
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. szeptember XXVII. évfolyam, 9. szám 
Megjelenik: szeptember 16-án

Programajánló
Szeptember 17-én, szombaton 14 órától: 

5. Gyenesdiási Burgonya Nap a Piacon: 
Minden, ami burgonya: burgonyás kü-
lönlegességek, keszthelyi burgonyafajták 
bemutatása, szaktanácsadás, kedvezmé-
nyes vásárlási lehetőség, főzőverseny, 
szórakoztató műsor

Október 1.: 3. Gyenesi Íz-lelő: Finom 
ízek, nemes borok, szórakoztató 
programok – remek alkalom Gyenesdiás 
őszi ízeinek, a helyi éttermek kínálatának 
megismerésére

Október 3-án, hétfőn: Lukács István: 
A Séf. Könyvbemutató és író-olvasó 
találkozó A Darnayban.

Október 4-én, kedden 17.30-tól:
 dr. Vajda Gábor előadása a Községháza 

nagytermében

Október 6-án, csütörtökön 18 órakor  
a 48-as emlékműnél csendes gyertya-
gyújtással emlékezünk az Aradi Vér-
tanúkra.

Október 8-án, szombaton 14 órától, 
Hobbi Pékek Találkozója A Darnayban. 
(12. oldal)

Programjainkra szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 8.

TISzTeLT GyeNeSdIáSIAK!
Magyarország kiemelt jelentőségű nép-

szavazásra készül, október 2-án Brüsszel 
betelepítési tervéről kell véleményt mon-
danunk.

A népszavazás minden Magyar települést 
érint. Ha nem állunk ki magunkért, Brüsszel-
ben fogják eldönteni, hogy hány bevándorlót 
telepítenek hozzánk. Amint azt az európai 
példákból tudjuk, a betelepítési programok 
végső terhét a városok és a falvak viselik. 

Olyan teher ez, amit nem szabad a nyakunk-
ba vennünk.

A népszavazás nem pártpolitikai ügy. Ma-
gyarország jövőjéről szól és arról, hogy 
meg tudjuk-e védeni közösségeinket. Ki 
kell állnunk Gyenesdiásért is! ezért arra 
kérjük, vegyen részt a népszavazáson és 
mondja el véleményét!

Ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett!
 Gál Lajos – polgármester

Kitűnő időben került sor 
a Szüreti Vígasságok programunkra

A szokásos módon, a körforgalomnál felál-
lított 100 éves présnél kezdődött a műsor, egy 
kis dalolással bor és must kóstolással, pogá-
csázással, majd 15 óra után megindult a szü-
reti menet – huszárokkal, 7 lovaskocsival, 
bíróval, bírónéval, kisbíróval, borlovagok-
kal, borbarát hölgyekkel, táncosokkal, ze-
nészekkel, énekesekkel, jelmezesekkel, bi-
ciklisekkel, feldíszített kistraktorral. Első 
állomásként, a Községháza előtt jelentett 
a kisbíró, illetve adott át bíró urunk egy tál 
zamatos szőlőt a polgármesternek, jelezve a 
szüreti idő megkezdésének idejét. Természe-
tesen polgármesterünk engedélyezte a szüre-
tet és egyebekben minden jót, jó szórakozást 
kívánt e napra. Ezután a vidám menet a piaci 
rendezvényterületre vonult, ahol épp a Zalai 
Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar zenélt 

a színpadon. A következő két és fél órában a 
Kárpáti János Alapfokú Általános és Művé-
szeti Iskola néptáncosai, a Gyenes Néptánc 
Együttes, a Gyenesdiási Népdalkör, a Gye-
nesi Négyes és a Gyenesdiási Dalárda, végül 
a ReFolk népzenei együttes adott műsort. 
Persze nem hiányozhatott az ilyenkor szo-
kásos birkagulyás és töltött káposzta sem, a 
préselés és darálás bemutatása, must kóstol-
tatása, gyerekeknek kézműves játszóház és 
lovaglás.  folytatás a 2. oldalon ...

V. Gyenesdiási 
Burgonyanap 

2016. szeptember 17. szombat
Gyenesdiás, Piactér

http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/v-gyenesdiasi-burgonya-nap.html
http://www.gyenesdias.info.hu/hu/esemeny/iii-gyenesi-izlelo.html
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... folytatás az első oldalról
 A rendezők nevében mondunk köszönetet 

azoknak, akik személyes közreműködésük-
kel segítették a nap sikerét, jelmezben, vagy 
fellépőként részt vettek a menetben, műso-
rokban. Köszönjük művészeti csoportjaink 
tagjainak, vezetőinek, Balogh László bíró-
nak és feleségének, Bognár Pysta kisbírónak, 
huszároknak, a Gyenesdiási Fürdőegyesület-
nek – akik mindig szellemes jelmezeikben 
jelennek meg -, iskolás bicikliseknek. Külön 
köszönet a helyi Polgárőr Egyesületnek, 
akik a felvonulás biztonságáról gondos-
kodtak. Köszönjük az általános iskolai alsó 

tagozatos pedagó-
gusoknak és osz-
tályközösségek-
nek, akik a színpad 
d e k o r á l á s á h o z 
alkotásaikat elké-
szítették, Macsek 
Anitának, Sebes-
tyén Verának, Var-
ga Erikának, Inkler 
Ildikónak, akik a 
kézműves játszó-
házat tartották. Kö-
szönjük a színpad 

dekorálást irányító Dancsné Toman Katinak 
munkáját, Sörös Józsefnek, Kopácsi József-
nek, Vértesaljai Györgynek és Ágostonnak a 
préselést és darálást, Dongó Árpádnak és Ma-
rikának a szőlőt és más munkákat.

Hatalmas munkát végeztek a főzők, a töl-
tött káposztát készítő Vaga Irma és Bődör 
Miklós, a tálalásban segítő Hóbár Jánosné 
és Nagy Lászlóné, a birkagulyást főző Ke-
resztes József és csapata. Csanaki Csaba 

(birkabontás) Krasznai Tamás és felesége 
Györgyi, Keresztesné Erzsi, Volnerné Éva, 
Lengyelné Kati, Sigora Zsuzsanna. Köszön-
jük a birkahús felajánlását a döbröcei  Kovács 
Ferencnek, a bor felajánlását Rádi László-
nak, a pogácsát Komáromy Bélának, a szü-
reti felszerelést Balogh Lászlónak.

Köszönjük az önkormányzati fizikai dolgo-
zók és munkatársaim munkáját.

 Hársfalvi György klubkönyvtárvezető

Gyenesdiáson tartotta országos konferenciáját a Klímabarát Települések Szövetsége
„Magyarország vízügyi nagyhatalom, ám 

ahhoz, hogy ezt a pozíciónkat megtarthassuk, 
válaszokat kell adnunk az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kihívásokra”  hangzott el a  Klí-
mabarát Települések Szövetségének elnökétől  
az „Adaptív vízgazdálkodás magyarországi 
kihívásai” című konferencia megnyitóján, 
2016. szeptember 8-án, Gyenesdiáson a Köz-
ségházán. 

A több mint 100 neves résztvevőt –köztük 
neves szakértőket, egyetemi professzorokat 
és előadókat- felsorakoztató konferencia Áder 
János Köztársasági elnök védnökségével jegy-
zett novemberi Budapesti Víz Világtalálkozó 
felvezető nyitórendezvénye, mely az adaptív 
vízgazdálkodás jelentőségére, a szélsőséges 
helyzetek kezelési lehetőségeire, valamint az 
előrelátó mezőgazdasági vízgazdálkodás lehe-
tőségeire hívta fel a figyelmet.

Gyenesdiás Önkormányzata 2015 nov-
emberében csatlakozott a Szövetséghez. A 
hallgatóság Gál Lajos polgármester ismer-
tetőjén (képünkön) keresztül betekintést 
nyerhetett településünk zöld tevékenységé-
be, megismerhette gazdag természetvédel-
mi értékeinket. Ennek rövid összefoglalását 
az alábbiakban tesszük közzé.

