GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2019. július XXX. évfolyam, 7. szám
Megjelenik: július 19-én

XI. Gyenesdiási Keszegfesztivál

Fotó: Finta Maya

Programajánló
Július 20. Los an Gyenes Rockabilly életérzés, csodaszép autókkal, pörgős zenével a Kárpáti korzón
Július 25. Kristóf nap: Hagyományőrző
nap a J&A Kerámiaházban: kézművesés kulturális bemutatók
Július 26. Strandok éjszakája: Éjszakai
fürdőzés, kincskeresés, játékok, zene a
Diási Játékstrandon
Július 27-28-án Klassz a pARTon
Július 27-28-án MASTAFF Special and
Club Show Július utolsó hétvégéjén
ismét kutyakiállításnak ad otthont
Gyenesdiás
Július 31., augusztus 7. és 14. Községházi
esték: Könnyed nyári hangversenyek,
koncertek a Községházán
augusztus 7. 18.30 Szép Valéria és
Jan
ten
Hove
festőművészek
„Találkozások” című közös tárlatának megnyitója a Községházán
augusztus 8-9-10. (csütörtök-péntekszombat) Gyenesdiási Korzó Napok
Részletes programok a 3-4. oldalon

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 8.

2019. július 6-7-én, a Piacon került megrendezésre a kétnapos gasztrokultúrális
rendezvény. A hagyományoknak megfelelően mindkét nap 10 órától civil közösségek sütőcsapata kínálta a ropogósra sült
keszeget. A rendezvény hivatalos megnyitójára szombaton délután 16 órakor került sor,
melyen Gál Lajos polgármester, Miklós Beatrix, a Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke, Veress
Ferenc Olimpiai (WACS) és Világbajnoki
arany érmes mesterszakács, Kozma Anna,
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt
marketing vezetője, valamint Nádas György
humorista köszöntötte a vendégeket. A megnyitón többek között elhangzott, hogy a sült
keszeg egy olyan közkedvelt, tradicionális
balatoni étel, melynek hírét és elkészítését a
további generációknak is ismerniük kell. Bár
a balatoni halászat megszűnt, a Balaton melléki halastavakban ma is nagyon jó ízű halakat tenyészt a Halgazdasági Zrt, melyet jól
tükröz az átlagos 6 kg hal/fő/év fogyasztási
mutató.
A köszöntőket követően kezdetét vette a
12 csapat halászléfőző versenye. A megmérettetésen számos, korábban aranydíjat nyert
csapat is részt vett, így a kihívás évről-évre
nehezebb. A verseny alatti izgalmakat és
jókedvet Nádas György humorista fokozta,
aki legújabb sztorijaival, élményeivel szórakoztatta a közönséget. A gyerekek számára

a Portéka színpad kínált zenés-mesés vásári
komédiát. Az eredményhirdetésre este 7
órakor került sor. Ahogy lenni szokott, a zsűri
nehezen döntött, hisz a csapatok egytől-egyik
remekeltek. A végeredmény hosszas tanakodás után a következő lett:
A Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség
elismerését, az idei évben a „Mindent bele”
csapat érdemelte. Arany minősítést szerzett
a „Keszthelyi Kormoránok” csapata, akik
kitűnő halászlevükkel megvédték „bajnoki címűket” és a vándorfakanalat újra
magukhoz vehették. Úgyszintén kimagasló,
arany minősítést szerzett a „Györöki Vadkanok” főztje. Ezüst minősítésben részesült „Németh Csapat” Felsőrajkról, valamint
Zalaszabarról a „Tasmán Ördögök”. Bronz
megítélést kapott a Gyenesdiási Polgárőr
Egyesület és a Da Bibere Zalai Borlovagrend. Úgyszintén bronz minősítést, valamint
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elismerését kapta a Gyenesdiási
Yacht Egylet csapata. Köszönet minden
csapattagnak, hogy a rekkenő meleg ellenére
elfogadták a meghívást és remek főztjükkel
sokak számára igazi halfesztivált teremtettek.
Köszönet illeti még az előbbi csapatokon túl
a „Balaton” csapatot, a Gyenesdiási Horgász
Egyesületet és az Alsórajki, valamint Felsőrajki csapat valamennyi tagját.
A szombat estét a Vasárnapi Fiúk igazán
színvonalas soft rock koncertje zárta, akik
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műsorukkal feltették az idei halfesztiválra a
koronát.
Vasárnap 16 órától Népi faműves mesterség
bemutatóval készültünk, de sajnos az eső és a
lehűlés miatt a közönség  nagy része elmenekült, vagy el sem jött. A műsorok kezdetére,
19 órára az eső elállt, még a nap is előbukkant. Azért csak jöttek érdeklődők, akik
biztos nem bánták meg,   hiszen a Zalaapáti
Harmonikások nagyszerű műsorának, majd a
felvidéki LP Vokál előadói Máté Péter-Szécsi
Pál dalainak örülhettek. A műsorok után, a
Start Tánczenekar tánczenés estjével – éjfélkor - zárult az idei Keszegfesztivál.
A XI. Gyenesdiási Keszegfesztivál nem
jöhetett volna létre, nagyon sok civil
önkéntes segítsége nélkül. Ha ők nincsenek, akkor Gyenesdiás szegényebb lenne
egy ilyen rendezvénnyel! Köszönet és hála
mindannyiuknak. Isten éltesse Önöket!

Keresztes József sütőcsapatának tagjai
(ők stabilan két napon keresztül sütötték a
keszeget, vasárnap ráadásként még marhalábszár pörköltet is főztek a vörösebb húst
kedvelőknek): Keresztes Józsefné, Krasznai
Tamás, Krasznai Tamásné, Volner Lajosné
Évi, Halápi Anna, Herkó Zoltán, Sigora
Zsuzsa.
Kőhalmi Zoltán sütőcsapatának tagjai:
Németh Vera, Salamonné Szilvi, Salamon
Márk, Adrián Péterné Lívi, Herczeg Erzsébet,
Körtvélyesi Ibolya, Hagemann Mária, Cseh
János, Riedl Ferenc, Kapitány Éva, Kissné
Szilvia és vasárnap délután Romsics Rebeka,
Dongó Árpád, Vértesaljai József, Vértesaljai
György, Vértesaljai László.
Úgyszintén nagy kihívást vállaltak a
„Hajnali Csicsergők”, akik nagyon fontos
feladatot láttak el hajnalonként az előkészítés
során:

Hajasné Neugebauer Emőke, Divinyiné
Zsadányi Mónika, Bogdán Ágnes, Kozma
Tiborné, Király Tünde, Tafota Jánosné,
Joósné Horváth Szilvia, Fitos Éva, Venekeiné
Rácz Anita, Nemes Melinda, Valentin Szilveszter, Kránicz Csaba, Szabó Sándor, Czibor
Zoltánné, Hosszú Gábor, Nánássy Árpád,
Gép Zita, Bulez Károly, Debreceni Éva, Pék
András, Harmati Attila, Lakits Jánosné,
Tánczos Lászlóné Marika néni, Ürmös János,
Porkoláb János, Boldirev Mihály.
Köszönet minden támogató vállalkozónak,
akik segítségükkel, felajánlásukkal járultak
hozzá a rendezvényhez: Reinprecht Zsolt és
Rózsahegyi Kft. Ez sem mindennapi a mai
világban, óriási érték!
Köszönet továbbá minden Művelődési
Ház, Önkormányzati és Étkezde dolgozónak,
akik munkájukkal a rendezvény sikerességét
folyamatosan biztosították.

