GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. augusztus XXVIII. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 18-án

Programajánló

Augusztus (19-)20. Festetics Vágta
(Faludy sík)
Nemzeti Vágta regionális előfutama,
meglepetés műsor, lovas bemutatók,
játszóház, vásár (részletek a 3. oldalon)
Augusztus 25-27. VW Bogaras
Balatoni Nyárbúcsúztató Nyár végi
bogárrajzás, buli reggelig a Caravan
Kempingben
Augusztus 28. Éjszakai túra a
gyenesdiási fénykereszthez
Vezetett gyalogtúra a Keszthelyihegységben a Túrafalók szervezésében
Szeptember 1. Zenés esti program
Kökény Attila koncertjével a Caravan
Kempingben
Szeptember 9. Szüreti Vigasság
Ünnepi préselés, szüreti felvonulás,
folklór műsorok (részletek a 3. oldalon)
Szeptember 16. Gyenesdiási
Burgonyanap a piacon
Burgonyavásár, főzőverseny, koncert,
családi játszóház (részletek a 3. oldalon)
Szeptember 22. pénteken 18 órakor
a Községházán „Napraforgók a
művészetben” kiállítás megnyitó
Szeptember 23. Gyenesi Íz-lelő –
gasztrotúra (részletek a 6. oldalon)

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 8-9.

Csíkszenttamási küldöttség
Kedves Róbert polgármester úr vezetésével 2017. augusztus 10-én érkezett településünkre a 28 fős, többnyire képviselőkből,
hivatali munkatársakból és családtagjaikból
álló csíkszenttamási küldöttség, akik a hétvégi Korzó Estek koncertjei mellett sokat
strandoltak és a térség nevezetességeivel
is ismerkedtek. A jövőre 10. évet jubiláló
testvértelepülési kapcsolat lehetőséget
adott arra, hogy mindkét település kölcsönösen tanuljon egymástól. Gyenesdiás az
értékmentés, Csíkszenttamás a turizmus
fejlesztés kérdésköreiben kapott értékes
szakmai tanácsokat. A találkozó alkalmával

a vendégeket egy alkalommal a hivatal dolgozói is megvendégelték. A fogadó apartmanokban is kitűnően érezték magukat a vendégek.
A vendéglátás a piaci faházaknál és a Balaton Beach reggeliző helyen is jól vizsgázott.
Külön köszönet Zsuppányi Gábor vállalkozónak, aki balatoni sétahajózást és közös
ebédet ajándékozott a küldöttségnek.
A két képviselő testület tagjai megállapodtak abban, hogy a jövő évi jubileumot méltóképpen és nagy közösségi szinten fogjuk
Csíkszenttamáson, várhatóan a Szent Anna
naphoz kötődően megünnepelni.

Korzó estek változatos programokkal
Különleges élményben volt része azoknak,
akik a Korzó estek hétvégéjét velünk töltötték. Mindenki megtalálhatta azt a stílust, ami
számára a legvonzóbb.
Augusztus
11-én,
pénteken a Kárpátia zenekar - és
előzenekara a sümegi Határkő
együttes - adott remek koncertet, nagy érdeklődés mellett. A
fő koncert után a Fantasy együttes bulizenéjére szórakozhattak a
rendezvény látogatói. Az időjárás
megkegyelmezett a rendezvénynek, néhány esőcseppet és a lehűlést kivéve remek idő volt.
Szombaton (is) jó buli volt a Kelemen Kabátban együttes
koncertjével, majd a Lobo Latino

tánczenekar latin és retro számaival. Vasárnap - augusztus 13-án a Kávészünet zenekar
adott koncertet, majd a Start tánczenekar
buli zenéjére táncolhatott, aki még bírta.
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Gyenesdiásiak
Diósd városban
A diós települések találkozóját a mi polgármesterünk Gál Lajos és a Forrásvíz Egyesület
álmodták meg, ami nagyon is valósággá vált.
Az a jelképes dió 2016-ban Diósjenőre,
majd 2017. július 22.-én Diósdra gurult.
Higgyék el, megtette a magáét.
Gyenesdiásról autóbusszal utaztunk.
Dalárdások: Pékné Orbán Julianna, Pék
András, Balogh László, Barna Zoltán, Farkas
Ödön és felesége Gabika, Horváth Sebestyénné, Komáromi Béla, Kovács Géza, Papp
János, Perreg György és Tüttő Vili.
Néptáncosok: Fodor Dávid, Fodor Mátyás,
Stefanics Dani, Mácskovity Máté, Németh
László, Szabó Réka, Szabó Dóra, Dongó
Zsófia, Peszeszér Tina és Patai Tímea.
A süteményt sütő nyugdíjasok: Belcsugné
Ica, Borsné Teri, Fábiánné Erzsi, Hóbárné
Magdi, Keneseiné Ilonka, Tánczosné Marika
– és hozzánk tartozott finom süteményével
Karáth Rebeka és a Klubkönyvtár vezetője:
Hársfalvi György, aki sok képet készített az
eseményekről.
A népdalosok egy szomorú esemény miatt
nem tudtak részt venni, azonban képviselte
őket : Karsai Gabika és Bertáné Rózsa.
Utazásunk vidám hangulatú volt, nem
szegte kedvünket a szakadó eső sem. Amikor
odaérkeztünk már ragyogó napsütés volt.
Nagy tisztelettel fogadott bennünket a város
vezetősége.
Az ünnepség szabadtéri ökomenikus misével kezdődött. Majd a diós települések vezetőinek köszöntői következtek, az országgyűlési
képviselőket is üdvözölték.
A szervezők minden település mellé rendeltek egy segítőt, aki minden óhajunkban segítségünkre volt. Kijelölte a sátrunkat, ebédre
kísért bennünket, szinte egész nap gondunkat
viselte.
Délidőben újra szakadó eső volt, de hamarosan kiderült, és utána egész nap szép idő volt.
Ebéd után Gyenesdiás mutatkozott be első-

ként a színpadon. A Gyenesdiási Négyes
olyan szépen szerepelt, hogy talán soha ilyen
gyönyörűen nem hallatta hangját, mint a
diósdi színpadon.
A néptáncosok fergeteges előadása ámulatba ejtette a közönséget. Majd ezt megduplázta Fodor Mátyás sokszorosan díjazott
egyéni tánca, amit ott senki nem tudott volna
lepipálni.
A közönség szünni nem akaró tapssal
köszönte meg a produkciókat.
Ezt követően a dalárda is kitett magáért. Az
ő hangjuk szinte bearanyozta az egész fesztivált.
A különböző települések fellépése sem volt
lebecsülendő, mindenki a legjobb tudása szerint, színvonalasan szerepelt.

A nyugdíjas asszonyoknak tisztsége volt a
diós sütemények készítése. Ennek zsűrizése
is hosszú időt vett igénybe, ahol 42 féle süteményt kellett elbírálni.

Ezen a fesztiválon újdonság volt az "Ízek
utcája". Minden település elkészítette a saját
településének "egy tál" ételét bográcsban.
Legalább 30-40 adagot kellett főzni. Volt
ott minden finomság : vadpörkölt, csülökpörkölt, pacalpörkölt, babgulyás és még sok
minden, amit a felsorolni is nehéz.
Mi gyenesdiásiak a már Márka néven
szereplő "Irma féle" töltött káposztával
rukkoltunk ki - amit Vaga Irmának ezúton
is köszönünk -,
ami egyedülálló
volt a sokféle pörkölt között. A mi
bográcsunk előtt
olyan hosszú sor
állt, hogy amíg
a készlet tartott, addig szinte
egyfolytában
szolgálta ki a vendégeket : Hóbárné
Magdi,
Keneseiné Ilonka és
Fábiánné Erzsike
nyugdíjas asszonyaink.

A bemutató teremben a Dalárdások és
a jelenlévő vendégek barátságából olyan
mulatás keletkezett, hogy szinte az egész
fesztivált odavonzotta a Julika citerája és a
zenészeink különleges hangszerei. Itt került
sor egy nagyon kedves gesztusra is – mivel
ezen a napon Magdolna nap volt -, a jelenlévő
Hóbárné Magdit egy kedves névnapi dallal
üdvözöltük és jókívánságainkat fejeztük ki
részére.

