GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2019. augusztus XXX. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 16-án

Programajánló
Augusztus 18. Festetics Vágta
Nemzeti Vágta regionális előfutama
vasárnap Gyenesdiáson a Faludi-síkon.

A Balatoni Fejlesztési Tanács által meghirdetett
„Településfejlesztési beruházások támogatására” kiírt
pályázatból megvalósult a „Töltődj fel” c. projekt

A Vágtát megelőző napokon (aug. 16-18.)
Keszthelyen a Festetics kastély parkja
ad otthont lovas programoknak,
Történelmi Lovasfesztiválra invitálják
a vendégeket.
Augusztus 19-20. Szent István ünnepe
Gyenesdiáson
Augusztus 19. Kenyérsütés a
Pásztorházban. (Dagasztás 10
órakor), 20-án pedig a Dream Beach
Koktélbár programjaira várunk
mindenkit. 21.15 órakor tűzijáték
Augusztus 24. Strandszezon finálé
Jó hangulatú nyárzáró strandbulira
várják az érdeklődőket a Diási
Játékstrandra a Dream Beach
Koktélbár szervezésében
Aug. 31-szept. 1. Balaton Offroad
Fesztivál – Terepjárók, quadok, SUVok, pick-upok - járművel vagy csak
nézőként - garantált offroad élmény
mindenkinek a Faludi-síkon
Szeptember 6. 18 óra Szőlő és bor
a művészetekben c. kollektív
kiállítás megnyitója a gyenesdiási
Községházán.
Szeptember 7. Szüreti Vigasságok
Szőlőpréseléssel, must-, és
borkóstolóval, bográcsos főzéssel,
folklórműsorokkal, játszóházzal várják
a vendégeket. Piactér
Szeptember 14. Gyenesdiási
Burgonyanap
Burgonyavásár, főzőverseny - terítéken
a keszthelyi burgonyafajták; Szemfüles
családi játszóház és Kalimpa színház
mesekoncertje, Press dance Táncstúdió
bemutatója, végül a Roulette zenekar
fergeteges bulija várja a vendégeket.
Szeptember 21. Gyenesi Íz-lelő –
gasztrotúra. Kóstolja meg Gyenesdiás
őszi ízeit, amikor a résztvevő
vendéglátóhelyek különleges menüvel
és finom italokkal várják Önt is.
Részletes programok a 3-4. oldalon.

Gyenesdiás Nagyközség a Nyugat-Balaton családbarát üdülő települése. A jelen
projekt fejlesztési területe, a Kárpáti korzó
egyik része. Az elhelyezkedését tekintve
turisztikailag frekventált helyen, a Diási
Játékstrandhoz vezető út mentén található.
Közvetlen szomszédságában található a
helyi termelői piac, illetve rendezvénytér.
2016. évben a BFT pályázati forrásából a
szomszédos ingatlanon családbarát fejlesztés valósult meg.
A beruházás keretében innovatív, testmozgással kapcsolatos beruházás valósult meg.
A projekt címe „Töltődj fel!”, amely a
testi és interaktív feltöltődésre is utal.
A projekt keretében az alábbi fejlesztések
valósultak meg:
1.) Nyolc elemből álló fitnesz park kialakítása napvitorlás árnyékolási rendszer építésével.

2.) A biztonságos használat érdekében 74
m2 gumitégla borítás került kialakításra.
3.) A fitnesz park, illetve a további fejlesztési terület megközelítését szolgálja 60 m2
térkövezett járda kialakítása.
4.) Napelemes okospad telepítésére is sor
került, amely wifi, elektromos mobil eszközök (táblagép, mobiltelefon, stb.) töltésére is
szolgál.
5.) További pihenési lehetőséget 4 db 3 személyes pad kínál.
6.) A fejlesztés környezetét platánfák,
elektromos kandeláberek és egy közösségi
illat-, fűszer- és gyógynövényekből álló
közösségi kert teszi színesebbé.
A beruházás összértéke 11,2 millió Ft,
A fejlesztés értékének 50%-a a Balatoni
Fejlesztési Tanács támogatásával valósult
meg.
A fennmaradó 50%-ot az önkormányzati
költségvetés biztosította.

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 10-11.
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ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS 2019.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019.
október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.
A választópolgárok a választói névjegyzékbe vételükről 2019. augusztus 23-ig
kapnak értesítést.
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán jelölt minden
nagykorú magyar állampolgár, valamint az
Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben
szerepel. A 10.000 vagy ennél kevesebb
lakosú településen a képviselők választása
ún. egyéni listás választási rendszerben történik. Ebben a választástípusban a település
egésze alkot egy választókerületet. A képviselők száma a lakosságszám arányában változik, Gyenesdiáson 6 fő.
JELÖLÉS: Képviselőjelölt az, akit az
adott választókerület választópolgárainak
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, Gyenesdiáson 34 fő. A helyi választási polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb
lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, Gyenesdiáson 102 fő.
AJÁNLÁS: Jelöltet ajánlani csak a helyi
választási iroda által kiadott, sorszámmal
ellátott ajánlóíven lehet.
AJÁNLÓÍVEK IGÉNYLÉSE: Ajánlóívet
a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba
vett jelölő szervezet igényelhet. Az igény
bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány
szolgál, amely a helyi választási irodában
igényelhető (vagy letölthető: www.gyenesdias.hu/onkormanyzati_valasztasok_2019).

AJÁNLÓÍVEK ÁTVÉTELE: A helyi
választási iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00-16.00 között
adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet
az igénylőnek. Ezt követően az ajánlóívek
igénylésére és átvételére munkanapokon
hivatali időben van lehetőség. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
AJÁNLÁSOK
GYŰJTÉSE:
Polgármester vagy képviselőjelöltet ajánlani
ajánlóíven lehet 2019. szeptember 9-ig.
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a
választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell
vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét,
személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár
saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár
több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár
egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat,
a további ajánlásai érvénytelenek.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a
jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az
alábbi kivételekkel:
Nem gyűjthető ajánlás:
az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más
jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
a Magyar Honvédségnél és a központi
államigazgatási
szerveknél
szolgálati
viszonyban levő személytől a szolgálati
helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön,
állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati
szervek hivatali helyiségében,
felsőoktatási és köznevelési intézményben,
egészségügyi szolgáltató helyiségében,
valamint

Gyenesdiási Híradó
a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára
nyitva álló magánterületen.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az
ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem
kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt
vagy annak ígéretét. Az ajánlási szabályok
megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen.
JELÖLT BEJELENTÉSE: A jelöltet az
ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó
jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott
összes ajánlóívet köteles átadni a választási
irodának legkésőbb 2019. szeptember 9.
16.00 óráig. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2019. szeptember
10-én, 16.00 óráig kell visszaadni. (Az ívek
visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség
elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.) Az ajánlóívek
szakaszos leadására nincs lehetőség. A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell
leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. Az egyéni
listás jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál, amely a helyi választási irodában igényelhető (vagy letölthető:
www.gyenesdias.hu/onkormanyzati_valasztasok_2019).
AJÁNLÁSOK
ELLENŐRZÉSE: A
leadott ajánlásokat a helyi választási iroda
ellenőrzi 3 napon belül.
JELÖLT
NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELE: Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a jelöltet –
legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon
– a helyi választási bizottság nyilvántartásba
veszi.
További információért forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához személyesen
vagy telefonon (312-737).