Gyenesdiási Bornapok

érdeklődők láthatták, hallhatták a Vass Lajos Népzenei Szövetség egyhetes
gyenesdiási tábora gálaműsorát. 140-en vettek részt
népdalosok, hangszeresek
e gálán, a végén egy közös
énekléssel. Ezt követően a
Dalárdánk és vendégeik, az
egerszalóki Borvirág dalkör
és Tekergő zenekar mutatott
be egy boros blokkot, mely
a Dalárdánk idén kiadott
Cd-je bemutatója is volt. A
folklór műsort követően a Silver zenekar
tánczenéjére szórakozhattak éjjel 1 óráig.
A következő három napban a gyerekek a
Varázshangok játszóházában és a kora esti
gyermekműsorok nézőiként szórakozhattak
A második napon két gyermekműsort (Mutyi
bohóc és Kuttyomfitty társulat) követően
az Európa Kiadó koncertjére került sor.
A ’80-as évek alternatív zenekara műsorára
sok rajongója eljött és
ezt egy remek koncerttel hálálta meg ezt az
együttes. Az eső a koncert végét megvárta,
aztán a villámlással
kísért zivatar miatt – az
életveszélyt elkerülendő
- kénytelenek voltunk az
e napi programot bezárni
A harmadik napon,

szombaton egy bábjáték, majd interaktív,
óriásbábos, zsonglőrműsor szórakoztatta a
gyerekeket (Aranykapu Társulat). 20 órától
a felvidéki Jóvilágvan zenekar ragadtatta
tapsra a közönséget, majd a Fantasy zenekar
bulizenéjére táncolhattak az érdeklődők éjjel 2
óráig. Vasárnap a Kajárpéci Vízirevű környezettudatos komédiája - A dzsungel köNNYe
-, majd Szabó István pánsípművész műsora,
azt követően az European Operett négy fős
társulata szórakoztatta a közönséget. E nap
– a gyerekek mellett – az idősebb korosztályt
célozta meg. . Az e napi tánczenét a Start
Tánczenekar adta, amit 22 órakor egy 9 perces
tűzijátékkal szakítottuk meg.
Köszönöm a rendezvény során nyújtott
együttműködést a lebonyolításban közreműködőknek, borászoknak, étkeztetőknek,
árusoknak, fellépőknek, valamint köszönjük, hogy érdeklődésükkel megtisztelték a
rendezvényt.

Borfesztiválunk jól kezdődött, a csütörtöki
megnyitónapon már sok érdeklődő volt. Az
időjárásra – az első napon - nem panaszkodhattunk, rendezvényre alkalmas volt, bár
az előrejelzések a négy napra nem sok jóval
kecsegtettek
A protokoll megnyitón a Da Bibere Zalai
Borlovagrend, a Balatoni Borbarát Hölgyek és meghívottak álltak fel a színpadra.
Köszöntötte vendégeinket polgármesterünk Gál Lajos, Pácsonyi Imre a Zala
Megyei Közgyűlés alelnöke. A rendezvényt megnyitotta Dr.Brazsil József, a
borrend Nagymestere, aki demonstrálta
egy performansszal – hogy „egy pohár bor
mindenhol elfér”. Zolcsák Miklós parókus
mondott imát és osztott áldást a rendezvényért, az azon részt vevőkért.
Helyi amatőrművészeti csoportjaink (Népdalkör, Néptáncegyüttes, Dalárda) mellett az
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GYENESDIÁSI KORZÓ NAPOK
2019. augusztus 8-9-10. (csütörtök-péntek-szombat)
Gyenesdiás Kárpáti korzó (a Diási játékstrand fölött)
augusztus 8. csütörtök 20 órakor
Intim Torna Illegál koncert majd tánczenés est 01 óráig Helios együttessel
augusztus 9. péntek 20 órakor
Tolcsvay László és az FG-4 zenekar (Illés-Fonográf emlékzenekar) koncertje
majd tánczenés est 01 óráig a LX ear zenekarral
augusztus 10. szombat 20 órakor
Szeder koncert majd tánczenés est 01 óráig a Silver zenekarral
Minden koncert ingyenes!

2019. július

Községházi esték
hangversenyek
szerdánként
a gyenesdiási
Községházán
2019. július 31-én, 20 órakor

A Hévízi Musica Antiqua
régizene együttes koncertje

A programok idejére borházak és más vendéglátó egységek települnek ki a rendezvényterületre

Művelődési intézményünk szeretettel vár mindenkit
2019. augusztus 7-én 18.30-ra a Községházára
Szép Valéria és Jan ten Hove festőművészek
„Találkozások” című közös tárlatának megnyitójára.
A megnyitó után 20 órakor szeretettel várunk mindenkit a
Bodnár Trió „Fafúvós dallamok” koncertjére.

Augusztus 7-én 20 órakor

Fafúvós dallamok
klasszikus örökzöld melódiák
a Bodnár Trió előadásában
- Bodnár Sándor oboa,
Bodnár Benedek klarinét,
Bodnár Sándorné fagott,
zongorán kísér Lovász Gábor
Augusztus 14-én 19 órakor

Vincze Lilla dalest
„Az angyal hozzánk hajol...”
Zongorán közreműködik: Popper Péter
(fotó: Pejkó Gergő)
_________________________
Belépődíj nélküli koncertjeinkre minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
JAMK 83/314-507
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KLASSZ A PARTON GYENESDIÁSON
2019. július 27-28., DIÁSI
JÁTÉKSTRAND
Cimbora Családi Fesztivál
2019. július 27., szombat,
10-16 óra - Sokszínű Balaton - interaktív
balatoni játéktér
11 óra: Legyél a Cimboránk - a Cimbora
Együttes interaktív verskoncertje
14 óra- Balaton szabadon
Fiatal művészek könnyed zenés programja
nemcsak klasszikus szerzőktől
A MOL Alapítvány tehetségtámogató
program nyerteseinek koncertje
2019. július 28., vasárnap
10-16 óra: Sokszínű Balaton - interaktív
balatoni játéktér
10 -12 óra: Színek a szélben –Harmati
Zsófia festőművész képzőművészeti
foglalkozása
11 óra: Jazz játszótér - Dés András,
Fenyvesi Márton, Bacsó Kristóf
gyermekprogramja
15 és 18 óra:
Békakirály- átváltozás a vízen óriásbábos performance - Alela
Kulturális Egyesület
16.30: Bakos Árpád Trió ( Vajdaság)
koncertje és hangszerbemutatója
Aktuális információk
https://klasszaparton.hu/
https://www.facebook.com/Klassz-a-pARTon

A gyenesdiási Római Katolikus Plébánia 2018. évben pályázatot nyújtott be az
Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi épített örökség védelme tárgyában a
Szent Ilona Kápolna felújítására, amely
projekt 14,4 millió Forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A beruházás keretében az 1826-ban épült
kápolna falrepedései javítása, tetőtér beázás
javítása, harangok megszólaltatása az elsődleges cél. Ezen kívül megújul a villamoshálózat
az épületben, a harangtorony megerősítésre
kerül, a haranglábak szintén stabilabbak lesznek, illetve egyéb apró felújítás is történik
majd a kápolnában.