Minden településről egy személyt beinvitáltak a zsűrizésbe. Nálunk rám esett a választás.
Nem volt könnyű feladat. Annyi csodálatos
finomság volt, hogy ezen alkalommal nem
sikerült helyezést elérnünk, csak köszönetet
mondtak a részvételünkért.
Diósdon hagyomány a barack termesztés és az ehhez kapcsolódó "Barack fesztivál". Csodálatos barackokat mutattak be egy
bemutató teremben, ahol vásárolni is lehetett.
A bejáratnál aki óhajtotta, kóstolni is lehetett.

Az egész nap nagyon jó hangulatban telt el.
Aki akart még vacsorázhatott is, de legtöbben
a délutáni ízek hatására már nem óhajtotta.
Hét óra után indultunk vissza. Az ifjúsággal
is jól kiegyeztünk. Semmi nézeteltérés nem
volt. Az autóbuszon hazafelé sokat énekeltünk.
Biztonságunkról most is az MB Balaton
buszvezetője Vásáros László és segédvezetője gondoskodott.
A dió jövőre Diósviszlóra gurul, amire már
lélekben mindenki szeretettel és szívesen
készül.
Tánczos Lászlóné
nyugdíjas klub vezető
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Gyenesdiási Szüreti Vígasságok
2017. szeptember 9. szombat
14 óra 30-kor:

Ünnepi préselés a körforgalomnál felállított
100 éves présnél
(Keszthely-Gyenesdiás határán)
15 órakor:

Szüreti felvonulás
a körforgalomtól a 71-es úton

(Kossuth L. u.), a Madách utcán (Diási strand felé),
a termelői piac mögött felállított rendezvénysátorhoz.
Itt zajlanak a további programok:
16 óra 30-tól:

Folklórműsorok,
népművészeti és kézműves
bemutató, must és borkóstoló, bográcsos főzés
Fellépnek: Zalai Balaton-part Fúvószenekar, Gyenesdiási
Huszárbandérium, Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola
néptáncosai és népdalénekesei, Gyenes Néptánc Együttes,
Gyenesdiási Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda férfi énekesei,
Re-Folk Népzenei Együttes

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját a 2017. augusztus 20-án
(vasárnap) 19.00 órakor

a Gyenesdiási Községházán
kezdődő református Istentiszteletre.

Az Istentisztelet textusa: „… emlékezzél meg az Úrról, a te
Istenedről…” (5 Mózes 8 :18 Károli )
ÁLDÁS-BÉKESSÉG 

Zichy Emőke - református lelkész

M e ghív ó !

Szeptember 22-én, pénteken 18 órakor nyílik a Községházán
a „Napraforgó a művészetben” című kiállítás.
Az est folyamán egyéb „napraforgós” meglepetés is várja az érdeklődőket.
Részletesebben majd plakátjainkon tájékozódhatnak.

Tánczenés est a Silver zenekarral
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

2017. AUGUSZTUS 19. SZOMBAT

2017. AUGUSZTUS 20. VASÁRNAP

9.00-18.00 Egész napos programok: Kézműves vásár,
lovaglási
és hintózási lehetőség
11.00
Brumi Bandi Band koncert
11.00-15.00 Varázshangok Családi Játszóház
12.00
Eleink étkei - Nyers Csaba főzési bemutatója
13.00
Országos Agarász Egyesület (est.1835)
bemutatója
14.00
Keleti típusú bronzkori harci kocsi
bemutatása
15.00
Agárfuttatás
16.00-18.00 Lovas programok
» A magyar kocsizás története,
ismeretterjesztő előadás
» Fiatalok a nyeregben, a Gyenesdiási Lovas
Sport Egyesület bemutatója Vitéz Viktória
vezetésével
» A huszár és lova, fajtabemutatóval
egybekötött előadás
» Asbóth Sándor Huszárbandérium
bemutatója
» Az arisztrokrácia lovas szokásai
Dámák a nyeregben, Fellner Kata
programja
Zenés lovas kűr, Fellner Kata és Kiss Nikolett
Díjlovas bemutató: Komáromi Krisztián
Club Dobogómajor
Ugró bemutató, Kiss Nikolett
20.00
Zenei időutazás a lovaskultúra jegyében
Viczián Gábor (zeneszerző, zongoraművész),
Ress Hajnalka (musical énekes) és
Varga Sándor (harsona művész) koncertje
Helyszín: tükörterem

9.00-18.00 Egész napos programok: kézműves
portékák, póni lovagoltatás, “Gyenes Ízek”
utcája
10.00 	Megnyitó ünnepség
10.30
Előkészület a futamok indításához
10.45
Verbunkok és pásztortáncok a magyarság
évszázadaiból
Előadó: Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes
Zenekar: Kánai Bence és barátai
11.00
Festetics Vágta előfutamai, tervezett 3-4
futam
12.00
Kishuszár futam
12.30
Fogathajtási bemutató, akadályhajtás
kettes és négyes fogattal
13.00
Szablyavívók bemutatója
13.30
Bronzkori harckocsi bemutató,
Lovas Hagyományörző Egyesület
14.00
Országos Agarász Egyesület (est.1835)
bemutatója, agárfuttatás
14.00-18.00 Varázshangok Családi Játszóház
14.30
Western bemutató, Kovács Gabriella
15.00
Arisztrokraták a nyeregben, Fellner Kata
és
Kiss Nikolett bemutatója
15.30
Verbunkok és pásztortáncok a magyarság
évszázadaiból
Előadó: Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes
Zenekar: Kánai Bence és barátai
16.00
Arany Sólyom Solymász Egyesület
bemutatója a Csókakői Hunokkal
16.45
Gyenesdiási Lovas SE karusszel
bemutatója
17.00
Hamza Viktória szabadidomítás
bemutatója
17.30
Kocsitolóverseny
18.00
Festetics Vágta
DÖNTŐJE

keszthely, helikon kastélymúzeum »
kastélypark

Versenyszervező bizottság nevében:
Varga Zoltán: khelikon.vazo@gmail.com
Tel.: 06 30/402-2624
Kocsitolóverseny:
József Attila Klubkönyvtár
gyenesdiaskultura@t-online.hu,
T.: +36 83/314-507, +36 20/9769-225

gyenesdiás, faludi-sík »
festetics pálya

nyeregbe vidék! nyeregbe magyarország! www.vagta.hu • www.gyenesdias.info.hu

A programokra a belépés díjtalan! A programváltoztatás joga fenntartva.
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Hálás szívvel mondunk
köszönetet
A 2017. évi Kristóf-napi házünnepünk sikeréért, mindenekelőtt a Gondviselőnek, hogy
e napra szívderítő, kellemes időt biztosított,
és a megjelent vendégek oly békességben és
derűvel tölthették el nálunk e néhány órát.

A program a községházánkon kezdődött
2017. július 25-én délután 15 órától az idén
is eredményesen megszervezett ikon-festő
táborban résztvevők ikonjainak kiállításával, melyet Zolcsák Miklós görög katolikus
parókus vezetett, (melyen nagy örömömre keresztlányom Karáth Rebecka is részt vett).
Vele egy ünneplésben, felesége Dr. Kelemen
Erzsébet is bemutatta Roráte c. könyvét. E
kiállításon és a házünnep műsorában énekelt
a nálunk vendégeskedő Borvirág Férfikar
és csapata (Török Ferenc, Tari György, Garamvölgyi Lajos, Szabó Péter, Krausz Petra,
Molnár Sándor, Dorkó János, Kátai Ildikó)
és a Tekergő Zenekar (Vezetőjük Tóth Sándor hegedűvel, felesége Csontos Zsuzsa
bőgővel, és Dr. Kovács Kázmér brácsával)
Egerszalókról, akikkel Abasáron a XXIII.
Nemzetközi Katona és Bordalfesztiválon
szerepeltünk, majd náluk tölthettünk néhány
felejthetetlen napot. E kiállításon közös fellépésre is sor került. A program folytatódott
a J&A Kerámiaház udvarán és környékén az
ünnepi műsorral. A Pék családból András ,
Julika, Flórián és Boros Barbara köszöntötte az ünneplőket. A 123 éves, családunk
által nemrég restaurált útszéli keresztünk
szentelését Zolcsák Miklós görögkatolikus

Egerszalóki vendégeink
Gyenesdiáson és a Kristóf-napi
házünnepen
Pihenésre és vendégszereplésre hívtuk az
egerszelóki Borvirág Férfikart és a Tekergő
Zenekart. 24-én hétfőn pincelátogatás Balogh
László portáján, este mulatós borkóstolós
vacsora a Darnay pincében, strandolás, piaclátogatás, vitorlázás, szereplés a 25-én, ikonkiállítással kezdődő Kristóf-napi házünnepen.
Folytatjuk a közös szüreti felvonulással szep
temberben itt Gyenesdiáson.
A képen: Török Ferenc, Pékné Orbán Julianna Ilona, Tari György, Garamvölgyi Lajos,
Szabó Péter, Krausz Petra, Molnár Sándor,
Dorkó János, Kátai Ildikó és Pék András.

