochwettbewerb. 
Vorherige Anmeldung ist erforderlich! 
- Kartoffel-Spielecke für Kids
ab 15.00 Uhr 
- Der Kartoffel-Kochwettbewerb beginnt.
ab 17.00 Uhr
- Siegerehrung - Die Besten werden 
von der Jury geehrt und belohnt.
ab 17.30 Uhr
Unterhaltungsprogramm

Anmeldungen zum Kochwettbewerb bei 
Vaszily Zsolt, Handy: 30/2299-672 oder per 
E-Mail: vzs@georgikon.hu .
Programmänderung vorbehalten.

Die Selbstverwaltung von Gyenesdiás 
organisiert zwischen 3-7. Oktober 
(Donnerstag-Montag) einen Ausfl ug nach 
Csíkszenttamás ( Siebenbürgen )! Die 
Ortschaft ist eine der Partnergemeinden von 
Gyenesdiás. 
Teilnahmegebühr: 30.000,-Ft nur für 
diejenigen, die im August Familien aus 
Csíkszenttamás beherbergten, oder zur 
Empfang uneigennützig beigetrugen.
Restliche Plätze:  35.000,-Ft für Einwohner 
mit festem Wohnsitz in Gyenesdiás
Eventuelle zusätzliche Kosten (zB. 
Eitrittspreise) müssen selber bezahlt 
werden.
Anmeldung:  im Gemeindeamt 
bei Frau Gyutai (Finanzabteilung), der 
Teilnahmegebür muss bis 20. September 
eingezahlt werden. 

Handwerkehr Kreis
Haben Sie Lust, beim Körbefl echten 
zuzuschauen oder es selbst zu erlernen? Ab 
1. Oktober jeden Dienstag von 15 – 17 Uhr 
und 17 – 19 Uhr.
Von den getrockneten Maisblättern und 
Stroh kann man lustige Puppen basteln. 
Möchten Sie dabei sein? Oder möchten Sie 
lieber das Weben oder Sticken erlernen?  
Ab 2. Oktober jeden  Mittwoch von 17 – 19 
Uhr haben Sie Gelegenheit dazu! 
Weitere Infos: Klub-Bücherei  (83/314-
504),  oder Frau  Hársfalvi (30/342-39-34)

* * *
Das Diáser Strandbad hat in 2013 wieder 
die beste Note bekommen! Laut der Online 
Befragung von www.balatontipp.hu hat 
unser Diáser Spielstrand das beste Ergebnis 
und damit den Titel: das beste Strandbad 
am Balaton bekommen!

* * *
Ungarischer Sprachkurs für Anfänger! 
Kursbeginn: 03. Oktober 2013. szeptember 
3. Anmeldung: +36/30/607-3694

folyamatban van. A terv tartalmazni fogja 
a strandröplabda pályák további minőségi 
fejlesztését, továbbá a régóta tervezett 
sportcsarnok építését is. Ezekhez rövid időn 
belül pályázatok kerülnek kiírásra, ahol a 
MRSZ támogatásával nagy esélyünk lesz 
támogatást nyerni.

A strand után ismét a teremben folytatódik 
a röplabdaképzés. Az edzések szeptember 
11-én kezdődnek a keszthelyi volt 
Nagyváthy SZKI tornatermében. Idén újra 
indítjuk a kezdőknek a röplabdaedzéseket. 
Várunk minden 8-10 éves fiút és lányt az 
edzéseinkre. Természetesen nem csak őket, 
hanem mindenkit, a röplabdát megismerni, 
megtanulni és akár versenyszerűen játszani 

akarja.
Az Egyesülettel kapcsolatos bővebb 

információ a honlapunkon (www.
gyenesroplabda.hu) megtalálható.

Király András elnök

„Mozdulj Balaton”

A „Mozdulj Balaton” 2013. évi 
záró rendezvénye augusztus 25-én 
Vonyarcvashegyen került megrendezésre. 
A rendezvényen a programban részt 
vevő Balaton-parti települések csapatai 
strandröplabda, streetball és strandfoci 
sportágakban mérték össze tudásukat. 

Sajnos Gyenesdiás évek óta csonka csapattal 
vesz részt ezeken a versenyeken. Sajnálatos 
módon nincs a településen három focista, 
hogy a ne csak strandröplabda és streetball 
csapattal álljunk ki szégyenszemre, hanem 
tőlünk sokkal kisebb településekhez 
hasonlóan teljes csapattal.