„Gyenesdiás egy olyan nagyközség, amely 
egykori hegyközségből lett, ha úgy tetszik 
Keszthely szőlőhegyéből alakult faluközösség, 
amely mára a Nyugat-Balaton egyik legked-
veltebb üdülőfaluja. Az itt élők 110 éve a mi-
nőségi turizmus megteremtésén fáradoznak, 
élhető a lakókörnyezet, gazdag a civil élet és 
a közösségi kreativitás. Helytörténeti értéke-

inkre is büszkék lehetünk, hiszen itt található 
Magyarország legöregebb boronapincéje. Ter-
mészeti értékeink kiemelkedők, a rendezvénye-
ink is egyfajta hagyományt teremtettek a hely 
és a táj adta szellemiségben. Büszkék lehetünk 
díjainkra (2008-2009 Európa Tájdíj, 2011 a 
Biodiverzitás Fővárosa Díj 4. helyezés, 2012 
TÖOSZ versenyén a Vizek és vizes élőhelyek 
védelme” kategóriában első helyezés, 2014 
Falumegújítási díj) is.

Ugyanakkor említést kell tennünk települé-
sünket is érintő környezetszennyező hatások-
ról: vidékünkről eltűnik a helyi termék, óriási 
a mesterséges élelmiszer és a szintetikus hulla-
dék, az ember kiragadja magát a természetből 
és „Energia-faló” közösségek alakulnak ki, te-
lepülésünk felett pusztul a fenyő, a tölgy, a bükk, 
ingadozik a Balaton, szélsőséges az időjárás, 

megjelentek az invazív fajok (parlagfű, bálvány-
fa, solidago). Felmerül a kérdés, jó-e a nagyon 
fejlett infrastruktúra, ha a térkő alatt pusztul a 
talaj és a csapadékvíz kivezetés is nehézségekbe 
ütközik? Jó-e a tömegturizmus iránya? Hová 
vezet a generációk hiánya a konyhakerti, ház-
táji gazdálkodási formáknál? Elgondolkodató 
kérdések, felelősségteljes válaszokat várva”. 

A konferencia klímatudatos szemléletben 
zajlott, hisz a vendégek helyi termelőktől 
származó termékeket fogyasztottak, így te-
rítéken voltak a csapvízzel kevert különböző 
gyógynövény szörpök, termelői sajtok, hal- és 
húsáruk, valamint a helyben készült friss pék-
sütemények is. Gyenesdiás folytatja megkez-
detett zöld útját és bízik abban, hogy egyéni 
szinten valamennyi lakója támogatja ennek 
törekvéseiben.

http://www.gyenesdias.hu/gyenesdias_tartotta_orszagos_konferenciajat_a_klimabarat_telepulesek_szovetsege
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Tisztelt Magyar Honfitársak 
gyenesdiási polgárok!

Olyan időt élünk, amelyben félre kell tenni a 
politikai nézeteket és viszálykodást, egymást 
támogatva a nemes cél érdekében. Ismét ér-
telmet kaptak Petőfi sorai: „Talpra Magyar, hí 
a Haza”!

A jó Isten ide teremtett bennünket, mert itt 
van feladatunk, amit az irányításával el kell 
végeznünk. Kötelességünk megőrizni a hi-
tünket és a nemzeti öntudatunkat akkor is ha 
külső  nagyhatalmak, nagyhatalmú emberek 

ránk akarják kényszeríteni  a saját világné-
zetüket. 

Ez a nézet számomra és gondolom minden 
jóérzésű honfitársunk számára sok kérdést 
vet fel.

Kellene nekünk befogadni más kultúrájú 
embereket, akiben szikrája sincs az európai 
kultúra és az európai emberek iránti tisztelet-
nek?    NeM

Kell hozzájárulnunk Gyermekeink és a Nők 
szexuális zaklatásához?     NeM

Akarjuk veszélyeztetni a szabad mozgásun-
kat ünnepeken, szabadtéri összejöveteleken, 

kirándulás és strandolás közben?    NeM
Szükségünk van egy olyan felnőtt ember 

csoportra, akik soha nem tanultak, dolgoztak, 
itt talán fognak?    NeM  

Anyák, akik öngyilkos merénylőket szül-
nek, a mi adónkból felneveli, majd nem tud-
juk, mikor támad ellenünk.  

Ne kockáztassunk! Október 2-án nem párt-
ról, belpolitikai küzdelemről van szó.  A tét, 
hogy meg tudjuk- e védeni közösségeinket, 
családjainkat, kultúránkat és mindazt, ami 
magyarrá teszi a Magyarországot.

 Márkus Mariann

HeLyI VáLASzTáSI IROdA KÖzLeMÉNye
Magyarország köztársasági elnöke or-

szágos népszavazást tűzött ki, időpontja: 
2016. október 2. (vasárnap).

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 
óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, 
amelyben a választópolgár szerepel a név-
jegyzékben. Mindhárom szavazókör az Álta-
lános Iskolában található (Kossuth L. u. 91.).

Amennyiben nem az állandó lakóhelyén kí-
ván szavazni, átjelentkezési kérelem nyújtha-
tó be legkésőbb 2016. szeptember 30. (pén-
tek) 16 óráig, a kérelem elérhető a www.
valasztas.hu oldalon, illetve Helyi Választási 
Irodában.

A mozgásában egészségi állapota, vagy 

fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, 
meghatalmazott útján vagy levélben, moz-
góurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 
2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig a 
Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 
15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizott-
sághoz. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a 
www.valasztas.hu oldalról, vagy személyesen 
a Helyi Választási Irodában.

A választópolgár személyazonosságának és 
lakcímének igazolására elfogadható: 

A személyazonosság igazolására alkal-
mas:

-  magyar hatóság által kiállított személy-
azonosító igazolvány 

-  magyar hatóság által kiállított vezetői en-
gedély

-  magyar hatóság által kiállított útlevél, 
ideiglenes útlevél

A lakcím igazolására alkalmas:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány
-  régi könyvecske formátumú személyazo-

nosító igazolvány amennyiben a lakcímet 
tartalmazza

Személyazonosság csak a szavazás nap-
ján is érvényes igazolvány valamelyikével 
igazolható.

 Czibor Zoltánné
 HVI vezető

F e L H í V á S !
Településünk az idei évben a Diási Játékstrand területével csatlakozik a 2016. október 1- 8 között megrendezésre kerülő 

IV. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversenyhez. A verseny időtartama alatt TILOS a verseny zavarása, TILOS a horgászat a 
strand területén, valamint annak 200 méteres környezetében, továbbá TILOS csónak és egyéb vízi jármű használata és a fürdőzés! 

Megértésüket köszönjük! Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

ARAdI VÉRTANÚK NAPJA
Október 6-án, csütörtö-

kön 18 órakor a 48-as em-
lékműnél csendes gyertya-
gyújtással emlékezünk az 
Aradi Vértanúkra.

Mindenkit szeretettel várunk!Könyvtárunk ismét csatlakozik 
az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozathoz.

Október 4-én, kedden 17.30-tól a 
könyvtár vendége lesz dr. Vajda 
Gábor háziorvos. Előadásának 

címe: „Mozgásszervi betegségek 
időskorban”

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk a Községháza 

nagytermébe!

Tisztelt Nyugdíjasok!
Értesítjük a GyeNeSdIáSI NyUGdíJAS 

KLUB tagjait, valamint a Gyenesdiáson élő 
nyugdíjasokat, nőket és férfiakat, a települé-
sünkön élő külföldi személyeket, hogy 2016. 
szeptember 27-én, 17 órai kezdettel meg-
kezdjük klubfoglalkozásainkat.

 Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
 Tánczos Lászlóné, Marika

2016. október 4.

http://www.valasztas.hu
http://www.valasztas.hu
http://www.valasztas.hu
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Spirituális beszélgető kör
Spirituális beszélgető kör indul a 

gyenesdiási József Attila Klubkönyvtárban 
szeptember 17-én (szombaton), 16-18 óráig.  
Témák: veganizmus, földönkívüliek, párhu-
zamos dimenziók, gnoszticizmus, asztroló-
gia. A beszélgető kör ingyenes. Mindenkit 
szeretettel várunk! Cím: Gyenesdiás, Kossuth 
Lajos u. 97 (Önkormányzat mellett). E-mail: 
ssolyom1@gmail.com

* * *

Szakkörök a Pásztorházban
A nyári szünet után októberben újra indul-

nak szakköreink.
Várjuk vissza tagjainkat, és szívesen foga-

dunk új jelentkezőket!
Kosárfonás keddenként 15 - 17 óráig, 

vagy 17 - 19 óráig
Első foglalkozás: október 4.
Szövő - és népi kismesterségek szakköre 

szerdánként 16 - 19 óráig
Első foglalkozás: október 5.
További információ:
Hársfalvi Györgyné Ildikó 30/342-3934

* * *

Felhívás
Szeptember 29-én tartjuk Gyenesdiáson az 

Anyatejes Világnapot, amelyen egy rögtön-
zött kiállításon szeretnénk bemutatni anyáink, 
nagyanyáink korában használt babaholmikat 
(az eldobható pelenka előtti időkre gondo-
lunk). Ilyenekre számítunk: babakocsi, cu-
misüveg, játékok, ruhák, stb, és esetleg olyan 
fényképek amelyeken ezek láthatók. Kérjük, 
ha valakinek vannak ilyen tárgyai és szívesen 
kölcsönadná, jelezze a Klubkönyvtárban! 

Gyenesdiás, Kossuth L. 97. 83/314-507, 
30/342-3934   

„TáNCHáz  a javából!”  
Táncház-sorozat indul Gyenesdiáson, országos hírű 

zenészekkel, táncosokkal
 A Gyenes Néptánc Együttes és a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány 

szervezésében egy tíz alkalmas táncház-sorozat veszi kezdetét 
szeptemberben.

Az első zenés-táncos est időpontja: 2016.szeptember 23. (péntek) 19 óra
Helyszín: Gyenesdiási Kárpáti János ÁAMI aulája

Muzsikál: Pálházi Bence Bandája 
(a budapesti Zeneakadémia mesterképzéses növendékei)

Táncot tanít:
Fodor Mátyás (Aranysarkantyús szólótáncos) és Fodor Zsófia

Belépés: ingyenes • Étel – ital: „batyuból”
Sok szeretettel várunk mindenkit! – korosztálytól és táncos tudástól függetlenül! 

További információ: Fodor Zsófia (+70/ 4522-400)

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata támogatásának köszönhetően valósul meg.

mailto:ssolyom1@gmail.com
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GyeNeSdIáSI TURISzTIKAI 
eGyeSÜLeT HíReI

Ősszel is Balaton
Kóstoljon bele az élményekbe – akár ősz-

szel is! A Nyitott Balaton kampány folytató-
dik, melynek keretében októberben számta-
lan program várja a Nyugat-Balaton régióba 
érkezőket, illetve itt élőket. Gyenesdiáson is 
a balatoni borok, a helyi kemencés ételek 
és az aktív programok állnak az őszi akció 
középpontjában.

Kiemelt rendezvényünk október 1-én a 3. 
Gyenesi Íz-lelő, majd október 8-án a Hobbi 
Pékek Találkozója, továbbá felfedezésre vár 
az őszi természet gyalog vagy kerékpáron, és 
garantált programhelyeink is. Mindezekhez 
a szálláshelyek ajándék éjszakákat kínálnak. 
Online (adGrants és facebook) kampányunk 
mellett budapesti kitelepülésen (Vágta Korzó, 
és Autómentes Nap az Andrássy úton) is nép-
szerűsítjük az őszi kínálatot. 

Keresse a Tourinform irodát csatlakozási 
szándékával!

Meghívó a Balatoni Kurzusok soron kö-
vetkező programjára: 

Lukács István: A Séf. Könyvbemutató és 
író-olvasó találkozó

Október 3-án, hétfőn, 17 órakor a szerző és 
Lukács István háromszoros szakács Oscar dí-
jas Séf bemutatják  „A Séf” című könyvet egy 
kötetlen író-olvasó találkozó keretén belül. 

Helyszín: A Darnay. Pince, rendezvénypajta 
és piknikkert. 

Felhívás: I. Hobbi Pékek Találkozója
Hagyományteremtő szándékkal kerül meg-

rendezésre október 8-án, Gyenesdiáson a 
Hobbi Pékek Találkozója. Szeretettel várja a 
szervező Somogyi Zoltán Max azokat a bátor 
jelentkezőket, akik otthon rendszeresen süt-

nek kenyeret, illetve más finom pékárut, vagy 
még csak kacérkodnak a gondolattal és szíve-
sen bepillantanának a kenyérsütés fortélyaiba. 

A teljes programkínálat megtekinthető a 
www.gyenesdias.info.hu oldalain, illetve ér-
deklődjön a Tourinform irodában!

PolGárŐr eGyeSüleT 
HíReI

A Közbiztonság megőrzése a vendég Pol-
gárőrökkel, Gyenesdiás strandjain, parko-
lóiban és közterületein.

2016-ban immár 7. éve a Gyenesdiási Pol-
gárőr és Vízi Egyesület szervezésében Gye-
nesdiás Nagyközség Önkormányzata, a Zala 
Megyei Polgárőr Szövetség és a Gyenesdiási 
Általános Iskola támogatásával, a Magyar-
ország keleti országrészéből jöttek a vendég 
polgárőrök segíteni a településünk strandjain, 
a hozzá tartozó parkolóinak és a közterüle-
tek közbiztonságának megőrzéséhez. Idén is, 
mint az előző évekhez hasonlóan olyan sokan 
jelentkeztek, hogy az időpontok betelte miatt, 
körülbelül 6-8 egyesü-
letnek már nem jutott 
lehetőség. Örömünkre 
szolgált viszont, hogy 
akik itt voltak, szolgá-
lataikat nagy szakérte-
lemmel, tisztességgel 
és a külföldi és magyar 
strandoló vendégek 
megelégedésére tették. 
A településünk lakossá-
gának visszajelzése is 
azt bizonyította, hogy a 
Polgárőrök jelenléte a 
közterületeken, nagy-
ban növelte a lakosság 

biztonságérzetének növelését. A vendég 
polgárőrök a strandok biztonságának őrzését 
de.10 órától, du. 18. óráig látták el, valamint 
20.00 órától másnap reggel 06.00 óráig éjsza-
ka is járőröztek strandjainkon. Az első csoport 
június 24.-től a Szabolcs-Szatmár –Bereg 
megyei Kékcse-Kisvárda Polgárőr Egyesü-
let volt, egy hetes turnusokban 10 fővel. Ezt 
követően egy hetes szolgálatot a Gyenesdiási 
PVE tagjai látták el kifogástalanul, majd ezt 
követően a Nógrád megyei Héhalom egyesü-
let tagjai az ifjú polgárőreinek is lehetőséget 
adva két héten keresztül vállalta a bűnmeg-
előzési feladatot, melynek csoport vezetője, 
Kopó Mátyás nagy odaadással profi szinten 
koordinálta a tagokat. Köszönetünket fejez-
zük ki a többi Polgárőr Egyesületek tagjainak 
is, melyet itt felsorolva teszem meg. A Szol-
nok megyei Tiszaföldvár-Jászjákóhalma PE, 
Ceglédi PE, és Kunmadaras Polgárőr egye-
sületeinek tagjai, akik már ismerősök voltak 
itt, sokan felismerték őket, akik immáron több 
éven keresztül jelentkeztek szolgálatra ná-
lunk. A Hajdu-Bihar megyei, Debreceni PE 
a Civis városért tagjai, teljes létszámában ifjú 
Polgárőrökkel, a csinos lányaikkal nagy szim-
pátiát váltottak ki a fürdővendégek körében 

A gyenesdiási Németh Viktória tart a cél felé

Festetics vágta 
a hagyományok jegyében

A Festetics-vágta rendezvényre, a Helikon 
Kastélymúzeummal közös rendezésben, au-
gusztus 20-21-én került sor. Az első, szomba-
ti napon a keszthelyi Festetics-kastély udva-
rában - nagy érdeklődés mellett -zajlottak a 
programok: népzene, gyermekműsorok, harci 
bemutatók, lovasbemutatók, huszárműsor, 
agarász bemutató, stb. Vasárnap a gyenesdiási 
Faludi síkon – a Nemzeti Vágta előfutamon – 
9 település lovasa küzdött a budapesti döntőn 
való részvétel jogáért. A gyenesdiási verse-
nyen 3 lovas jutott tovább: Baumann Adrienn 
– Tata, Somogyi József – Kapuvár és Németh 
Viktória – Gyenesdiás képviseletében.