-4parókus és Tál Zoltán plébános végezte.
Gál Lajos polgármesterünk családjával érkezett, köszöntötte a házünnepen megjelenteket és a hamarosan 90. évét betöltő dalárdatársunkat, Kovács Pétert, Keszthely város
Szeretetdíjas, gyémántdiplomás énektanárát
és karnagyát, egykori Kodály-tanítványt és
dalárdánk művészeti vezetőjét. A műsorban
fellépett Fodor Mátyás aranysarkantyús táncosunk , a Gyenes Táncegyüttes képviseletében, Győrújbarátról Komjáthi Erzsébet
hozta el a 11 fős Baráti Citeraegyüttesét. A
Gyenesdiási Négyes (Bognár Ystván, Horváth Sebestyénné Zsuzsa, Pék András és
Pékné Orbán Julianna Ilona) bemutatta a
Harangláb Zenekar népzenésze, a szintén
Kovács Péter által szerkesztett,és az 1644-es
DarnayPince Pajta és Piknikkert bormustráihoz most készülő, eredeti zalai archív felvételekből és gyűjtésekből összeállított zalai
ivódalok cd anyagából egy dudáscsokrot. A
Gyenesdiási Dalárda (Balogh László, Barna Zoltán, Bognár Ystván, Farkas Ödön,
Komáromy Béla, Kovács Géza, Kovács Péter, Nagy Antal, Papp Antal, Papp János,
Páli Lajos, Pereg György) pedig egy hegedű
és harmonika kíséretes boros csokrot, Schreiner Jenő zenekarvezető és Töttő Vilmos
népzenész közreműködésével. A népi mesterségek képviselői is bemutatkoztak: Horváth
Csaba zalaegerszegi gölöncsér foglalkozott
a korongon az érdeklődőkkel. Eljött még
Bonczné Dr. Koskán Erzsébet a gyöngyfűzéssel, Bereczky Csaba fafaragással, felesége Bereczkyné csipkeveréssel, Bognár
Piroska kosárfonással, Murmann Marcell
és családja tűzi kovácsolással, Tímár János
és családja az Ég-Ígérő Keresztény Könyvesboltjának kínálatával a Dongaverda játszópark népszerű játékaival. A megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Gyenesdiási
Fürdőegyesületet hét tagja képviselte (vezetőjük Tóbiás Pál), a keszthelyi reformátusok közösségét gondnokuk , Györke Zsombor. Köszöntöttünk három Kristóf nevű
kislegényt, köztük Beke Kristófot és Hardi
Kristófot, aki édesapjával Hardi Andrással
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közös táncot is bemutatott. Köszönöm a lelkes közreműködést a Teamnek, akik a kiszolgálásban és a vendéglátásban segédkeztek: Budai Zsófiának, Hannos Gábornak,
Kocsis Rékának, Pék Flóriánnak és Boros
Barbarának. Édeasnyámnak özv. Orbán
Istvánnénak, húgomnak Karáth-Orbán
Máriának, és keresztlányomnak Karáth
Rebeckának. A Gyenesdiási Ízőrzők csapatát Vaga Irma képviselte felejthetetlen töltött
káposztájával és Tánczosné Papp Marcsi a
dióskalácsával, a Komáromy Pékség pékárujával. Szládovics László borásznak köszönjük a támogatást, a Georgikon Tanüzem Kft
képviseletében. A terep berendezésében és a
kiállítás szervezésében az Önkormányzat
dolgozóinak és Hársfalvi Györgynek és feleségének Ildikónak a segítséget.
Hálásan köszönjük Keszey Ágnesnek a tudósítást a Zalai Hírlap hasábjain, Csányi Zoltánnak a videofelvételt, Kaszap Istvánnak a
hangosítást és Finta Mayának a fotózást és
minden barátunknak, aki bármilyen felajánlással támogatta a rendezvényünket!
Szeretettel Pékné Orbán Julianna Ilona
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A 139. Tamás András Cserkészcsapat Madéfalváról 27 fővel megérkezett 2017. 08. 14-én.
Egy hetet töltenek településünkön és a környékén.
Tagjai: Benes Zoltán, Bíró Szilvia, Boga
Zsuzsanna, Boldizsár Zoltán, Gegő Szidónia, ifj. Fodor Csaba, Juhász Tímea, Kádár
Renáta, Korodi Bíborka, Korodi Boglárka,
Kovács Huba, László Renáta, Lenhárdt
Magdolna, Mihály Attila, Miklós Ákos, Olti
Albin, Olti Angyalka, Olti Boglárka, Olti
Jácinta, Péter Attila, Péter Kinga, Péter Szilárd, Szabó Brigitta, Szabó Zsombor Ágoston,
Szentes Izabella, Szőcs Szilveszter és Tamás
András
A képen a vendégfogadók: Dongó Árpád,
Dongóné Marika, Dongó Zsófia, Horváth
Sebestyénné Zsuzsa, Komáromy Béla, Pék
Flórián Kristóf, Pék András és Pékné Orbán
Julianna Ilona.

Gyenesdiás- felvidéki
szemmel
Mikor elindultunk Gyenesdiásra Diós
förgepatonyról, nem is sejtettük, hogy az ott
töltött napok nem csak pihentetőek, hanem
mozgalmasak és felejthetetlenek is lesznek.

V. Malom utcai
fesztivál
Az idén immár 5. alkalommal július 30-án
tartottuk meg a most már hagyományosnak
nevezhető „ Malom utcai fesztivált”.
Az időjárás a korábbi évekhez hasonlóan,
fülledt meleggel „kényeztetett” minket. Az
előkészületek, a szokásos halászlé, Vértesaljai Laci, Király Laci, és Klári néni segítségével sikeresen elkészült. (Ismét külön köszönet
Osvald Laci bácsinak a felajánlott halért.)
Lassan érkeztek az italok, amelyeket a hűs
patak varázsolt kellemes hőmérsékletűvé. A
“lányok” most sem voltak restek, és bőven
elláttak minket édes és sós süteményekkel.
A felállított vaslapon sültek a finomságok, és
szépen fogyott a halászlé is.
Bár az előrejelzés most is napos, száraz
időt jósolt, de a korábbi évekhez hasonlóan
az idén is az esti zápor oszlatta (volna) szét

Fotó: Finta Maya

Nem terveztünk sok mindent- strand, egy kis
vitorlázás, és persze sok- sok pihenés. Azonban,
hála a helyiek figyelmességének, olyan programok kerültek a napirendbe, amik lefoglaltak
kicsit és nagyot egyaránt. Ilyen volt például
a keszthelyi kiruccanás, ami a part nyüzsgése
után kifejezetten üdítően hatott. Ellátogattunk
továbbá a környék
legöregebb borospincéjébe, ami- a legenda
szerint- túlélte még
a törökök jelenlétét
is. Itt ínycsiklandozó
borokat
kóstolhattunk meg, a kiskorúakat pedig frissítővel
várták. Persze nem
maradt el a vitorlázás
sem, ami a hűvös idő
ellenére is mosolyt
csalt mindannyiunk
arcára. Ha meg Balaa társaságot. Az idén most egy
garázs menedékében folytattuk
a beszélgetést, amíg a nyári égi
áldás véget ért. Összeségében az
idén is egy jól sikerült, közösségépítő rendezvényt sikerült összehoznunk.
Jövőre ismét találkozunk!

