GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2018. augusztus XXIX. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 17-én

10 éves testvérkapcsolat Csíkszenttamással

70-en érkeztünk Csíkszenttamásra, a néptáncosok és a Népdalkör - kicsik és nagyok - hozzátartozók, vendégek, barátok,
képviselők Keszthelyről és Reziből is.

Programajánló
Augusztus 19. Festetics Vágta a Faludisíkon. Részletek a 12. oldalon.
Augusztus 19-20. Szent István ünnepe
Gyenesdiáson. 19-én kenyérsütés a
Pásztorházban. (Dagasztás 10 órakor),
20-án a Dream Beach Koktélbár
programjaira várunk mindenkit.
Augusztus 25. Strandszezon finálé
Jó hangulatú nyárzáró strandbulira
várjuk az érdeklődőket augusztus 25-én
este a Diási Játékstrandra.
Augusztus 23-26. VW Bogaras Balatoni
Nyárbúcsúztató. Ismét kirajzanak a
VW Bogarak Gyenesdiáson! Részletek
a www.gyenesdias.info.hu weboldalon.
Szeptember
8.
Szüreti
Vigasság
Programunk a termelői piacnál
felállított színpadnál, 16 órakor
kezdődik. (részletes program a 3.
oldalon)
Szeptember 15. VII. Gyenesdiási
Burgonyanap, 15 órától a piactéren
(részletek a 3. oldalon)
Szeptember 21. Falusi udvar és lakói
c. kollektív kiállítás megnyitója, 17
órától a Községházán
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2008-ban született kapcsolat óta eltelt 10
évben a mi küldöttségeink is többször voltak
Székelyföldön és a csíkszenttamásiak is többször jártak nálunk, több család között alakult
ki baráti kapcsolat.
A mostani – 10 éves – jubileumot Székelyföldön ünnepeltük, Csíkszenttamás a Szent
Anna-napi rendezvényét szánta erre.
2018. július 27-én, két busszal, 70-en indultunk Csíkszenttamásra, a néptáncosok és a
Népdalkör - kicsik és nagyok - hozzátartozók,
vendégek, barátok, képviselők Keszthelyről
és Reziből is. Személykocsival is jöttek még
néhányan gyenesdiásiak. A Dalárda tagjai
nem vállalkoztak a többnapos utazásra, legnagyobb sajnálatunkra nem jöttek velünk a
hosszú út, illetve a tagok életkora miatt. A
900 km távolságot az odautat egy Kolozsvár
közeli szállás (Magyarlóna) beiktatásával, a
visszautat pedig egy Déva melletti szállással
(Csenakeresztúr) és persze néhány látnivaló
megtekintésével   terveztük. Sajnos a vezetési idő adott volt, ezen belül kellett maradni,
így a megtekintendő látványosságok számát a
tervezés során eléggé le kellett csökkenteni.
Végül úgy alakult – a tervek szerint -, hogy
megnéztük Nagyváradon a Szent László
hermát, az érseki kincstárat, megálltunk a
Királyhágón, Magyarlónán - itt volt az első
szállásunk - a református, kazettás mennyezetű templomot csodáltuk meg, Kolozsváron
a Szent Mihály templomot, Mátyás király
szülőházát néztük meg. Voltunk, illetve

végigsétáltunk a Békás-szorosban, a Gyilkos tónál.
Csíkszenttamáson – koraeste - nagy szeretettel, enni- és innivalóval (jó sok áfonyalikőr
és pálinka fogyott) fogadtak. Este táncoltunk a parkban felállított színpadnál. Egyik
busz utasai – néptáncosok és hozzátartozóik
– a csíkszenttamási kultúrház tetőterében, a

Az ünnepélyes testvérkapcsolatot megerősítő
dokumentumok aláírása Mákszem Hunor
Csíkszenttamás alpolgármestere és Gál
Lajos Gyenesdiás polgármestere részéről.
másik busz utasai – a népdalkörösök, hozzátartozói, vendégeink és én, aki írom ezt a
tudósítást – a karcfalvi önkormányzat turistaszállójában kaptunk szállást. Vasárnap
reggeli után még körülnéztünk a faluban,
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az első oldalról

de mire eljött volna az ideje, hogy a Szent
Anna kápolnához vonuljunk (30 perces séta
lett volna vendéglátóink szerint) szabadtéri
misére, addigra leszakadt az ég, így aztán a
csíkszenttamási templomban volt a szentmise. Ebéd után megnéztük a karcfalvi erődtemplomot, majd késő délután megkezdődött
a parkban lévő színpadnál a kapcsolatunkat
megerősítő protokoll rendezvény és műsor.
Csíkszenttamás alpolgármestere Mákszem
Hunor – helyettesítve Kedves Róbert polgármestert, aki egészségügyi okokból nem tudott
részt venni az ünnepi alkalmon - köszöntötte
a vendégeket, méltatta a testvérkapcsolatunk
jelentőségét.
Gál Lajos polgármester ünnepi köszöntőjében üdvözölte a 15 éves Szent Anna
Napokat és a 10 éves Csíkszenttamás –
Gyenesdiási jubileumi ünnepet, amely
annak idején a „Székelyek a NyugatBalatonnál” térségi programból indult
el, melynek során 6 Keszthely környéki
település deklarált aláírásával egy határon
túli magyarlakta közösséggel való testvértelepülési együttműködést. Elmondta,
hogy a kultúra azóta is összeköti a településeket, családi barátságok, kultúrcsoport
találkozók, iskolai látogatások, rendszeres
találkozók révén. A kultúrán kívül a település történelmi és táji nevezetességeiben is felfedezhető párhuzam, a történelmi építészeti
emlékek, valamint a tájgazdálkodás révén.
Hiszen említhető párhuzam a csíkszenttamási
Árpád-kori „csonkatotony” emlékek és a
mi elpusztult Falud település helytörténete
révén; vagy akár a „feneketlen tó” és a mi
János-forrásunk kapcsán, az egykori malmok
említésével. De a tájgazdálkodás és tájhasználat tisztelete is a közös kultúra alapja.
Polgármesterünk kifejezte, hogy a nemzettudat erősítésében is sokat adott a 10 éves kapcsolat, hiszen már a kezdetekben fát ültettünk
egymás településén. Minden székely szabad-

ságot, az autonómiát segítő
szándékot képviselő-testületünk megerősített. A testvér-települési barátság, 10
év után „maga lett a haza!”
Hiszen a csíkszenttamásiak
szinte haza érkeznek Gyenesdiásra és mi is igazán
otthon érezzünk magunkat
náluk. Ezt erősíti települési önkormányzatunk által
erre az alkalomra elkészítetett kopjafa, melyet elhoztunk, hogy a következő
napon felállítsuk a Nyergestetőre (képünkön balra lent),
az 1849-es szabadságharc
hősi székely ütközetének emlékére; valamint
hirdeti a csíkszenttamásiaktól kapott és a diási
parkban felállított székelykapu is, melyen a
következő olvasható: „Őseidnek szent hitéhez,
nemzetednek gyökeréhez ne légy hűtlen soha.”
Az ünnepélyes testvérkapcsolati - megerősítő - dokumentumok aláírása után a
Csikszenttamási
Ifjúsági
Fúvószenekar
műsora, majd a házigazda Csonkatorony
néptáncegyüttes, a helyi iskolás táncosok, a mi
népdalköröseink, néptáncosaink felnőtt tagjai
és művészeti iskolás táncosok,
dalosok műsora szórakoztatta a
szépszámú közönséget. Az összesen
kb. 4 órás műsort sokan, nagy
élvezettel nézték végig. Büszkén
mondhatjuk, hogy a helyiek nagy
elismeréssel szóltak - egymás közt
is - produkcióinkról. A tánczenés
bulit már a Karcfalván elszállásoltak
nem várhatták meg. A fiatalabb
korosztályúak Csíkszenttamáson, a
közelben aludtak, így ők egy kicsit
még maradtak.
Hétfőn reggeli után búcsúzkodás,
csoportkép, aztán indultunk tovább.
Hazafelé tartó úton programjaink
voltak: Madéfalva - Siculicidium
- emlékmű megtekintése, egy székelyudvarhelyi séta, Farkaslaka
(Tamási Áron sírja, emlékműve,
egy kis vásárolgatás) után. Aztán
kicsit hosszabb szakasz után Gyu-