Az idén először rendezett kocsitoló ver-
senyen Ábrahámhegy csapata győzött, a 
gyenesdiási csapat szerencsésen „bukott”, bár 
így is célba vitték versenyzőink a kocsit.

Szintén újdonság volt a parasztolimpia, 

igaz csak két csapatunk 
nevezett – a gyenesdiási 
Huszárbandérium és egy 
gyenesdiási válogatott 
– akik fej-fej mellett 
végeztek, közösen 
foglalhatták el a dobogó 
legmagasabb fokát.

Természetesen a 
lovasfutamok és a már 
említett programok 
mellett látványos - hun 
harcosok, íjászok, ló-
idomítás-, solymász-, agarász-, kocsi kocsi-, 
keleti harci kocsi-, egyéb lovas- és lovasfogat 
- bemutatók, ügyességi gyorsasági versenyek 
és a Magyar Nemzeti Lovas színház vezetője, 
Pintér Tibor és partnernője előadása színesí-
tették a programot.

A továbbjutott települések és lovasaik: 
Tata: Baumann Adrienn, Kapuvár: Somo-
gyi József, Gyenesdiás: Németh Viktória, 

Keszthely: Varga zoltán  
Ezúton is gratulálunk a továbbjutottaknak 

és reméljük, hogy méltó módon helyt állnak 
majd a Budapesti versenyen az általuk képvi-
selt település nevének öregbítésével. 

Szeretnénk a rendezőség nevében megkö-
szönni mindenkinek aki segítette ezt a nagy-
szabású rendezvényt bármilyen formában, a 
sikeres megvalósulásában.

http://www.gyenesdias.info.hu/
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szolgálataik alatt Komádi Lenke ny.á rendőr 
őrnagy asszony vezetésével.  Itt voltak újonc-
ként, utolsó csoportként augusztus 19-26.-ig 
a Tolna megyei Várdombi PE tagjai is, akik 
szintén elhozták ifjú polgárőr tagjaikat, a Zala 
megyei Zalakoppányi PE.2 ifjú polgárőreivel 
kiegészülve is. Ez az egyesület is nagy oda-
adással végezte szolgálatait Szénási Lajos el-
nök vezetésével. A záró napon, kis ünnepélyes 
keretek között megvendégelve, közösen fő-
zőcskézve finom vadpörkölt vacsorát szolgál-
tunk fel tiszteletükre. Meghívott vendégként 
megtisztelte jelenlétével a polgárőröket, 
Góth Imre alpolgármester, Pénzváló József 
a Városi rK –bűnmegelőzési és határren-
dészeti igazgatója, Urbán zoltán a zMPSz 
kistérségi régió vezetője. A GyPVE elnöke 
Szabó Sándor köszöntötte a megjelenteket, 

majd méltatta a vendég polgárőrök munká-
jának hasznosságát, melyet példaértékűnek 
nevezve ajánlotta a Balaton minden települé-
sének megfontolásra. Ezt követően Pénzváltó 
József alezredes,  köszönetét tolmácsolta a 
Kapitány Úr megbízásából. Kifejtette, hogy 
a Gyenesdiási egyesület kezdeményezése, 
a Bűnmegelőzési programjának megvaló-
sításával olyan eredményt produkált mely 
eredményeként a nyári időszakban a Zalai 
Balaton parti települések között, csak Gye-
nesdiáson volt 100 százalékos, a Bűnmeg-
előzési programnak köszönhetően, nem volt 
rablás, kifosztás, gépkocsi feltörés a parko-
lókban és a közterületeken és a polgárőrök je-
lenlétének a település belterületi mozgásának 
köszönhetően lakás feltörés sem volt ebben 
az időszakban. 

Góth Imre alpolgármester megköszönte 
Gyenesdiás Önkormányzatának nevében a 
vendégpolgárőrök áldozatos munkáját, tele-
pülésünk biztonsága érdekében. Kifejtette, 
ezek a polgárőrök a településünk mindenko-
ri vendégeként számíthatnak Gyenesdiásra, 
családtagjaikkal együtt. Végezetül Horváth 
Kornél a Bűnmegelőzési program koordiná-
tora, vázolta az itt eltöltött közel 10-11 héten 
keresztül végzett munkát, megköszönve a pol-
gárőrök áldozatos munkáját, amelyek barát-
ként számíthatnak mindenkor, a Gyenesdiási 
Polgárőrökre és visszavárjuk őket jövőre is. 
Közös fényképpel búcsúztattuk az idei Bűn-
megelőzési Programot az utolsó csoportjával 
és utána jó hangulatú beszélgetésekkel zárult 
az idei esztendő.

 Horváth Kornél Gypve titkár

VARázSHANGOK 
eGyeSÜLeT HíReI

Baba-mama klub
A nyári szünet után szeptembertől újra vár-

juk a 0-3 éves gyermekeket és szüleiket a ba-
ba-mama klubra a gyenesdiási Községházán! 
Minden szerdán 10.00-tól zenebölcsis foglal-
kozás lesz és minden hónap 3. szerdáján ezt 
követi 11.00-tól a játszóházzal és előadással 
egybekötött klubélet.

Tehát a következő időpontokban lesz idén 
a zenebölcsi és baba-mama klub a Község-
házán:

2016.09.21. szerda 10.00. és 11.00-tól ba-
ba-mama klub

2016.10.19. szerda 10.00. és 11.00-tól ba-
ba-mama klub

2016.11.16. szerda 10.00. és 11.00-tól ba-
ba-mama klub

2016.12.21. szerda 10.00. és 11.00-tól ba-
ba-mama klub

Szeretettel várunk benneteket! 
Koronczné Cserép Ilona védőnő és Kőhalmi 

Ági
Szeretettel várjuk minden régi és új 

zenebölcsisünket is!
Érdeklődni a foglalkozásról itt lehet: 

Kőhalmi Ági, +3630/339-1959

A Burgonyafesztiválon szombaton lesz 
Varázshangok Játszóház 15.00-19.00-ig! 
Várjuk a játékos kedvű gyerekeket és felnőt-
teket egyaránt!

További információ: Kőhalmi Balázs 
+3630/347-6036

eGyHázKÖzSÉGI 
HíReK

Szentmisék és Istentisztelet Gyenesdiáson
Diáson minden vasárnap 8.15 órakor
Gyenesen minden vasárnap 10 órakor
Kedves Híveink!
Az egyházakat a Magyar Állam nem tá-

mogatja, ezért az egyházak működtetését az 
oda tartozó híveknek kell biztosítani. Ennek 
formája az egyházi adó befizetése. Az egy-
házközség képviselő testülete ezt évi 5000 
Ft/év látja biztosítva. Gyerekek és tanulók 
mentesülnek az adó befizetése alól. A befi-
zetést a helyi takarékszövetkezetnél lehet 
megoldani. 

A hitoktatás megindult, köszönjük a hittanos 
gyerekek szüleinek, hogy gyermekeik vallá-
sos nevelését komolyan veszik. A vallásos 
nevelés egyik sarkalatos pontja, hogy a 
gyerekek megszokják, egy közösségbe tar-
toznak, a Katolikus egyház közösségébe. 
ennek kialakulása a vasárnapi mise láto-
gatással lehetséges.