Sebestyén Károly

ton, akkor fürdés, amiben Gyenesdiás szintén
jeleskedik enyhén parkosított strandjával, ahol
a szórakozási lehetőségek listája kifogyhatatlan. És hogy mi volt a hab a tortán? Természetesen az ételek, a magyaros ízek, és a környékre
jellemző halas finomságok, miknek már az
említésétől is összefut a nyál az ember szájában.
Összesítve tehát elmondhatom, hogy ez az
öt nap Gyenesdiáson elég élményt adott egész
évre, és boldogságot ahhoz, hogy vissza akarjunk térni, lehetőleg mihamarabb.
Vitálos Zsóka
A Gyenesdiás-i Yacht Egylet nagymértékben közreműködik a helyi önkormányzat
partnertelepüléseinek kapcsolatai építésében.
Az egyesület hajósai, (Dancs Zoltán, Szakály László, Burucs Tibor, Major János,
Takács László) 5 vitorlással vitték ki a vendégeket a Balaton legnyugatibb öblébe, ahonnét gyönyörű panoráma nyílik a Keszthelyi
Hegységre. Köszönjük!
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Ajánljuk
Az elmúlt hetekben több értékes cikk is
megjelent településünkről, melyek közül
kettőt kiemelnénk, és ajánlunk olvasásra:
Az egyik egy szubjektív élménybeszámoló
családbarátságra fókuszálva: http://vojazs.
blog.hu/2017/07/14/gyenesdias_csaladbarat
a másik pedig egyesületünk munkáját
mutatja
be:
http://onlinebalaton.
hu/2017/07/21/civilek-gyenesdiasert/
PROGRAMAJÁNLÓ
Augusztus (19-)20. Festetics Vágta
Nemzeti Vágta regionális előfutama, meglepetés műsor, lovas bemutatók, játszóház,
vásár
Augusztus 25-27. VW Bogaras Balatoni
Nyárbúcsúztató
Nyár végi bogárrajzás, buli reggelig a
Caravan Kempingben

-6Augusztus 28. Éjszakai túra a gyenesdiási
fénykereszthez
Vezetett gyalogtúra a Keszthelyi-hegységben a Túrafalók szervezésében
Szeptember 1. Zenés esti program Kökény
Attila koncertjével a Caravan Kempingben
Szeptember 9. Szüreti Vigasság
Ünnepi préselés, szüreti felvonulás, folklór
műsorok
Szeptember 16. Gyenesdiási Burgonyanap
Burgonyavásár, főzőverseny, koncert, családi játszóház
Szeptember 23. Gyenesi Íz-lelő – gasztrotúra
Finom ételek, nemes borok, öko-dottó, esti
program
Szeptember 30. Hobbi Pékek Találkozója
Otthon készült péksütemények versenye A
Darnayban
Részletes programok a
www.gyenesdias.info.hu oldalain,
illetve érdeklődjön a Tourinform irodában!
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VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Zenebölcsi és baba-mama klub

Szeretettel várom a heti rendszerességű zenés
fejlesztő foglalkozásokra a 0-3 év közötti
gyermekeket és szüleiket! A nyári szünetet
követő első zenebölcsi időpontja szeptember
20. szerda 10.00. Ezt követi a baba-mama
klub 11.00-tól, ahol gyermekgondozással,
gyermekneveléssel kapcsolatos előadásra
kerül sor. További információval email-ben, a
kohalmi.agnes@gmail.com címen, vagy telefonon keressetek bátran: 0630 339 1959.

Felajánlások rászoruló családoknak

A nyár elején meghirdetett babakelengyegyűjtő felhívásunkra adományokat szívesen
fogadunk még. Ezúton köszönünk minden
eddigi felajánlást a kedves családoknak!

Gitárszakkör

Szeptembertől
folytatódik
a
heti
rendszerességű, haladó gyermek és felnőtt
gitárszakkör, összevont csoportban. Kezdő
felnőtt és gyerekeknek szóló szakkör nem
indul. Azok a gyerekek és felnőttek, akiknek
van alap hangszeres tudásuk, be tudnak csatlakozni a haladó csoportba. Első információs
és ismerkedős alkalom időpontja és helyszíne:
augusztus 28. hétfő 17.00., Községháza,
Klubhelyiség. Hangszereket is hozzatok, a
megbeszélés mellett zenélni is fogunk!

Zenélő Gyenesdiás

Ebben az évben egyesületünk ismét megrendezi a Zene Világnapját ünneplő, Zenélő
Gyenesdiás elnevezésű programját szeptember 30-án, szombaton. A programról a következő lapszámban, a kihelyezett plakátokon és
az egyesület internetes felületein (facebook.
com/Varazshangok,
www.varazshang.hu)
olvashatnak hamarosan.

KertBarát kör
hírei
Tudom még javában tart a
nyár, hogy ősszel is legyen
friss salátánk, zöldborsónk
vetnünk kell.
Kiskerti kalauz: - kezdhetjük a szamóca telepítését. A meggyökeresedett
töveket jó minőségű talajba
ültessük. Ha ágyásban gondolkodunk, akkor: 120 cm
széles melyben 3 sorba ültessük a töveket 30
cm távolságra. Ültetés után bőségesen locsoljuk. Fejes saláta magvetését (ha már kikelt)
20cm tőtávra ritkítsuk. Őszi szedésre most
vessünk spenótot, ajánlott fajták: Matador,
Eszkimó.
A paradicsomot ritkán károsítja burgonya-
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bogár, de előfordulhat. Ez esetben a paradicsom vész elleni permetlét kombinálni kell
rovarölő szerrel is. Jelenlegi csapadék alkalmas az uborkán megjelenő peronoszpóra terjedéséhez, védekezni kell. Ajánlott egy-két
napos várakozás idejű szereket használni így
a folyamatos szedést nem befolyásolja.
A paprika elég érzékeny növény, és ha jó
magot – palántát- szereztünk be és gondosan
tápoldatoztuk, locsoltuk és permeteztük szép
termésünk lesz. A növényeink folytonos tápoldat utánpótlása azért fontos, mert így jelentősen ellenállóbbak lesznek a betegségekkel
szemben.
Gyökér zöldség ágyását gyomtalanítsuk,
lazítsuk, öntözzük. Még vethető a rövid
tenyész idejű (másodvetés) zöldborsó. Póréhagymánk, ha van, töltsük fel, hogy hosszú
szép fehérhagymát neveljen.
Állandó helyére vethetjük az Endivia salátát
40 cm sortávra.
Kedves KertBarátok! – reméljük mindenkinek jól sikerült a paradicsom és csili paprika
tovább nevelése, beszámolót fotókkal szívesen veszünk, a kertdoki01@gmail.com-ra
köszönjük.
Az őszi klubnapunkat (a nagymezei szalonnasütés helyett), szeptember 16-án,
szombaton, a Kárpáti Korzón tartjuk. Azért
döntöttünk, így mert ezen a napon lesz „Burgonya Fesztivál” csatlakozunk mi is és főzünk
egy bogrács paprikás krumplit.
Tavasszal 1500 tő palántát (paradicsomot
+ csilit) osztottunk ki „Egy Ház palántázz!)
címen 60 főnek. Tudni szeretnénk, hogy
milyen gondos gazda kapta, ezért meghirdetünk egy Csili - esetleg paradicsom mustrát. Meghívásos alapon kikötésünk:
sajátnevelésű szombaton leszedett csili
paprikával lehet nevezni minimum 10 db
legyen. A zsűrizést szakemberek végzik és
„regisztrált sorszám alapján név nélkül” csak
a termést vizsgálva. Az első három helyezett
díjazásban részesül, persze elismerés mindenkinek jár (család részéről) mivel saját nevelésű termés kerül az asztalra. Nevezni: 13.30
–tól - 14 óráig lehet.
Régi,- új tagokat szeretettel várjunk. Paprikás burgonya főzésével kapcsolatban kör
e-mailt küldök a tagoknak.
Körtvélyesi Ibolya

Mert Hazánk gyönyörű! Elég, ha nyitott
szemmel és nyitott szívvel járunk-kelünk az
országban. Ilyen útra, ilyen utakra hívunk
minden klubtagunkat és azokat is, akik e rövid
bevezető után már érzik azt, hogy közöttünk
lenne a helye!
Szeptember 2-a, szombat.
Barangolás a Balaton északi partján…
szinte látom, hogy legyintenek most sokan:
Hiszen ismerem, jártam már arra! Lehet, hogy
járt, de látta is mindazt a szépséget, mely ott
vár majd bennünket? A Szentbékkállai ingóköveket? A török adószedő házát? A kékkúti forrást? Lóczy Lajos földrajztudós,
Balaton-kutató sírját? A rovásírás megfejtőjének emlékoszlopát? A mecséri templom
romjait?... és még sorolhatnám tovább. De
nem teszem. Tessék eljönni, megtapasztalni
mindazt a szépséget, melyet az út rejtelmei
ígérnek.
Jelentkezni és tagjaink sorába belépni
augusztus 21-től a Polgármesteri Hivatal épületében található Klubkönyvtárban lehet.
Csodaszép utakra csábítunk minden érdeklődőt! És a csábításnak a Paradicsomban már
Éva sem tudott ellenállni…
Többet megtudhat rólunk, ha az internetes
keresőbe beírja: Gyenesdiási Magyar Vándor
klub - és a végén: Enter
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Ballagás!
Ami elkezdődik az előbb-utóbb véget is ér!
Nincs ez másképp bölcsődénkben sem. Mikor
bekerülnek a kisgyermekek anyával, apával
együtt, tele vannak izgalommal, félelemmel. Vajon könnyen beszokik a gyermekem,
ugye nem fog sokat sírni? Ezeket és az ehhez
hasonló kérdések közepette kezdődik meg a
beszoktatás, és rövid idő elteltével már azon
kapjuk magunkat, hogy a kisgyermek anyával, apával együtt felveszi az új élethelyzet
Kerner Andor László
a ballagó bölcsis
kisgyermek!