A felújítások 2019. július hónapban kezdődtek és előreláthatólag augusztus végén
fejeződnek be. A felújítás ideje alatt az eredeti
miserend szerint kerül sor a szentmisék és
igeliturgiák megtartására, de helyileg a Diási
Havasboldogasszony templomban.
Bízunk benne, hogy ez év őszén a Szent
Ilona Kápolna újra nyitva áll majd a kedves
Hívek előtt! Deák Ákos plébános
Pályázati azonosító:
EGYH-KCP-18-P-0052
Generálkivitelező: Fest-Ép Bau Kft.
Kláminger Imre
Műszaki ellenőr: Olt István

Gyenesdiáson díszelgett
A gyógyító Gyöngy

mekből fűzött rendezvénnyel
sikerült igazolni, hogy a mai
rohanó világban a hagyomáA Keszthely kistérségében 12 év nyos orvoslás létjogosultsága
óta
működő
Léleknektár
kisközös- mellet szükség van különféle
ség a gyenesdiási önkormányzattal és a természetes gyógymódokra,
Bakonyerdő Zrt-vel közösen, június utolsó terápiákra; az ember fizikai
hétvégéjén, a Nagymezőn és a Természet testén túlmutató, a lelkünk
Háza Ökoturisztikai Látogatóközpontban és szellemünk gyógyítására
szervezte meg a Gyenesdiási Gyógyító is alkalmas megoldásokra,
Gyöngy névre keresztelt rendezvényt, amely amelyek a sokszor túlteraz emberek útkeresésében, egészségük gyors helt és esetenként tanácstavisszaszerzésében segített többeknek.
lan medicinát eredményesen
kiegészítik, illetve hatásoAz öngyógyítást előre mozdító faluban san helyettesítik. Az ország
negyedszáznál több, ezotéria terén jártas különböző településeiről érkeztek mindazon
szakember várta a több száz érdeklődőt. A technikák, gyógyító módszerek avatott szakbékességre törekvést, a test –lélek-szellem értői, akik önkéntes helytállással, pénzt nem
megújítását, a másik ember segítésének gon- kérve, három napon keresztül, baráti- testvéri
dolatát fontosnak érző program látogatottsága kezet nyújtottak az alternatív gyógyítás iránt
a szervezők várakozását jócskán felülmúlta. érdeklődőnek. Az önmagunk és mások bolAz ezoterikus eredetű, valódi gyöngysze- dogságának, boldogulásának előmozdításán

fáradozók a térítésmentes gyógyításon túl
élményfestészeti bemutatókat, előadásokat,
meditációkat és mozgásbemutatókat is tartottak. Július végéig kiállításon mutatkoznak be
azok a helyi és környékbeli festők és művészek, akik lélekemelő alkotásokat készítettek.
Nemes Norbert
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A Diási Játékstrand
idén is a legcsaládbarátabb
strand a Balatonon
Örömmel adjuk hírül, hogy a Balatoni Szövetség 2019. július 5-én tartott Kék Hullám
Zászló minősítésén az ötcsillagos Diási Játékstrand másodszor is megvédte a „Balaton
Családbarát Strandja” címet, hiszen a díjat
kétévente adományozza a Szövetség.
Úgyszintén kimagasló eredményt ér el a
Gyenesi Lidóstrand, hiszen első megmérettetésén négy csillag értékelést kapott.
A Diási Játékstrand a 2008. évi fejlesztéseknek köszönhetően a környék egyik legszebb és legaktívabb strandja lett, mely a Kék
Hullám Zászló minősítés alapítása óta mindig
a legmagasabb elismerésben részesült.
A strandot 2010-ben, 2011-ben, 2013-ban,
2014-ben, 2015-ben a balatontipp.hu online
szavazásán a megkérdezettek a Balaton régió
legjobb strandjának minősítették.
2016-ban a minősítésen túl ― a Balatonfelvidéki Nemzeti Park támogatását élvezve
― a “legzöldebb” strandnak járó különdíjat
kapta.
A 2017-ben elnyerte a „Balaton Családbarát
Strandja” elismerő címet.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
KÁBELTELEVÍZIÓ
iroda ügyfélfogadása
2019. július 1-től megváltozott.
Az ügyfélfogadás helye:
8360 Keszthely, Rákóczi tér 20.
(Keszthely Pláza
ZNET Telekom iroda)
Nyitva tartás: H-P 8.00 – 16.00 óra
E-mail: vonyarckabel@z-net.hu
Ügyelet: +3620/9692-582

Samu Zoltán, strandigazgató, Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke és Gál Lajos
polgármester. Az öt csillag mellett a legcsaládbarátabb strand minősítést is megkapta
a Diási Játékstrand, 2017 után idén másodszor.
2018-ban a Diási Játékstrand 11 további
stranddal együtt továbbra is a legmagasabb
5 csillagos minősítést kapta, továbbá a minősítés során legtöbb pontot elért strandként

fővédnöki különdíjban részesült! Vendégeinknek kellemes fürdőzést, jó pihenést, élményekkel teli nyaralást kívánunk!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Gengeliczky László
faműves és fafaragó
csapata immáron
26. éve tért vissza
településünkre és ismét
csodás alkotásokkal
ajándékozta meg
nagyközségünket.
A csoportképen
látható faragások
Bálint József
faszobrász
(középen guggol)
alkotásai.

Minden évben
a gyenesdiási
önkormányzat
segítségével is, jut ki a
csapat a Csíksomlyói
búcsúba, karitatív
tevékenységet végezni.
A képen: Tamás Péter,
Varga István, Szekeres
András, Szilasi Tibor,
Izer Tamás, Páhy
Rafael, Gégény János.

