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Megjelenik: augusztus 14-én

Programajánló
Augusztus 14-én, pénteken és 16-án, 

vasárnap Szent Ilona Búcsú a Kárpáti 
Korzón

Program: péntek       19.00 órától tánc-
zene a Casinó zenekarral

               vasárnap    19.00 órától tánczene 
a Silver Band zenekarral

Augusztus 14-16. Los an Gyenes a Cara-
ván Kempingben illetve a Kárpáti korzón.

Idén újabb időutazásra várnak minden 
érdeklődőt Amerika 50-es éveibe, a hős 
korszakba, a Rockabilly Us autós és mo-
toros fesztiválra. 

A Los an Gyenes 3 napos rendezvény 
augusztus 14-16 között egy fantasztikus, 
élményekben gazdag időutazást ígér. 

Augusztus 15-16. Festetics Vágta
Gyenesdiás idén ismét otthont ad a 

Festetics Vágtának, mely a Nemzeti 
Vágta regionális előfutama. Aug. 15-én,
Keszthelyen a Festetics kastély ad otthont 
a lovas programoknak, míg 16-án, Gyenes-

diáson a Faludi síkon a fő futamon kívül 
kishuszár futam és lovas ügyességi verse-
nyek, színes lovasprogramok, és sok más 
meglepetés várja a vendégeket. Mindenkit 
várnak az egész napos, igazi lovas családi 
napra vasárnap Gyenesdiáson! 

Augusztus 19-20. Szent István ünnepe
Az ünnep alkalmából kenyérsütésre, 

koncertre, kiállítás megnyitóra, szentmi-
sére várják a vendégeket

Augusztus 19-én, szerdán 19 órakor a 
gyenesi Szent Ilona kápolnában Maczkó 
Mária a Szt. István nap és Szt. Ilona
búcsú tiszteletére ad koncertet.

Előtte, 18 órakor a Községházán Jan ten 
Hove – kapolcsi - festőművész kiállí-
tásának megnyitója

Augusztus 28-29. II. Bogaras Balatoni 
Nyárbúcsúztató a Karaván Kemping 
területén

Augusztus 29-én, Holdfénytúra a Termé-
szet Háza szervezésében

Szeptember 6-án, Triál Kupa: A First 
Section Trail Tema nyílt nappal egybekötött 

edzést és versenyt szervez a gyenesdiási 
Faludi síkon. Minden érdeklődőt várnak a 
látványos eseményre, ahol akár ki is lehet 
próbálni a motorokat.

Szeptember 12-én, szombaton Szüreti Ví-
gasságok - felvonulás és műsor, a szüreti 
hagyományainknak megfelelően.

(A szüreti menet indulási helyéről és 
útvonaláról plakátokon tájékoztatjuk az 
érdeklődőket). A műsorok a Kárpáti-korzó 
és a termelői piac helyszínen lesznek. A 
rendezvényt támogatja a Földművelésügyi 
Minisztérium és a  Hungarikum Bizottság

Szeptember 17-én, csütörtökön 16 órakor 
a Községházán:  Anyatejes világnap - 100 
éves a Magyar Védőnői Szolgálat

Szeptember 19-én, szombat-
on Gyenesdiási Burgonyás nap.
Az egyetemmel közös rendezvény 
helyszíne a Termelői piac területe.
(pontosabb információkat később kaphat-
nak az érdeklődők)

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 11-12.

Boldog Születésnapot Karám Büfé
25 éves születésnapját ünnepelte a Karám Büfé augusztus 8-án, 

szombaton a Lídó strandon. A gyerekeket látványos buborék show 
szórakoztatta, a GY4S a jókívánságokat dalba foglalta, a háromeme-
letes ünnepi csoki tortát mindenki megkóstolhatta. Szeptemberi szá-
munkban részletesen is bemutatjuk a 25 éves családi vállalkozást.

Hálásan köszönjük az alapításának 25. évfordulóját ünneplő 
J&A Kerámiaház 2015. évi Kristóf-napi Házünnepén szereplőként 
és vendégként résztvevő barátainknak, támogatóinknak, hogy a tik-
kasztó kánikulai meleg után éppen 17 órakor, a műsor kezdésekor 
lezúduló zápor ellenére és éppen azért  kitartottak a program meg-
tartása mellett. folytatás a 4. oldalon
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Kellemes élménnyel távozhattak azok, akik július 29-én, a Varázshangok együttes koncertje - Lichtenwaller Zoltán festőművész kiállítása 
megnyitóján vettek részt a Községházán.