lafehérvárra értünk, amely arról híres, hogy
érseki székhely és hírhedt, hogy itt kiáltották ki Erdély elszakadását Magyarországtól
1918. december 1-én. Kisebb csoportokban
megnéztük, amit tudtunk, többek közt az
érseki székesegyházat és az itt lévő szarkofágokat, melyek egykor a Hunyadiak földi
maradványait tartalmazták. Innen aztán
Csernakeresztúrra utaztunk, ahol a magyarság már csak 15 % körül van, a magyar
lakosság bukovinai székely eredetű. Megnézhettünk egy tájházat és meghallgathattuk
az ide telepített lakosság történetét. Itt aludtunk, aztán reggel utaztunk tovább a közeli
Vajdahunyadra, megnéztük a várat, majd az
utolsó tervezett látnivalóhoz, Déva várához
éppen 12 órára érkeztünk volt. Ide egy üvegkabinos lifttel, vagy inkább a hegyoldalba
épített drótkötél vontatta siklóval mentünk
fel és jöttünk le.
Az utolsó 600 km-t már viszonylag gyorsan, nagyrészt autópályán tettük meg, este 10
órára Gyenesdiásra érkeztünk.
Úgy tűnt, hogy az utazók jól érezték
magukat. Remélem így is volt.
Köszönöm, hogy minden utazó fegyelmezett, pontos volt, a megbeszéltek szerint
tette dolgát. Remélem jól érezte magát mindenki. Köszönjük a csíkszenttamásiaknak
a gondoskodást, vendégszeretetet.
Jók voltak a gépkocsivezetőink is, köszönjük nekik, Petőfi Attilának és Götz Lajosnak.

Hársfalvi György
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EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
Gyenesdiáson a
Szent Ilona kápolna
védőszentjének ünnepén a
BÚCSÚI MISE
2018. augusztus 19-én,
vasárnap
10.00 órakor
lesz a gyenesi
Szent Ilona kápolnában.
Ünnepeljünk együtt,
legyünk minél többen a
gyenesi
kápolnánk emlékünnepén !

2018. augusztus

Szüreti Vígasságok
2018. szeptember 8-án,
szombaton 16 órától

Szüreti vigasságunk-programunk a termelői
piacnál felállított színpadnál,
- 16 órakor kezdődik, a Zalai Balaton-part
Fúvósegyüttes koncertjével.
- Ezt követően a színpadon a kisbíró hirdetményei, bíró és polgármester köszöntője
hangzik el,
majd
18
óráig
folklórműsort láthatnak az
érdeklődők, közreműködnek
a
gyenesdiási Általános és Művészeti
Iskola néptáncosai,
népdalénekesei,aGyenes
Néptánc Együttes, a
Gyenediási Népdalkör és a Gyenesdiási Dalárda.
- 18 órakor a Zalaapáti Harmonikások
műsora
- 19 órakor Hertelendy Attila és társulata
operett-, nosztalgia- és nótaműsora
- 20 órától a Silver zenekar tánczenés estje
lesz éjfélig.
A műsorok mellett kézműves játszóház, szőlőpréselés - és mustkóstolás.
A délután folyamán, a rendezvényterületen
vásárolni lehet az ilyenkor szokásos birkagulyást és töltöttkáposztát.

Meghívó
A József Attila Klubkönyvtár
szeretettel vár minden érdeklődőt
2018. szeptember 21-én,
pénteken 17 órára a gyenesdiási
Községházára a

Falusi udvar és lakói

c. kollektív kiállítás
megnyitójára.
A tárlaton gyenesdiási és
környékbeli alkotók - különböző
műfajokban - mutatják be a falusi
udvar ihlette műveiket.
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Erdélyi utazás egy táncos
tollából
Az út kronológiáját, főbb történéseit Gyuri
Bátyánk előttem megírta, így ezek ismétlésével nem fárasztanám a Kedves Olvasót.
Inkább a lázas, hónapokig tartó készülődésről, az utazás során szerzett apróbb élményeinkről, és a hazaérkezvén ülepedő
benyomásainkról írnék.
Nem titok, hogy a Gyenes Néptánc Együttes vezetésében változások következtek be
az elmúlt hónapokban. Új vezetőnk, Tarjányi Sándor a kisiskolás Reménységeink tanításán túl, április végétől, már a
mi, azaz az idősebb generáció okítását is
elvállalta. Nagy lendülettel és lelkesedéssel kezdett bele a csoport újrahangolásába,
formába hozásába. Hogy sikerrel járt-e,
bizonyítja az erdélyi út előtti 3 nagy tapssal
végződő, minden táncos által túlélt szereplés is! Bár mindegyik fellépésünkre különkülön készültünk, mégis szemünk előtt, a
várva-várt erdélyi út képe lebegett. Az út
közeledtével a próbákon (melyek továbbra
is nyilvánosak, és Mindenkit szeretettel
várunk) egyre több táncos jelent meg, és
melyek egyre hosszabbak, kimerítőbbek és
vidámabbak lettek.
Elérkezett az Utazásunk előestéje. Sokunknak az izgatottságtól (és ki tudja még mitől)
nem jött álom a szemünkre. És így volt ez
mind a négy, Erdélyben töltött éjjelen is.
Ahogy a buszunkat és a szállásainkat, úgy a
’szenttamási éjszakáinkat is dalolással, tánccal, jó kedvvel, véget nem érő mulatással
töltötte meg a majdnem 30 főt számláló csa-

patunk. Jó regenerálódó képességünknek, és
kedves Csoportvezetőnk atyai intelmeinek
köszönhetően mindig maradt erő a holnapra.
A másnapokra, melyek megannyi élménnyel
vártak bennünket. Épített örökségeink, természeti kincseink, Erdőország szépsége és
a benne lakók szeretete fogadott minket.
Természetesen a jó románaink nem nekünk,
hanem”Lei”-einknek mosolyogtak, de ez a
világ már csak ilyen. Bár kitartóan próbálják beárnyékolni, hol hatalmas katedrálissal,
hol még a kutyaházra is rászegelt lepedőnyi
zászlóikkal, mégsem sikerül eltakarniuk azt
a büszkeséget, élni akarást, közös gyökereinkhez való ragaszkodást, melyet székely