2019. július

Polgárőrök kitüntetése
Balatonföldváron rendezték június végén a
XXV. Országos Polgárőr Napot, aminek keretében kitüntetések és jutalmak átadására is sor
került. Túrós András, az Országos Polgárőr
Szövetség elnöke és Balogh János országos
rendőrfőkapitánytól vehették át az OPSZ
elnöksége által adományozott „a település és lakossága biztonságát szolgáló polgárőrség támogatásért” polgárőr község
kitüntető címet Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere és Szabó Sándor, a község polgárőr-egyesületének elnöke.
- Öt év és az azt megelőző időszak kemény
munkája van a kitüntetés mögött. – Mondta
Szabó Sándor az elismerés átvételét követően,
majd így folytatta visszaemlékezését. – A díj
átadásakor figyelembe vették, hogy Gyenesdiáson nagyban függ tőlünk a bűnesetek alakulása. A besurranásokat kivéve, mert ez ellen
csak a lakók tudnak védekezni, ha bezárják az
ajtókat és ablakokat. Az egyéb átutazó bűnö-
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zőket
jelenlétünkkel
arra tudjuk bírni, hogy
elhagyják a területet,
ugyan is, ha ők láttak
minket, akkor tudják mi
is láttuk őket és máshová mennek A cím
elnyeréséhez szükséges
pályázat benyújtásához
rendelkeznünk kellett
egy
bűnmegelőzési
stratégiával, ami idáig
jól bevált. Megfelelő
létszámmal, ami nálunk
40-44 fő között mozgott, sajnos csökkenő
tendenciával. Megfelelő óraszámban járőrözést kellett végeznünk.
Nálunk működik országos polgárőr ifjúsági tábor és vízi polgárőr egyesületet is. Az
önkormányzat és a képviselő testületben is ott
vagyunk. Az önkormányzat és a polgárőrség
közötti jó kapcsolatról is be kellett számolni.

Megfelelő hátérmunkát végeztünk a rendőrséggel is. Minden megyéből egy polgárőr
egyesület lett jutalmazva, mi kaptuk meg
elsőként az országban, másodszor a címet,
melyet Gyenesdiás kapott, számunkra egy
oklevél bizonyítja munkánk elismerését.

nélkül, a cél vonalnál hideg sörrel várták
őket a gyenesi lányok. Kulturális programban sem volt hiány, a csapat egy része
meglátogatta a Tatai várat és a tó körül is
tettünk egy sétát. Vasárnap két versenyen is
részt vettünk. Délután kettőkor kezdődött
a flúgos futam, ahol saját
általunk előállított szerkezettel készültünk, mely a
„Nyuszimobil helyett” nevet
kapta. A kocsitoló verseny
döntője 16 órakor kezdődött. A Gyenesdiási „Mit
kell tolni?” volt az egyetlen
vegyes csapat, ahol nők is
versenyeztek. A versenyen
nincs vegyes kategória, így
a csapat a férfikategóriában
indult. Romsics Rebeka,
Peszeszér Tina, Vértesaljai

László, Stefanics Dániel és Horváth Tamás
kitartóan végigfutotta az 1500 méteres
távot („mert erre volt igény”), a csapat cserefutója Fodor Dávid volt, akinek bár nem
kellett beállnia, mégis lefutotta velünk a
távot. Lelkes szurkolókban sem volt hiány,
Gál Lajos polgármester úr családjával
együtt várt minket a célt jelző piros vonalnál, a Gombár család a pálya mellett lelkesített minket, Németh Lacus és Gombár
Kata pedig a csapat mellett futva örökítette
meg az eseményeket. Bár elsők nem lettünk
(másodikak sem :D ), minden tőlünk telhetőt megtettünk és a fesztivál remek csapatépítésnek bizonyult, rengeteg élménnyel
gazdagodtunk. Jó bemelegítési lehetőség
volt, hiszen nyár végi cél, hogy a Festeticsvágtán ismét nyerhessünk. Köszönjük Gyenesdiás Önkormányzatának a támogatást, a
Tourinform irodának a lelkes biztatást.

Településünk bemutatkozott
Kocson
Gyenesdiás idén is részt vett a Kocsitoló
Fesztiválon, Kocson. Lelkes gyenesi csapat
képviselte Gyenesdiást, melyben Egyesületünk/Tourinform irodánk is szerepet kapott,
kiadványokkal mutattuk be településünket
az érdeklődőknek. A „Mit kell tolni?”
csapat beszámolója Peszeszér Tina tollából olvasható.
Idén XXI. alkalommal került megrendezésre a kocsitoló fesztivál Kocs településen, ahol 15-en képviseltük Gyenesdiást,
pénteken a kulturális bemutatón, szombaton és vasárnap pedig a kocsitoláson.
A Gyenes Néptáncegyüttes félórás műsorral készült, melyet nagy örömmel fogadtak.
Szombaton zajlottak le az előfutamok,
ahol Fodor Dávid, Stefanics Dániel, Vértesaljai László, Németh László és Horváth Tamás iramodott neki a 400 méteres
sprintnek. A fiúk nem maradtak jutalom
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

KERTBARÁT KÖR
HÍREI!

Kék Hullám Zászló zsűrizés

Kertnézőben Gál Lajos
Polgármester Úrnál!

A Balatoni Szövetség a Kék Hullám
Zászló strandminősítésbe idén is több társszervezetet bevont, így egyebek között a
Balatoni Turizmus Szövetséget. A régiós
TDM szervezet Felügyelő Bizottságának
tagjaként Turisztikai Egyesületünk elnöke,
Somogyi Zoltán is részt vett az északi part
egy szakaszának zsűrizésében.
Tapasztalatai szerint sokat fejlődtek az
elmúlt években a balatoni strandok, jót tesz
nekik a verseny. Ez gyenesdiási strandjainkra is igaz: a Diási Játékstrand idén
is 5 csillagos minősítést kapott, illetve
ismételten elnyerte a Balaton családbarát
strandja kitüntető címet, míg a Gyenesi
Lidóstrand a versenyben „újoncként” 4
csillagban részesült. Ezúton is gratulálunk mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárul a strand sikereihez!
Fontos azonban szem előtt tartani, hogy
a díjak nem csupán örömöt, hanem jogos
elvárásokat is vonzanak maguk után. A
visszatérő vendégek magas aránya, településünk továbbajánlása felelősséggel jár,
ezért nagyon fontos, hogy a szolgáltatások
színvonala folyamatosan fejlődjön, és ne
okozzunk csalódást vendégeinknek.
Forgatások
A település, illetve a szolgáltatóink által
kiérdemelt díjak, az újdonságok és a rendezvények érdeklődésre tartanak számot
a média részéről, így az idei szezonban is
jönnek-mennek a forgató stábok Gyenesdiáson. Balatoni Nyár, Hazahúzó turisztikai magazin – hogy néhányat említsünk.
Köszönjük mindenkinek, akik viszik, öregbítik a település hírnevét!
Magyar Konyha
A Magyar Konyha szerkesztősége idén is
elkészítette Balatoni gasztronómiai útikalauzát, melyben 333 helyet ajánl olvasói számára: Büszkék vagyunk arra, hogy ebben
a válogatásban 5 gyenesdiási helyszín is
szerepel: A Darnay. Pince, rendezvénypajta és piknikkert, a Gyenesdiási Piac
és Rendezvénytér, a piacon található A
Konyha 2.0, a Bringatanya – Somogyi
fagylalt műhely, és nem utolsó sorban a
Mónisüti. Gratulálunk az érintetteknek!
Tourinform arculatváltás
Bizonyára többeknek feltűnt, hogy irodánk külső megjelenése megváltozott.
Országszerte új arculatot kaptak a Tourinform Irodák. A Magyar Turisztikai Ügynökség névhasználati rendszerében működő
hálózat, egységes logóval, dizájnnal jelenik
meg, de irodánk változatlan vendégszeretettel várja az érdeklődő turistákat, partnereinket.
További szép nyarat kíván a Tourinform
csapata!