25 éve működik
a J&A Kerámiaház

A J&A Kerámiaházunk 25. jubileuma és 
a 15. alkalommal megrendezett Kristóf-
napi házünnepünk  apropóján a Gyenesdiási 
Híradó  szerkesztőjétől, Fliszár Katalintól  
kaptuk a megtisztelő felkérést, hogy a csalá-
dunkról, vállalkozásunkról és a terveinkről 
írjunk a híradó olvasói számára. Pontokba 
szedte, hogy mik azok, amiről ha lehet, 
feltétlenül írjak, és ez esetben nem számít 
a terjedelem, csak írjam le, amit fontosnak 
tartok. Hát kérem, olvassák türelemmel és 
olyan szeretettel, ahogy ezt Önöknek szán-
juk.

Azokat a főbb mérföldköveket szeretném 
leírni, ami ehhez a mostani életformánkhoz 
vezetett.

A Szombathelyi Tanárképző Főiskola ne-
gyedéves hallgatóiként (András matemati-
ka-testnevelés szakos, én pedig a matema-
tika-rajz szakos hallgatóként) házasodtunk 
1983. február 5-én Pápán, ahol egykori 
általános iskolámban éppen a tanítási gya-
korlatunkra készültünk. Az utolsó félévet 
már házaspári szobában töltöttük a főiskola 
kollégiumában. A szakdolgozati témának 

András szombathelyi sporttörténetet, én 
pedig a magyarországi fazekas régiókat 
választottam, kiemelten az Őrséget, ahon-
nan apai ágon származom. Segítettük 
egymás szakdolgozatának elkészítését, így 
mindkét témában otthonosan mozogtunk. 
(Ezeket többször elővesszük a mai napig is, 
itt tartjuk az üzletben, mert sokszor ad szak-
mai konzultációra alkalmat.)

Herenden hirdettek két állást, melyre 
elsősorban házaspárt vártak. Így kaptunk a 
Herendi Általános Iskolában, és a Fischer 
Mór porcelánipari Szakmunkásképzőben 
munkalehetőséget, ahol a tantárgyainkat 
tanítottuk.  Később András még a tech-
nika, én pedig a fizika tantárgyat vettük fel 
másoddiplomás képzésben, mert arra volt 
akkor az intézményeknek szüksége. Fizika 
szakdolgozatom témája: A porcelánipari 
és kerámiaipari alapanyagok vizsgálata, 
különös tekintettel az ólomtartalomra és az 
alapanyagok radioaktivitására. 

Éveken keresztül szerveztük a ván-
dortáborokat, a sportfoglalkozásokat, a
citeraoktatást, matematika és fizika kor-
repetálást, érettségire felkészítést. Részt 
vettünk a település közösségében. 1986-ban 
megszületett Vilmos nevű gyermekünk, 
akivel három évet otthon töltöttem. Ez 

alatt végeztem a fizika szakot, a középfokú 
kereskedelmi képzést és szereztem meg a 
motorkerékpár jogosítványt.  András gép-
ipari szakközépiskolát végzett, (rendkívül 
gyakorlatias, ez a portánk építésénél és a 
fenntartásánál is felbecsülhetetlen előny) 
több motort restaurált az első hét évben, 
egyikkel bejártuk Görögországot is. Rájöt-
tem, hogy mindig lesz motor a háznál, tehát 
legjobb, ha én is tudom használni. 

1989 nyarát nagynénéméknél töltöttük 
a Connecticut-beli Monroeban. Az 1956-
ban kivándorolt rokonaink nagyon szeret-
ték volna, ha kinn maradunk, bővítve az 
ott élő rokonságot. (Apai dédnagymamám, 
az ispánki szintén Orbán Julianna és
férje Horváth Kálmán az első világgaz-
dasági válság idején, három gyermeket it-
thon hagyva kimentek a nyomorúságos 
helyzetből szerencsét próbálni, rokonokra 
hagyva a gyermekeket. Kinn született apai 
nagymamám és a testvére, aztán pár év után 
hazajöttek, ahogy mi is hazajöttünk.) Első 
kézből tapasztalhattam meg gyermekként 
a családban a hozzátartozók távolléte miatt 
érzett honvágyat, s azt az óriási erőfeszítést, 
amivel egy-egy hazautazást megszerveztek, 
a búcsúzás fájdalmát.

folytatás a 8. oldalon
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M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját
2015. augusztus 20-án

(csütörtökön) 19.00 órakor a 
Gyenesdiási Községházán kezdődő 

református Istentiszteletre.
Az Istentisztelet textusa:
Máté ev. 7-8.
„ Kérjetek és adatik néktek, keressetek 
és találtok, zörgessetek és megnyittatik 
néktek, mert aki kér, mind kap és aki 
keres talál,
és a zörgetőnek
megnyittatik.”

Áldás, békesség!

Kuti Géza
ref. esperes

Idén már 4. alkalommal (2015. augusztus 
14-15-16.) rendezzük meg a Los An Gyenes 
rockandroll, rockabilly, amerikai autós-és 
motoros fesztivált, melynek fő irányvonala 
az amerikai 50-es évek világa.