testvéreink sugároztak felénk. Kimutatták
mindezt a figyelmükkel, melyet a teljes
folklór-blokk alatt birtokolhattunk. Hihetetlen érzés volt egy teljes falu előtt táncolni. Bárhová néztünk a színpadról,
mindenhol csak mosolygós arcokat, ritmusra járó lábakat-kezeket láttunk. Bár
majdnem fél tucat koreográfiát adtunk
elő, de az érdeklődésük az utolsónál sem
lankadt! Sőt, a helyi Csonka-torony Néptánccsoporttal a folklór zárásaként visszatértünk a színpadra egy közös tánc erejéig,
melyet mindannyian nagyon élveztünk a
fáradó végtagok, a jó meleg és a hívogató
szarvas pörkölt ellenére is. A fellépés utáni
lihegések közepette beszélgettem az egyik
’szenttamási táncossal. Megsüvegelve bennünket említette, hogy van mit tőlünk tanuljanak. „20 év múlva, mi örülünk majd, ha
vízszintesen forgunk, nemhogy, mint ti:
függőlegesen!”- bátorítottam tréfásan, hisz
esetükben legtöbbször 50-es éveiket taposó
falusiakból verbuvált csoportról van szó,
ennek ellenére kitettek magukért ők is derekasan. Ráadásul a szarvas pörköltből sem
maradt.
Bár írnék az élményeinkről a következő lap végéig szívesen, főleg arról, hogy
hogyan történt a „Békás-szoros, Dani és a
rozoga híd” esete, vagy a „Táncoslányokról,
akiknek a csíkszenttamási éjjel soha nem
ért véget”, mégsem élek vissza az Olvasó
türelmével. Így végezetül megköszönöm
a Néptánccsoport nevében Gyenesdiás
Önkormányzatának, hogy támogatásával
lehetővé tette számunkra ezt a felejthetetlen utat, reméljük a jövőben is sor kerül
hasonló kirándulásokra!

Vértesaljai László
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MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Egy kirándulás mindig izgalomba hozza
az embert: Milyen időnk lesz? Mi mindent
fogunk megnézni utunk során? Milyen lesz
élőben látni azt, amiről csak fényképet láttunk
eddig? - és még sorolhatnám a kérdéseket…
Mi pedig választ is adunk rájuk a nap végén,
hiszen Magyarország gyönyörű! És száz meg
száz szépségével várta eddig is a Magyar
Vándor Klub kirándulóit.
Így lesz ez most is, hiszen szeptember 9-én
(vasárnap) Kenesétől – Siófokig (a Balaton
keleti partvidékét bejárva) megismerhetjük a Balaton parti települések szépségeit.
Ez pedig mindig kihívás, hiszen balatoni
emberként szívesen legyintünk: ugyan, hiszen
ismerem!
De ez nekem, a kirándulás szervezőjének
sem jelent egyértelmű választ. Hiszen az út
összeállítása során érnek olyan meglepetések, melyekre azt mondanám, igen, ezekért
érdemes volt eljönni! Az pedig, hogy egyre
több Gyenesdiási útitársunk is érzi ezt, annak
külön örülök.
Mert jó társaságban, felkeresni Hazánk
gyöngyszemeit buszos kirándulásaink során,
- az igazán pozitív élményeket jelent!
Szeptember 9-én (vasárnap) reggel indulunk felfedezni a Balaton keleti vonalát. A törökök által hagyott nyomokat, a
Balatonkenesei partifecskék élőhelyét,
Kálmán Imre ránk hagyott emlékeit – de
minek is sorolnám tovább? Tessék velünk
tartani inkább!
Célunk Magyarország épített és természeti
örökségeinek felkeresése. Klubunk nyitott,
tehát bárkit szívesen látunk, akinek ez a néhány
sor bevezető felkeltette az érdeklődését!
Jelentkezni az útra augusztus 20-a után lehet
a Polgármesteri Hivatalban működő József
Attila Klubkönyvtárban. Az internetes keresőbe pedig elég annyit beírni: Gyenesdiási
Magyar Vándor Klub – és minden információ
a rendelkezésére áll!
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

GYENESDIÁSI HORGÁSZ ÉS
VÍZISPORT EGYESÜLET HÍREI
Befejeződött és átadásra került a diási
horgásztanya teljes villamos hálózatának
teljesítménybővítési, felújítási munkálatai.
Ennek keretében a villamos vezetékek, kapcsolók, aljzatok cseréje mellett kialakításra került
két almérővel ellátott áramvételi lehetőség.
Ezek akkumulátorok töltését biztosítják majd.
Azok az egyesületi tagok, akik szeretnék ezt a
lehetőséget igénybe venni a tanyagondnoknál
regisztráljanak. Megújult a tanya térvilágítása, és kamerarendszere mely a biztonság
terén jelentett nagy előrelépést. Bevezetésre

-5került az internet használat lehetősége is,
mellyel majd a gyorsabb információ, kommunikáció valósulhat meg. A munkálatokat
nagyon sok munkával, de nagyon méltányos
áron Pálfi Károly villanyszerelő szakember,
egyben horgásztársunk végezte el. Nagyon
köszönjük neki és munkatársainak!
Az elmúlt héten került sor a gyenesi tanya
hínárvágása, illetve a kivágott anyagok elszállítására. Ezzel a tisztítással a csónakok közlekedése lett sokkal könnyebb, biztonságosabb.
A munkálatokat, az eltakarítást Penzer
Gyula tanyagondnok irányította, illetve
végezte, ezt külön köszönjük neki!
Július hónapban adott helyet egyesületünk a
helyi dalárda vendégeinek, akik a napi étkezésüket, pihenésüket töltötték a csodálatos Balatoni környezetben.
A kemenceavató összejövetelünk szep
tember 15-én délután 14 órától lesz, melyre
minden tagunkat és helybeli érdeklődőt
szeretettel meghívunk! Terveink szerint
sült csülkök, tészták készülnek, melyet az
érdeklődők megkóstolhatnak.
Gombos József

KERTBARÁT KÖR
HÍREI

Kiskert nézőben…
Egy fehér kapu rajta muskátli piroslik, jobbról és balról fagyalból sövény, formára nyírva.
dr. Nagy László és felesége Estilla vendége
voltam. – Estillát régről, közös tornánkról
ismerem, Laci kertbarát kör tag. - Ahogy
beléptem meglepett a kert nagysága, ezt
hogy bírjátok munkával, idővel? –„még most
bírjuk”. Rendezett kordonos szőlő között
sorakoznak felfuttatva bab, uborka, paradicsom, a sorok végében kaspóban virág. Sárgarépa és gyökérzöldség ágyás is van a sorok
között, Laci szerint nem sikerült, úgy ahogy
szerette volna. (én nem úgy látom). Ezt a kert
részt a folyton érő málna zárja. Isteni finom
volt, de kóstoltam berkenyét, szőlőt. Kellemes a látvány. Tovább haladva a ház előtt
egy szép termetes diófa adja a hűvöst: mellette egy kissé megbújva van egy kis halastó
szép tavirózsával, paddal, sziklakerttel, virágokkal. A kerti munka után jó lehet ide leülni,
megpihenni.