Érdekel, hogy településünk első emberének
milyen a kertje. Agrármérnök és Természetvédelmi szakmérnök (tudják, cipésznek lyukas a
cipője… - ez a kert kivétel) egyszerűen leírva
„modern botanikus kert”.
A kert igazi kincses hely, ahogy a kapun
beléptem végig a lakásig szőlőlugas vezet, az
árnyat adó szőlőlugasból van több is. Egyik
oldalon a Kossuth szőlő, fehér Delavári
szembe vele a Nagy burgundi szőlő. – Szőlő
lugas váza még apai örökség, milyen ötletes
és hasznos, több funkciójú árnyat ad, a szőlő
ehető és a kert dísze. Ahogy sétálunk a sorok között, Lajos
olyan szeretettel és szakértelemmel beszél
és mutatja a szőlőfürtökkel teli szőlőket fajta
szerint. Büszke is lehet, hisz ezt Ő műveli,
géppel egyedül kapálja, gondozza, ritkán és
„szelíd” módon környezetkímélő szerekkel
permetezi, kötözi. Elmondása szerint 250
tőke az ültetvény és ebben 106 különböző
szőlőfajta van, főleg Bakonyi Karcsi bácsi
féle nemesítésű szőlők. Szőlőültetvény az
egészséges jó kondícióban való tartása a késő
őszi szerves trágyázással érhető el. A Szőlőhegyi és Gödörházi utcában nagy szőlőterületek voltak, az övék volt az egyik legkisebb,
ma már az egyetlen gondozott, művelt szőlő.
Lajos igazi gyűjtögető, a facsemeték terén,
megtalálható régi típusú történelmi fajták,
egy része oltványokban ezek várják, hogy
helyükre, elültetésre kerüljenek (pl. Jancsi
körte, Mézes körte, Szarvas körte, Gyulai
csíkos alma, Badacsonyi óriás cseresznye,
stb). Természet milyen csodás volt egy alma
csemete, müa. edénybe és termést hozott.
Család is bekapcsolódik a kertészkedésbe,
hiszen több magas ágyás is helyet kapott a
fák ölelésében, ezekben eper, paprika, paradicsom, uborka növekedik. Magyar kajszi
tömve van terméssel, kell egy kis gyérítés
(termés leverés), hogy a barackok megérjenek
rajta, támasztékok is segítik az ágakat.
Szomolyai cseresznyék is közel 50 évesek,
de láttam ribiszkebokrot, málnát, szedret,
húsos somot különböző szilva fajtákat és
még sorolhatnám tovább, mennyi mindennek
helye van a kertben.
Követendő példaként nagy az összefogás a
szomszédokkal, erre példa a gyümölcs aszaló,
amely ott állt „feketén” méltóságteljesen, a
fák között épp hogy áteresztve a napsugarat a
kollektorra. Ezt egy nyugdíjas feltaláló szomszédtól kaptam büszkélkedett el vele a Lajos,
azóta a termés egyik része télire aszalással
történik. Az aszaló 8 tálcás napkollektoros
(nem sörös dobozból) fémház.
Sétálunk, tovább rátalálunk egy szép díszre,
egy régi kosos szőlőprésre, melyet még egy
kedves szomszédjától kapott, fénykorában
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sok mustot engedett át a lécei között. Van itt
a szőlősorban mélymulcsos módszerrel elültetett burgonya! Mivel Gyenesdiás nagyobb
részén a kertek igen kövesek így van ez ebben
a kertben is – el is gondolkodtam a gazmentes sorok láttán – nem egyszerű a kapálás. De
térjünk vissza – hogy is van ez a mélymulcsos
burgonya termesztés?- a föld felszínén, vastagon felhalmozva itt széna - kaszálék és ezzel
van letakarva a burgonya körüli talaj. Amint
látom, jól érzi, magát szép nagy zöldje van milyen lesz a termés később erről is hírt adok.
(https://havastanya.hu/melymulcsosgazdalkodas/ felelevenítésként itt lehet
bővebben olvasni erről a technológiáról.)
Lajostól tanultam metszést, hogyan kell
a szőlőt felfuttatni a lugasra, és elmondott
egy arany szabályt:- hogy kimúló csonthéjas helyére mindig almatermésűt szabad
ültetni, „vice versa” is igaz.
Most a kert déli része felé sétáltunk itt a
dísznövények szimbiózisban jól megférnek a
szőlővel.
Minden növényhez tartozik egy történet,
egy hatalmas 35 éves himalájai cédrus 4 napi
intenzív esőzést követő (lassan már megszokott) viharos szél kicsit megdöntötte. Alig
látszik, de arról amerről a vihar jött ellensúlyként vastag ágakat növesztett a fa, szinte
hihetetlen. A dísznövények szeretete még az
egyetemi évek alatt alakult ki, ezt hűen tükrözik a kerti cédrusok, tiszafák és aranylucok.
De a kerítés mellett láttam Ginkgo biloba fát
is.
Át kell értékelnünk a „kertbarát köri” feladatot, ha ezt a szintet megszeretnénk közelíteni, amelyet ebben a kertben tapasztaltam.
Lajos kert szeretete visszatükröződik a növényekről, ez egy boldog kert, (aki meghallgatta
Dr. Almási Béla kutató agrármérnök előadását az tudja, miről beszélek).
Azért alakultunk, hogy mindannyian a
kertünket úgy alakítsuk ki, hogy több funkciót töltsön be. Segítsük egymást, kérjünk
tanácsot, csempésszük vissza azokat az ősi
gyümölcsfákat, amelyek ellenállóbbak a
nemesített társaiknál. Mutassunk jó példát!
Köszönjük az ihletet, amely elindította a
„baráti kört”. A Gál családnak pedig köszönöm, hogy írhattam a privát tevékenységükről is, jó egészséget és további hasznos ötletet
kívánok.
Körtvélyesi Ibolya
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen!
Samstag, 20. Juli ab 10 Uhr: Los AnGyenes
am Kárpáti-Platz neben dem Markt Zeitreise in
die ‚50er: Schöne US Autos, fetzige Rockabilly
Musik, hübsche Mädchen, krasse Typen mit viel
Haargel. :-)
10.00 Uhr: Begrüßung im Bierzelt
danach: 50′er Musik, amerikanische
Autos, Rock’n’Roll, Vintage Shop, Pin-up
Girls, Rockabilly Guys
15.45 Uhr: Eröffnung
16.00
Uhr:
Miss
Los
AnGyenes
Schönheitswettbewerb
16.45 Uhr: Die heißesten Autos
–
Preisverleihung
17.30 Uhr: Miss Los AnGyenes-Siegerin wird
bekannt gegeben
18.15 Uhr: Tombola
20.00 Uhr: Red Roosters (HU)
21.30 Uhr: Ed Philips and the Memphis Patrol
(HU)
23.00 Uhr: STRIKE (ITA)
24.00 Uhr: Rockin’ music
02.00 Uhr:The End
Samstag, 20. Juli ab 11 Uhr: Cruisers Hungary – Rockin´ Beach am Diáser Spielstrand
Sommer, Sonne und einen ganzen Tag lang
Rockabilly-Feeling am Diáser Spielstrand mit
Cruisers Strandradio (gute Musik und Interviews), Oldtimer Autos und Motorräder, coole
Typen und hübsche Mädchen. Natürlich auch