 A Balaton nyugati csücskében, Gyenesdiá-
son ismét találkozhatunk nemzetközi rocka-
billy zenét játszó bandákkal, őrült, lázadó 
arcokkal, pin up girlökkel, valamint amerikai 
verdákkal is. Az idei évben két új program-
mal - a pénteki Welcome day burlesque 
showjával (Helyszín: Caraván Camping) 
és a vasárnapi Los An Gyenes Sunset Boat 
Partyjával - szolgálunk, mely utóbbi egy 3 
órás, élőzenés, naplemente parti a Balatonon.
Természetesen megrendezésre kerül 
a tavaly nagy sikert aratott, Miss 
Los An Gyenes szépségverseny is.
A Los An Gyenes most is szeretne egyedisé-
gével, valamint a Gyenesdiási Önkormányzat 
és a Caraván Camping együttműködésével a 
település egyik gyöngyszeme maradni!

LOS AN GYENES TEAM

A Községházi esték sorozatban a Balatongyöröki Jazztábor részt-
vevői közül a Sándorfalvi Dodgem együttes és a Noise Hackers
feat közös jazz-könnyűzene koncertje aratott sikert. Lapzárta után zajlik a 
keszthelyi Zeneiskola tanárai-növendékei „Könnyű nyári muzsika” kon-
certje, majd az utolsó előadása a sorozatnak Maczkó Mária Emerton és 
Magyar Örökség-díjas 
népdalénekes Szent Ist-
ván és Szent Ilona tiszte-
letére adott koncertje lesz 
(augusztus 19-én, szerdán 
19 órakor a Szent Ilona 
Kápolnában). A koncert 
előtt 18 órakor Jan ten 
Hove festményei kiállí-
tására várjuk az érdek-
lődőket, a Községházára.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
Ezúton kérünk minden gyenesdiási ingatlantulajdonost és 

vendégként a Községben tartózkodó magánszemélyt, hogy 
a központi szelektív hulladékgyűjtő szigeteket rendelte-
tésüknek megfelelően használják, hiszen azok nem ömlesz-
tett hulladék lerakóhelyek! A tárolók csak kapacitásuknak 
megfelelő mértékben hasznosíthatóak! Kereskedők ezeket a 
lakossági gyűjtőpontokat nem használhatják!

A környezetünk szemetelése továbbra is szabálysértés, me-
lyet a Hivatal részéről ellenőrizni fogunk és szükség esetén 
szankcionáljuk.

Amennyiben a gyűjtőpontok rendeltetésszerű használata 
nem javul, úgy a Hivatal kilátásba helyezi azok megszünte-
tését!

Vigyázzunk környezetünkre!
Együttműködésüket és közreműködésüket köszönjük!
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A tavaszi borkóstoló kurzust ősszel ismét 
megrendezik a nagy érdeklődés miatt. 

Képünkön az előadó, Kovács Antal
örökös magyar bajnok sommelier

és Somogyi Zoltán, a Balatoni Kurzusok 
ötletgazdája és szervezője

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI 

Ősszel is Nyitott Balaton
Idén ősszel is folytatódik a Nyitott Balaton 

– Ősszel is Balaton! projekt a régió TDM 
szervezeteinek összefogásával, mely ezút-
tal szeptember 25-október 5. között kerül 
megrendezésre. Tematikája a bor és gasz-
tronómia, melynek megfelelően a település 

állandó kínálata mellett a Balatoni Kurzusok 
3 nagyszerű programja színesíti a kínálatot. 
Ajánljuk mindenki szíves figyelmébe, illetve 
kérjük, népszerűsítse ezeket!

Ízek, tudás, élmények
A településünkön élő gasztroblogger, Som-

ogyi Zoltán Max tavasszal indította a Bala-
toni Kurzusok eseménysorozatot, melynek 
célja, hogy a vidéken élők is megismerked-
hessenek és kötetlenül beszélgethessenek 
olyanokkal, akik kiemelkedő eredményeket 
értek el a gasztronómia világában. Nyáron 
ugyan szünetelnek a programok, de készül-
nek az őszi rendezvényekre, melyekre a 
Nyitott Balaton programsorozat keretében 
várják a vendégeket.