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt

2019. szeptember 6-án, pénteken 18 órára a gyenesdiási
Községházára a Szőlő és bor a művészetekben c.
kollektív kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Dr. Brazsil József
a Da Bibere Zalai Borlovagrend
nagymestere
Közreműködik a Gyenesdiási
Dalárda és a Gyenesdiási Ifjú
Muzsikusok
A tárlaton gyenesdiási és
Gyenesdiáson már kiállító
alkotók mutatkoznak be a szőlő
és bor ihlette műveikkel.

Darnay Dornyai Béla rajza egy általa készített kiadványban

Augusztus 19-én, hétfőn
kenyérsütés a Pásztorházban
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt, aki kíváncsi a
kenyérsütés hagyományos
eszközeire és szívesen kipróbálná
a dagasztást.
Kezdés 10 órakor

Gyenesdiási Híradó
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Szüreti
Vígasságok

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a Gyenesdiási Szüreti vígasságok rendezvényre.
A programban ismét szerepel a szüreti
menet, a szokásos helyről – a körforgalom
melletti préstől – indul a menet 15 órakor.
A gyülekező alatt itt, a régi présnél
mustot, bort, pogácsát kínálunk.
Szeretnénk, ha több közösség, család,
egyének vidám jelmezben, feldíszített
kerékpárral, kiskocsival, talicskával, kisés nagytraktorral, lovas fogattal részt vennének a menetben.
A menet megérkezését követően – a piaci
rendezvénysátornál - késő estig műsorok
szórakoztatják az érdeklődőket, közben
finom ételeket kóstolhatnak – az ilyenkor
szokásos birkagulyást, töltött káposztát az
önkéntesek kínálásában, illetve minden a
piacon kapható finomság a vásárlók rendelkezésére áll és lehet helyben préselt
mustot is kóstolni.
Műsorok:
14 óra 30-tól gyülekező a körforgalomnál felállított présnél
15 óra 10 perckor indul a szüreti menet
A termelői piacnál felállított rendezvénysátornál
15 óra 30-tól a Zalai Balaton-part
fúvósegyüttes koncertje
16 órától, a menet megérkezését követően – Kisbíró – bíró – polgármester
köszöntője, majd folklórműsorok helyi
csoportjaink közreműködésével - fellépnek általános és művészeti iskolások,
helyi művészeti csoportjaink – Gyenesdiási Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda, Ifjú
Muzsikusok, Gyenesi Négyes, Gyenes
Néptánc együttes -, a Re Folk népzenei
együttes.
20 órától Hertelendy Attila és a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
művészei közreműködésével: operett-,
sláger- és retro dalest
21 órától 24 óráig a Lobo Latino - latin
zene - retro - slágerek tánczenés estje.
Szívesen fogadjuk a rendezvény lebonyolításában segítő önkénteseket (dekoráció készítése a színpadnál, bor- és pogácsa
kínálók), várjuk a jelmezbe öltözőket, akik
a szüreti menetet díszítik, szívesen látunk
kerékpárosokat, illetve más ötletes járműveket.
Természetesen szeretettel várjuk az
érdeklődő nézőket, szórakozni vágyókat.
További információk: József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár (316-540,
06/20-9769-225)

2019. augusztus

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a 2019. augusztus 18-án
(vasárnap) 17.00 órakor
a gyenesdiási községházán kezdődő
református úrvacsorás Istentiszteletre.
„ Az Úr az én örökségem... azért benne bízom…”
(Jer.3.24.)

ÁLDÁS-BÉKESSÉG

Zichy Emőke – keszthelyi református lelkész

Hatalmas partival
vár mindenkit
2019. augusztus 24-én,
Gyenesdiáson
a Dream Beach Koktélbár!
Számítunk rád, hogy veled együtt
zárjuk a nyarat!
Az este során a kellemes nyáresti
hangulatért DJ Coly a felelős, aki
Summer mix-szel készül a pörgős estére!
Ital akciókkal és fergeteges
hangulattal várunk, hogy az idei nyár is
ütősen záródjon!
Este a belépés a strandra “in-Gyenes”!
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Balaton Offroad Festival – Gyenesdiás
2019. augusztus 31 - szeptember 1. Faludi sík
Épített és utcai terepjárók, Pick-Upok. Kiállítók, zene, sár és triál.
Több 100 offroad rajongó Gyenesdiáson!
A 2 napos rendezvényre minden offroad rajongót szeretettel várunk!
A programok mindkét nap 10 órakor kezdődnek.
Lesz:
-offroad taxi – néző autóztatás
-Szuper kupa több kategóriában – ahol a terepjárók összemérik tudásukat
-szabadon autózás: triál, gödrök, SUV pálya
-terepjáró és pick-up bemutató – különböző kategóriájú autók kerülnek kiállításra
-a kitelepülő büféknél széleskörű étel-ital kínálat
-offroad bolt
-zene egész nap -este tánczenés buli

Gyenesdiási Híradó

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt az alábbi
programsorozatra:
Időpont: szeptember 13., szeptember 20. 18 óra
Helyszín: Községháza nagyterem
Hivatásunk a család
Családi életre nevelés 1. rész
előadó: Tál Zoltán plébános Keszthelyi
Magyarok Nagyasszonya templom
Téma: családi életre nevelés, családtervezés, konfliktuskezelés, életvezetés,
gyermeknevelés
Erőforrásunk a család
Családi életre nevelés 2. rész
előadók: Gyuk Balázs és felesége, Debreczeni Katalin (Magyar SchönstattCsaládmozgalom)
Téma: családi életre nevelés, családtervezés, konfliktuskezelés, életvezetés, gyermeknevelés
Mindkét alkalommal az előadások alatt
gyógypedagógus és logopédus is jelen lesz
a rendezvényen. A szakembereket az érdeklődők az előadások előtt és után felkereshetik kérdéseikkel.
Elsődleges és legfontosabb, és talán egyetlen feladatunk az életben a szeretet elültetése, ápolása, átadása: minden egyéb ebből
fakad. Isten nem azért teremtett minket,
hogy számítógép programokat írjunk, házat
építsünk, tanítsunk, előadásokat tartsunk,
krumplit kapáljunk, gyerekeket szüljünk,
hanem azért, hogy szeretni tudjunk és ezt a
szeretetet adjuk át. Természetesen az előbbi
munkák nagyon fontosak, és el is kell
végezni őket, de újra és újra megvizsgáljuk, hogy adott esetben valóban a szeretetet
szolgálják-e, elsősorban a családunk szeretetét. A „mindennél kiválóbb út” a szeretet
útja. „Ha szeretet nincs bennem, semmisem
vagyok.” (1Kor 13,2b) részlet a Magyar
Schönstatt Családmozgalom OÁZIS c. kiadványából

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Szálláshely szolgáltatók figyelmébe!
Ahogy arról már bizonyára többen értesültek, a Magyar Turisztikai Ügynökség
folyamatosan vezeti be az online szobatükör
kötelező használatát. A Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ (NTAK) felhőalapú
szolgáltatást nyújtó informatikai rendszerébe
statisztikai adataikat kell majd feltölteniük a
szálláshely-szolgáltatóknak.