2018. augusztus
A kert egy szinttel lentebbi részén
vannak a téli körtefák,
különböző
almafák, ismét van
paradicsom,
paprika. Burgonya felszedésre vár, cékla
is szereti a helyét,
szépek lassan azt is
fel lehet szedni.
Volt egy üres földterület, ott borsó lett
volna, de nem volt jófajta, mert nem kelt ki,
vagy nem volt rajta termés – mesélték felváltva. Cukkini is szép nagyra nőtt (tökfőzeléknek én is jobban szeretem).
Fűszer kert is van kialakítva, mint kiderült
itt nevelik az egész éves gyógyteának valót
– „Laci szerint a rendszeres gyógytea ivás
az orvost távol tartja”- (van benne igazság)
Tövises bokrot is láttam némi narancs-sárga
színű kis bogyóterméssel, - ez a homoktövis,
de még nem terem.
Utána olvastam ez a növény a laza talajt
szereti, telepítés előtt érdemes mélyen megforgatni a talajt és érett szerves trágyát beledolgozni némi kálium és foszfortartalmú
műtrágyával kiegészítve, ugyanis ezt meg
fogja hálálni a növény. Nőivarú mellé kell
egy hímivarú növény is.(a természet is milyen
csodás, hogy termést hozzon így kell párosítani:)
Lacinál is két tő van, szerintem a talaj szerkezete kötöttebb.
Tápanyag visszapótlás szerves trágyával
történik. A permetezést Laci a lemosó permetezéssel kezdi, majd virágzásnál még kétszer
ismétli. A gyümölcsfákat maga oltja, szemzi,
de alvó oltást is csinál augusztusban.
Laci szerinted hasznos dolog, hogy megalakult a kertbarát kör? Igen, mert gyakorlatias
tanácsokat kapunk az előadóktól, egymástól.
Fontos, hogy a mindennapi étkezésünk része
legyen a gyógyteák, a zöldségek, a gyümölcsök fogyasztása.
Estilla, Laci köszönöm, hogy bemutathatom
a kerteteket, a továbbiakban jó egészséget,
erőt kívánok Nektek.
Várjuk minden kedves kertészkedni szerető,
akaró lakót a tagjaink körébe, hisz kertészkedni jó. További szép nyarat – nem túl meleget- és kertészkedést.
Körtvélyesi Ibolya

ISKOLAI
HÍREK
2018. szeptember 3-án, hétfőn 8 órakor
tartjuk a tanévnyitó ünnepélyt. Utána osztályfőnöki órák lesznek 11:45-ig. Ezután az
alsó tagozatos diákok haza mehetnek, a felsősöknek az órarend szerinti 5. és 6. óra meg
lesz tartva. Ezen a napon vehetik át a diákok
a tankönyveket, közétkezés nem lesz.

2018. augusztus
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Korzó-estek
A tavalyi kezdet óta másodszor rendeztünk Korzó-estek címmel 2018.
augusztus 10-11-12-én koncerteket és tánczenés esteket a Diási jártékstrand fölötti
rendezvényterületünkön.
Az első napunkon a Deák Bill Blues Band
volt a vendégünk, az együttesre és természetesen a nagy öreg blues-rock fenoménra sokan
voltak kíváncsiak, de bizonyára még többen
jöttek volna, ha az idő egy kicsit derűsebb lett
volna. 20 perc muzsika után aztán rendesen
eleredt az eső, így mindenki a sátor alá húzódott, még éppen elfértünk. A mennydörgésvillámlás is fenyegető volt, így is 80 percen át
élvezhettük a kitűnő formában lévő, idén 70
éves sztár dalait. Sajnos az eső miatt a tánczenés estet már nem tarthattuk meg. Szombatra

aztán már az időjárás sem ellenkezett, sokan
voltunk az Anna and the Barbies koncerten. A koncert után a Start tánczenekar
muzsikájára táncolhattak 01 óráig.

Vasárnap a Makám együttes igényes,
etno-folk zenéje érdemelt vastapsot a
közönségtől, majd a Helios zenekar tánczenéje zárta a háromnapos programot.

sült szomszédunk jóvoltából vendégeink
között üdvözölhettük az X faktor 4.
szériájának egyik énekesét, Krasznai
Tündét, aki bebizonyította, hogy valóban kivételes énektudással rendelkezik.

Összességében az idén is egy jól sikerült,
közösségépítő
rendezvényt
sikerült
összehoznunk.
Jövőre ismét találkozunk!
Sebestyén Károly