Szeptember 25-én, Trombitás Tamással 
az egyetlen „Munkácsy-díjas borásszal, a 
Miakő étterem tulajdonosával találkozhat 
a közönség a Darnay pincében, egy bor-
vacsora keretében. Másnap egész napos 
rendezvényre várják az érdeklődőket. A 
Gyenesi Íz-lelő programhoz a Karám büfé, 
a Piroska csárda, a Sportház, a Szent Ilona 
csárda, a Torony csárda és a Darnay pince 
is csatlakozott, melynek megszervezésében 
a Turisztikai Egyesület is partner. Minden 
helyen háromfogásos degusztációs menüvel 

és borkóstolóval is várják a vendégeket (a 
gyerekeket szörpökkel), akiket műsorokkal 
is szórakoztatnak. Egy belépőjegy megvál-
tásával a vendégek maguk választhatják 
ki, melyik három helyszínen ízlelik meg 
a külön erre a napra összeállított ételsort, 
s a hozzá kínált helyi vagy környékbeli 
nedűket. A helyszínek között lovaskocsi 
jár majd, mellyel – korlátozott létszámban 
– juthatnak el egyik helyszínről a másikra 
a résztvevők. A nap a Darnay pincénél 
zárul, ahol napközben kézműves bemutatók 
és foglalkozások, érdekes beszélgetések is 
várják a közönséget, akik helyi termékek-
kel is ismerkedhetnek, s fellépők is szóra-
koztatják a közönséget. Az est különleges 
programokkal ér véget, melyeken egy esti 
belépőjegy megváltásával azok is részt 
vehetnek, akik napközben nem kóstolták 
végig Gyenesdiás ízeit. 

Október 3-án, szombaton Kovács Antal 
háromszoros magyar bajnok sommelier tart 
egész napos, több részből álló borkóstoló 
kurzust, ahol különleges, kézműves borokat 
is kóstolhatnak a résztvevők. A rendezvé-
nyekre előzetes bejelentkezés, s belépőjegy 
váltása szükséges. Még több információt a 
Balatoni kurzusok facebook oldalán lehet 
megtudni.

folytatás az 1. oldalról (Köszönet)
Kuti Géza tiszteletes úr Pál apostoltól való 

idézete: „Ezért, szeretett atyámfiai, erősen 
álljatok, rendíthetetlenül, buzgólkodjatok 
mindenkor az Úr dolgában, mint akik tudjá-
tok, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úr-
ban!” ( I. Kor. 15. : 58. )Akiknek elsősorban 
a köszönet szól:

A Gyenes Táncegyüttes megjelent tagja-
inak, a fergeteges zempléni táncokért. Kuti 
Géza keszthelyi református tiszteletes úrnak, 
Péntekné Vizkeleti Márta hévízi református 
lelkészasszonynak, Zolcsák Miklós görög ka-
tolikus parókusnak az ökumenikus áldásért. 
Zolcsák Miklósnak és feleségének Kelemen 
Erzsébetnek az ikonfestő tábor és kiállítás 
megszervezésében való aktív és szeretetteljes 
közreműködéséért. Az ikonfestő tábor részt-
vevőinek, akik elhozták a munkáikat bemu-
tatni. Erzsébet nővérnek, aki a kolostorban a 
szállást rendezte. Góth Imre alpolgármester-
nek, aki a képviselőtestület és a polgármester 
megtisztelő emléklapját átadta. Krajcsó Ben-
cének és csabrendeki citerás tanítványainak 
a kedves és színvonalas bemutatkozást, a ta-
valyi eső miatt elmaradt szereplést pótolván. 
A Vass Lajos Népzenei Szövetség és Öskü 
képviseletében, Bakos Ilona vezetésével a 
Hajnal Citera együttesnek a vidám és isme-
rős dallamokért, külön kiemelten a hangosí-
tásért Sziránszky Krisztiánnak. Vetőné Zeke 
Erzsébetnek a beszámolóért, aki a Nők a 
Balatonért Egyesület keszthelyi tagozatának 
15. évfordulóját ünneplő csoportját vezeti. A 
Hagyományok Háza 2015. évben Pünkösd-
kor vizsgázott Népi Ének Oktatói csoportja 

( melyben  Horváth Sebestyénné Zsuzsával 
magam is vizsgát tettem) megjelent tagjai-
nak, Albert Júliának, Gáncs Erzsébetnek 
és családjaiknak. A Gyenesdiási Nyugdíjas-
klub dalos ajkú és süteménysütő bajnokai-
nak, egyben a Gyenesdiási Ízőrzők tagjainak 
a kedves dallamokért. Külön köszönet Vaga 
Irmának és Tánczos Lászlóné Marcsinak, a 
Betyárlegenda kocsmárosnéjának és Horváth
Zoltánné Katinak a finom falatokért és a szí-
ves vendéglátásért. Szalóki Szilviának és a 
szintén 25. jubileumot ünneplő Karám Büfé 
munkatársainak a palacsinta felajánlásáért. 
Szentes Szilárdnak a Gyenesdiási Természet 
Háza bemutatásáért. 