spannende Programme für Kinder.
11.00 Uhr: Eröffnung:
– Rockin‘ Beach Radio mit Kutya
– Oldtimer Autos und Motorräder
– Rockabilly, Psychobilly Feeling
– WOW American Retro Dinner
– Mad Cat Pin Up / Rock’n’Roll / Shop
– Cruisers Hungary Support Shop
– BALATON, BALATON, BALATON
19.00 Uhr: LIVE ON STAGE
– Fia Sco & the Majestics (AT)
– Joe & The Rhythm Boys (SLO)
– New Village Gang (SK)
– Miss Stacey Cabaret Show (SLO)
Den sommerlichen Abend am Strand mit
einem Cocktail an der Dream Beach Cocktail
Bar ausklingen lassen – das hat doch was!
Donnerstag, 25. Juli, 16 - 20 Uhr: St.
Christopher Tag beim J&A Keramikhaus
Schon seit vielen Jahren lädt Familie Pék
zum Folkloretag im J&A Keramikhaus ein.
Traditionspflege und Brauchtum, Volkskunst
und Kunsthandwerk, Spielklub für Kinder,
Holzspielzeuge, Volksmusik. Ausstellungen und
Vorführungen der Holzschnitzer, Korbflechter,
Töpfermeister, Kunstschmiede. Jeder ist
herzlich willkommen!
Infos: Fam. Pék (+36) 83/316-504, (+36)
70/208-1325
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der Strände am Diáser Spielstrand
Der ungarische Bäderverband veranstaltet
dieses unterhaltsame Spektakel bereits seit
einigen Jahren. Gyenesdiás ist wieder dabei!
Wir warten schon alle auf die Strandnacht mit
vielen Überraschungen!
ab 18 Uhr: Irsai Zsigmond  (live Musik)
19 Uhr: Schatzsuche für Kinder
21.00-21.20: Wasseraerobic by night
ab 21.20 DJ Coly
Eintritt frei! (Die Strandkasse ist bis 19 Uhr
geöffnet)
Samstag, 27. + Sonntag, 28. Juli, 10 - 18
Uhr: „MASTAFF” Hundeausstellung
Der ungarische Verein für American
Staffordshire Terrier organisiert am letzten
Juli-Wochenende eine Ausstellung auf dem
Kárpáti-Platz neben dem Markt. Der American Staffordshire Terrier ist eine mittelgroße,
kurzhaarige Hunderasse, ehrlich, freundlich,
einfach, agil und temperamentvoll. Diese
Hunde sind aufmerksam, sehr mutig,
hartnäckig und ausdauernd. Sie sind sehr loyal
gegenüber ihrer Familie und (im allgemeinen)
ziemlich folgsam. Taxierung der Züchtung und
Sozialisierungs-Test.
Weitere Information: Vasszi Zoltán: +36
70/420-2667
Samstag, 27. + Sonntag, 28. Juli, 10 - 18
Uhr: Klassz a pARTon
(bei Regen im großen Saal des
Gemeindehauses)
Klassik
am
Diáser
Spielstrand.
Tolle sommerliche Musik und viele
Kinderprogramme.
Am Samstag ab 10 Uhr: Ein kreativer
Spielplatz und ein interaktives Konzert der
Cimbora-Band, danach Farben im Wind und
leichte, sommerliche Unterhaltungsmusik
junger, talentierter Musiker. Alle Künstler
freuen sich auf viele interessierte Kinder und
ihre Familien.
Am Sonntag ab 10 Uhr: Kinderprogramm,
kreativer Spielplatz und interaktives Jazzkozert,
Froschkönig – musikalische Riesenpuppen,
Konzert und Instrumentalshow mit dem Árpád
Bakos Trio. Ein buntes Programm – nicht nur
für Kinder.
31. Juli, 7. + 14. August 2019, 20 – 22 Uhr:
Musikabende im Gemeindehaus
Hörgenuss ist garantiert bei dieser beliebten
Veranstaltungsreihe, wenn den Zuhörern
mittwochs im Gemeindehaus eine bunte
Musikvielfalt von Klassik bis Jazz geboten
wird.
Musikliebhaber kommen bestimmt auf
ihre Kosten. Bei dieser Programmreihe sind
verschiedene Stile vertreten, um Musikfreunde
unterschiedlichsten Geschmacks zu verführen.
Der Eintritt ist frei. Alle sind herzlich
willkommen!
KORZÓ- Abende auf dem KárpátiFestplatz (neben dem Markt)
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8., 9. + 10. August ab 19.00 Uhr
Fetzige Sommerabende in Gyenesdiás. Freuen
Sie sich auf tolle Musik, tolle Bands und Tanz
bis in die Nacht. Der Eintritt ist frei!
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Die Wirte vom Markt bieten auch an diesen drei
Tagen ihre kulinarische Köstlichkeiten weit über
Pommes und Bratwurst an, ebenso eine große
Auswahl an Getränken. Wer also Musik, Tanz,
gutes Essen und Trinken und nette Gesellschaft
mag, ist hier in Gyenesdiás genau richtig.
Detaillierte Programminformationen im
Tourinform-Büro.
Samstag, 10. August um 17.00 Uhr: Strongman-Wettbewerb 2019
Wo? Gyenesdiás, Kossuth L. Str. 6. (Parkplatz
Balaton Beach Bar&Grill)
Lastwagen ziehen, Autoreifen Gewichtheben....je stärker, desto besser!
Wenn Sie noch nie bei einem StrongmanWettkampf dabei waren, haben Sie jetzt die
Möglichkeit, den stärksten Männern der Region
die Daumen zu drücken. Die mutigen und
starken Athleten messen sich in verschiedenen
Disziplinen.
Samstag, 17. + Sonntag, 18. August von 10 –
19 Uhr: Festetics Pferderennen
Es ist wieder soweit! Das Festetics Pferderennen, der Vorlauf des Nationalen Reiterfestivals
lockt die Besucher mit spannenden Qualifikationsläufen und Vieles mehr!
Dieses Jahr wird das Festetics Pferderennen
schon zum 10. Mal in Folge in Gyenesdiás veranstaltet.
Alle Pferdeliebhaber
und Pferdesportfans sind zum ganztägigen
Reitturnier herzlich willkommen. Eine
spektakuläre zweitägige Veranstaltung für Groß
und Klein!
Samstag, 17. August ab 10 Uhr in Keszthely:
Festetics Schlossmuseum und Park:
Kinderprogramme , Spielklub, bunte
Vorführungen, Konzert
Sonntag, 18. August ab 10 Uhr in Gyenesdiás:
Faludi Wiese, Festetics Pferderennbahn:
Spannende Pferderennen, Kinderprogramme,
Reitervorführungen,
Westernshow,
Ungarische Tanzvorführung, Wettbewerb im
Kutschenschieben
18.00 Uhr Endlauf
Programmvorschau
anlässlich
des
St.Stephans-Tages
19. August 8 Uhr: Brot backen im Hirtenhaus
20. August: Heilige Messe in der Diáser
Kirche
20. August: Beach-Programm am Diáser
Spielstrand und ab 15 Uhr Rock’n Roll
Programme,
Konzerte,
Cocktail-Party
organisiert von Dream Beach Cocktail Bar
20. August um 21 Uhr: Feuerwerk am Strand
17.-20. August: Amerikanische Party mit
WOW American Retro Dinner am Diáser
Spielstrand. Alle sind herzlich willkommen!
Der 20. August ist Nationalfeiertag.
Alle Geschäfte und Dienstleister haben
geschlossen – außer Restaurants.