 Deák Ákos
 plébános

MAGyAR VáNdO KLUB 
HíReI

Egy keleti mondás szerint: A mellettünk fo-
lyó vízéből annyi a miénk, amennyit kimerí-
tünk.

Valahogy ez jutott eszembe, amikor a gyér 
számú jelentkezés miatt törölni kellett klu-
bunk programjából a nagykanizsai utunkat. 
Elfolyt a víz…  Pedig a Dödölle-fesztivál 
országos hírű, immáron tizenharmadszor ren-
dezték meg. Lehet, hogy babonásak voltak a 
távolmaradók?  Nem tudom.  Mindenesetre, 
klubunk programjai között nem a 13.-ik lesz 
a következő…

A nyugati határszélre utazunk, október 
elsején, szombaton.

Kőszeg és Velem várja a Magyar Vándoro-
kat. A Jurisics vár, a Postamúzeum, Hősök ka-
puja, Tábornok-ház, - a pinceborozók sajátos 
hangulata… - és még sorolhatnám a sok-sok 
látnivalót. Velemben a Népművészeti műhely 
központját is megnézzük, hiszen itt „dolgo-
zik” a víz hajtotta gatterfűrész is, de nem ma-
radhat ki az a hely sem, ahol 1945-ben őrizték 
a Szent Koronát.

Csodákat is ígérhetünk, hiszen a ma még el-
érhetetlen vágyak érdekében a Hétforráshoz 
is elmegyünk. A hagyomány szerint, aki iszik 
mind a hét forrás vízéből, annak egy kíván-
sága teljesülni fog! Arról persze nem szól a 
legenda, hogy mikor?

Tessék tehát eljönni, kipróbálni, inni belőle 
és kívánni valamit…

Hogy én mit kívánnék előzetesen? Szép ki-
rándulóidőt arra a napra és sok szép élményt, 
hogy a velünk utazók elmondhassák: Ismét 
egy élménydús kiránduláson vettünk részt! 

Jelentkezni lehet a magyar-vandor-01@
freemail.hu e-mail címen, valamint az ön-
kormányzat épületében működő József 
Attila Klubkönyvtárban.

Klubunkba belépni végtelenül egyszerű, 
hiszen várunk közénk mindenkit, aki nyitott 
szemmel és szívvel közelít Hazánk épített és 
természeti örökségeihez. És ha klubtagunk 
lett, akkor minden utunkon szeretettel látjuk! 
Legközelebb mindjárt október elsején…

 Csányi Zoltán
 - a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

TeRMÉSzeTHázA 
HíReI

szept. 18. A szőlőmagok titkai – elő-
adás, interaktív programok

okt. 4 – 7. Erdők hete – program az 
osztályok részére

nov. 6. Szent Hubertus – a vadászok védő-
szentje, előadás, interaktív programok 

nov. 27. Ne vásárolj semmit! nap 
– vetélkedő, interaktív programok

dec. 4.  A fogyatékkal élők világnapja al-
kalmából programok a Természet Házában 

dec. 11. Téli madárvendégek – előadás, 
interaktív programok – madáretető készítés

Szakköri foglalkozások (egész évben)
MESZ: Mese szakkör
CSOSZ: Csodabogyó szakkör

mailto:magyar-vandor-01@freemail.hu
mailto:magyar-vandor-01@freemail.hu
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TeSz: Természet járó szakkör
MASZ: Madarász szakkör 

09. 07. MeSz Vízipók
09. 08. CSOSz A gombák felépítése és   

anyagcseréje
09. 14. TeSz Az év fája
09. 15. MASZ Vonulás
09. 21. MeSz dr. Bubó
09. 22. CSOSz A gombák felismerése, a 

gombagyűjtés legfontosabb szabályai
09. 28. TeSz Az év madara
09. 29. MASZ Költöző madarak I.
10. 05. MeSz A nagy ho-ho-ho horgász
10. 06. CSoSZ Őszi nagygombák
10. 12. TeSz Az év rovara
10. 13. MASZ Költöző madarak II.
10. 19. MeSz Pinokkió 
10. 20. CSoSZ Őszi vadgyümölcsök 
10. 26. TeSZ Az év hüllője
10. 27. MASZ A madárgyűrűzés I.
11. 02. MeSz Pinokkió
11. 09. TeSZ Az év emlősei
11. 10. CSoSZ Őszi nagygombák
11. 16. MeSz Pinokkió
11. 17. MASZ Téli madáretetés I.
11. 23. TeSz Hazai vadász
11. 24. CSoSZ Őszi vadgyümölcsök 
11. 30. MeSz Pinokkió
12. 01. MASZ A madárgyűrűzés II.
12. 07. TeSZ Fűben, fában orvosság
12. 08. CSOSz Téli nagygombák
12. 14. MeSz Pinokkió
12. 15. MASZ Téli madáretetés  II.

KeRTBARáT KÖR 
HíReI

Csütörtökön megtartott előadáson ismét ta-
nultunk, Dr. Szeglet Péter egyetemi docens 
„tanáros módszerrel”, humorral a megje-

lenteket bevonva remek növényismertetőt 
tartott, vetítéssel. Volner Lajos elnök hozott 
friss növényeket, szárított teákat szemlélte-
tésül. Sokan fogyasztjuk a gyógynövényeket 
teaként, fűszerként és ezt jól tesszük, mert 
„fűben, fában orvosság”.

Említésül egy párat: Fűzfa kérge szalicil 
tartalmú, láz és fájdalomcsillapító.

Nyárfa: balzsam tartalmú rügyek, 
szappanok készítése, csíraölő stb.

Hársfa: virága teának izzasztó hatású 
megfázáskor jó, éremleszedésre, fejfájásra 
és a kéregkivonata vesekő, köszvény 
kezelésére.  Mézről nem is beszélve milyen 
jótékonyan hat.

Bodza: teának, szörpnek magas a C-vitamin 
tartalma, gyökere vesepanaszokra, levele 
zúzódásra.

Medvehagyma hagymájával fogyni lehet. 
Csalánból egy tejszínes leves nagyon ízletes 
és tápláló levelében magas a vas. Teája –
gyökér- vizelethajtó stb. Gyermekláncfű 
vagy Pongyola pitypang, amíg nem virágzik 
a levele finom salátának C- vitaminban 
gazdag.

Ezek a növényismeretek tájékoztató 
jellegűek, tehát a fogyasztásuk körültekintést 
és szakemberrel való konzultációt igényel. 
Az előadás végén Volner Lajos erre külön 
felhívta a résztvevők figyelmét.

Az előadás másik előadója Dr. Alföldi 
Zoltán egyetemi docens volt. Ő az 
anyarozsról hozott anyagot és természetesen 
mintát is. Az anyarozs vagy varjúköröm 
(Claviceps purpurea) nevű gabonaparazita, 
leggyakrabban a rozsban, de búzában, 
árpában, fűféléken is megtalálható. Ha a 
lisztbe belekerül mérgező hatású. Régebben 
a Szent Antal tüze nevű betegségnek 
(ergotizmus) az anyarozs-mérgezés volt 
az okozója. Az anyarozst mesterségesen 

fertőzött gabonatáblákon termesztik a 
gyógyszeripari felhasználása miatt.

Amin alkaloidok: ergometrin - a szülés 
megindítására, gyorsítására és érösszehúzó 
hatása miatt a szüléssel kapcsolatos vérzések 
csökkentésére használják.

-Peptid alkaloidok: ergotamin – erős 
összehozó hatása vérnyomást emel.

Szintetikus és fél szintetikus vegyületek: 
lizergsav-dietilamid (LSD) 

Tehát nem részletezem tovább a 
gyógyszergyárnak igen fontos ez a 
fitopatogén gomba.

Dr. Szeglet Péterrel egyeztetve meghívót 
kaptak a kertbarát klub tagjai, hogy gomba 
ismeretre elkísérhetjük és a talált és szedett 
gombát – csak ami ehető- hazahozhatjuk. 
Köszönjük! 