A Gyenesdiási Dalárda tagjainak, hoz-
zátartozóinak a Betyárlegenda előadásáért.
Hársfalvi Györgynek a Gyenesdiási Közkul-
túra Alapítvány kuratóriumának vezetőjének, 
aki a vendégzenekart házünnepünkre beaján-
lotta. A Tóthfaluból érkezett Csányi Zoltán 
vezetésével a Tisza Menti Gyermek Filhar-
mónia 35 fős zenekarának bemutatkozásáért, 
vendégszerepléséért. Bognár Piroska kosár-

fonó barátunk bemutatójáért és az ajándék-
kosárért. Bonczné Dr. Koskán Erzsébetnek 
a  gyögyfűzés bemutatásáért. A madéfalvi 
származású barátunk Szabó Ibolyának és 
párjának Istvánnak  a házi készítésű Ibi cso-
kiért. Köszönjük a Fanyűvő Játékparknak és 
Varázshangok  az Egészségért Egyesületnek, 
Kőhalmi Balázsnak, hogy elhozta játékaikat. 
Kelemen Erzsébetnek a nemrég megjelent, 
kiállított könyveiért. Köpör Istvánnak a ko-
rongozási lehetőségért. A Tourinform Iro-
da munkatársainak a kiadványokért. Finta  
Mayának a fotókért. A szintén Csányi Zol-
tán barátunknak a videofelvételért.  Belenta 
Rékának a plakáttervért. Az Önkormányzat 
munkatársainak a berendezési tárgyak szállí-
tásáért. A Komáromi Pékségnek és a  Z+D-
nek a megbízható munkájáért. A Kerámiaház 
csapatának, név szerint Budai Zsófiának, 
Nánássy Noéminek, Hannos Gábornak, 
Kocsis Rékának, gyermekeinknek és csa-
ládtagjainknak, Pék Vilmosnak, Dr. Sziklai 
Melindának, Pék Flórián Kristófnak, Boros 
Barbarának, húgomnak Karáth Máriának és 
lányának Rebeckának, édesanyámnak özv. 
Orbán Istvánnénak a lelkes és lelkiismeretes 
előkészületekért és a szolgálatért. 

 A legnagyobb hála és köszönet életem pár-
jának, üzlettársamnak és zenésztársamnak, 
gyermekeink édesapjának, Pék Andrásnak, 
a vállalkozásunkban eredményesen és sike-
resen együtt megélt 25 évért, a 15. Kristóf-
napi Házünnepünk megszervezéséért, de leg-
főképpen a házasságban eltöltött 32 boldog 
esztendőért.

 Pékné Julika
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK

Tisztelt szülők!
Értesítjük Önöket, hogy bölcsődénkben 

2015. augusztus 24-én, 17.00 órai kezdettel
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETETT

TARTUNK!
Minden érintett szülőt szeretettel várunk!

Tótok Leventéné
Bölcsőde szakmai vezető

Bölcsődei ballagás!
Na persze nem a klasszikus ballagási pro-

cedúrára kell gondolni, de igen a mi bölcsis 
gyerekeink is megnőttek, és „elballagtak” a 
bölcsődéből!

Abban a szerencsés helyzetben vannak a 
gyermekek, hogy a szomszédos épületben ta-
lálható az óvoda, életük következő állomása.

A bölcsőde-óvoda átmenet segítése érdeké-
ben szakmai anyag összeállításán dolgozunk.  
Célunk, hogy minél zökkenő mentesebb le-
gyen ez az átmenet. Az óvónők a bölcsődé-
ben tájékozódnak a gyermekek szokásairól, 
az eddig tapasztalt fejlődésükről, és lehetőség 
szerint a jelválasztásnál figyelembe veszik a 
bölcsődében használt jelet. 

Holdosi Dániel, Karászi Kadosa,

Minden gyermeknek, és szülőnek további 
sok örömteli éveket kívánva köszönünk el:

Ángyán Zalán, Beke Kristóf, Holdosi 
Dániel, Karászi Kadosa, Kulcsár Nóra,

Kránicz Gergely Szilárd, Majtász Zelma, 
Pusztai Georgina, Rajkai Kornél, Süle Nóra, 
Trombitás Medárd  bölcsisektől.

Tótok Leventéné
bölcsőde szakmai vezető

ISKOLAI
HÍREK

Tankönyvosztás:
A Kárpáti János Általános Iskola és AMI 

2015. augusztus 26-a és 28-a között az 
alábbi helyszínen és időpontokban tartja a 
tankönyvek kiosztását:

Helyszín: az iskola könyvtára
augusztus 26.: 9:00-13:00: 3-4. osztály
augusztus 27.: 9:00-13:00: 5-6. osztály
augusztus 28.: 9:00-13:00: Várvölgyi Tag-

intézmény 14:00-17:00: 7-8. osztály

Az első és második évfolyamon a tanulók a 
tanévnyitó napján kapják meg a tankönyveket 
az osztályteremben.