2019. augusztus
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Szálláshelytípus

Regisztrációs
időszak

Adatszolgáltatás
kezdete

szálloda

2019. június
1-30. között

2019.
július 1.

panzió

2019. szept.
1-30. között

2019.
október 1.

2019. dec.
1-31. között

2020.
január 1.

kempingek,
üdülőházak,
közösségi
szálláshelyek,
egyéb
szálláshelyek

Ahogy a táblázatból látszik, szállodák már
használják, majd következő lépésben a panziókra terjed ki az adatszolgáltatási kötelezettség, végül (jelen tervek szerint) 2020-tól
minden szálláshely számára kötelező lesz.
A szálláshely szolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik. A kevesebb,
mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező
szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek
mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított
szoftvert is választhatják. A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak,
melyek alkalmasak az NTAK részére történő
adatszolgáltatás teljesítésére.
Információnk szerint tájékoztató ősszel
Keszthelyen is lesz, de addig is érdemes tájékozódni: info.ntak.hu.
NTAK-kal kapcsolatos és egyéb hasznos
információkat, rendszeres hírlevelünket
partnereink keressék email fiókjukban.
Ha szeretne Ön is naprakész lenni, csatlakozzon egyesületünkhöz! Az egyesületi
tagsággal és az egyesület további tevékenységeivel kapcsolatban szívesen nyújtunk
bővebb információt a Tourinform irodában!
Imázs fotózás, drónvideó
Az elmúlt hetekben ismét szorgosan dolgoztunk a település ismertségének, népszerűségének növelése érdekében. Fotótárunk
megújítása, frissítése érdekében ezúttal a
tavaly megszépült Gyenesi Lidóstrandon
Simon Teodora fotós készített csodás életképeket júliusban, Asperján Levente fiatal
tehetség pedig mindkét strandot bemutató
videókat készített drón felvételekkel fűszerezve, egyesületünk megbízásából. Az elkészült anyagok hamarosan elérhetőek lesznek
weboldalunkon
(www.gyenesdias.info.
hu), és a közösségi oldalakon (facebook,
youtube)
Gyenesi Íz-lelő – őszi kulináris kalandozás Gyenesdiáson
Kóstolja meg Gyenesdiás őszi ízeit a szep
tember 21-i gasztrotúrán. Az 5 évvel ezelőtt

indult programhoz csatlakozó vendéglátóhelyek különleges menüvel és finom italokkal
várják ismét a vendégeket. Tökéletes alkalom a helyi éttermek kínálatának megismerésére. Menük, jegyinformációk, további
részletek: www.gyenesdias.info.hu
További szép nyarat kívánunk!

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
Örömmel értesítjük kedves Híveinket, hogy
a Szent Ilona Kápolna felújítása augusztus
hónap közepén lezárul. Szeretettel kérjük
és hívjuk mindazokat, akik szeretnének
segíteni a templom takarításában, hogy 2019.
augusztus 19 - én, hétfőn 9 órától jöjjenek
el és közösen tegyük rendbe a templomot a
felújítást követően! Aki tud, legyen kedves
hozzon takarításhoz szükséges eszközöket,
tisztítószereket! Előre is köszönjük minden
kedves segítőnknek, hogy részt vesznek a
kápolna rendbe tételében és ezt követően újra
a megszokott miserend szerint látogathatják a
szertartásokat!
Köszönettel: Deák Ákos plébános

MAGYA VÁNDOR KLUB
HÍREI
Jó kimozdulni otthonról!
Kell, hogy az ember kitekintsen másokra,
kell, hogy más kultúrával is találkozzon.
Ettől leszünk tájékozottabbak és lesz rálátásunk arra, hogy mit tudnánk otthon szebben
és jobban csinálni. Mindezt látni kell, személyesen átélni az élményeket, elraktározni
a látottakat. Hogy hogyan? Ennek legegyszerűbb módja: részt venni a Gyenesdiási
Magyar Vándor Klub kirándulásain. Célunk
ugyanis Hazánk épített és természeti örökségeinek felkeresése. Az, hogy az őszi kirándulások közé felkerült a szlovéniai BLED
település is, az csak a klubtagok igényét
jelzi, kitekintést arra a világra, amit ez a
gyöngyszem nyújtani tud. Természetesen
busszal és utcai ruhában történik mindez,
hiszen csak jelképesen „vándorlunk”.
Szeptember 8-án (vasárnap) ZIRC és
környéke az úti célunk. Az Apátság, az Arborétum megtekintése mellett a Cseszneki vár
felkeresése is szerepel programunkban.
Szeptember 28-án pedig BLED és LJUBLJANA szépségei várnak ránk! A Bledi tó
szigetén a kívánságot harangszóval teljesítő
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templomával, a Vár nyújtotta panorámával, a
Vintgar szurdok vízeséseivel és egy könnyű
Ljubljanai városnézéssel.
Ősztől megváltozik a kirándulásokra történő jelentkezés módja is.
Csak személyesen lehet a megadott időponttól jelentkezni, a részvételi díj befizetésével, a
gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár (Községházánál) klubhelyiségében,
ahol vezetőségünk tagjai fogadják és kezelik a regisztrációt. Így elkerülhető az, hogy
a buszon derüljön ki, hogy többen (akik ott
fizették volna be az útiköltséget), mégsem
jöttek el…
Jelentkezni erre a két utunkra tehát:
augusztus 26-tól, hétfőtől lehet!
Azt azért tudni kell, hogy kirándulásainkat
csak Klubtagjainknak szervezzük! Ezért a
jelentkezés feltétele a klubtagság érvényessége (éves tagdíjunk 1.000.-Ft).
Utazzunk együtt és fedezzük fel mindazt
a szépséget, amit környezetünk nyújtani tud
nekünk. Tehát, kalandra fel!
Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Zenebölcsi és Baba-mama klub
A nyári szünet után szeptembertől újra
várjuk a 0-3 éves gyermekeket és szüleiket
Varázshangok Zenebölcsi foglalkozásra! Az
első alkalomra szeptember 4-én 10.00 órától
kerül sor a Gyenesdiási Községháza nagytermében! Ezt követően minden szerdán 10.0010.40 között lesz zenebölcsis foglalkozás és
minden hónap 3. szerdáján ezt követi 11.00tól a játszóházzal és előadással egybekötött
klubélet. A foglalkozásokat Kőhalmi Ági
zenepedagógus, zeneterapeuta vezeti.
Varázshangok Játszóházak
A nyár folyamán számtalan Varázshangok Játszóházat sikerült megvalósítanunk, s
minden hétvégén vittük Gyenesdiás jó hírét
szerte az országba! Júniusban 11 programnapon, júliusban 27 programnapon segítettük
a családokat kulturált szórakozásukban. Az
augusztust előreláthatólag 16 programnappal
fogjuk zárni.
Legközelebbi Játszóházunk a Nemzeti
Vágta Festetics Futamán lesz elérhető. Ezen a
hétvégén az alábbi helyszíneken várunk Benneteket:
08.16-17-18-án a Helikon Kastélymúzeum
parkjában 11-15 óra között
08.17-én a Keszthelyi Georgikon Lovarda
helyszínén 11.00-18.00 között
08.18-án a Gyenesdiási Faludi Síkon 10.0020.00 között.
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Varázshangok Hangfürdő
Zenés utazásra, különleges hangú hangszerekkel, hangtálakkal és gongokkal invitálunk
mindenkit ezeken a különleges alkalmakon.
08.18. Balatonszárszó, Erzsébet Park 20.00
órai kezdettel szabadtéri hangfürdő
10.16. Balatongyörök, Bertha Bulcsú Művelődési ház, 18.00 órától
Információk a programokról:
Kőhalmi Balázs, +3630/347-6036