Könyvajánlás: László-Bencsik Ábel: 
Gyógynövények / Ősz

Lesley Bremness: Fűszer –és 
Gyógynövények

Jethro Kloss: Gyógyító növények

A soron következő klubnapunk: 2016. 
október 6-án lesz a Klubkönyvtárban.  

Téma: kiskerti őszi betakarítás, 
gyümölcsök, zöldségek eltevése télire:- 
lekvárok, csatnik, ketchupok savanyúságok,

Recept versenyt hirdetünk, akié a 
legjobb lesz, kap egy füge csemetét – 
csopaki mézédes-

kérjük elküldeni a: kertdoki01@gmail.com  
email címre, vagy a Klubkönyvtárba.

Aktuális témák: talaj előkészítése vetéshez 
– morzsalékos, de nem poros- szerves anyag 
visszapótlás – érett istállótrágya- Egyebek.

Szívesen látunk- várunk- sorainkba új 
tagokat is. Facebookon is olvashatóak 
vagyunk.

Mindenkinek jó munkát –recept írást- és 
szép napot!

I. BALATONI HAL- ÉS 
TerMelŐi PiAC

Programok: 
•	  2016. szeptember 17. 

V. Gyenesdiási Burgonyanap 
•	  2016. szeptember 17-én és 24-én (szomba-

tonként) 14.00 órától:  Szakértővel veze-
tett gombatúra a Keszthelyi-hegységben.  
(Indulás 14.00 órakor a piacról egyéni gép-
járművekkel)

A piac nyitva tartása: 
2016. szeptember 5 - szeptember 24: szom-

bat-vasárnap 10.00-21.00
Részletes tematikus programok és terme-

lők akciós ajánlatai a piac Facebook olda-
lán, vagy a piac hirdető tábláján.fotó: Hársfalvi György

https://hu.wikipedia.org/wiki/Remete_Szent_Antal
mailto:kertdoki01@gmail.com
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GyeNeSdIáSI KÖzÖS 
ÖNKORMáNyzATI HIVATAL 

HíReI

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
nevében köszönetet mondunk Száva zol-
tánnak, a Swarco Traffic Hungaria Kft. igaz-
gatójának a Kossuth L. u. 97. előtti kijelölt 
gyalogos átkelőhely két oldalán, elhelyezett 
Led lámpákat ingyen telepíttette, a gyalo-
gosok jobb láthatóságáért, és az átkelőhely 
fokozottabb megvilágításáért.

A gyalogátkelőhelyeket szürkületben, éj-
szaka, illetve gyenge látási viszonyok esetén 
meg kell világítani. A FUTURLUX CROSS-
WALK segítségével a gyalogosok lényegesen 
jobban észlelhetővé és láthatóvá válnak a zeb-

rán az oldalirányban megvilágított forgalmi 
sávoknak köszönhetően. Az oldalirányú fény 
és a háttér kontrasztjában a gyalogosok opti-
málisan észlelhetővé válnak. 

Tájékoztatás
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, 

hogy szeptember 01.-től változott a hulla-
dékszállítás rendje. A kommunális (háztartá-
si) hulladékot már csak hetente egyszer viszik 
szerdai napokon.

A szelektív hulladékot pedig kéthetente to-
vábbra is keddi napokon.

PROGRAMMe UNd 
VeRANSTALTUNGeN IN 

GyeNeSdIáS
yoga für Anfänger – Ideale Übungen für 

das Rückgrat
Unter der Anleitung von Frau Dr. Ildikó 

Szabó finden die Sitzungen jeweils montags 
um 18 Uhr im Fitnessraum des Gyeneser 
Kindergartens statt. Dauer 1 Stunde, Yoga-
Matte und leichte Kleidung sind erforderlich. 
Nähere Informationen telefonisch unter 06 30 
/ 972 7351

IV. Internationaler Angelwettbewerb in 
Gyenesdiás

ACHTUNG:
Vom  1. Oktober (Samstag) 8.00 Uhr – 8. 

Oktober (Samstag) nachmittags findet an 
den Balatoner Stränden ein internationaler 
Angelwettbewerb statt. In dieser Zeit  sind 
Behinderungen und Beeinträchtigungen 
der Wettkämpfe untersagt. Baden, Fischen 
und Angeln im Strandbereich und Umkreis 
von 200 m sind verboten, weiterhin ist das 
Befahren des Sees mit Booten oder anderen 
Wasserfahrzeugen nicht erlaubt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Verwaltung der Großgemeinde Gyenesdiás
Samstag, 17. September von 14 – 20 Uhr 

– 5. Gyenesdiáser Kartoffel-Tag auf dem 
Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt

An diesem Tag dreht sich alles um die 
Kartoffel-Knolle. Die Veranstaltung wird 
in Zusammenarbeit mit dem Gyenesdiáser 
Gemeindeamt und dem Agrarzentrum 
der Keszthelyer Pannon-Universität 
(Kartoffel-Forschungszentrale) organisiert. 
Eintritt frei – jeder ist willkommen! 
 
14.00 Uhr:  eröffnung 
Auf dem Marktplatz werden die verschiedenen 
Keszthelyer Kartoffelarten vorgestellt. 
Sie werden auch zum Kauf angeboten, 
damit Sie zu Hause in der eigenen Küche 
ausprobieren können, welche Sorte Ihnen 
am besten schmeckt und welche Kartoffeln 

Sie im nächsten Jahr im Garten anpflanzen 
möchten. Es gibt Fachberatung, Tipps und 
Antworten auf Ihre Fragen. Danach beginnen 
die Vorbereitungen für den Koch- und 
Rezeptwettbewerb. Vorherige Anmeldung ist 
erforderlich.

15.00 Uhr: Beginn des 
Unterhaltungsprogramms, 16.30 Uhr: 
Konzert für Familien von Gryllos Vilmos

17.30 Uhr Die Gewinner werden 
bekanntgegeben: Die drei besten Köche/
Kochgruppen werden von der Jury 
belohnt. Die Besucher können von 
den Kartoffel-Spezialitäten probieren. 
18.00 Uhr Tanzmusik mit der Roulette Band

Herbstaktion am Balaton 
Nach der erfolgreichen Frühjahrsaktion 

starten wir nun auch Programme im Oktober, 
denn es lohnt sich, im Herbst zum Plattensee zu 
fahren. Das Angebot für einen entspannenden 
und anregenden Urlaub am Balaton ist 
vielseitig und so bunt wie die Blätter. Die 
West-Balaton Region hat im ganzen Herbst 
für Kulturliebhaber, Bewegungshungrige und 
Genießer viel zu bieten. Herbst bedeutet auch 
Weinkultur und Gaumenfreuden erleben!

Der Balatoner Tourismusverband kündigt 
im Rahmen des Projekts Balaton+ (Nyi-
tott Balaton) eine Herbstaktion an, um den 
Gästen mit zahlreichen Spezialprogrammen, 
Veranstaltungen und Extras zu zeigen, dass 
die Balaton-Region nicht nur im Sommer so 
einiges zu bieten hat.

Am Samstag, 1. Oktober findet der III. 
Gyeneser Genuss-Tag statt. „So schmeckt 
es in Gyenesdiás”. Mit einem Genuss-Ticket 
können Sie an diesem Tag in 2 von den 4 
teilnehmenden Restaurants die angebotenen 
Drei-Gänge-Menüs probieren. Dazu werden 
Wein oder leckere Erfrischungsgetränke 
serviert. Alle Genießer und Weinliebhaber 
sollten sich den Genuss-Tag in Gyenesdiás 
nicht entgehen lassen. 

Teilnehmende Restaurants: Piroska csár-
da, Sporthaus, Szt. Ilona csárda und Torony 
csárda. Essen und Trinken von 11.00 bis 18.00 

Uhr, ab 18.00 Uhr Abschlussprogramm beim 
Darnay Keller. Köstliche Weine, gute Laune, 
Unterhaltung mit Freunden und Familie.  
Tickets können im Tourinform-Büro erworben 
werden. Details, Ticketpreise kommen später! 

Am Montag, 3. Oktober in der 
Veranstaltungsscheune beim Darnay-Keller: 
Lukács István, Autor des Buches „A Séf” 
(Der Koch) – Vorstellung und Lesung.