Gyenesdiási Híradó

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 18-án
rendkívüli ülést tartott.
Az első napirend keretében a képviselőtestület a településszerkezeti terv módosításáról döntött, az alábbiak szerint:
71-es sz. fkl. út a település teljes területén
belül 20 m nyomszélességűre csökkenjen,
a kialakult ingatlanstruktúrára tekintettel, a
megfelelő minta keresztszelvény biztosításával.
Az 1923 hrsz-ú ingatlan területére új út
kerüljön kialakításra 8 m-es szélességgel,
egyúttal a meglévő 1927/3 hrsz-mal érintett
ingatlanon az útnyomvonalat megszüntetni
szükséges. A kialakuló út hosszú távon biztosítja a nadrágszíj-telkes terület feltárását és
új telekstruktúra kialakításának lehetőségét
hordozza magában.
A 1336/11 hrsz-ú ingatlan keleti végében
kialakuló zöldfelület áthelyezését javasolja.
A telek jelenleg a Csokonai utcáról szolgalmi
joggal megközelíthető, de a zöldfelület áthelyezését követően megoldható az Iskola utcáról való direkt megközelítés.
A Hunyadi-köz északi végében a Natura
2000 területek szomszédságában lévő ingatlanoknál a beépítési korlát törlésre kerül,
mivel az itt természetben kialakult lejtésvi-

-9szonyok nem indokolják használatát. A Pince
utcánál található beépítési korlát területén
földház építésének lehetőségét javasoljuk, a
kötelező zöldfelület megőrzése mellett.
A 1553 hrsz-ú ingatlanról az útszélesítési
kötelezés levételét javasolja, az út nyomvonalának déli irányba mozdításával, a 1548/1
és a 1548/2 hrsz-ú ingatlanok terhére. A
jelenlegi szabályozási tervi állapot a 1553
hrsz-ú ingatlan hasznosítását ellehetetleníti,
míg a javasoltak szerint kialakítandó struktúra a jelzett ingatlant érintetlenül hagyja, a
1548/1 és a 1548/2 hrsz-ú ingatlanok beépítési zóna szerinti használatóságát megengedi.
A 965/5 hrsz-ú ingatlanra kötelezően zöldfelületként megőrzendő a telek be nem építhető részét képező területet kell felvezetni,
mely az Erzsébet köz szélességét északi
irányban 3 m-rel meghaladó módon az Erzsébet köz és a Harmat utca között húzódik az
ingatlan déli határvonalától.
A képviselő-testület felkéri a főépítészt a
további intézkedések megtételére.
Egyebekben a képviselő-testület döntött:
Langer László vállalkozó strandi területbérleti kérelméről,
Kovács Attiláné és Társai útfelajánlásáról,
a Madách utca területrendezéséről,
2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázaton történő
részvételről.

2019. július
A képviselő-testület 2019. július 4-én
rendkívüli ülést tartott, melyen a GINOP7-1.l9-177-2018-00015
azonosítószámú
pályázat finanszírozására – tervezés, közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzés hatósági
díja – 2019. évi költségvetéséből, az általános tartalék terhére 1,6 MFt-ot biztosít. A
pályázatból megvalósul a Dornyai út aszfaltozása, tervezés, közbeszerzés, továbbá
a Malom fűszerkert kialakítása, eszközbeszerzés, Forrás tanösvény kialakítása, parkoló tervezése.
A képviselő-testület 2019. július 10-én
ismét rendkívüli ülést tartott. A meghívásos
„Gyenesdiás Bora 2019.” elnevezésű verseny nyertesének Rádi László „Balatoni
Zengő” fajtájú borát nyilvánította. Az
eredményhirdetés, oklevél és vándorkupa
átadása a Borfesztivál nyitónapján történt
meg.
A képviselő-testület soron következő ülését
2019. szeptember 10-én, 18:00 órakor
tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.)
Beszámoló az Önkormányzat 2019.
I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól
2.)
Beszámoló
az
Önkormányzat
elmúlt ötéves működéséről
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

2019. július
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SPORT
A futócéllövő Európa-bajnokság
házigazdája volt Gyenesdiás
Major Veronika megszerezte
10. Eb aranyérmét

A franciaklub rendezésében július 1-én
Tanzániai esten vehettek részt az érdeklődők
– teltház volt - a gyenesdiási Községházán.
Nagy Endre – az Afrika Múzeum alapító –
leánya Nagy Diána mesélt Tanzániáról, ahol
gyermekkora óta él.
Dr. Müller Imre professzor, hidrogeológus – francia klub tagja – beszélt az afrikai
vízkutatásokról, ebben való tevékenységéről,
a kontinens ivóvízproblémáiról. Természetesen szó esett a maszályok kultúrájáról,
életmódjáról, ezt sok fotóval diavetítéssel is
illusztrálta.
A képen a klub vezetőjével,
Hernandez Erzsébettel (középen).

Tíz ország 59 sportolója érkezett július
közepén Gyenesdiásra az 50 méteres futócéllövő Európa-bajnokságra. Az ünnepélyes megnyitóra a Természet Házában került
sor, ahol Nagy György a Magyar Sportlövő
Szövetség elnöke köszöntötte a jelenlévőket,
majd Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere,
Varga László a Bakonyerdő Zrt vezérigazgatója, Pekka Kuuisto az Európai Sportlövők
Szövetségének elnöke következett.
Az egyhetes verseny végig nagyon jó,
családias hangulatban zajlott a BEFAG
Keszthely Lövészklub Csider-völgyi Sportlőtér Centrumában. Több egykori keszthelyi sportlövész mellett régi ismert sportolók is
kilátogattak a rendezvényre, mint Dr Hammer
László az 1964-es tokiói olimpia aranyérmes
sportlövésze és a szakág ikonja Bodnár Tibor.
A versenyben hazánk sportolói felnőtt és női
junior csapatai – utánpótláskorúaknál a keszthelyi Nagy Viktóriával és Bangó Zsófiával két-két bronzérmet szereztek. Junior fiúknál
indult a szintén keszthelyi Nagy Richárd.