Vl. Malom utcai
fesztivál
Az idén immár 6. alkalommal július
21-én tartottuk meg a most már hagyományosnak nevezhető „Malom utcai
fesztiválunkat”.
Az időjárás a korábbi évektől eltérően,
most jelezte, hogy esti zápor várható, így
ennek megfelelőnek készültünk sátrakkal,
pavilonokkal. (Köszönet érte a gyenesdiási
röplabda egyesületnek). Mivel állandó
halbeszállítónk, Osvald Laci bácsi térdműtét miatt nem tudott jelen lenni, így egy
finom pincepörkölttel vártuk kis utcánk
lakóit.   Laci bácsinak ezúton is jobbulást
kívánunk! Lassan érkeztek az italok, amelyeket a hűs patak hamar kellemes hőmérsékletűvé hűtött. A “lányok” most sem
voltak restek, és bőven elláttak minket
édes és sós süteményekkel. Sörös Józsi
frissen rántott vargányával, Klári néni
friss almáspitével kényeztetett minket,
míg a felállított vaslapon ismét sültek a
finomságok, és elfogyott a pincepörkölt
is. A naplementét követően kellemes megvilágítással teremtettünk hangulatot, az
éjszakába nyúló beszélgetéshez. Újdon-
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Festetics Pferderennen
Es ist wieder soweit! In diesem Jahr schon zum 9.
Male.
Samstag, 18. August ab 11 Uhr: Eröffnung des
Festetics Pferderennens im Festetics-Schloss und
Park.
Rahmenprogramm
ab
10.00
Uhr,
Kinderprogramme ab 11.00 Uhr:
Konzert, Spielklub, bunte Vorführungen,
Handwerkermarkt,
Schmankerl-Stände
und
Weinverkostung, 20.00 Uhr Konzert.
Sonntag, 19. August ganztägig: Festetics
Pferderennen, Vorlauf des Nationalen Reiterfestivals
in Gyenesdiás auf der Pferderennbahn bei der FaludiWiese. 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
Einen ganzen Tag lang ein richtig buntes
Pferdeprogramm für die ganze Familie.
Weitere Informationen und Anmeldung für
Teilnehmer: Zoltán Varga
Email: khelikon.vazo@gmail.com, Tel.: 06 30/40
22 624
Tourinform Gyenesdiás, Tel: +36 83/511-790,
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
Sonntag 19. / Montag 20. August: St.StephansTag
Anlässlich des Stephans-Tages wird am
Sonntag, 19. August morgens ab 10 Uhr im
kleinen Hirtenhaus Brot gebacken. Gemeinsam
Zutaten mischen und den Teig kneten – das
verbindet.
Montag, 20. August: Beach-Programm am
Diáser Spielstrand, organisiert von Dream Beach
Cocktailbar mit guter Musik und köstlichen Cocktails, Party am Abend und Feuerwerk um 22.00
Uhr. Alle sind herzlichst willkommen!
Der 20. August ist Nationalfeiertag. Alle
Geschäfte und Dienstleister haben geschlossen –
außer Restaurants.
Freitag, 24. – Sonntag, 26. August: Balatoner
VW Käfer-Sommerabschlussfest
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, 24. August:
Anreise der Autos, Registration
Freizeitprogramm: Strand oder Schifffahrt
Samstag, 25. August:
Programme für Kinder, Malwettbewerb „Zeichne
den Käfer”, Käfer-Parade durch die Nachbardörfer
und zurück, Nachmittagsprogramme mit Kochen,
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Und am Abend Party mit Tanz und Tombola.
Sonntag, 26. August:
Freizeitprogramm: Strand oder Schifffahrt
Organisation: Caravan Camping
www.caravancamping.hu, info@caravancamping.
hu
Telefon: +36 83/316-020
Tourinform Gyenesdiás, Tel: +36 83/511-790,
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
Samstag, 25. August: Bye bye Summer!
Strandsaison Finale
Wir freuen uns auf eine gute Sommerparty am
Diáser Spielstrand. Musik und Tanz die ganze
Nacht lang..... Kommen Sie und feiern Sie mit
uns.
Samstag, 8. September: Weinlesefest als
Abschlussfest der Saison
Auf dieses Highlight freut sich jeder.
Es ist wieder Zeit zum Feiern! Immer im
September findet in Gyenesdiás das traditionelle
Weinlesefest statt. Dieses Jahr ohne Festumzug.
Unser Ernteprogramm findet auf der Bühne am
Markt und daneben auf dem Kárpáti-Festplatz statt.
Beginn um 16.00 Uhr: Flötisten und
Blechbläser des Jugendorchesters „Zalai Balaton-part Fúvósegyüttes”, Begrüßungsrede des
Bürgermeisters,
Bis
18.00
Uhr:
Folklorevorführungen,
Gyenesdiáser Volkslied- und Volkstanzgruppe,
Dalárda-Chor,
ab 18.00 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit dem
Zalaapáti Akkordeon-Team,
ab 19.00 Uhr: Operetten- und Nostalgieprogramm
mit Hertelendy Attila vom Theater Zalaegerszeg,
ab 20.00 Uhr: Musik und Tanz bis Mitternacht mit
der Silver Band.
Neben den Programmen: Weinpressen, Mostund Weinprobe, Kunsthandwerkermarkt mit
Vorführungen von altem Handwerk, Kesselgulasch,
gefülltes Kraut. 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)
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Sonntag, 9. September: Von (Balaton)Kenese
bis Siófok - Erkundung des südöstlichen
Balatonufers
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
kleinen Siedlungen und ihre Umgebung, die Spuren
der Türken, der Lebensraum der Uferschwalben,
Erinnerungen an Imre Kálmán – ich könnte noch
vieles mehr aufzählen, aber lasst uns gemeinsam
gehen und die Schönheiten entdecken.
Anmeldungen ab 20. August in der Klub-Bibliothek
Gyenesdiás oder über unsere Internetseite „Gyenesdiási Magyar Vándor Klub” http://magyarvandor.
hupont.hu/ - und alle Informationen stehen zu Ihrer
Verfügung!
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Samstag, 15. September:
7. Gyenesdiáser
Kartoffel-Tag auf dem Balatoner Fisch- und
Kleinbauernmarkt
An diesem Tag dreht sich alles um die KartoffelKnolle. Zu zwei Drittel dient sie 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 Kochund Rezeptwettbewerb. Vorherige Anmeldung
erforderlich. Nachdem die Jury alle zubereiteten
Speisen gekostet 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.
Freitag, 21. September um 17 Uhr: Dorfhöfe und
ihre Bewohner
Im großen Saal des Gemeindehauses wird eine
gemeinsame Ausstellung von Künstlern aus Gyenesdiás und Umgebung eröffnet. Die Künstler
präsentieren in verschiedenen Bereichen ihre vom
Dorfhof inspirierten Werke.
Hinweis der E.ON Áramhálózati Zrt. –
Elektrizitätsversorgung in Ungarn
Wir möchten unsere Kunden darüber informieren,
dass unser Kundendienstbüro am 29.-30.-31. August
geschlossen ist.
STROMAUSFALL wegen Arbeiten am
öffentlichen Versorgungsnetz!
Am 28. August von 8.00 – 16.00 Uhr in den
folgenden Straßen gesamt: Hunyadi köz, Zalay köz,
Festetics Gy. u., Fenyő u., Boróka u., Vadrózsa u.
Und in den folgenden Straßen teilweise: Hunyadi u.
2-18; 3-19, Kossuth u. 95-101
Im genannten Bereich wird es zu einem Stromausfall
kommen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und die
Zusammenarbeit!
Vorschau und Vorfreude auf Samstag, 22.
September 2018:
Endlich gibt es wieder den Gyeneser Genuss-Tag:
Wein & Genuss im Herbst. Mit einem Genuss-Ticket
können Sie an diesem Tag in 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. 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!
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Tájékoztató
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2018. augusztus 28-29-30-án áramszünet
miatt a hivatali ügyfélfogadás szünetel.
Téli rezsicsökkentés
A Kormány 1364/2018. számú határozatában
döntött a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri
természetbeni támogatásáról. Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható
be, csak az kaphat támogatást, aki eddig
még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is kell tenni.
Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem
ellenőrizheti. Az igénybejelentésben meg
kell jelölni a fűtés formáját (tűzifa, szén,
fűtőolaj stb.), a igényelt fűtőanyag a későbbiekben meghatározott határidőn belül, a későbbiekben meghatározott helyen átvehető.
A támogatásra való igénybejelentést az
önkormányzati hivatalban kell megtenni
legkésőbb 2018. október 15-ig, a határidő
elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentés formanyomtatványon
történik, amely a hivatalban beszerezhető,
illetve a wwww.gyenesdias.hu/nyomtatványok/igazgatás menüpontban letölthető.
Elhanyagolt, gazos telkek
Felhívjuk a kedves Lakosok és üdülő tulajdonosok figyelmét, hogy az, aki: az általa
használt, illetve tulajdonát képező ingat-

SPORT

Tekerni mentem, majd jövök!
Nyáron megteltek a kerékpár utak lelkes
biciklisekkel, közöttük gyakran lehet találkozni Varga Tamással, akit mindenki jól
ismer Gyenesdiáson, születése óta itt él.
- Aki ismer, az tudja, hogy rengeteget tekerek és nálam nem ritka, hogy szombat reggel
gondolok egyet, felugrok egy bringára és két
óra 15 perc alatt Tihanyban vagyok. Egyébként otthonról is szinte mindig így köszönök el, persze van, hogy viccelődök, és azt
mondom, hogy „kiszaladok” tekerni, vagy
megnézem, hogy tudok-e még bicajozni.
– Kezdte beszélgetésünket mikor megállt
pihenni a Balaton-part mellett, s így adódott
a következő kérdés.
Mikor alakult ki ez a biciklis szenvedély
nálad?
5-6 éves lehettem, mikor apukám biciklin