Samstag, 8. Oktober, 15 Uhr - erstes 
Treffen der Hobby-Bäcker.  In der 
Veranstaltungsscheune beim Darnay-
Keller erwarten wir alle, die gern zu Hause 
leckeres Brot backen und die Feinheiten des 
Brotbackens mit ihren Erfahrungen und Ideen 
bereichern.

Verschiedene Angebote nicht nur für 
unsere Gäste, denn jeder ist willkommen und 
kann teilnehmen: Besuch beim Herd-Doktor 
im Antikofen-Krankenhaus, Adrenalin und 
Konzentration im Abenteuer-Kletterpark, 
Kreativität im Keramikhaus, Bowling, Squ-
ash oder Billard im Sporthaus, Natur-Training 
im Haus der Natur Besucherzentrum, 
Reiten für Kinder, Weinverkostung im 
historischen Darnay-Weinkeller, Dinkel-
Erzeugnisse und Räucherfisch im Zöld 
Ház, geführte Wanderungen und spannende 
Mondscheintouren vom Haus der Natur 
Besucherzentrum, Fahrradverleih/
Fahrradtouren bei Caravan-Camping.

Ermäßigte Unterkünfte in teilnehmenden 
Hotels und Pensionen (2+1, 3+1), Herbst-
Schmankerl in einigen Restaurants. 

Ausführliche Informationen im Tourinform-
Büro

September-Programme auf dem 
Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt

Samstag 17. September: Kartoffeltag auf 
dem Markt und Kárpáti-Platz

Samstag 17. + Samstag 24. September: 
Geführte Pilztour in den Keszthelyer Ber-
gen, Abfahrt um 14.00 Uhr mit eigenen 
Fahrzeugen ab Marktplatz

Marktöffnungszeiten: 5. – 24. September 
samstags und sonntags 10.00 – 21.00 Uhr
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SPORT

PPKe-JáK RÖPLABdACSAPATA 
GyeNeSdIáSON

A tavalyi évhez hasonlóan a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtu-
dományi Karának röplabda csapata idén is 
Gyenesdiáson tartotta augusztus végi csa-
patépítő edzőtáborát. Csapatunk tíz tagja a 
Tulipán Bungalow Kempingben sátorozott 
a két éjszaka során. A Diási Játékstrandon 
három délutánt tölthettünk strandolással és 
strandröplabdázással.  ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani Friedrich düregger 
Úrnak, a Tulipán Bungalow Kemping tu-
lajdonosának a remek szállásért és Gál 
Lajos Polgármester Úrnak a térítésmen-
tes strandlátogatás lehetőségéért. Remél-
jük, hogy jövőre is jöhetünk.

Csehi Angéla
PPKE-JÁK mix röplabdacsapatának 

csapatkapitánya

OLIMPIKON Az ISKOLáBAN!

Érdekes látogatásra került sor szeptember 
elején a Kárpáti János Általános Iskolában. 
Az SZ-L Bau Balaton Vívóklub olim-
piai bronzérmes vívója Rédli András 
látogatott el az iskolába. A gyerekek 
nagy érdeklődéssel várták vívónkat, 
aki nagy örömmel mesélt az olimpiai 
élményeiről, a vívás szépségéről, valamint 
a sport előnyeiről. Válaszolt a felmerült 
kérdésekre, és mindenkit biztatott, válasszon 
valamilyen sportágat magának. Bemutatta 
az Őt elkísérő ifjú vívókat is, akik szintén 

meséltek a korosztályos versenyeken, 
edzőtáborokban szerzett élményeikről. 
András igazán közvetlen volt, bronzérmét 
nemcsak megmutatta, de körbe is adta, 
hogy a gyerekek közelről megnézhessék, 
sokan meg is foghatták. A találkozó végén 
még autogramosztásra is volt lehetőség. 
Reméljük négy év múlva újabb éremmel 
gazdagodhat! 

Ti pedig, gyerekek, kövessétek példáját, 
hiszen ahogy Andris mondta: „Vidéken is 
eredményes vívó válhat bárkiből!” 

CSAK RAJTATOK ÉS A KITARTá-
SOTOKON MÚLIK!!!

VíVáS GyeNeSdIáSON!

Az SZ-L Bau Balaton Vívóklub szakkört 
tart 6 éves kortól vívás sportágban!

Helye: Gyenesdiás, Kárpáti János Általá-
nos Iskola tornaterme

Edzési időpontok a tanítási idő keretein 
belül: kedd 14.45-15.40, valamint péntek 
14.00-14.55, az első edzés 2016. szep-
tember 13. Jelentkezni a tanítóknál, vagy 
személyesen az edzések előtt lehet. Kezdő 
vívóink felszerelését klubunk biztosítja!

Információkérés: Kovácsné Kopfer 
Beatrix vívóedző 0630-234-8620 
keszthelyvívas2000@citromail.hu elérhető-
ségen lehet.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL 
VÁRUNK!!!

elKeZdŐdöTT AZ 
ASzTALITeNISz IdÉNy IS

Az NB Dél-Nyugat csoportjában szereplő 
férfi asztalitenisz csapatunk hazai mérkőzé-
seit Vonyarcvashegyen az általános iskolá-
ban tartja. Sorsolásuk és az első két forduló 
eredményei:

Gyenesdiási ASE - Kaposvári AC 8:10
Győztek: Fazekas 3, Barabás 2, Bontó 2 és 

a Barabás – Fazekas páros 1.
Az erősellenfél ellen szorossá sikerült ten-

ni a mérkőzést.
Gyenesdiási ASE - Dunaújvárosi ASE 

10-8.
Győztek: Fazekas Nándor 4, Bontó 

Ferdinánd 3, Barabás Balázs 1, Kovács 
Renátó 1. és a Fazekas Nándor-Barabás 
Balázs páros 1.

Öt és fél órás kemény mérkőzés eredménye 
a fontos győzelem.

Gyenesdiási ASE - Mohácsi Torna Egylet, 
09. 18. 11:00 óra

Pestújhelyi SC - Gyenesdiási ASE, Buda-
pest, 09. 24. 11:00 óra

Polgárdi Városi SE - Gyenesdiási ASE, Pol-
gárdi, 10. 08. 11:00 óra

Gyenesdiási ASE - Kanizsa Sörgyár SE, 10. 
16. 11:00 óra.

Bonyhád Vasas AC I. - Gyenesdiási ASE, 
Bonyhád, 11. 05. 15:00 óra.

Gyenesdiási ASE - BVSC-Zugló III. 11. 13. 
11:00 óra.

PTE PEAC-Kalo-Méh III. - Gyenesdiási 
ASE, Pécs, 11. 19. 10:00.

NŐi lABdArúGó CSAPAT iS 
eLKezdTe

A Zala megyei I. osztályban szereplő női 
labdarúgó csapatunk is elkezdte a bajnoksá-
got. Az őszi idény mérkőzéseinek sorsolása:

09.18. 09:30. LETS DO IT TECHNOROLL 
TESKÁND KSE - GYENESDIÁS KINIZSI 
SK.

09.25. 10:00. GYENESDIÁS KINIZSI SK. 
- ZALASZÁNTÓ SE.

10.02. 10.00. GÖCSEJ SPORT KLUB - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK.

10.08. 10.00 VÉGH FARM PAKOD KSE - 
GYENESDIÁS KINIZSI SK.

10.16, 10.00 GYENESDIÁS KINIZSI SK. - 
ZALAAPÁTI SE

10.22. 14.00 NTE 1866 - GYENESDIÁS 
KINIZSI SK.

10.30. 10.00 GYENESDIÁS KINIZSI SK. - 
POLICE - OLA LSK

11.05. 14.00 ADA NOVA SE - GYENESDI-
ÁS KINIZSI SK.