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak 
2015. szeptember 1-jétől:

Az első, második és harmadik évfolyamon 
tanuló diákok, ill. a többi évfolyamokon 
rászorultsági alapon azok a tanulók, akiknek 
a szülei normatív kedvezmény iránti igényt 
nyújtottak be.

A normatív kedvezményre való jogosultsá-
got igazolni szükséges a tankönyvek átvéte-
lekor.
normatív kedvez-
ményre jogosult

igazolás

tartósan beteg tanuló emelt családi pótlék 
igazolása vagy szak-
orvosi igazolás

sajátos nevelési 
igényű tanuló

szakértői bizottság 
szakvéleménye

három- vagy több-
gyermekes családban 
élő tanuló

családi pótlék iga-
zolása

rendszeres gyermek-
védelmi támogatás-
ban részesülő tanuló

a települési önkor-
mányzat határozata

A tankönyvek átvételekor a szülők számlát 
kapnak, melyen szerepelni fog a befizetés ha-
tárideje.

Tanévnyitó:
Időpontja: 2015. szeptember 1., kedd, 8:00
Helyszín: iskola aulája
Az első nap programja:
 8:00-9:00 tanévnyitó
 9:00-12:00 osztályfőnöki órák
12 óra után a gyerekek hazamehetnek.
 Ügyelet: 12:00-16:00

Tízórait és ebédet nem kapnak a gyerekek 
az első nap, mert ezen a napon történik az 
étkezési igények pontosítása, véglegesítése, 
amely alapján étkezés szeptember 2-ától le-
hetséges.

Köszönet

Kedves Barátaim!
Hálás köszönetemet szeretném kifejezni 

mindenkinek, hogy önzetlenül segítségünkre 
siettek a bajban és támogattak bennünket!
Augusztus 5-én, Zoli nagy mérföldkőhöz 
érkezett, megműtötték, ami sikeres volt!
Ehhez önök mind hozzájárultak!
Hálásan köszönjük a segítséget, 
mindenkinek minden jót kívánunk!
Köszönettel: Banicz Zoltán 6.c, Csontos 
Csilla

I. BALATONI HAL- ÉS 
TERMELŐI PIAC

Csütörtöktől vasárnapig esténként 18 
órától hangulatos élőzene. Állandó kínálat: 
füstölt és frissen sült halak, halászlé, sertés 
húsok, hurkák, kolbászok, lángos, palac-

sinta, kürtöskalács, kecskesajtos sültek és
ínyenc saláták, kézműves hamburgerek, 
házi rétesek, kelt kalácstészták, termelői 
folyó és palackos borok, csapolt házi sör, 
ízletes pálinkák, házi szörpök, natúr gyü-
mölcslevek, kézműves ajándéktárgyak, fa-
faragások, dekupázs készítés, grillázs, ter-
melői méz....

Tervezett szeptemberi programok:
2015. szeptember 12. Szüreti Vígassá-

gok-felvonulás, majd rendezvény a Piacon
2015. szeptember 19. Burgo-
nyanap – Kárpáti korzó és Piac
2015. szeptember 26.  Szent Mihály Nap 
keretében R.A.J.T. (Rendkívüli Alakok 
Jótékony Tekerése) program: guruló jár-
művek felvonulása, kézművesség, kreatív 
foglalkozások - Kárpáti korzó és Piac

Az aktualitásokért és pontos programo-
kért kérjük, keresse a www.gyenesdias.hu 
weboldalt vagy a piac Facebook oldalát.

 
Nyitva tartás:
Hétköznap piactér: hétfő-csütörtök 16.00 

órától
Péntek, szombat és vasárnap 14.00 órától

Piacfelügyelet: László Beáta +36 70/567-
4628

TERMÉSZET HÁZA
HÍREI

ÖKO Műhely:
Május elejétől szeptember elejéig ked-

denként, péntekenként és vasárnaponként 
kézműves foglalkozásokkal, játékok-
kal várjuk a gyerekeket! A program ára: 
belépő+ 200 Ft/fő anyagköltség

Nyári vezetett túrák
Augusztusban szerdánként és szombaton-

ként nyári tematikus túrákkal, Holdfénytú-
rával várunk minden érdeklődőt! A túrákra 
előzetes bejelentkezés szükséges.

A részletekről a frissülő plakátokon és 
közösségi oldalunkon tájékozódhatnak 
kedves vendégeink!

A rendezvények belépőjeggyel látogat-
hatók (felnőtt: 600 Ft; diák, nyugdíjas: 
400 Ft; gyerek: 200 Ft).