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
A csodálatos méhekről
Szeretem a mézet, cukor helyett is szívesebben használom, érdekel hogyan is készül.
Felkerestem egy nagyon kedves méhész családot, Bicsérdi Lászlót és feleségét Erzsikét.
- Vonyarcvashegyi Kertbarát Kör tagok –
Erzsike és Laci olyan szeretettel és tisztelettel beszélt a méhekről, mutogattak fotókat,
némely fotón már az unokák is besegítenek a
kaptár körüli munkákba.
Induljunk el a „kályhától” hogyan is épül
fel egy méhcsalád. Az anyaméh tartja, össze
a népes családot 40-70 ezer ez függ a kaptár
méretétől. Nem szeretnék méhész tanfolyamot tartani, de érdekességként pl. az anyaméh 16/ 18 nap alatt fejlődik ki ( 3 nap pete,
7 nap álca , 6 nap báb), Kb. 3 évig rakja a
petét – november közepétől január közepéig
nincs pete rakás. A here 24 nap alatt, ők a
fajfenntartásért felelnek, kevesen vannak,
fullánkjuk nincs és nem is dolgoznak. A

munkások csak női ivarú méhek 21 nap alatt
fejlődnek ki, de a méhecske életüket még
30 napig a kaptárban élik. A méheket senki
sem tanítja, mégis tudják a feladatukat, az
első időben takarítanak, majd következik,
a dajka időszak ők táplálják a bábokat, 12
nap után alakul át a szájszervük szívószervé,
ezt követően viaszmirigy kifejlődik rajtuk
és termelik a viaszt, most már lehet építeni
a lépsejteket, utolsó előtti feladat kiosztás
az őrök kiválasztása. Az ő feladatuk lesz a
kaptár (család) védelme a betolakodók ellen,
és ők ellenőrzik a haza térő méhek hoztak e
virágport vagy nektárt és abba a családba tartoznak e. Az utolsó feladat a népes munkás
méheknek a nektár és a virágpor hordás.
Ezek a csodálatos szorgos kis munkásméhek
40 napig élnek.

Gyenesdiási Híradó
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A méhek a virágporbegyűjtésekor nagyon
fontos feladatot látnak el a virágok beporzásával, nekik köszönhetjük, hogy a gyümölcsfáink zamatos gyümölcsöt teremnek és a
virágok sem díszítenék a kertjeinket, mezőket és nem hoznának magvakat. Virágport
úgy gyűjtik, hogy az egész testüket befedi,
de ezt összeragasztják a hátsó lábukra így
repülnek haza vele.
A nektárt a szívószájukkal felszívják, a
mézgyomorba már itt elkezdődik a mézzé
érlelés, majd a kaptárba érve belerakják
a lépsejtekbe. Ezután a mézmunkások a
szárnylebegtetéssel sűrítik a nektárt és a víztartalmat 18%-ra csökkentik, majd ezután
lezárják viasszal, ekkor kész a méz. Ezt
szokták elvenni a méhészek és pergetéssel
kinyerni az édes zamatos aranyszínű mézet.
Tudták, hogy 1 kg mézhez 20 ezerszer kell
fordulni a méhnek? - még jó, hogy sokan
vannak.
A méhek 5 km-re is elrepülnek, a nap állásából tájékozódnak így találnak vissza. Kora
reggel a nappal kelnek, este naplemente előtt
egy vagy másfél órával ülnek el.
Ez azért nagyon fontos, hogy a fák

növényvédelmét a méhek kirepülése előtt
kell elvégezni. A virágok nektárképződése
este megszűnik, AJÁNLATOS ESTE PERMETEZNI!
ÓVJUK ÉS VÉDJÜK A MÉHEKET, mert
értünk élnek és dolgoznak mondta Bicsérdi
László méhész!

Mire jó a méz? – jó édesítő szer, jó táplálék, gyógyít, fertőtlenít!
Méz fajták: Akácméz- harmonikus ízű,
kevésbé savas, köhögés ellen kiváló.
Napraforgóméz: - aranysárga, hamar kristályosodik, sütésre kiváló.
Repceméz: - sárgaszínű, gyorsan kristályosodik ekkor szinte fehér, kevéssé savas.
De sorolhatnám tovább hisz sok fajta található egy méhésznél, ha van a településen
méhész, feltétlen tőle vegyük a mézet és
iktassuk be az étrendünkbe. Kevesebb kell

Szeptember 14-én ismét lesz Burgonya
fesztivál, és főzünk, de lesz „Kerti Kosár
Mustra amit én termeltem„ erre várjuk a
saját termesztésű paradicsom,- paprika,chili paprikával díszített kosarakat. Minden
kedves jelentkezőt szeretettel és örömmel
várunk.
További kérésünk is van hozzanak „piknikes tányért és evőeszközt” műanyag étkészletet így kiiktatjuk, óvjuk a környezetünket!
Az Önkormányzat melletti virágágyást
továbbra is serényen gondozzuk.
Továbbra is szép nyarat kívánok a Kertbarát Kör nevében:
Körtvélyesi Ibolya

XIX. KRISTÓF-NAPI
HÁZÜNNEPÜNK A J&A
KERÁMIAHÁZBAN

adattárába is bekerültünk. A Gyenesdiási
Ízőrzők az idén is elláttak bennünket finom
falatokkal. Megérkezett a Csik család a Dongaverda Játékparkkal, Várnai Ferenc a párakapuval, mindkettőnek igazán nagy sikere
volt. A kézműveseink bőrdíszművel, szőttesekkel, nemezzel, agyaggal, sajttal, lelki táplálékokkal.
HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK:
Gál Lajos polgármesterünknek, és feleségének Németh Ildikónak; a Gyenes Táncegyüttes és a Kárpáti János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosainak, vezetőjüknek Tarjányi Sándornak és a szülőknek, Palánták : Kerner
Nóra, Palaczki Hanna, Szekeres Anna, Vass

Csenge, Bohus Zoltán, Kecskés Benedek,
Miklós János,Üst Dániel, Csemetéknek:
Barna Boglárka, Beke Luca, Mecséri Leila,
Venekei Eszter, Besenczki Levente, Könye
Bálint, Stribli Soma, Szommer Noel, Virágoknak: Gaál Janka, Galát Flóra, Gyutai
Borbála, Miklós Rorália, Szente Regina,
Gaál Benjámin. Ifjoncoknak: Berta Antónia, Farkas Réka, Gombár Janka, Gyutai
Júlia, Hefler Dóra, Jakab Emese, Joós
Alexandra, Joós Dorina, Vaszily Virág, Gál
Marcell, Miklós József, Nánássy Máté, Tóth
András, Gyenes Táncegyüttesnek: Bertók
Adrienn, Peszeszér Tina, Szabó Dóra, Hocz
Veronika, Csütörtöki Attila, Dongó Árpád,
Fodor Dávid.