11.13. 10.00 GYENESDIÁS KINIZSI SK - 
ZALAGRÁR PÓKASZEPETK

Szeptemberben két fordulóra került sor:
SZEPETNEK SE - GYENESDIÁS KINI-

ZSI SK. 4-1 (3-0)
GYENESDIÁS KINIZSI SK. - SPORT-

KLUB GUTORFÖLDE 1-1 (1-1)
A Gutorfölde elleni mérkőzésen a csapatban 

játszottak: Bíró Boglárka, Rónay Zsuzsanna, 
Hegedüs Veronika, Vida Adrienn, Pati Re-
beka, Benkő Réka, Szeibert Noémi, Hozlár 
Edina, Vas Fruzsina, Kuti Veronika, Juhász 
Cintia, Vincze Beáta. Edző: Gombár Csaba.

Gólszerző: Hegedüs Veronika.

mailto:keszthelyv�vas2000@citromail.hu
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Ü V e G e z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Apróhirdetések
Kerékpárok kiváló minőségben eladók! Szinte minden típusban, 

jó felszereltséggel, angol Reynolds, Colombus, CR-MO vázakkal. 

Továbbá kiegészítők, cipők, pedálok, ruhák, alkatrészek és egyéb 

tartozékok. Érd: 0630/469 4231

Eladó 2 db vasalt 4 méter hosszú, 2,5 cm széles 5 cm vastag 

kőműves padló. 1 db. szörp és lekvárfőzőgép teljesen új, 

használati útmutatóval. 4,40 cm apró lyukú, bevont tyúkdrót. 

5 tekercs homokolt lemez, 2 méter széles 2 mm vastag. 

(kátránypapír) Érdeklődni:0630/207 8010

Alig használt összecsukható kerekesszék eladó. 

Tel: 06 30 736 7691

Kezdő gerincjóga foglalkozások a Gyenesi óvoda tornatermében, 

hétfőnként 18 órától. A foglalkozásokat Dr. Szabó Ildikó tartja. 

Időtartama 1 óra. Jelentkezni a 0630/972 7351-es telefonszámon 

vagy a helyszínen lehet. Jóga matrac és könnyű ruha szükséges.

Ungarischer Sprachunterricht auch für Anfänger!  

Tel.: 0630/607 3694 

Német nyelvoktatás minden szinten! T:0630/607 3694

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 11 óráig

Éjjel –Nappal hívható: 06 20 9230 769 vagy 
06 30 3486 253

Hamvasztásos temetés: 
85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig

Koporsós temetés: 
130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu

Landek Vera női-férfi fodrász 
Tel: 30/266-89-30

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/7161-569

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió 
• füllyukasztás • orr piercing • aranyat tartalmazó kezelés 

• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Oázis kertészet keszthely
Keszthely, Semmelweis u. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap zárva

Nagy érdeklődés mellett zajlottak a Községházi esték hangversenyei. 
Az utolsón Ézsiás Erzsébet „Az én Balatonom” c. könyve bemutatóján 
a szerző barátnője Pitti Katalin operaénekes bűvölte el közönségét, 
telt ház előtt. Közreműködött Hegedűs Valér zongoraművész.

http://www.szentgloriatemetkezes.hu
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GyeNeSdiáSi FürdŐeGyeSüleTi HÍreK

Egyesületünk, mely 1992-ben alakult, 2016. szeptember 10-én tartotta aktuális tisztújító köz-
gyűlését, melyen új elnököt és alelnököket választott.

Tóbiás Pál elnök, aki 11 évig vezette egyesületünket, megnövekedett munkahelyi elfog-
laltsága miatt kérte, hogy fogadjuk el lemondását. A közgyűlés megköszönte eddigi munkáját 
és ígéretét vette, hogy továbbra is aktív tag marad. A leköszönő elnökkel egy időben kérték az 
eddigi alelnökök – Kámán István és Kovács Zoltán – is a felmentésüket, melyet a közgyűlés 
elfogadott.

Tóbiás Pál javaslatára a közgyűlés megválasztotta új egyesületi elnöknek Kovács Miklóst, 
akinek javaslatára a két új alelnöknek Lőrincz Csillát és Stellerné Böcskei Mártát szavazták 
meg. Következő közgyűlésünket 2017 áprilisában tartandó Rügyfakadás- Tavaszünnep 
szombatján tartjuk.

Szokásunkhoz híven most is részt vettünk a szüreti felvonuláson, ahol beöltöztünk egyesületi 
trikónkba és ki –ki úszógumival, úszósapkában, fürdőruhában, vizipisztollyal vonult fel.

A rendezvénysátori köszöntők után, nevünkhöz méltóan, egy jó nagyot fürödtünk a Balaton-
ban. 

 Kovács Miklós – egyesületi elnök

Nánássy Máté 
sorban hozza az érmeket

A hétvégén megrendezett Sümegi Terepfu-
tó Versenyen, az 1,4 Km-es távon abszolút 
1. helyezett lett Nánássy Máté. A 2006-os 
születésű alsó tagozatos kisfiúnak szépen 
illeszkedik eddig elért szép eredményeihez 
a hétvégi érem, hiszen már évek óta indul 
futóversenyeken és rendre éremmel tér haza.

2014-ben az első versenyén, a Keszthely 
Kilométereken, egyből 3. helyezett lett. A kö-
vetkező év júniusában a Vonyarci nyargalás 
5 Km-es távját már megnyerte. Szeptem-
berben a Vulkán Kalandfutás 5 km-es és 1 
km-es távjain egyaránt első lett. Idén ismét 
indult a Keszthely Kilométereken és újabb 
bronzéremmel gazdagodott a gyűjteménye. 
Tavasszal a mezei futóversenyen 2. majd a lo-
csoló futáson, Balatonedericsen a 3,1 Km-en 
is 2. helyezett, míg 400 m-en elsőként ért 
célba. A WHC Holding Kupa - Sport XXI 
pályaversenyen Zalaegerszeg 800 m-en új-
ból 3. helyezett. Május 21-én, Kővágóörsön, 
a 6 km-en és 800 m-en is 3. helyen végzett. 
Ezt követően megnyerte a júniusi Hévízi 
futófesztivál 1000m-es távját. Köveskálon, 
5 km-en 2. helyezett. 

- Nagyon szeretek futni! – Válaszolta mo-
solyogva és magától értetődő természetesség-
gel, arra a kérdésünkre, hogy miért fut?

Gratulálunk Máténak a szép 
eredményekhez!

Gyenesdiáson vendégeskedett testvértelepülésünk Csíkszenttamás fúvószenekara, valamint a 
Téti Fúvósegyüttes. Színvonalas fellépésükkel gazdagították a strandi programokat.

fotó: Finta Maya
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Coca-Cola 1,75 l-es termékek 319 Ft/db (182 Ft/l)
Soproni dobozos 0,5 l 199 Ft/db (398 Ft/l)

Import német trappista (Milram) 1199 Ft/kg
Laktózmentes tejtermékek kaphatók!

Frissen fejt tehéntej 169 Ft/l
Zirci téli tárolású burgonyák!

30kg-os 110 Ft/kg 15 kg-os 120 Ft/kg
Almapaprika édes - erős 230 Ft/kg (10 kg-tól)

Szabadföldi savanyítani és lecsónak való szép paprika 
230 Ft/kg (10 kg-tól)

Hansági hagyma I. osztály 120 Ft/kg
apró leveshagyma 90 Ft/kg

Cseresznye, csili paprika 350 Ft/kg (5 kg-tól)
Trafikban minőségi folyó borok nagy választékban!

Nyitva tartás: hétfőtől-szombatig 6.00-19.00
vasárnap 6.00-12.00

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC; zöldség-gyümölcs, Bor kis- és 
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
Kényelmes nagy parkolóval várjuk kedves vevőinket.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

PVonyarcVashegy, Fő út 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál, parkolás ingyen zárt udvarban!
telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

nyitva : h-P: 9-17, szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Minőség, szakérteleM, 
kedvező árak egy helyen!
Minden, ami a szemüveghez kell: 

keretek, lencsék 
(távoli, olvasó, multifokális, bifokális)

Ne habozzon,kérjen egy jó ajánlatot. 
Részletek az üzletben.

       Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!