ritmusát, beszokik a bölcsődébe és megy
minden a maga útján! A gyermek fejlődik,
változik, változnak az igényei is egyre nyitottabb az őt körülvevő környezetre. Ezt a
belső, természetes kíváncsiságát igyekszünk
kielégíteni a mindennapos kezdeményezések során. Minden nap tematikusan felépített,
játékos élethelyzetekbe ágyazottan kínálunk
tevékenységeket. Az életkori sajátosságok
figyelembevétele mellett kerül sor a bölcsődei „ballagásra”. Ezen alkalommal az
egész évben készített „munkákat” átadjuk
a gyermekeknek és szüleiknek egy ballagó
tarisznya kíséretében.
A körforgás állandó, az elköszönő gyermekek helyére érkeznek a következők!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a bizalmat, amellyel megtisztelnek minket!
A nyár további részére mindenkinek jó feltöltődést kívánok!
Tótok Leventéné
Szakmai Vezető
***

Értesítés!
Tisztelt szülők
Értesítjük Önöket, hogy 2017.augusztus
22.-én 17 órai kezdettel
az új szülők részére szülői értekezetett tartunk!
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Bölcsőde dolgozói
***
2017. augusztus 29.30.31-én 9-11.00 óráig a
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Kerek Erdő
csoportjában Hangolódó foglalkozások lesznek a leendő első osztályosoknak.

ISKOLAI
HÍREK
Tanévnyitó: 2017. szeptember 1., péntek
8 óra. A diákoknak az érkezés 7.45 órára
ünneplő öltözetbe. Ezen a napon 12 óráig
osztályfőnöki órák lesznek. A felső tagozatnak az 5-6. órában órarend szerint tartunk
foglalkozást.
Ezen a napon étkezést nem tudunk biztosítani! A kötelező foglalkozások után (alsó
tagozat 12 óra, felső tagozat 5-6. óra után) 17
óráig szükség esetén felügyeletet biztosítunk.

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI

Tankönyvosztás: szeptember 1., osztálykereten belül.

- Mi ez? Egy filmklub? – Nem!
- Erdőt járnak bakancsostul? – Nem!
Mindössze lehetőséget adunk mindenkinek,
aki jó társaságban szívesen jönne autóbuszos
kirándulásainkra, hogy megismerhesse a csodálatos Magyarország közismert és rejtett
kincseit.

TERMÉSZET HÁZA
HÍREI
Augusztus 20-án Öko-Műhely foglalkozás; továbbá augusztus 31-ig lehet megtekinteni „Az erdő természetesen” rajzpályázat
legjobb alkotásait.

2017. augusztus

Programme und
Veranstaltungen in
Gyenesdiás
August/September
Festetics Pferderennen
Es ist wieder soweit! In diesem Jahr
schon zum 8. Male
Samstag, 19. August ab 11 Uhr: Eröffnung
des Festetics Pferderennens im FesteticsSchloss und Park.
Rahmenprogramm
ab
9.00
Uhr,
Kinderprogramme ab 11.00 Uhr:
Konzert, Spielklub, bunte Vorführungen,
Koch-Show
und
Handwerkermarkt,
Schmankerl-Stände und Weinverkostung.
Sonntag, 20. August ganztägig: Festetics Pferderennen, Vorlauf des Nationalen Reiterfestivals in Gyenesdiás auf der
Pferderennbahn bei der Faludi-Wiese.
Spannende Qualifikationsläufe. Eröffnung
um 10.00 Uhr, danach spannende
Pferderennen,
Kinderprogramme,
Reitvorführungen,
Westernshow,
ungarische Tanzvorführung, Wettbewerb
im Kutschenschieben und vieles mehr!
18.00 Uhr Endlauf
Den ganzen Tag für die ganze Familie ein
richtig buntes Pferdeprogramm
Weitere Informationen und Anmeldung
für Teilnehmer: Zoltán Varga
Email: khelikon.vazo@gmail.com, Tel.:
06 30/40 22 624
Tourinform Gyenesdiás, Tel: +36 83/511790, E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
Freitag, 25. – Sonntag, 27.
August: Balatoner VW KäferSommerabschlussfest
Wo? Caravan Camping, Gyenesdiás,
Madách u. 43
Haben Sie auch einen kleinen oder
vielleicht sogar großen VW-Käfer-Spleen?
Dann dürfen Sie sich das diesjährige Treffen der VW-Käfer nicht entgehen lassen!
Let´s bug together. Eintritt frei!
Freitag, 25. August:
Anreise der Autos, Registration
Freizeitprogramm:
Strand
oder
Schifffahrt
Samstag, 26. August:
10.00 Uhr Zeichenwettbewerb für Kinder
11.30 Uhr Käfer-Festzug bis Szigliget,
dann zurück
15.00 Uhr Fahrradtour zum Historischen
Darnay Weinkeller, Weinverkostung
am Abend ab 18 Uhr: Musik und Tanz,
Tombola
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Freizeitprogramm:
Strand
oder
Schifffahrt
Organisation: Caravan Camping
www.caravancamping.hu,
info@
caravancamping.hu
Telefon: +36 83/316-020
Tourinform Gyenesdiás, Tel: +36 83/511790, E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
Montag, 28. August, 20.00-23.30 Uhr:
Nachtwanderung in den Keszthelyer
Bergen zum Lichtkreuz in Gyenesdiás
Vielleicht kennen Sie die Wanderwege
im Wald der Keszthelyer Berge schon
am Tage, aber bei Dunkelheit sieht alles
anders aus. Bequeme Kleidung und feste
Schuhe. Nicht vergessen: Stirn- oder
Taschenlampe, Trinkwasser, Mückenspray,
gute Laune und etwas Mut!
Anmeldung erforderlich!
Treffpunkt: Große Wiese. Über die
genaue Startzeit informieren Sie sich bitte
beim Tourführer oder im Haus der Natur
Besucherzentrum.
Preis: Nachttour 2.000 Ft/Pers., Dauer:
3-4 Std. Distanz: 4-6 km
Organisation, Infos und Anmeldung:
Anmeldung am Vortag bis 16 Uhr.
Haus der Natur Besucherzentrum, Gyenesdiás, Dornyai u. 4, Tel. +36 30/239-9894,
E-mail: termeszethaza@bakonyerdo.hu
Dr Szentes Szilárd Geotour-Führer, Tel:
+36 30/507-5706, szentes.tura@gmail.
com
www.facebook.com/turafalok/
Freitag, 1. September:
Musikalisches Abendprogramm mit
Attila Kökény
bei Caravan Camping, Gyenesdiás,
Madách u. 43.
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Samstag, 2. September: Wandern am
nördlichen Ufer des Plattensees ..... Ich
ahne schon, dass viele Leute jetzt sagen:
„ Ich war doch schon dort.” Kann sein,
aber hast du die ganze Schönheit gesehen,
die auf uns wartet? Die Steine von Szentbékkálla? Das türkische Zöllnerhaus?
Die Quelle von Kékkút? Das Grabmal
des Balaton-Forschers Lajos Lóczy?
Den Gedenkstein der alten ungarischen
Runenschrift (magyar rovásírás)? Ich
könnte noch vieles mehr aufzählen, aber
lasst uns gemeinsam die Schönheiten
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erleben, die uns das Balaton-Umland
bietet.
Auf
unserer
Homepage
http://
magyarvandor.hupont.hu/
sind
alle
Informationen
über
unsere Arbeit,
regelmäßigeTreffen und unsere aktuellen
Ausflüge veröffentlicht. Werden auch
Sie Mitglied bei uns im Ungarischen
Wanderer-Club in Gyenesdiás.
Weitere
Informationen
und
Anmeldungen: Klub-Bibliothek in Gyenesdiás im Gebäude des Gemeindehauses.
Samstag, 9. September, 14.30-22.00
Uhr: Weinlesefest als Abschluss der
Saison
Auf dieses Highlight freut sich jeder.
Es ist wieder Zeit zum Feiern! Immer
im September findet in Gyenesdiás das
traditionelle Weinlesefest statt. Beim
Kreisverkehr wird bei der alten Weinpresse
gekeltert, danach gibt es eine festliche
Ernteparade entlang der Hauptstraße,
durch die Madách utca hinunter bis zum
Kárpáti-Platz (neben dem Markt), wo
ab ca. 16.30 Uhr Folklore-Programme,
Kunsthandwerkermarkt und Vorführungen
von altem Handwerk auf die Gäste warten.
Most- und Weinprobe, Kesselgulasch. Alle
sind herzlich willkommen und werden
sicher wie in jedem Jahr begeistert sein.
Eintritt frei.
Weitere Informationen im Tourinform
Büro (Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel: +36
83/511-790)
Samstag, 16. September von 14–20 Uhr
– 6. Gyenesdiáser Kartoffel-Tag auf dem
Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt
An diesem Tag dreht sich alles um die
Kartoffel-Knolle. Sie dient zwei Drittel der
Weltbevölkerung als Grundnahrungsmittel,
und kaum ein anderes Gemüse kann so
vielfältig und schmackhaft zubereitet
werden wie die Wurzelknolle aus Übersee.
Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit
mit dem Gyenesdiáser Gemeindeamt
und dem Agrarzentrum der Keszthelyer
Pannon-Universität
(KartoffelForschungszentrale) organisiert.
14.00 Uhr: Eröffnung
Auf dem Markt neben dem Kárpáti-Platz
werden die verschiedenen Keszthelyer
Kartoffelarten vorgestellt und zum Kauf
angeboten.
Dann beginnen die Vorbereitungen für den
Koch- und Rezeptwettbewerb. Vorherige
Anmeldung erforderlich. Nachdem die
Jury alle zubereiteten Speisen gekostet
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und bewertet hat, können die Besucher von
den leckeren Kartoffelgerichten probieren.
Parallel bis zum Abend abwechselndes
Bühnenprogramm mit Musik.
Weitere Informationen über den genauen
Programmablauf sind im Tourinform Büro
erhältlich.
Am Freitag, 22. September um 18 Uhr
im Gemeindehaus: „Die Sonnenblume
in der Kunst”
Ausstellungseröffnung.
Während
des Abends warten noch andere
"Sonnenblumen"-Überraschungen auf das
Publikum. Mehr darüber entnehmen Sie
bitte unseren Plakaten.
Samstag, 23. September von 11.0021.00 Uhr: 5. Gyeneser Genuss-Tag, eine
Genussreise durch Gyenesdiás
Essen und Trinken von 11.00 bis 20.00
Uhr,
Abschlussprogramm um 19.30 Uhr im
Historischen Darnay Weinkeller.
Genießer und Weinliebhaber sollten
sich diesen Tag nicht entgehen lassen!
Mit einem GenussTicket können Sie
an diesem Samstag in zwei von den