A tikkasztó meleg ellenére a kicsik lelkes
táncával indult. Majd köszöntővel és ökumenikus áldással folytatódott. Az idei Kristófnapon sok gyermek szerepelt. Az idén először
másfél éves Barnabás nevű unokánk, táncosaink, énekesek, citerások és tekerősök, Kristófok és a Haraszti család és sok-sok gyermek,
aki vendégként érkezett. Megemlékeztünk a
dalárdánk alapítói közül a 2012. 07. 25-én
tragikusan elhunyt Vértesaljai Jánosról, a
tavaly télen elvesztett Papp Antal dalos társunkról egy katonacsokorral és Kovács Péter
tanár úrról, művészeti vezetőnkről az általa
összeállított erdélyi csokorral, akit szintén
tavaly temettünk el. Bemutattuk a nemrég
Gyenesdiásra költözött gyermekorvosunkat, Dr. Világos Esztert, a Haraszti családot,
Barna Gábor tanár urat, aki az ÖrökségtárSulinet.hu-n a települések értékeihez Gyenesdiásnál megjelentette, és elérhetővé tette
a dalárdánk eddigi cd-kiadványait. A türjei
citerás csoportot, akit oktatással és szakmai
tanácsokkal láttam el az év során. Az Efoppályázat keretében indult Gyenesdiási Ifjú
Muzsikusaink is bemutatkoztak, a Vass Lajos
Népzenei Szövetség gyenesdiási Továbbképző táborában megtanult csokrokkal, és
táncosaink az idén is kitettek magukért.
Dudazenével érkezett Kovács Péter zalaegerszegi népzenész barátunk, aki az előző „Adja
Isten, mink is vigadjunk-Ivónóták Zalából
2018.” c. cd anyagát összeállította és betanította a dalárdánknak, s amellyel a Folkrádió

„A méhek születnek önkénytelen,
Élnek örömtelen,
Dolgoznak szüntelen,
Meghalnak jutalmazatlanul
és elvegyülnek a föld porával
nyomtalanul” /Sőtér Kálmán

belőle és finomabb, is mintha cukorral ízesítünk.
Köszönöm a Bicsérdi családnak, hogy
elmagyarázták a méhek fontos szerepét az
életünkbe és Lacinak volt még egy megjegyzése, amit nem feledek soha. „Ha kipusztítjuk a méheket az emberiség is pár éven
belül elpusztul” Tisztelt kertész társaim így
ütemezzük a permetezést, ha már nem bio
növényvédelmet alkalmazunk.
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Lelkészeinknek : Zichy Emőke nagytiszteletű református lelkészasszonynak, Tál
Zoltán római katolikus plébánosnak és
Zolcsák Miklós görög katolikus parókusnak
a szolgálatot és az áldást. Családunknak: özv Orbán Istvánné édesanyánknak,
férjemnek Pék Andrásnak, fiainknak és
családjaiknak, Pék Vilmosnak, Dr. Sziklai Melindának, unokánknak Pék Barnabásnak és Pék Flórián Kristófnak, Boros
Barbarának és szüleinek Boros Lajosnak
és Borosné Csönge Mónikának, rokonságának, húgomnak Karáth Mária Valériának,
lányának Karáth Rebeckának, a megjelent
Kristófoknak. A Kerámiaház csapatának:
Budai Zsófia Petrának, Hocz Veronikának
és Hocz Gábornak, Czibor Bencének és
Darázsi Bencének. Gyermekorvosunknak:
Dr. Világos Eszternek és családjának, Tóth
Kálmánnak, Világos Istvánnak és Világosné
Rozsonits Erikának, Világos Istvánnak, az
Örökségtár E Tudásbázis felelős szerkesztőjének, Barna Gábornak és feleségének;
a Türjei Hétszínvirág citeracsoportnak:
Nemes Barnabás, Boros Krisztina, Michael
Reipreich, Pásztor Ferencné, Sonja Ebble,
Nemes György, Ágh Lászlóné, GalgovicsÁgh Adrienn vezetésével, Tóth Istvánné,
Fáner Andrásné, Szabó Rozália, Csóré
Lídia Dorottya, Tóth Eszter, Hujber Nóra;
a Gyenesdiási Dalárdának és családtagjainak: Balogh Lászlónak, Barna Zoltánnak,
id Farkas Ödönnek, Horváth Sebestyénné
Zsuzsának, Karát Rebeckának, Komáromy
Bélának, Nagy Antalnak, Papp Jánosnak,
Páli Lajosnak, Pereg Györgynek, Péter
Gábornak, Porkoláb Jánosnak, Romány
Bélának, a Gyenesdiási Ifjú Muzsikusoknak és a Vass Lajos Népzenei Szövetség
gyenesdiási tábor helyi résztvetőinek:
Dancs Mersének, Ferenczi Nagy Bátornak, Gál Marcellnek, Nánássy Máténak,
Péter Dorkának, Péter Rékának, Karáth
Rebeckának, a Sziránszky családnak:
Krisztinának, Krisztiánnak, Zsófiának és
Komjáti Erzsébetnek; a Haraszti családnak: Haraszti Julcsinak, Haraszti Marcsinak, Haraszti Józsinak, István Barbara
Annának a fellépőinknek, és a család többi
tagjának: Haraszti Gábornak és feleségének Haraszti Gáborné Timinek, ifj Haraszti
Gábornak, Haraszti Sándornak, Haraszti
István Anzelmnek, Haraszti Mihálynak,
Haraszti Ferencnek, Haraszti Erzsébetnek,
Haraszti Árpádnak, Vuleta Patríciának és
Kiss Panninak; Kovács Péternek, zalaegerszegi népzenész barátunknak a dudajátékot, a Gyenesdiási Ízőrzőknek: Vaga
Irmának a káposztát, Dongóné Marikának
a lúdlábat, Szalóky Szilviának a palacsinta
felajánlást, Szládovics Lászlónak, Papp
Józsefnek, Pappné Irmának a borfelajánlást, Tolnai Jánosnak és Tolnainé Panninak
a támogatást. Kézműveseinknek: Bíróné
Marikának (bőrdíszmű), Horváth Csaba
(korongozás),Tímár Jánosnak (kegytár-
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gyak), Nikitscher Bernadettnek (szőttes és
nemez), Cserép Robinak a CseRoSajt tulajdonosának; a Dongaverda Játékpark tulajdonosainak, Csik Zoltánnak és Csik-Vastag
Tímeának; Várnai Ferencnek a párakapuért; az Euromedia Stúdió tulajdonosának,
hangmérnökünknek, Kaszap Istvánnak és
munkatársának Szép Alexandrának; videósunknak: Csányi Zoltánnak; fotósunknak:
Finta Mayának; a közlekedési táblákért
Pete Zsoltnak ; Buzás-Belenta Rékának a
plakáttervért; a Gyenesdiási Önkormányzat dolgozóinak a szállításért; és
név nélkül mindazoknak, akik 2019.
július 25-én a XIX. Kristóf-napi házünnepünkön velünk együtt ünnepeltek, s annak
oly sikeres megrendezésében, lebonyolításában segédkeztek.
KÜLÖN KÖSZÖNET:
Szentirmai Ágnesnek, a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőjének, hogy a házünnep napján meghívásunkra nemcsak
nálunk a Kerámiaházban, hanem a településünkről is készített riportot. Gáts Tibor
citerakészítőnk 70. születésnapjára összeállított budapesti kiállításon részt vettünk
dalostársammal Horváth Sebestyénné
Zsuzsával. Ott találkoztunk Ágnessel, és
mindjárt meg is hívtuk a Kristóf-napra és
a településünkre.
Gyenesdiás a Balaton-part kiemelten családbarátként számontartott, és a turizmus
kínálati oldalát tekintve is modell értékű
települése.
„Átutazóban-Gyenesdiás családbarát
kezdeményezései” címmel, szó volt a XIX.
Kristóf-napi Házünnepünk előzményeiről,
az összetartó helyi közösségek szerepéről a
család és turistabarát településünk életében,
járt a Pásztorházban, a kézműves kuckóban
a nádfedél alatt, a megújuló Szent Ilona
kápolnában.
Az elkészült riportot augusztus 5-én
18.00-18.30-ig, 6-án 9.30-10.00 -ig az