lant nem műveli meg, nem tartja rendben
az ingatlanát szükség szerint a gyomtól,
gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően rendszeresen nem
kaszálja, az ingatlan előtti árkot, folyókát,
csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, meg
szünteti, vagy a csapadékvíz zavartalan
lefolyását nem biztosítja, a beépített, illetve
beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán,
illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló
ágak és bokrok nyeséséről nem gondos
kodik, (32/2013. (X. 16.) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, 6. § a) bekezdés) ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
Ismételt felhívás házszámtábla kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában
problémát jelent az ingatlanok beazonosítása
a házszámok hiányos, nem megfelelő, nem
kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató munkáját.
Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni!
A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon
kell elhelyezni.
Kérjük, saját és mások érdekében is helyezzenek ki épületükre házszámtáblát!
vitt magával. A csomagtartón ültem és élveztem a lánc mormogását, a dinamó búgását, és
talán akkor itatódtam át a biciklizés varázsával, ami hosszú évtizedek óta meghatározza
életemet. Egyfajta szerelem immár több mint
30 éve „fogságban” tart.
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ÁRAMSZÜNET! 2018. augusztus hónap
28.-án, 29.-én és 30.-án, 08:00 órától várhatóan 16:00 óráig Gyenesdiás Hunyadi köz
teljes, Zalay köz teljes, Festetics Gy. u. teljes
Fenyő u. teljes, Boróka u. teljes, Vadrózsa u.
teljes Hunyadi u. 2-18; 3-19 hsz., Kossuth u.
95-101 hsz teljes területén áramszünet lesz.
Czibor Zoltánné
jegyző
Gyenesdiás Önkormányzata
Palkó Sándor sétány
Felhívjuk a kedves Lakosság figyelmét,
hogy megkezdődtek az Palkó Sándor sétány
felújításának kivitelezési munkálatai, a sétány
díszburkolatot kap. Kérjük a fokozott figyelmet a kivitelezési munkálatok alatt.
A kivitelezési munkálatokat a Parképítő
Bt. és a Kertrendező Kft. (Cuppon Ferenc és
Cuppon Endre) végzi.

Ez miben nyilvánul meg?
Minden, ami kerékpár, az érdekel engem.
Az én kategóriám elsősorban az országúti
versenybicikli, amihez megvan a kellő testi
adottságom, 178 cm magas és 67 kg súlyú
és 53 éves vagyok. Szálkás, izmos testalkattal lehet több száz km-t letekerni. Nemcsak
a km-eket gyűjtöm, hanem biciklikből is
szép gyűjteményem van. Jelenleg 37 verseny, 6-7 trekking, és mountain bike-ból is
van bizonyára 4-5. Nálam a favorit az olasz
acélvázas, régi (ez alatt a 20-25 éves kerékpárokat értem), melyeket az olasz mesterek
kézzel illesztettek össze. Ahol kellett, kicsit
reszelt még az illesztésnél, ezáltal megbízható, gyönyörű mesterművek készültek.
Mestermű alatt értem azokat a dizájn munkákat, melyek a kerékpárok különböző részein
jelennek meg gravírozással. Csak néhány
nagy nevet hadd említsek: Colnago Master
Olimpic, Daccordi Griffe, vagy Chesini
precizion. Huszonöt éve a mesterek azon versengtek, hogy ki tud szebbet, jobbat, kön�nyebbet. Meglett az eredmény.

Gyenesdiási Híradó

Mit szólsz a mai modern technológiával
készült carbon kerékpárokhoz?
Ezek a biciklik sokszor egymillió forintba
kerülnek, ezeket használják a profi versenyzők, őket szponzorálják a különböző
kerékpárgyártók. Véleményem szerint ez
egy amatőrnek felesleges. Egyrészt az ára
miatt, másrészt én hiszem és vallom, hogy
nem(csak) a bicikli számít, hanem az ember,
aki rajta ül. Erre példával is tudok szolgálni.
Ez év nyár elején a Keszthelyi Triatlon verseny előtt meghirdették a versenyszakasz
bejárását. Erőnléti csoportokra osztották
a jelentkezőket. Gondoltam 53 évesen sok
vesztenivalóm nincs, így választottam egy
nagyon régi, váltórendszerében is „elavult”
biciklit a polcról és azzal mentem. Indulás
előtt besorolták a versenyzőket: aki bírja
sík terepen a 35 km/h-t, az álljon rajthoz
és indulhatnak. Gondoltam, ez nekem is
menni fog, és ekkor következett az első
döbbenetem: a közel 80 résztvevőből 12-en
álltunk rajthoz. A többiek különböző km/h
kategóriákban indultak, 5 perces eltolással. A
második döbbenet akkor ért, amikor az egymilliós bicajos leszakadt a csapatból. Az én
acél kerékpárjaim 12 kg-osak, a modern, új
gépek alig 6 kg-ot nyomnak.
Hogy lehet bírni egy hosszú távot, mi a
tikok?
Mikor először elkezdtem komolyabban
tekerni, mély vízbe ugrottam. Akkoriban
Keszthelyen alakult egy csoport, 6-8 fős, akik
minden hétvégén kerekeztek Zalaegerszegre
és vissza. Még odafele csak bírtam valahogyan velük a tempót, de visszafelé elfogyott
az erőm, teljes kimerültség. A felsőpáhoki
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dombokat alig bírtam megmászni. A rákövetkező hetekben ez már nem így volt, kicsit
várniuk kellett rám a dombokon, de látták,
hogy kitartó vagyok és van helyem a csapatban. Sokat kell edzeni, a hosszú táv „titka”,
hogy pörgetni kell a hajtást, vagyis nem
szabad nehéz fokozaton erőből tekerni,
mert az „megöl.”
Hosszú távon, pl. 100 km-en, milyen elengedhetetlen feltételek vannak?
Elsősorban a komfortos kerékpáros öltözet.
A zárt nadrág és felső, a nadrágban betét, hogy
bírjuk a hosszú távot. A felső hátsó részén
három mély zseb, amiben bőven megfér
banán, csoki stb. a könnyed és gyors energia
felvétel céljából. Fontos még a speciális cipő,
ami a pedállal kompatibilis, össze lehet pattintani. Így a cipő nem csúszkál a pedálon, és
míg az egyik láb teker, a másik húz a nagyobb
sebesség érdekében. Szükséges még továbbá
a tenyérrészen párnázott kesztyű, ugyanis
nem ritkán megállás nélkül három órát tekerünk, és ez idő alatt a tenyér tartja a felsőtestet. Ezenkívül elengedhetetlen még a sisak,
hisz aki bicajozik, az nagy valószínűséggel
esik is, így a fejet rendkívül fontos védeni.
Persze a biciklisnek javarészt a vállkulcscsontja törik, mert oldalra, a vállára esik.
Ha már védelemről beszélünk, mire érdemes még figyelni egy biciklisnek?
Azt tapasztalom, hogy a biciklis számára
a legnagyobb veszélyt a biciklisút jelenti.
Elképesztő mód leromlott az állapota, nap,
mint nap tapasztalom. Vakondtúrás nagyságú
buckák és karvastagságú gyökértorlaszok
teszik veszélyessé a kétkerekezők útját. Ezek
a kemény buckák akkorát tudnak ütni a bicik-
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lin, hogy ha nem fogjuk két kézzel keményen
a kormányt, akkor könnyen kiüti azt az ember
kezéből. Így már én is jártam, csúnya esés
lett a vége, öt sebem lett. Ugyancsak nagy
veszélyt jelentenek a figyelmetlen, egymás
mellet beszélgetve kerekező biciklisek, akik
azt gondolják, hogy itt mindent szabad, holott
itt ugyanúgy érvényesek a közlekedésben
megszokott szabályok: jobbra tartás, előzés
szabályai stb.
Említetted már, hogy akár három órát is
tekersz egyvégtében. Hány km jön össze ez
idő alatt?
Előbb néhány adat, hogy értéke legyen a
mondandómnak: Badacsonyba autóval 20
perc alatt érek el, ami ide 22 km-re van.
Biciklivel ezt a távot néhány baráttal megtettük már 37 perc alatt. Úgy gondolom, ez
így félelmetes. Száz km, dombokkal megtűzdelve 3 óra 15 perc. Jó erőnlétben lehet
menni 32-33 km/h-s átlagot. Ez azt jelenti,
hogy terepviszonyoktól függően néhol akár
47 km/h-val megyünk, máskor pedig 31
km/h-val. Mindig változik a menetsebesség,
de a km órát nem lehet becsapni…
Ha biciklizni mész, mi alapján választasz a
33 „paripa” közül?
Amint látod, a biciklik rendre a mennyezetre vannak akasztva, kampókra, a nyergüknél fogva, helykihasználás céljából. De
hogy a kérdésedre válaszoljak, amikor kijövök a házból és már elhangzott a varázsszó:
„tekerni mentem”, van egy elképzelés a
fejemben, hogy pl. a Dancelli-vel megyek.
Aztán míg húzom a cipőmet, arra gondolok,
mégis a Formigli-vel, aztán mikor már a kesztyű, és a sisak is rajtam van … leakasztok egy
Koga Miyata-t. Oly mindegy, hogy melyikkel
megyek, rossz választás úgy sincs!
Mit viszel magaddal?
Elengedhetetlen a tartalék belső gumi,
pumpa, gumilehúzó. Defekt bármikor előfordulhat (tele van minden összetört üvegcserepekkel!) Telefon mindig van nálam, és
legalább víz.
Festő vállalkozóként hogy jut időd a km-ek
gyűjtésére?
Bizony! Éves szinten 10 000 km-t is megteszek, mint más autóval. Egyik sem mehet
a másik rovására, ezért mindig a szabad
időmet áldozom a kerékpározásra. Nyáron
például óra nélkül ébredek háromnegyed
5-kor, mosakodás, öltözködés és 5-kor indulok: Szigliget oda-vissza, ez 30 km, megvan
56 perc alatt. Visszaérve a településünkre
én már nagyon vidám vagyok, hisz csodásan
indult a napom. Azt tehetem, amit szeretek,
mindezt madárcsicsergésben, gyönyörű napfelkeltében. A balatongyöröki Szépkilátóhoz
érve csak sajnálom azokat, akik ilyenkor
alszanak. Épp 6-kor nyit a kisbolt, én pedig
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jókedvűen lépek a húsos pulthoz, hogy reggelinek valót vegyek. Látva öltözékemet,
nem azt kérdik, mit kérek, hanem: Tamás, te
már mész biciklizni? – én pedig könnyedén
felelem: – Á, már visszafelé jövök! – mindez
reggel 6 órakor! A pénztárban a pénztáros
álmosan issza a kávéját, próbál felébredni,
míg én mosolyogva viccelődöm. Megkérdezi tőlem, Tamás, te mindig ilyen jókedvű
vagy? – Nem – felelem – van, hogy még jobb
kedvem van. Ezután otthon tusolás, reggeli a
kerti asztalnál és irány dolgozni. Nyolc-kilenc
óra kemény munka a szakmában, majd este 5
után egy hideg üdítő, újabb tusolás és amikor
a nap heve csillapodik, akkor este 6-tól 9-ig
Zánka oda-vissza, ami plusz 90 km. Ez így
egy napra mintegy 130 km, és nem ritka a
heti 3 ilyen alkalom. Szombat reggel 60 km,
majd utána munka. Ez olyan, mintha Zalaegerszegre járnék dolgozni… biciklivel. Nem
ritka, hogy egy vasárnap akár 5 különböző
biciklit használok, kedvemtől, hangulatomtól függően.
Mit üzensz azoknak, akik most kaptak
kedvet a komolyabb biciklizéshez?
A kerékpáros sport kevés anyagi ráfordítással űzhető és sok-sok pozitív dolog
társul mellé, pl. a legjobb kardio-edzés.
Az ízületi betegségek gyógyszere a mozgás.
Életem során vajon a csípő- és térdízületeim hányat fordulnak? Rengeteget, mégsem
fájnak. Mindezt a biciklizésnek köszönhetem.
Köszönöm továbbá feleségemnek és családomnak, akik elviselik, hogy immár több
mint 30 éve „tekerek a szerelmeimmel!”