A félnapos túra részvételi díja 400 Ft/fő, 
az egész napos túra részvételi díja 600 Ft/
fő. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Információ: 30/239-4279; 30/239-9894; 

termeszethaza@bakonyerdo.hu;
https://www.facebook.com/termeszethaza 
Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.
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A dal a lélek imádsága, az 
ikon képbe foglalt imádság, 
pillantás a misztikus világba

Az ikon görög eredetű szó, εικόνα, ikóna, 
„kép“, „képmás“. Ikonokon elsősorban a ke-
leti egyházak szentképeit értjük, különösen 
az ortodox egyház és az abból kivált és Ró-
mával egyesült, bizánci rítusú görög katoli-
kus egyház liturgikus képeit. Ezek a képek 
általában meg vannak szentelve és a keleti 
egyházak teológiájában valamint spirituali-
tásában rendkívüli szerepet játszanak. 

Az ikonok célja Isten dicsőítése és szentjei 
tiszteletének tudatosítása, valamint az ábrá-
zolt személy és a szentkép előtt imádkozó 
személy közötti kapcsolatteremtés, így tehát 
átvitten a vallásos szemlélődő és Isten közöt-
ti kapcsolat megteremtése. Az ikonokat en-
nek megfelelően a keleti egyházakban nem 
tartják műtárgynak, sem dekorációnak, ha-
nem szakralitásnak.

A legrégibb ikonok a 6. századból ere-
deztethetők, egyes kutatások szerint az első 
ikont Szent Lukács apostol festette.  

III. Leon császár 73O-ban rendeletben til-
totta meg mindenféle emberalaki ábrázolását 
Krisztusnak, Máriának, az angyaloknak és 
szenteknek, ezért elrendelték a képek meg-
semmisítését.

Minden állampolgár ikonját nyilvános he-
lyen elégették az ellenszegülőket, megölték.

Felbecsülhetetlen művészeti értékek és do-
kumentumok pusztultak el. Egy évszázadnyi 
harc után 843-ban lett vége az ikonrombolási 
korszaknak. Az egyház a VII. egyetemes zsi-
naton erősítette meg az ikon tiszteletét, hisz 
ez a tisztelet sohasem a képnek, hanem az 
ábrázoltnak szól. Magyarországon a görög 
katolikusok, ortodoxok vallják sajátjuknak 
az ikonok világát. 

Az ikon titka a belőle áradó figyelem. Míg 
más képnél mi figyeljük az alkotást, az ikon 
előtt állva olyan érzésünk támad e fordított 
perspektíva következtében, és ami a célja 
is, hogy az ikon szemlél minket. A pers-
pektivikusan ábrázolt tárgyak vonalai a kép 
mögött futnak össze, az ikonnál fordítva: mi 
vagyunk a gyújtópontban, így részesei a ter-
mészetfölötti erőtérnek. 

Az egyház hite által: az ikon és a kereszt 
jelenvalóvá teszi azt, akit ábrázol!

E fára festett képet korábban csak szerzete-
sek festették, és mély imádságból születtek. 
Az ikonfestés szabályai szigorúak. Ponto-
san meghatározott, hogy egyes témákban 
az adott személyt, ünnepet, milyen forma, 
illetve szimbolika jellemezze, de ezt betartva 

egyéni stílusok is kialakultak. A festés tech-
nikája és tartalma, amit írásba is fektettek, 
szentesítettek és szabályozzák, évszázados 
hagyományokon alapszik.

Képünkön Ruff Jánosné,
a tábor egyik résztvevője

Az ikont a festő nem kitalálja, hanem az 
egyház törvénye és hagyománya alapján 
meghatározott normák és kompozíciók sze-
rint technikailag létrehozza, megfesti.

A fa a növényvilágot képviseli, az enyv az 
állatvilágot, a kréta és festék  az ásványok 
világa.

Az ikon így az egész természetet magá-
ba ötvözi. Lehetnek eltérő technikák, de a 
hagyomány a fő sorrendet így írja elő: a fa 
kiválasztása (jávor, juhar, hárs, bükk és cso-
mómentes gyümölcsfélék), csiszolása, páco-
lása, textilréteg ragasztása, az alapozók több 
rétegű felhordása a száradási idők betartásá-
val, az egész fényesre csiszolása, lakkozás a 
konzerválás érdekében.

A festést az előrajzolás, vagy karcolás előzi 
meg és rétegezve készül, a sötétebb árnyala-
taiból a világosabbak felé, majd a kiemelő ha-
tást az aranyozás adja meg, míg végül rákerül 
az ábrázolt szent neve vagy az ábrázolt ünnep.