Gyenesdiási Híradó

„Életre-való” családi magazinban közzétette, amely még fél évig az archívumban
visszahallgatható.
https://www.katolikusradio.hu/archivum.
php?firstaudioid=18&mev=2019&mho=08
&mnap=05&mora=18&mperc=04
Pékné Orbán Julianna Ilona

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Tisztelt Szülők!
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában
az iskolába menő gyermekek részére
hangolódó foglalkozásokat tartunk
2019. augusztus 28-29-30-án
9-11 óra között.
Foglalkozásokat tartják:
Füleki Veronika
Somorjai Lívia
óvodapedagógusok

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Közlemények
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a helyi adók
második félévi pótlékmentes fizetési határideje:
szeptember 15.
Ismételten felhívjuk az egyéni vállalkozók, vállalkozások figyelmét az adóhatóság
nem küld értesítést az adózó adószámlájának egyenlegéről.
Az adóegyenleg bármely időpontban lekérdezhető az Elektronikus ügyintézési portálon.
https://ohp-20.asp.lgov.hu

Gyenesdiási Híradó
Elhanyagolt, gazos telkek
Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok figyelmét, hogy azok akik az általuk
használt, illetve tulajdonát képező ingatlanukat nem művelik meg, nem tartják
rendben, az ingatlanukat szükség szerint
gyomtól, gaztól nem tisztítják meg, a
20 cm-es magasság elérését megelőzően
rendszeresen nem kaszálják, továbbá az
ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítják, meg
szüntetik, vagy a csapadékvíz zavartalan
lefolyását nem biztosítják, a beépített,
illetve beépítetlen belterületi ingatlan
előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt
nem írtják, a kinyúló ágak és bokrok
nyeséséről nem gondoskodnak, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóak!
***
Felhívjuk a figyelmet, hogy Gyenesdiás
közigazgatási területén egész évben tilos
az avar- és kerti hulladék égetése!
***
Közvilágítás hibabejelentés! Amen�nyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük az alábbi internetes
elérhetőségen jelezzék! https://kozvilhiba.
hu//hibabejelentes
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Több ingatlan előtt is a tulajdonosok a
közterületre farönköket, nagyméretű köveket, karókat helyeztek ki, melyek fokozott
balesetveszélyt jelentenek.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 42. § (1)-(2) bekezdései alapján:
„(1) Közút mellett nem szabad olyan
tevékenységet végezni, amely a közlekedés
biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.
(2) A közút mellett levő terület használata jogszabályban meghatározott esetekben kártalanítás nélkül korlátozható.”
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.
(IV. 21.) MT rendelet 31. § (2) bekezdése
alapján:
„(2) Azt, aki a Tv. 42. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályt megszegi, a közút
kezelője a tevékenység megszüntetésére
vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a
közút állagának védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére felszólítja, a
felszólítás eredménytelensége esetében a
közlekedési hatóság - a közút kezelőjének
kérelmére - kötelezi.”
Gyenesdiás helyi közútjainak kezelőjeként a közúti közlekedés biztonsága érdekében kérem az érintett
ingatlantulajdonosokat, hogy a közlekedés
biztonságát
veszélyeztető
állapotot
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balesetveszélyes tárgyakat távolítsák el!
Felhívjuk a figyelmet, a strand területére
ebet bevinni az év bármely időszakában
TILOS!
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!
Közlekedési problémák.
Sajnos településünkön, több helyen is sorozatos közlekedési szabályszegések történnek.
Ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
A lakó pihenő övezetben Lakó-pihenő
övezetbe

csak a következő járművek hajthatnak be
(nem teljes felsorolás)
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat
szállító személygépkocsi, a személygépkocsi
kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros
tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és
kézikocsi, a kommunális szemét szállítására
szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást
végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését
végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító
tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi.

A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
Továbbá a település egész területén a
sebességhatárok betartására kérjük fokozottan figyeljenek.
***
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

Olvasói levél
A „GAZDIK”
Egy régebbi „filmes” vélekedés szerint
egy sikeres filmhez kell egy kutyus …
(attól lesz olyan bájos a film….)
Igen, de milyen kutya, és milyen gazdi ?
Ez egyáltalán nem mindegy..
A gyenesi strand bejáratánál jól olvasható tábla jelzi, hogy kutyával belépni nem
szabad (de nem is illik.. ) Ez a tiltás napközben működik…
A strand estére bezár. Ezután érkeznek
a kutyás emberek, akik szeretik kis (vagy
nagy) kedvenceiket a strandon sétáltatni,
olykor a Balaton vízében is megmártóztatva azokat, hogy kutyus mivoltuk ellenére is szabadnak érezhessék magukat,
mint a madár ... Az emberek többsége (a
tiltó táblákat tiszteletben tartó konzervatívok) kerüli a konfrontációkat, ezért csak
magában füstölög a tiltást következetesen
figyelmen kívül hagyó szabadelvű gazdik
viselkedése láttán…
A község kertkapui előtti gyepszőnyegen is szaporodnak a kutyasétáltatás mellőzését kérő táblák, kérve a gazdikat, hogy
vigyék reggel a kutyáikat máshová sétálni,
mert a nyírt, karban tartott zöld gyepet
nem kutyagumi begyűjtő helynek szánták kialakítani.
Minden kutyát szeretünk..(leginkább a
jól nevelteket…) de nem szeretjük a tapintatlan gazdikat…
Ezért nekik nem kell megsértődniük, durcásnak lenniük, mert ha mindenki a helyén
van, semmi probléma nem lesz…
Mit is tehetünk.. …a legkönnyebb válasz
az, hogy semmit… Tényleg? Akkor éljen
a kutyás diktatúra? Nem, diktatúrából volt
már elég!
Gebhardt János
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SPORT
Indul a 2019/2020-as labdarúgó szezon
A Zala megyei bajnokság I. osztályában
játszó férfi labdarúgó csapatunk sikeresen
kezdte az idei pontvadászatot. Az első fordulóban Andráshida ellen 4-1-re nyertek idegenben.
Játszottak: Szabó – Bolla, Hegyi (Szokoli),
Pálfi, Czafit (Kiss B.), Hetesi, Tarnóczai,
Acél, Nagy R., Kovács D. (Fellner), Balogh.
Edző: Kocsis Norbert.
A keretben nyáron a következő változások történtek. Távozott: Kubicsek Sámuel
(Ausztria), Székács Olivér (Alsópáhok),
Szőcze Csaba (Tapolca öregfiúk). Érkezett:

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS IM AUGUST
UND SEPTEMBER
Jeder ist herzlich willkommen!
Festetics Pferderennen
Es ist wieder soweit! In diesem Jahr schon
zum 10. Male.
16. – 18. August in Keszthely, Historisches
Reiterfestival mit bunten Vorführungen im
Festetics Schlossmuseum und Park.
Sonntag, 18. August ganztägig in Gyenesdiás: Festetics Pferderennen, Vorlauf
des Nationalen Reiterfestivals auf der
Pferderennbahn bei der Faludi-Wiese.
Spannende Qualifikationsläufe.
Eröffnung um 10.00 Uhr, danach
spannende Pferderennen, Kinderprogramme,
Reitvorführungen,
Wettbewerb
im
Kutschenschieben und vieles mehr. 17.30
Uhr Endlauf
Einen ganzen Tag lang ein richtig buntes
Pferdeprogramm für die ganze Familie.
Weitere Informationen: Tourinform Gyenesdiás, Tel: +36 83/511-790
St.Stephans-Feiertag
Montag, 19. August: Im Hirtenhaus wird
ab 8.00 Uhr Brot gebacken.
Dienstag, 20. August: Heilige Messe in
der Diáser Kirche
Dienstag, 20. August: Beach-Programm
am Diáser Spielstrand, organisiert von
Dream Beach Cocktailbar mit guter Musik
und köstlichen Cocktails. Ab 15.00 Uhr
Rock’n –Roll-Programme, Konzerte, Party
und Feuerwerk um 21.00 Uhr.
20. August ist Nationalfeiertag. Alle
Geschäfte und Dienstleister haben geschlossen, außer Restaurants.
Donnerstag, 22. – Sonntag, 25.

Gyenesdiási Híradó

Fellner Gergő (Cserszegtomaj), Szokoli
Márk (Szécsisziget), Nagy Richárd (Hévíz),
Hetesi Patrik (Nagykanizsa), Takács Ádám
és Kisfalusi Gyula (Vonyarcvashegy).
Kocsis Norbert edző csapatát az első hat
hely valamelyikére várja.
A következő fordulók lesznek ősszel:
KINIZSI SK GYENESDIÁS - SEMJÉNHÁZA SE 08. 17. 18.00 óra
SZALAI-EDELHOLZ ZALALÖVŐ KINIZSI SK GYENESDIÁS 08.31. 17.00
óra
KINIZSI SK GYENESDIÁS - FEMAT
CSESZTREG SE 09.07. 16.00 óra
ZALASZENTGRÓTI VFC - KINIZSI SK
GYENESDIÁS 09.15. 16.00
KINIZSI SK GYENESDIÁS - SZEPETNEK SPORTEGYESÜLET 09.21. 16.00 óra
TARR ANDRÁSHIDA SC - KINIZSI SK

GYENESDIÁS 09.29. 16.00 óra
KINIZSI SK GYENESDIÁS - CSÁCS
NSE 2019. 10. 05. 15:00
POLICE - OLA LSK - KINIZSI SK GYENESDIÁS 2019. 10. 12. 15:00
KINIZSI SK GYENESDIÁS - FLEXIBILTOP ZALAKOMÁR 2019. 10. 19. 14:00
TECHNOROLL TESKÁND KSE - KINIZSI SK GYENESDIÁS 2019. 10. 27. 14:00
KINIZSI SK GYENESDIÁS - OLAJMUNKÁS SE GELLÉNHÁZA 2019. 11.
02. 13:30
CREATON LENTI TE - KINIZSI SK
GYENESDIÁS 2019. 11. 09. 13:30
KINIZSI SK GYENESDIÁS - HORVÁTH-MÉH KISKANIZSA 2019. 11. 16.
13:00
A sorsolás forrása:
https://adatbank.mlsz.hu/

August:
Balatoner
VW
KäferSommerabschlussfest
Wo? Caravan Camping, Gyenesdiás,
Madách u. 43
Für alle Käfer-Fans ist dieses Event ein
„Muss”. Lassen Sie sich das diesjährige
Treffen der VW-Käfer nicht entgehen! Let´s
bug together. Eintritt frei!
Donnerstag, 22. August: Anreise der
Autos, ab 19.00 Uhr traditionelles Gulasch
und Lagerfeuer mit gebratenem Speck.
Freitag, 23. August: 09.30 Uhr Abfahrt
nach Balatonfenyves, Fahrt mit der
Schmalspurbahn nach Nagyberek, danach
Besuch der Csillágvár (Sternburg) in Balatonszentgyörgy und weiter nach Vörs zur
Feuerwehr und zum Fischer-Landhaus. Zum
Abendessen wartet schon das beliebte Lecsó
auf uns.
Samstag, 24. August: ab 08.30 Uhr
Registration (2.000 Ft/Auto), 11.30 Uhr
Käferparade durch die Nachbardörfer und
zurück. Nachmittagsprogramm mit PingPong-Turnier. Und am Abend ab 19.00 Uhr
Party, Party, Party mit Tanz und Tombola
(250 Ft/Los).
Sonntag, 25. August: Freizeitprogramm:
Strand oder Schifffahrt

Samstag, 31. August + Sonntag, 1.
September: Balaton Offroad Festival
bei der Faludi-Wiese. Geländewagen,
Quads, SUVs, Pick-ups. Ob als Fahrer/
Mitfahrer an Bord oder als Zuschauer,
ein garantiertes Offroad-Erlebnis für alle!

Organisation: Caravan Camping
www.caravancamping.hu,
info@
caravancamping.hu
Telefon: +36 83/316-020
Tourinform Gyenesdiás, Tel. +36 83/511790, E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
Samstag, 24. August: Bye bye Summer!
Strandsaison Finale
Wir freuen uns auf eine gute
Sommerparty am Diáser Spielstrand bei
der Dream Beach Cocktailbar. Ab 20 Uhr
mit DJ Coly Musik und Tanz die ganze
Nacht lang..... Kommen Sie und feiern Sie
mit uns.