A hétvégén Gyenesdiáson találkoztak az erős emberek, hogy
részt vegyenek a Balaton Beach
Strongman versenyen.
A nyolcadik alkalommal megrendezett küzdelemben végül tíz markos legény vállalta a
kihívást és tette próbára erőnlétét. Szlovákiából is érkeztek résztvevők, a velük kialakult
nemzetközi mezőny öt számban mérte össze
tudását. A Balaton Beach Bár parkolójában előkészített súlyok látványa is elégnek
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bizonyult a nyári hőségben és már is megjelentek az első izzadságcseppek a nézőkön.
A versenyzők a kalóriaégetést egy 92, majd
102 kg-os rönk fejfölé emelésével kezdték.
Erre egy perc alatt 5-6 alkalommal voltak
képesek. A 400 kg-os traktorkerék négyszeri
átforgatása nem ment mindenkinek, a startvonalra igazítás is több szervezőt igényelt.
Fokozódott az izgalom az 55, majd 67 kg-os
egykezes súlyzó kinyomása közben. A rövid
pihenő alatt bátor jelentkezők a 15 kg-os bárd
kitartásával tehették próbára erejüket, így
jobban átérezhették a versenyzők helyzetét a
következő számban. A szoros verseny végső
sorrendjének kialakulásában sokat jelentett,
hogy ki hányszor tudta a 116 kg-os kőgolyót
a vállára felemelni egy perc alatt.
- A számok között minden évben próbáltunk
variálni, újítani. Idén a gumiforgatás bizonyult
a legnagyobb kihívásnak, magas volt és így
nehezebben lehetett forgatni. Imádjuk a
Balatont és Gyenesdiáson a versenyt körülvevő hangulatot, ezért is jön mindenki szívesen évről - évre. – Mondta Tarr István
szervező, aki korábban maga is indult
versenyeken, így adott volt
az ismeretség, hívására szívesen érkeztek az indulók,
akikről elárulta: - Érezhetően egyre felkészültebb
versenyzőkkel találkozhatunk, tudatosan készülnek
és fejlesztik izomzatukat
ezekre az erőpróbákra. A
szlovákiai Ekelből érkezett
Tóth Dávid részt vett Fekete
László világbajnokságán és
most nálunk megszerezte az
első helyet. Második lett a
szentlőrinci Kovács Ákos,
míg a vasvári Adorján
Balázs a megyék harcában
elért második helye után

Gyenesdiási Híradó

itt harmadikként végzett. A 43 éves Pánczél
Zoltán is megállta a helyét a húszon évesek
között és úgy nyilatkozott nálunk indult utoljára versenyen.