Az idei versenyben nagyon szép eredményt 
ért el a streetball csapat. A csapat a 3. helyet 
szerezte meg. A települést képviselő csapat 
tagjai: Kovács András, Kecskés Zsolt, Tóth 
Balázs és Szántó Miklós. A strandröplabdát 
Rezes Gabriella és Pordán Áron képviselte. 
Gratulálunk nekik az elért eredményhez és 
köszönjük, hogy képviselték a települést.
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A szélenergia befogása (2):
Mit mond a gyakorlatról a szakember?
A szélenergiáról szóló cikkünk első részében arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ne tévesszenek meg minket a 
csendben és fenségesen pörgő szélturbinák. Igaz, hogy a szél önmagában olcsó és tiszta energia, de a helyzet 
ennél bonyolultabb.

Mielőtt nagyon beleéljük magunkat egy, a kertünk végében surrogó szélkerékbe, ami majd vidáman megtermeli 

a háztartási energiánkat, mindenképpen beszéljünk egy komoly szakértővel. Mi is azt tettük.

„A szélenergia kereskedelmi felhasználásának számos olyan aspektusa van, ami miatt érdemes lehet belevágni 

akár több száz millió forintos beruházásba is, de lakossági szinten szinte mindenkinek azt javasoljuk, hogy más 

alternatív megoldásokban gondolkodjanak” – mondja Szántó Loránd, a Zöld Balaton partnerének, a Panenerg 

Klaszternek a munkatársa..

„Az emberek általában szeretnék tudni, hogy a befektettet pénzük mennyi idő múlva térül meg, és lakossági 

szélgenerátorok esetében erre a kérdésre nagyon nehezen tudunk válaszolni. A korrektség - és a későbbi 

csalódás elkerülése miatt – mi az éves minimumokkal számolunk, azokkal az értékekkel, amik a legrosszabb 

szeles években fordulnak elő. Ez viszont 25-30 éves megtérülést jelent, amit csak a legelszántabbak tudják 

bevállalni” – fűzi hozzá a szakember, hozzátéve, hogy az otthoni szélgenerátoros rendszerek ára jelenleg ötmillió 

forint körül kezdődik.

A szélturbinával előállított áramot – a napelemekhez hasonlóan – inverterek segítségével be lehet kötni az 

elektromos hálózatokba, illetve működhetnek szigetszerűen is: azaz saját akkumulátorokat töltünk fel a 

megtermelt elektromos energiával.

Ez utóbbi megoldás elméletileg megoldhatja például egy áram nélküli présház vagy tanyaépület problémáját, de 

a gyakorlat azt mutatja, ebben az esetben is jobb megoldás a napelem.

„Az a gond, hogy a Kárpát-medencében fekvő 

Magyarország nem egy szeles hely. Ahhoz, hogy a 

turbinák elinduljanak, tapasztalatunk szerint kb. 5 m/

sec erősségű szélnek kell lennie, az áramtermelés 

pedig 7 m/sec körül indul be. Ez a szélerősség bizonyos 

helyeken 50 méter magasság felett már megvan – ott 

építik a hatalmas szélkerekek a nyugati határszélen 

-, de a lakossági generátorokat általában ennél jóval 

alacsonyabb magasságba szerelik” – mondja Szántó 

Loránd, aki úgy véli, minden alternatív energiás 

beruházás előtt célszerű nagyon alaposan tájékozódni. 

Sok esetben ugyanis hosszú távon a drágább bizonyul 

olcsóbbnak, de olyan is van – mint például a szélenergia 

-, amely első pillantásra rokonszenvesnek tűnik, a 

gyakorlat azonban már közel sem olyan vonzó.

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi
nyereményjátékok

www.zold-balaton
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Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14.
Tel: 83/316-659

Viki kozmetika
30/50-40-648

3D műszempilla

Vera fodrászat
30/266-8930

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, 06 20/9769-225, 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.

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 fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

• Foszlós kalács

  sonkához 0,5 kg-os, 

• Püspökkenyér

• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók.
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT

PIACI ÜZLETÜNKET!

MEGNYITOTTUNK!
BALDO AUTO
Vonyarcvashegy Fő u. 74.

(A virágbolt mellett)

Utánfutó kölcsönzés:
Ponyvás: 800 Ft / óra, 5.000 Ft / nap

Ponyva nélküli: 600 Ft / óra, 4.000 Ft / nap
személy- és kis teher gépkocsi 

utángyártott alkatrészek értékesítése
Érd.: 83/ 950-703; +36 / 30 - 300 -7775.