-9fünf teilnehmenden Restaurants die
angebotenen speziellen Mehrgänge-Menüs
probieren, dazu werden Wein oder leckere
Erfrischungsgetränke serviert.
Die teilnehmenden Gasthäuser und ihr
Menü-Angebot finden Sie hier:
h t t p : / / w w w. g y e n e s d i a s . i n f o . h u / d e /
veranstaltung/gyenes-genusstag.html
Die Gäste können am Nachmittag mit dem
gemütlichen Öko-Dotto (Pferdekutsche) in
die ausgewählten Restaurants fahren. Die
Kutsche ist für 8 Personen geeignet und
kann nur mit einem gültigen GenussTicket
in Anspruch genommen werden.
Weitere Programme zwischen oder vor
den kulinarischen Köstlichkeiten:
Töpfern im Keramikhaus ■ interaktive
Ausstellung
im
Haus
der
Natur
Besucherzentrum ■ Kletterpark ■ Wandern
im Keszthelyer Gebirge (Große Wiese,
Aussichtstürme, Steinbrüche, VadlánlikHöhle, Dolomit Lehrpfad, Lichtkreuz
usw.) ■ Besuch auf dem Bauern-Markt ■
Bringatanya Eisdiele (2-3 Kugeln Eis)
19.30
Abschlussprogramm
beim
Historischen Weinkeller
Darnay Keller, Veranstaltungsscheune
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und Picknickgarten. (Darnay Str. 10.)
Live Gitarrenabend mit Zsigmond Irsai
und dazu ein Glas Wein und Pogácsa
Tickets sind im Tourinform Büro (Gyenesdiás, Hunyadistr. 2) zu kaufen.
Im Voraus: 4.500 Ft/Person, für Kinder
bis 14 Jahre 3.500 Ft.
Am Veranstaltungstag: 4.900 Ft/Person,
für Kinder bis 14 Jahre 3.900 Ft.
Samstag, 30. September von 14.00-19.00
Uhr: Treffen der Hobby-Brotbäcker
in der Veranstaltungsscheune beim
Darnay-Keller
Backen Sie Ihr Brot selber zu Hause?
Dann nehmen Sie doch mit ihrem
Lieblingsrezept an unserem BrotbackWettbewerb teil und verbringen Sie einen
tollen Nachmittag mit uns. Schauen Sie den
Experten auf die Finger und bereichern Sie
die Feinheiten des Brotbackens mit ihren
Erfahrungen und Ideen.
Wo?
Der
Darnay.
Keller,
Veranstaltungsscheune und Picknickgarten,
Gyenesdiás, Darnay u. 10.
Weitere Informationen: Somogyi Zoltán
Max, Tel. +36 20/938-1588