Rajt a labdarúgó megyei
bajnokságban
Augusztus 18-án, Zalaegerszegen a Police
Ola LSK otthonában kezd a Zala megyei I.
osztályú bajnokságban szereplő labdarúgó
csapatunk. A nyáron jelentős változásokra és
játékos mozgásra került sor. A kerethez érkeztek: Dufka Dániel, Kiss Balázs, Acél Viktor,
Szokoli Márk, Tóth Roland (FC Keszthely),
Dr. Tarnóczai Gergő (Hévíz SK), Szabó
Ádám (Nagykanizsa). Míg másik csapatban
folytatják pályafutásukat: Szabó Balázs, Soós
Gábor, Soós Márk, Szigeti Szabolcs (Zalaszentmihály), Fellner Gergő (Cserszegtomaj).
Az elmúlt hat bajnokságban két bajnoki
címet és egy ezüstérmet szerző Hajba Géza
edző helyét Kocsis Norbert vette át a nyáron,
aki nem ismeretlen a hazai közönség számára,
hiszen az utánpótlás nevelésben már segítette
csapatunkat.
Második csapatunk a megyei harmadosztályban indul. Nyáron egyesültek a Vonyarcvasheggyel. Gombár Csaba edző csapata
néhány mérkőzését majd Gyenesdiáson fogja
lejátszani.
2018/2019 Zala megyei I. osztály
bajnokság őszi sorsolása
08. 19. 18:00: POLICE - OLA LSK - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
08. 25. 17:00: KINIZSI SK. GYENESDIÁS
- FC KESZTHELY LAZZARIN CAF
09. 01. 17:00: HÉVÍZ SK - KINIZSI SK.
GYENESDIÁS
09. 08. 16:30: KINIZSI SK. GYENESDIÁS
- CREATON LENTI TE
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09. 15. 16:00: OLAJMUNKÁS SE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
09. 22. 16:00: KINIZSI SK. GYENESDIÁS
- ZALALÖVŐI TK
09. 30. 16:00: FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
10. 06. 15:00: KINIZSI SK. GYENESDIÁS
- CSÁCS-SE
10. 14. 15:00: ZNET-TELEKOM BECSEHELY SE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
10. 21. 14:00: KINIZSI SK. GYENESDIÁS
- HORVÁTH-MÉH KISKANIZSA
10. 27. 14:00: SEMJÉNHÁZA SE - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
11. 04. 13:30: KINIZSI SK. GYENESDIÁS
– FEMAT CSESZTREG SE
11. 11. 13:30: ZVFC - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
11. 18. 13:00: KINIZSI SK. GYENESDIÁS
- TECHNOROLL TESKÁND KSE
11. 24. 13:00: SZEPETNEK SE - KINIZSI
SK. GYENESDIÁS
12. 01. 12:30: KINIZSI SK. GYENESDIÁS
- POLICE - OLA LSK
12. 09. 12:30: FC KESZTHELY LAZZARIN
CAF - KINIZSI SK. GYENESDIÁS
2018/2019 Zala megyei III. osztály
bajnokság Kelet -csoport őszi sorsolása
08.
19.
18:00:
GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY - ÓHID FK
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LAZZARIN CAF - GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY
09.
02.
17:00:
GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY - HÉVÍZ SK II
09. 09. 16:30: SÁRMELLÉKI SE GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY
09.
16.
16:00:
GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY - ZALASZENTLÁSZLÓ SK
09. 23. 16:00: KARMACS SE GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY
09.
30.
16:00:
GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY - LE ALSÓPÁHOK
10. 07. 15:00: KSE VÁRVÖLGY GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY
10.
14.
10:00:
GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY - ZALASZÁNTÓ
SE
10. 28. 14:00: ZÖLD ELEFÁNT
ÉT. ZALAAPÁTI - GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY
11.
04.
13:30:
GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY - SE SÜMEGCSEHI
11. 11. 10:00: VINDORNYASZŐLŐSI SE
- GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY
11.
18.
13:00:
GYENESDIÁSVONYARCVASHEGY - ZALACSÁNYI SE
11. 25. 13:00: KEHIDAKUSTÁNY SE GYENESDIÁS-VONYARCVASHEGY


Forrás: adatbank.mlsz.hu
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Asztalitenisz
A közelmúltban rendezték a XIV. Joola Harkány Gyógyfürdő Kupa Nemzetközi Veterán
Asztalitenisz Ranglistaversenyt. A rangos
torna erős mezőnyében a 60-69 férfi DC. csapatban Fazekas Nándor (Gyenesdiási ASE)
-Tőkés Levente (Hévíz SK) aranyérmet szereztek. Ugyan ők a 60-64 férfi párosok között
ezüstérmesek lettek.
A képen balról Tőkés Levente és Fazekas
Nándor láthatóak.
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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

OÁZIS

KERTÉSZET
KESZTHELY
KESZTHELY,
SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

• 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 5528 017

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

GOLDY

Kutyakozmetika
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva
kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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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KLASSZ A PARTON

A gyermekkoncertre átírt Varázsfuvolát Gulyás Dénes operaénekes szervezésében barátai és növendékei brilliáns előadásában élvezhette
a strandközönség apraja-nagyja.

A Cimbora Együttes interaktív koncert keretében ismertette meg a
gyermekeket irodalmunk legszebb gyermekverseivel.

A Brass in the Five együttes könnyed, nyárias stílusban, rengeteg
humorral fűszerezve adta elő rézfúvós kvintett koncertjét.

Czigányné Németh Márta kiállítása - Községházi esték

Augusztus 1-én tartottuk a Községházi esték hangverseny sorozatunk első koncertjét a Klasszikusoktól a jazzig címmel. Köszönjük Felföldi
Olivérnek, Nagy Erikának, Felföldi Gábornak és Hegedűs Gábornak a zenei utazást! Ezen az estén nyitottuk meg Czigányné Németh Márta
festőművész kiállítását, melyet dr. Kostyál László művészettörténész ajánlott a szépszámú érdeklődő figyelmébe. A tárlat megtekinthető
szeptember 12-ig, munkanapokon 8-16 óráig. A képek egy része megvásárolható, érdeklődni a Klubkönyvtárban lehet.
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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!

Farmer UHT tej 1,5% 159 Ft/l

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Kristálycukor 159 Ft/kg
Frissen fejt teljes értékű tehéntej,
magyar tarka tehenektől 159 Ft/l
Komáromy Pékség Gyenesdiás,
naponta 4x, kemencéből a polcra!
Trafik
Minőségi folyó és palackozott borok
nagy választéka! Villány, Szekszárd,
Keszthely, Balaton Mellék, Badacsony
Nyári nyitva tartás:
hétfő-péntek: 6-19-ig
szombat: ABC- zöldséges 6-16-ig
trafik 6-18-ig vasárnap: 6-12-ig
Érvényes: 2018.08.15-08.26

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva: H-P: de.:09-12, du.: 14-17,Szo. 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

A KC I Ó ! ! !
• Prémium multifokális
szemüveglencse

55.000

Ft/db-tól
• Egyfókuszú fényre sötétedő
szemüveglencse

9.000 Ft/db-tól
• Dioptriás
napszemüveglencse

9.000 Ft/db-tól
• Szemüvegkeretek

25.000 Ft-ig

Szemvizsgálat
bejelentkezés alapján!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.07.05-től 09.15-ig.

APRÓHIRDETÉSEK
Gyenesdiáson istállótrágya ingyen elvihető. Nyulak eladók.
Tel.: 30 901 2424.
Keresek kihúzható két személyes kisméretű kanapét. Tel:83/317-709
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
30 fm, 1m széles, 2mm vastag homokolt lemez eladó. 30/2078010
Négy zsák búza eladó. tel:70/9536534