Email: baldoauto@gmail.com • www.baldoauto.hu

Eboltás – pótoltás
Szeptember 14-én, szombaton 7 órától 8 óra 

30-ig. a régi sportöltözőnél
Az oltás + féregtelenítés díja 3500 Ft 

ebenként.
A még mikrochippel nem rendelkező 

ebeknél mikrochip behelyezés: 3500 Ft/eb
Új oltási könyv kiállítása 1000 Ft
Eboltási könyvet kérjük vigyék magukkal.
Minden 3 hónaposnál idősebb ebet 

veszettség ellen kötelező beoltatni.
Az oltást végzi dr.Babocsay László
Képünk a szeptember 7-i rendes oltási 

napon készült

A Kinizsi SK labdarúgó csapatának hátralévő mérkőzései:
09.14. 16:00 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS - LANSYSTEL-AF PÁTERDOMB LSC
09.21. 15:30 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS - CSÁCSBOZSOK-NEMESAPÁTI SE
09.29. 15:00 óra: BÖDEI SE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
10.05. 14:30 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS - Z+D CSERSZEGTOMAJI SK.
10.13. 14.30 óra: VASBOLDOGASSZONYI LSC - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
10.19. 14.00 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS - NAGYKAPORNAK KSE
10.27. 13:30 óra: TÜRJE SE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
11.02. 13.30 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS - LE ALSÓPÁHOK
11.09. 13.30 óra: POLICE - OLA LSK - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
11.16. 13.00 óra: KINIZSI SK. GYENESDIÁS - VONYARCVASHEGY SE
11.24. 13.00 óra: ZALASZENTIVÁN SE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS

(cikk a 6. oldalon)

Az Asztalitenisz SE férfi  NB II Észak-Nyugat csoport
őszi sorsolása:

1. forduló, 09.07. szombat, 11.00 óra: TURRIS SE Sopron II. - Gyenesdiási ASE.
2. forduló, 09.15. vasárnap, 11.00 óra: Gyenesdiási ASE - CVSE-Swietelsky- Wewalka II.
3. forduló 09. 28. szombat, 11.00 óra: Mosonmagyaróvári TE- Gyenesdiási ASE.
4. forduló, 10.05. vasárnap: 11.00 óra: Gyenesdiási ASE - Vonyarcvashegy SE.
5. forduló, 10.27. vasárnap 11.00 óra: Esztergom ASE - Gyenesdiási ASE.
6. forduló, 11.02. szombat, 11.00 óra: ATC Tokod I. - Gyenesdiási ASE
7. forduló 11.17. vasárnap, 11.00 óra: Gyenesdiási ASE - Pestújhelyi SC I.
8. forduló, 11.30. szombat, 11.00 óra: Tatai AC I. - Gyenesdiási ASE
9. forduló: 12.08. vasárnap, 11.00 óra: Gyenesdiási ASE - Publó-Csákvár TC

(cikk a 6-7. oldalon)
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ÓVODAI HÍREK
 

A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0663 
számú „Gyenesdiási Óvodás Gyermekek 
Egészségmegőrző Programja” című pályázat 
keretében Játszóházi foglalkozásra került 
sor óvodánkban szeptember 5-én délelőtt. A 
pályázat fő témája az egészséges életmód, ezért 
nagyon fontos hogy a táplálkozási szokásokat 
már gyermekkorban alakítsuk ki, hiszen a kicsik 
ilyenkor tanulják meg a helyes ételválasztást, az 
étkezési ritmust, ebben a korban formálódik az 
ízlés, rögzülnek a táplálkozási minták, valamint 
a táplálkozási magatartás. 

A foglalkozás során zöldség és gyümölcs 
szobrokat készítettek, melyeket a gyerekek 
különböző vágási technikákkal valósítottak 

meg. Daraboltak, hámoztak, aprítottak. 
Ezzel a gyerekek szem-kéz koordinációját, 
finommotorikáját, taktilis észlelését 
fejlesztették. Lehetőség nyílt ezen a napon 
különböző zöldségek, gyümölcsök, magvak 
kóstolására, melyet a gyerekek bekötött 
szemmel végeztek. 
Az elkészült munkákból kiállítást rendeztek a 
csoportban. 

Sokféle strandi program – közülük az egyik a 
mini disco – teszi népszerűvé a Diási strandot 
(cikk az 5. oldalon)
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DIÁSDIÁS  KERTCENTRUMKERTCENTRUM
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.