2017. augusztus

OPIT 2017 Gyenesdiás

Idén a már-már hagyománynak számító
Országos Polgárőr Ifjúsági Tábor augusztus 7
és 12 között volt Gyenesdiáson. Az OPIT-on
92 fő vett részt. Érkeztek táborozók – 19-en
– Kárpátaljáról, valamint ifjú polgárőrök
is erősítették a tábor csapatát.
Az első nap kora délutánja a megnyitóé volt,
melyen Horváth Róbert, az Országos Polgárőr
Szövetség ifjúsági, sport és karitatív alelnöke, valamint Bán Gábor, az Országos Polgárőr Szövetség Ifjúsági Tagozatának elnöke
köszöntötte a táborba érkezett fiatalokat, akik
itt ismerhették meg a tábor vezetőit, főbb
programjait és a házirendet. A tábor vezetése
idén is három csoportra osztotta a résztvevőket, lehetőséget biztosítva az ismerkedésre.
Már az első napon az eligazítást követően
Mátrahegyi Zsolt vezetésével megtartották
az első erőnléti és önvédelmi edzést, melyen a
Rei-Jitsu alapjait sajátíthatták el a fiatalok.
Az OPIT második napján, kedden a kora
reggeli Rei-Jitsu edzést követően délelőtt
három előadáson vettek részt a táborozók.
Elsőként a Keszthelyi Rendőrkapitányságról Dömötör Roland bűnmegelőzési főelőadó tartott interaktív előadást a drogok
káros hatásairól, valamint az internet veszélyeiről, melyben kitért a népszerű közösségi
portálok használatára is. Az egyórás előadás
után több kérdés is elhangzott, melyekre
az előadó készséggel válaszolt. A második előadó Horváth Róbert táborvezető
volt, aki bemutatta az OPSZ szervezetét,
működését, valamint az országos szövetség programjairól beszélt. Részletesen szólt
a szervezet kiemelt programjairól, valamint
azokról, amelyekben a fiatalok aktív részvételére építenek. A délelőtt záró előadását
Bán Gábor, az OPSZ Ifjúsági Tagozatának
elnöke tartotta, aki ismertette az ifjúság
szerepét a polgárőrségben. Elmondta a fiataloknak, hogy a polgárőrségről szóló törvény
alapján mely feladatokban vehetnek részt, s
melyek a főbb tudnivalók ezen önkéntes munkával kapcsolatban. Kiemelte, hogy szeretné,
ha a fiatalok rendszeresen látogatnának általános és középiskolákat, és kérte, hogy saját példájukat bemutatva toborozzák a hallgatóságot
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polgárőrnek.
Fontosnak tartotta
továbbá, hogy a polgárőrségben a fiatal
polgárőrök képzéseken bővíthessék
ismereteiket.
Szerda reggel az
ébresztő után meglepetés várta a fiatalokat, ugyanis a
reggeli edzést a
Balaton partján, a
Diási Játékstrandon tartották meg.
A táborozók az edző,
Mátrahegyi
Zsolt
utasítására az első
percekben a hideg víztől idegenkedve, meglepődve fekvőtámaszoztak a vízben, azonban
hamar megszokták az edzés új közegét. Olyan
gyakorlatokat végeztek, ahol megtanulták,
hogyan mozogjanak együtt igazi összetartó
csapatként, hogyan figyeljenek a társukra,
hogy a csoport egysége megmaradjon. A
kimerítő edzés és a reggeli után közel három
kilométeres séta várt rájuk a BEFAG Lőtérig, ahol légpuskalövészeten vettek részt.
A táborozók a lőtér udvarán a Kaposvári
Toborzó katonák segítségével megismerkedtek a Magyar Honvédség által nyújtott lehetőségekkel. Délután a tábor területén speciális
katonai technikán alapuló erőnléti edzésre,
majd strandolásra is lehetőség volt, az esti
vizes önvédelmi edzés előtt.
Csütörtökön a reggeli edzés helyszíne szintén a Balaton partja és vize volt, melyet a
táborlakók az előző nap tapasztalatai alapján már nagy izgalommal vártak. A fiatalok
délelőtt a Hori-Zone Kft. közreműködésével a Kempo harcművészet technikájának alapjait sajátíthatták el, illetve Georg
Spöttle előadásában az európai migráció
hatásairól hallhattak. Mindezek mellett egy
elsősegélynyújtó előadáson is részt vehettek
a PoliceMedic rendszeréből. Itt nemcsak a
műveleti területen használt elsősegélynyújtásnál alkalmazott speciális eszközökkel
ismerkedtek meg, hanem életszerű helyzetet
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modellezve szimulációs gyakorlatot is teljesítettek. Két táborozó és két csoportvezető
vállalta az életszerű sérülés imitációja érdekében, hogy művérrel és műsebekkel elmaszkírozva a mentési helyzet alanyai legyenek és
őket a táborozók egy-egy szituációs gyakorlat
alkalmával ellássák. A gyakorlat során a fiatalok interaktív módon bekapcsolódhattak a
helyzetek helyes megoldásába, amit a szakemberrel együtt közösen kiértékeltek. A délután folyamán erőnléti és önvédelmi edzésre,
majd közös strandolásra került sor.
Pénteken a reggeli edzés után kommunikációs nap volt a táborban, melyen Hladon
Sándor, a Rádió P és a polgarorok.hu
tulajdonos főszerkesztője, interaktív előadáson vezette be a fiatalokat a sajtókommunikáció rejtelmeibe. Ezt követően a
hagyománynak számító fórum következett,
amelyre a táborozók nagy örömmel várták
Dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr
Szövetség elnökét, aki örömmel válaszolt a
fiatalok kérdéseire. A kérdések a fiatal polgárőrök jövőbeli lehetőségeire vonatkoztak,
érintve az oktatást, a sportversenyeiket és
az év közbeni rendezvényeket. A fórumot
megtisztelte jelenlétével Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere is. Nem sokkal e program
befejezése után érkezett meg Mester András,
a kárpátaljai polgárőrségek vezetője és három
vezetőtársa, akik eszmecserét folytattak az
Országos Polgárőr Szövetség elnökével. Dr.
Túrós András érdeklődött a határon túli egyesületek munkájáról, gondjaikról, problémáikról. A találkozó végén megállapodtak abban:
az Országos Polgárőr Szövetség lehetőségeihez mérten a jövőben is minden támogatást
megad a kárpátaljai polgárőröknek, segítik
képzésüket, bővítik technikai repertoárjukat.
A tábor búcsúestjét a strand melletti Kárpáti
korzón tartott Kárpátia koncert zárta.
Sztronga Bettina és
dr. Tóth Andrea Noémi

Gyenesdiási Híradó

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

Új játszótér épül
Az önkormányzat területén a Palkó Sándor
sétányon a Georgikon Coop üzlet mögött,
magán beruházó vállalásával elkezdődött
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egy központi települési játszótér építése. A
jövőbeli játszótér egy bekerített területen az
iskolásoknak és a településen élőknek, több
korosztályos sportolási lehetőséget fog nyújtani.
Riedl Tamás tervei alapján kivitelező Kertrendező Kft. (Cuppon Ferenc)

Megújul a
község
étkezdéjének
konyhája.
Az önkormányzat
pályázati támogatásból (TOP-1.13-15ZA1-2016-00004)
felújítja az étkezde
konyháját. A konyha új
vezetékelése, szerelvényezése után új belső
burkolatot kap. Korszerű szellőző beren-

SPORT

Értékes gyenesdiási
asztalitenisz eredmények
A Gyenesdiás ASE NB II-es bajnokságban
szereplő játékosai első alkalommal vettek
részt a közelmúltban Harkányban immár
13. alkalommal megrendezett Nemzetközi
JOOLA Asztalitenisz Veterán Thermal Open
versenyen.

Két korosztályban indultak: a 60-69 évesek
között Fazekas Nándor a férfi DC versenyszámban Kopasz Tiborral (Polgárdi SE) megszerezték az első helyet. Fazekas egyéniben
az Európa-bajnok Frank Béla mögött a második helyen végzett!
A 40-49 éveseknél is nívós mezőny indult,
itt Barabás Balázs egyéniben az értékes 3.
helyezést szerezte meg. Barabás a férfi DC
párosban Bontó Ferdinánddal a főtáblára
került, ahol méltó játékkal képviselték a szakosztályt az erős mezőnyben.

Labdarúgás

Augusztus 12-én megkezdődött a Zala
megye I. osztályú bajnokságban szereplő férfi
labdarúgó csapatunk számára az idény.
Száz néző előtt: Gyenesdiás Kinizsi SK –
Lets Do It Technoroll Teskánd 2-4 (1-2).
Gyenesdiás Kinizsi SK összeállítása:
Matucza – Hegyi, Mátó, Fellner, Kovács
D., Pálfi, Szabó B., Szőcze, Lázár, Czafit R.
(Kisfalusi), Sipőcz (Soós). Edző: Hajba Géza.
Gólszerzők: Mátó és Kisfalusi.
U 19-es csapatunk 0-8-ra kikapott.
További mérkőzések.
Megyei I. osztály sorsolása:
08-19, 17:30 óra: NAGYKANIZSA GYENESDIÁS KINIZSI SK
08-26, 17:30 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - OLAJMUNKÁS SE
09-02, 16:30 óra: FEMAT CSESZTREG GYENESDIÁS KINIZSI SK
09-09, 16:30 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - TISZA-ÉP ZVFC
09-16, 16:00 óra: ZALALÖVŐ - GYENESDIÁS KINIZSI SK
09-23, 16:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - KAPOSI TRANSPORT CSÁCS-SE
10-01, 16:00 óra: ZALAGRÁR PÓKASZEPETK SE - GYENESDIÁS KINIZSI
SK
10-07, 15:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - HORVÁTH-MÉH KISKANIZSA
10-14, 15:00 óra: LENTI TE - GYENESDIÁS KINIZSI SK
10-21, 14:30 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - SZEPETNEK SE
10-29, 14:30 óra: ZNET-TELEKOM
BECSEHELY SE - GYENESDIÁS KINIZSI
SK

dezés, kazán kerül beépítésre. A megújuló,
minden igényt kielégítő konyhai berendezések beszerelése mellett, mozgáskorlátozott
illemhely is kialakításra kerül.
Kivitelező Fest-ÉpBau Kft. (Kláminger
Imre)
A munkálatok várhatóan szeptember elején
befejeződnek.
11-04, 13:30 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - SEMJÉNHÁZA SE
11-11, 13:30 óra: HÉVÍZ SK - GYENESDIÁS KINIZSI SK
11-18, 13:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK - FC KESZTHELY LAZZARIN CAF
Megyei III. osztály Kelet sorsolása:
11-25, 13:00 óra: LE ALSÓPÁHOK - GYENESDIÁS KINIZSI SK. II
08-19, 17:30 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK. II - SÜMEGCSEHI SE
08-27, 17:30 óra: KSE VÁRVÖLGY GYENESDIÁS KINIZSI SK. II
09-03, 16:30 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK. II - ZALASZÁNTÓ SE
09-10, 16:30 óra: SÁRMELLÉKI SE GYENESDIÁS KINIZSI SK. II
09-17, 16:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK. II - KARMACS SE
09-24, 16:00 óra: REZI PETŐFI SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK. II
10-01, 16:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK. II - ÓHID FK
10-08, 15:00 óra: VONYARCVASHEGY
SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK. II
10-15, 15:00 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK. II - ZALASZENTLÁSZLÓ SK
10-22, 14:30 óra: ZÖLD ELEFÁNT ÉT
ZALAAPÁTI - GYENESDIÁS KINIZSI
SK. II
10-29, 14:30 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK. II - TÜRJE - TEKENYE SE
11-04, 13:30 óra: HÉVÍZ SK II - GYENESDIÁS KINIZSI SK. II
11-12, 13:30 óra: GYENESDIÁS KINIZSI
SK. II - FC KESZTHELY LAZZARIN CAF
11-19, 13:00 óra: VINDORNYASZŐLŐSI
SE - GYENESDIÁS KINIZSI SK. II