OÁZIS

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

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

Ü V E G E Z É S

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

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

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

Major Veronika a BEFAG Keszthelyi LK
kiválósága 20+20-as vegyes számban 380
körrel aranyérmet szerzett. Eredménye
Európa-csúcsnak számít. A felnőtt nők számára első ízben került megrendezésre az 50
méteres tűzfegyveres kategória, így minden
elért szép eredmény a női bajnokságok alap
Európa-csúcsának számít, amit nálunk állítottak fel a versenyzők. Szintén nálunk került
előszőr megrendezésre a 20+20 vegyes számnak az a változata, amelyben egy férfi és egy
női sportlövész felváltva próbált a hat centiméter átmérőjű tízes kör közepébe találni.
És szintén első alkalommal mutatkozott be a
SIUS számítógépes rendszer nálunk, aminek
eredményeként a számítógép egy képernyőn
a lőlapot, másikon a versenyzők eredményét
összegezte és mindezt mindenki otthon a számítógépén nyomon tudta követni.
A vaddisznót ábrázoló céllap a lőállástól
50 méterre egy 10 méteres nyiladékban lassú
tempó esetén 2,5 másodperc, gyors tempónál 5 másodperc alatt teszi meg a távolságot.
Innen ered a sportág elnevezése a cél fut és
nem a sportoló.
A sportlövők a kísérő szobában készülhettek, amikor rájuk került a sor a lőállásban
betöltötték az 5,5 kg-os puskájukat és felemelték, jelezve felkészültek. Az indítóbíró
ekkor útjára engedte a lőlapot, mindezt közel

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

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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negyedóra alatt harmincszor, vagy húszszor.
Hatalmas idegi feszültség, nagy koncentráció
közepette teljesítettek a sportolók a legjobb
eredmény elérése érdekében. A csodás természeti környezetben lévő gyenesdiási lőtér
nagyszerű lehetőséget nyújtott mindenkinek
a sportélmény átéléséhez. Nem véletlenül
kapta meg az Európa legszebb, természeti
környezetben lévő sportlőtere címet.
A 30+30-as számot két nap alatt rendezték
meg. Első nap a lassú, másnap a gyors számra
került sor. A 40 vegyes csapatverseny követ-
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kezett, majd a 20+20-as szám
szintén kétnapos változata zárta
a sorozatot. Major Veronika
191-el, 4 körös előnnyel kezdett
és várhatta a másnapi folytatást,
amire úgy készült, hogy reggel a
4. sorozatban kerül sorra, akkor
derült ki, hogy a 7.-ben, utolsóként lőhet. Miközben mindenki
a köröket számolta a tehetséges
fiatal hölgy jobbnál-jobb eredményt ért el, még a számítógép
is az első helyen tartotta. Utolsó
lövését követően hangos ünneplésbe kezdett a magyar tábor,
hiszen tízedik Európa-bajnoki címét, első
felnőtt bajnokságát nyerte Európa-csúcs
felállításával Gyenesdiáson.
Major Veronika így emlékezett: - Nagyon
jól éreztem magam a lőtéren, nagyon jó volt
a hangulat. A hét eleje küzdelmesre sikerült,
most ehhez képest könnyedén ment a verseny.
A lőállásban kiment belőlem a feszültség.
Elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen az
olimpiára készülve a pisztoly a fő számom.
Megérte elindulnom.
Keczeli Zoltán Veronika edzője, az EB

2019. július
főrendező így látta:
- Az elmúlt évek
hónapok
munkája
beérett a napokban.
Nagyon
sikeres,
családias hangulatú
Eb-n vagyunk túl,
ami korszerű környezetben
zajlott.
Mindenkit visszahúz
a szíve és ezért úgy
gondolom, további
nagy
versenyeknek leszünk még
házigazdái. Érzünk
magunkban annyi erőt, hogy nagyobb feladatok elé is nyugodtan fogunk kiállni.
A kontinens verseny sikerét jól jelzi, hogy a
záró napon már elkezdődött a következő nemzetközi verseny szervezése, előreláthatóan
jövő májusban több Európán kívüli országból
érkező sportlövészeket is vendégül láthatunk.

Góth Imre

ASZTALITENISZ
Július elején, Nagykanizsán a Zala Megyei
Asztalitenisz Szövetség ünnepélyes
keretek között díjazta a Zala megye
legjobb asztaliteniszezőit az elmúlt idény
eredményei alapján. U11 fiú kategóriában
Kovács Milán (Gyenesdiási ASE) lett
a legjobb, míg a Zala megye legjobb
asztaliteniszcsapat-vezetője címet 2018ban a Gyenesdiáson élő Csiza Bálint
(Hévíz SK) kapta.
***
Budapesten került megrendezésre a
Senior Asztalitenisz Európa Bajnokság.
A rangos versenyen Fazekas Nándor,
aki nyárig a Gyenesdiás ASE színeiben
versenyzett egyéniben a 64 közé jutott.
Tőkés Leventével (Hévíz SK) az
oldalán párosban a 32 között végzett
korosztályában.

2019. július
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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!
1,75 l-es Coca-Cola termékek 339 Ft/db (193Ft/l)
0,5l-es Dreher Gold dobozos sör 239 Ft/db (478 Ft/l)
Panonia sajt 2499 Ft/kg
Joli sajtműhely, Zalaistvánd – Kézműves sajtok, Parenyica, túró!
Friss málna, Iharosberényből
Frissen fejt tehéntej magyar tarka tehenektől. 159 Ft/l ! Keszthelyről
Teljes értékű valódi magyar termék.
Zöldség és gyümölcs teljes hazai választéka, import kiegészítőkkel.
Érdemes megnézni.
Komáromy Pékség Gyenesdiás – Naponta min. 3x fiss pékáru
Magyar dinnye Drávasztáráról! Édes mint a méz
Nyári nyitva tartás: H-P 6-19; SZ:6-16; V:6-12
Érvényes: 2019.07.18-08.17.

PEDI-KLINIK
nyílt!
LÁBÁPOLÓ STÚDIÓ Meg
Szeretettel várom
régi és leendő
női és férfi vendégeimet.

Nyitási kedvezmény!
Bejelentkezés: 30/257-1244
Kuruczné Pandur Ilona gyógypedikűrös

Zöldterület
kezelést,
elhanyagolt telkek
rendbetételét
vállalom, rövid
határidővel.
Telefon:
06 30/570 3659

Vendéglátói kisegítőt
keresünk konyhai
munkára, és
felszolgálásban segítő
diákokat, vagy dolgozni
akaró fiatalokat!
Piroska Csárda.
Tel: 06 30/247-5025

MOSODA

VONYARCWASH
WÄSCHEREI
Vállaljuk ágyneműk, lepedők, törölközők, abroszok
és egyéb textíliák mosását és vasalását panziók,
appartmanházak és vendéglátó egységek részére.
„a tiszta, higiénikus mosásért…”

Vonyarcvashegy, Fő út (a húsbolt mellett)
vonyarwash@gmail.com
Tel: 06 30/612-4634

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

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: 9-17 ebédidő: 12-14., Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

INGYENES

látásvizsgálat és
szaktanácsadás
egész hónapban!
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.07.01-től 07.31-ig.