A DIÁSI EMLÉKPARKKAL SZEMBEN
Nyitva a hét minden napján. Tel.: 06 30/256-80-22

Menü 850 Ft

Hidegtálak, sültes tálak elvitelre is!
Nyitva tartás: naponta 11-22 óráig • Hétfő: szünnap

ALKALMANKÉNT ÉLŐZENE!
SZÜLETÉSNAPJÁT
VAGY NÉVNAPJÁT 

ÜNNEPELJE NÁLUNK
BARÁTAIVAL.

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

Vonyarcvashegy, Fô út 84.Vonyarcvashegy, Fô út 84. (iskola mellett) (iskola mellett)
Nyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVANyitva: H-P: 9-17, Szo.: 9-12, V: ZÁRVA

Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,Tel/Fax: 06/83-348-109, Mobil: 06/20-263-7066,
ingyenes parkolás zárt udvarban!ingyenes parkolás zárt udvarban! Email: pelsooptika@gmail.com Email: pelsooptika@gmail.com

Pelso OptikaPelso Optika  VONYARCVASHEGYVONYARCVASHEGY

Akció, amire fel tud készülni anyagilag…Akció, amire fel tud készülni anyagilag…
NYUGDÍJASOKNAK:

Komplett szemüveg (keret+lencse+munkadíj) klasszikus műanyag kerettel ..12.000 Ft!

MINDENKINEK:
1.: Komplett szemüveg (fém keret+HMC lencse+munkadíj)  .............összesen 15.000 Ft!
2.: Komplett szemüveg (fém keret+fullextrás lencse+munkadíj)  .......összesen 23.000 Ft!
3.: Komplett szemüveg (fém keret+vékonyított lencse+munkadíj)  .....összesen 28.000 Ft!
4.: Komplett szemüveg (fém keret+fényresötétedő lencse+munkadíj) .összesen 33.000 Ft!

-bifokális szemüveglencse 7.500 Ft/db-tól

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján! (2.000Ft)
Az akció adott szemüvegkeret kollekcióra vonatkozik széles választékban!

Érvényes 2013.10.15. • SODEXO utalvány elfogadás!

Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalKorszerű 3D-s technológiával

Apróhirdetések:
Ungarischer 
Sprachkurs 

für Anfänger! 
Kursbeginn:
03. Oktober

2013. szeptember 3.
Anmeldung: 

+36/30/607-3694

Német nyelvtanár 
vállal tanítást, nyelv-
vizsgára felkészítést 

és korrepetálást 
Gyenesdiáson.

Érd: 06/20 249-43-16

Litográf-95
NYOMDA

Keszthely,
Külső Zsidi út 11.

Tel.: 06 83/510-696, 06 70 248 1347
Web: www.litograf95.hu

E-mail: litograf@freemail.hu
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Az ôszi idôszakban friss birka hús folyamatosan kapható.

11,5 kg-os gázpalack csere:  5300.-

Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.
Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19

Tanyasi csirke egész grill: 760.-/kg

Sertés zsírszalonna:  ......750.- /kg 

Csirke mell fi lé:  .........1.330.-/kg

Liba zsír:  .......................399.- /kg

MEGRENDELT HÚSÁRÚ ESETÉN
TOVÁBBI 2% KEDVEZMÉNYT ADUNK!
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A Madách utcában a piac
és a diási strand között.
Hűtött palackozott italok kaphatók.

Nyári nyitva tartás:
H-V 6 óra 30-tól 19 óráig.

Tel: 06 30/364-26-27

és lottózó

Megnyílt

Sarok ABC

Zöld Hangya 2000 Bt.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Téli tárolásra zsákos burgonya: 135 Ft/kg.
Választék: Hópehely, Balatoni rózsa, Katica, Red Scarlet, Agria, Rocco
Kisalföldi zsákos hagyma - makói bronz fajta 165 Ft/kg, száraz-acélos.

SZABADFÖLDI I.o. PAPRIKA 179 Ft/kg.
Zsákosan: 165 Ft/kg.

Almapaprika, édes-erős: 10 kg-tól 200 Ft/kg.
Komáromy Pékség Gyenesdiás

Naponta 4x friss pékáru, kemencéből a polcra.
Ropogós zsemle 20 Ft/db.

Frissen fejt tehéntej magyar tarka tehenektől 169 Ft/l.

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és nagykereskedés; 
trafi k egy helyen!