2017. augusztus

- 12 -

FÜRDŐEGYESÜLETI
HÍREK
Ebben az évben is megrendeztük a hagyományos egyesületi találkozónkat a Darnay
pincénél.
Az idén ünnepeljük az 1992-ben újjáalakult Fürdőegyesület 25 éves jubileumát.
Jubileumi találkozónkra eljött Gál Lajos
polgármester úr. Beszédében üdvözölte az
egyesületi tagokat és megköszönte az eddig
végzett munkájukat Gyenesdiásért. Tájékoztatta a jelenlévőket a nagyközség helyzetéről
és a várható fejlesztésekről.
Utána Kovács Miklós tartott egy rövid
ismertetőt az első 1907-ben alakult Fürdőegyesület alapításáról, felépítéséről és működéséről.
Megemlékezett Kárpáti János kántortanító
szerepéről, aki a megszervezője és az első
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elnöke volt a Fürdőegyesületnek.
Megemlékezett az újkori Fürdőegyesület
eddigi elnökeiről. Az alapító tagság első elnökének Simon Györgyöt választotta, majd őt
követte Bodás János és Tóbiás Pál. Az Egyesület elnökeinek és aktív tagjainak munkájuk
elismerése jeléül egy Balatont ábrázoló és az
1992-2017 dátumot, valamint a 25. feliratot
tartalmazó égetett, színes agyagtálat adott át.
Közben főtt az immár hagyományos halászlé
Böcskei István halfőző mester vezetésével.
Az évek óta remeklő főzőmesterünk vegyes
halakból – keszeg, ponty, harcsa- főzte halászlevünket. Amíg főtt a halászlé- mi többiekfinom borokat és házi sütésű süteményeket
kóstoltunk és jókat beszélgettünk.
A főzés közbeni kóstolásnál természetesen
mindenkinek volt egy jó ötlete, hogy mivel
lenne még jobb a halászlé.
Szerencsére Böcskei mester minden külső

Oázis kertészet Keszthely

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Litográf-95

NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.
Telefon: 06 83/510-696,
06 70 248 1347
www.litograf95.hu
litograf@freemail.hu

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

ötletet hárított, ennek eredménye meggyőző
volt.
Az idén is remek halászléből 37 tagunkat
és 24 hozzátartozót tudtunk vendégül látni. A
gyorsan kiürült kondér azt bizonyította, hogy
jól sikerült a halászlé.
Az utána tartott tombolajátékunkra rengeteg
érdekes és értékes tárgyat kaptunk, amelyeket nagy izgalmak közepette sorsoltunk ki.
A játékot Lőrincz Csilla és dr. Bánhídi Péter
vezette, közmegelégedésre.
Szeretnénk minél többen idén is részt venni
a Szüreti Felvonuláson. Kíváncsian várjuk,
hogy Lörincz Csilla és dr. Bánhidi Péter
milyen jelmezt talál ki. Eddig minden évben
volt új ötletük.
Szeretettel várunk minden kedves tagunkat
a szeptember 9-i Szüreti felvonuláson.
Kovács Miklós
elnök

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkáhoztermékeink
0,5 kg-os,
üzleteinkben
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út 11-be
költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy
06 30 3486 253

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

Apróhirdetés
Gyenesdiáson naponta friss
kecsketej, anyakecskék
és kecskegidák eladók.
Istállótrágya ingyen elvihető!
Érd: 06 30 901 2424

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/71-61-569
Szálas műszempilla. Hidroabrázió.
Gyémántfejes bőrcsiszolás.
Tű nélküli mezoterápia. Arany kezelés.
Füllyukasztás (babáknak is). Orrpiercing

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

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.
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25 éves
a Fürdőegyesület
Cikkünk a 12. oldalon.

Klassz a parton

Az év eddig legmelegebb napján is sikerült
frissességet csempésznünk Gyenesdiás szívébe, a nagyszerű strandjukra, ahol 3 komoly
programmal is szolgálhattunk: délelőtt Görög
Enikő és Görög Noémi adott négykezes
zongoraelőadást, akik Lukácsházi Győző narrációjával vezették be a gyerekeket a klasszikus zene titkaiba.
A hatalmas meleg elől a legnagyobb fák
árnyékába menekülve sok-sok játékot kínáltunk a gyerekeknek, akik éltek is a lehetőséggel: az ügyességi-, kidobós-, bedobós-,
gurítós-, memória- és logikai játékok mellett
kézműves foglalkozásban is részük lehetett,
az itt készült díszeket, hangszereket haza is
vihették.

A Klassz a pARTon utolsó
gyenesdiási koncertje a Cimbora Együttes előadása volt,
ahol ismert gyerekdalokat,
azok feldolgozását hallhatták
és együtt táncolhattak, játszhattak a zenekar élén most is
tündöklő Korhecz Imolával.
Köszönet
Gyenesdiás
Önkormányzatának, polgármesterének, Gál Lajosnak,
Belenta Rékának és a strand
munkatársainak a kedvességért, a körültekintő szervezésért.
Forrás: Klassz a parton,
Oláh Gergely.

Gyenesdiáson Európa legjobb csoki
fagyija, a „IL MIO CIOCCOLATO”
A Wellnes Hotel Katalin az év szállodája lehet
Gyenesdiás négycsillagos szállodája újabb sikereket ért el. Volt már
a Balaton legvirágosabb szállodája, a Hónap Hotele, most pedig
az Év Hotele címért indulhatnak. Szívből gratulálunk.

Somogyi Renáta cukrászmester édesapjával alkotta meg ezt
a csodálatos fagylaltot, amivel a Gelato World Tour európai
döntőjén 2. helyezést értek el, így továbbjutottak a világbajnokságra. Ezúton is gratulálunk és további sok sikert kívánunk
a Bringatanya Fagylaltozó minden kedves munkatársának!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

2017. augusztus
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC, zöldség-gyümölcs és bor
kis-és nagykereskedés, trafik egy
helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt,
kényelmes nagy parkolóval!
Tolle trappista sajt 1499 Ft/kg Vénusz étolaj 469 Ft/l
Import UHT tej 1,5% 169 Ft/l
Frissen fejt teljes értékű tej, magyar tarka tehenektől 159 Ft/l
Augusztus 20.-a utáni héten megkezdjük a kis alföldről a téli
tárolású és savanyítani való hagymák és paprikafélék árusítását.
alma paprika, TV paprika 280 Ft/kg
zsákosan vagy 10 kg-tól 250 Ft/kg
Kápia paprika 290 Ft/kg-tól, 10 kg-tól 260 Ft/kg
cseresznye paprikák, sárga színű erős kispaprika napi
legkedvezőbb áron.

INGATLAN?
15 ÉVES ÉPÍTÉSZ-TERVEZŐI, ÉPÍTÉSZHATÓSÁGI
TAPASZTALATTAL INGATLANOKAT KERESÜNK,
TERVEZÜNK ÉS ÉPÍTÜNK AZ ÖN IGÉNYEI ALAPJÁN.
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
+36 83/312-574

r.ingatlaniroda@gmail.com

Trafikban minőségi folyó és palackos borok nagyválasztéka.
Érvényes: 2017.08.18-08.31.

NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-16; V: 6-12

P

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Vonyarcvashegy, Fő út 84.

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

Iskolakezdési
akció!!
Komplett szemüveg
akár

15.000 Ft-tól!

Felnőtteknek: multifokális (progresszív)
szemüveg -30% kedvezménnyel!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. augusztus 10-től szeptember 30-ig.
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