Samstag, 7. 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. Ab 16 Uhr
Ernteprogramm mit Folklorevorführungen
auf der Bühne am Markt und daneben auf
dem Kárpáti-Festplatzt.
Ab 20 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 83/511790)
Samstag, 14. September: 8. Gyenesdiáser
Kartoffel-Tag auf dem Balatoner Fischund Kleinbauernmarkt
An diesem Tag dreht sich alles um die
Kartoffel. 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 der
Kartoffel-Forschungszentral der Keszthelyer
Pannon-Universität organisiert.
15.00 Uhr: Eröffnung
Auf dem Markt neben dem Kárpáti-Platz
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werden die verschiedenen Keszthelyer
Kartoffelarten
vorgestellt
und
zum
Kauf angeboten. Dann beginnen die
Vorbereitungen für den Koch- und
Rezeptwettbewerb. Vorherige Anmeldung
erforderlich. Nachdem die Jury alle
zubereiteten Speisen gekostet und bewertet
hat, können die Besucher von den leckeren
Kartoffelgerichten probieren. Parallel bis
zum Abend ein Märchenkonzert des Kalimpa
Theaters und Tanz Show des Press Dance
Tanzstudios. Am Abend flotte Party mit der
Roulette Band.
Samstag, 21. September: 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 diesen Tag in Gyenesdiás nicht
entgehen lassen. Essen und Trinken
von 11.30 bis 20.00 Uhr, ab 19.00 Uhr
Abschlussprogramm beim Darnay Keller.
Köstliche Weine, gute Laune, Unterhaltung
mit Freunden und Familie.
Teilnehmende Restaurants:
DER
DARNAY
Keller
Veranstaltungsscheune und Picknickgarten,
Piroska Csárda, Sporthaus, Szent Ilona
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- 11 Csárda, Torony Csárda. Tickets sind im
Tourinform-Büro erhältlich.
GenussTicket gültig in 2 Restaurants: im
Vorverkauf bis 19. Sept. 4.900 Ft, am 20.-21.
Sept. 5.500 Ft (Kinder bis 14 Jahre 3.900 bzw.
4.500 Ft)
Menüs, weitere Details: https://www.
gyenesdias.info.hu/de/esemenyek/gyenesgenusstag/
Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Zu unseren Herbstausflügen gehört das
slowenische Bled, ein Luftkurort am
gleichnamigen Gletschersee.
Sonntag, 8. September: Zirc und
Umgebung. Neben dem Besuch der Abtei
und des Arboretums besuchen wir auch die
Cheszneker Burg.
Samstag, 28. September: Die Schönheiten
von Bled und Ljubljana warten auf uns. Die
Insel im Bled-See mit seinem beliebten
Glockenturm, Panoramablick auf die Burg,
Wasserfälle der Vintgar-Schlucht und eine
Ljubljana-Besichtigungstour.
Achtung: Die Anmeldung und Registrierung
für unsere Ausflüge ändert sich ab sofort.
Sie können sich ab dem angegebenen
Datum nur noch persönlich im Clubraum
der Attila József Bibliothek anmelden und
die Teilnahmegebühr bezahlen. Anmeldung

für diese beiden Reisen ist ab Montag, 26.
August!
Bitte beachten Sie, dass wir nur Ausflüge für
unsere Clubmitglieder organisieren! Daher
gilt die Mitgliedsvoraussetzung mit einem
Beitrag von 1.000 Ft/Person/Jahr.
Csányi Zoltán, ClubVorsitzender und Ausflugsorganisation
Gemeindenachrichten
Bitte beachten Sie, dass das Verbrennen
von
Gartenabfällen
im
gesamten
Verwaltungsgebiet
von
Gyenesdiás
ganzjährig verboten ist!
Störungsmeldung
für
öffentliche
Beleuchtung! Wenn Sie einen Fehler in der
Straßenbeleuchtung finden, melden Sie ihn
bitte im Internet!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
Zur Information: Das Kundenbüro von
KÁBELTELEVÍZIÓ hat seit dem 1. Juli
2019 eine neue Adresse: 8360 Keszthely,
Rákóczi tér 20 (Keszthely Pláza ZNET
Telekom-Büro).
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 08.00 – 16.00
Uhr
e-Mail:
vonyarckabel@z-net.hu,
Kundentelefon: +36 20 / 9692-582
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Viráglopás
Gyenesdiás
lakói
közül sokan fáradoznak
azon, hogy településünk közterületei barátságosabbak, szebbek és
élhetőbbek legyenek.
Egy kis odafigyeléssel,
törődéssel sokat tehetünk a környezetünkért, ahol élünk. Ezt
a szemléletet vallja a
Váci Mihály utcában
is egy kedves család,
akik minden évben
beültetik az utcanév
tábla alatti virágládát.
Vagyis csak beültették.
Ebben a szezonban háromszor lopták el a virágokat, annak ellenére,
hogy már védő borítás is került a virágok fölé. Még hogy virágot
lopni nem bűn? De bizony az! Mert aki ellopja, a másik munkáját,
erőfeszítéseit semmibe veszi, örömét elrontja és valamennyiünket
károsítja. Jogi értelemben a viráglopás szabálysértés, melyért súlyos
helyszíni bírságot lehet kiszabni. Aki valaha is virágot nevelt, annak
bizonyára a viráglopás bűnnek számít. Aki egy parányi magból a
lustasága, nemtörődömsége miatt nem képes életet fakasztani, az az
ellopott virágot sem tudja életben tartani.

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.: 8-18, vasárnap 9-15

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

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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KORZÓ ESTEK

Idén augusztus 8-9-10-én rendeztük a Korzó-estek programot. Naponta 20 órától
könnyűzenei koncert, majd tánczenés est szórakoztatta az esemény látogatóit. Csütörtökön az Intimtorna Illegál, pénteken Tolcsvay László és az FG-4 zenekar, szombaton
Szeder nagykoncert volt. A tánczenét a Helios-, az LXear és a Silver zenekarok adták.
Az első és harmadik nap a fiatalabbaké, a második nap a 50 +-os korosztályé volt.

2019. augusztus

AT L É T I K A
A Győrben megrendezett
Országos újonc és serdülő
bajnokságon
Tóth András (13)
600 m-en 1.40.15 perces idővel
bronzérmet szerzett.
Dr. Kardos József
új felfedezettje jelenleg a KVDSE
leigazolt atlétája.

Kiállítás megnyitó
Augusztus 7-én nyílt – nagy érdeklődés mellett - Szép Valéria és Jan ten Hove festőművészek kiállítása a Községházán. A tárlat
szeptember 3-ig megtekinthető a Polgármesteri hivatal munkaidejében.
Szeptember 31-én a Hévízi Musica Antiqua régizene együttes koncertje, majd egy hét múlva, augusztus 7-én Bodnár Sándor
zeneiskolai tanár fafúvós triója, tanítványai koncertje volt a Községházi esték hangversenysorozatban. Mindkét koncertre sokan
eljöttek és vastapssal hálálták meg a produkciókat.
A harmadik hangverseny – Vincze Lilla dalestje – lapzárta után lesz, így arról következő számunkban tudósítunk.

2019. augusztus
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Tüskeszentpéteri liszt 1 kg-os 149 Ft/db
Import trappista sajt 1399 Ft/kg
Frissen fejt teljes értékű házi tej, magyar tarka tehenektől 159 Ft/l

NYAKUNKON AZ ŐSZ!
Szeptembertől téli tárolásra Zirci burgonyák, hazai hagymák,
alma paprika, káposzta félék, szabadföldi paprikák, napi
legkedvezőbb áron.
Trafikban folyó borok nagy választékban találhatók.
Kedvező ár-érték arány
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

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

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 2019.08.08-tól 08.31-ig.