Zolcsák  Miklós 
atya, aki görög kato-
likus  parókus,  évek 
óta itt tölti szabad-
ságát és ikonfestő 
táborokat tart, ismer-
teti meg Gyenesdiás 
és a környék hívő 
lakosságát az iko-
nok szeretetével és 
az ikonfestés tudo-
mányával. Ittlétének 
ideje alatt festőtábort 
szervez és annak zá-
róaktusaként, mint-
egy hagyományt 
teremtve kiállításon 

mutatják be a született alkotásokat, ikonokat.  
Miklós atya személyisége, vidám természe-
te és hívő lelkülete garancia arra, hogy az 
egy hét, amit a misztikum világában együtt 
töltenek a „festők”, gyönyörű alkotásokat 
eredményezzen. Így volt ez az idén is, ami-
kor „lélekben egy hét a 300 éves Máriapócsi 
kegyképpel” alapgondolattal meghirdették a 
tábort.

Mint már a bevezetőben említettem, az 
ikonfestészetnek szigorú szabálya, tiszteletet 
parancsoló hagyománya, kötött technikája 
alakult ki az évszázadok folyamán.

(Megjegyzendő: a J & A Kerámiaház jóvol-
tából először nálunk Gyenesdiáson, agyag-
táblára is festenek ikont!)    

Aki jelentkezik erre a kurzusra, rendelkez-
nie kell  még hitbéli eltökéltséggel, nem csak 
térbeli, hanem belső látással is, amely az el-
készült alkotásokba életet lehel . A  jó alkotás 
beléd lát. Állsz előtte, és úgy érzed a lelked 
temploma kinyílott, befogadtad a szeretetet, 
te magad is sugárzod, érzed és érted a misz-
tériumot, imára nyitja szádat, jóleső békés 
megnyugvás járja át tested.  

Ez volt a célja a tábornak, Miklós atyának, 
mikor először és azóta már sokszor Gyenes-
diásra hozta az ikonfestés tudományát. Akik 
megélték, ott voltak, lélekben megerősödve 
hitükben eltökélt emberekké lettek és várják 
már a következő évet, hogy festhessenek, s 
kezük alól újabb gyönyörű alkotások, iko-
nok kerüljenek ki, melyet megmutathatnak 
másoknak is. 

…és Miklós atya jön, falujából Pocsajról 
jövőre is, hogy meghódítsa szívünket, lel-
künket e szép tudománnyal, az ikonfesté-
szettel, mert:

Ha  a dal a lélek imádsága, akkor az ikon 
képbe foglalt imádság.

 Bognár Ystván
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folytatás a 2. oldalról
(25 éve működik a J&A Kerámiaház)

Kinn tartózkodásunk egyik alkalmával, sőt 
kétszer is jártunk az unokatestvéreim révén 
a Mistic Seeportban, ami egy rendkívülien 
hangulatosan helyreállított és sokak által láto-
gatott tengeri kikötő, mely a régmúltat idézi, 
helyreállítva az épületeket, hajókat, bemu-
tatva a hely nem túl nagy múltú, de érdekes 
történetét. Akkor szembesültünk igazán azzal, 
hogy nekünk itthon mennyi olyan értékünk 
van, ami sokkal nagyobb múltra tekint visz-
sza, és „csak” meg kellene menteni őket. Ez 
volt az egyik legnagyobb megerősítés arra, 
hogy létrehozzuk az általunk jelenleg is mű-
ködtetett Kerámiaházat. Így hát hazajöttünk 
és belevágtunk. Összeszedve és hozzágyűjtve 
minden olyan ismeretet, amire ehhez szükség 
van.

 Édesapánknak, Orbán Istvánnak, akit csak 
úgy egyszerűen mesterúrnak szólítottak, vég-
telen hálával tartozunk. Szintén többször járt 
kinn a testvérénél, elhatározta, hogy ez után a 
komoly döntés után az édesanyámmal közös 
tulajdonban lévő, szanálásra ítélt, Gye-
nesdiás, Kossuth Lajos 103. alatti romos 
lakóházat nekünk ajándékozza, hogy 
nyári tanítási szünetekben legyen egy 
hely, ahová lejövünk pihenni. Ugyanitt 
az Ady utcában volt a nyaralónk, amit 
még középiskolás korunkban építettünk. 
Az volt a bázis, ahonnan az akkor már 
saját ingatlanunkat rendezgetni tudtuk. 
A nyaralót szobáink kiadására is hasz-
náltuk, ahogy a pápai Jókai utcai családi 
házunkban is volt kiadva három szoba. A 
vendéglátást így gyerekkorunktól kezdve 
gyakoroltuk, mondhatom úgy is, hogy 
beleszülettünk. 

Az első nyáron rá kellett döbbennünk, hogy 
a pedagógusfizetésből nem fogjuk tudni eltöl-
teni itt a nyarat, nemhogy felújítani. El kellett 
döntenünk, hogy mit kezdünk vele. Eladjuk 
vagy felújítjuk. Eladni nem akartuk, mert 
mégiscsak a szülői örökség és ösztönösen 
ragaszkodtunk hozzá. Bár volt olyan tervező, 
aki azt ajánlotta, hogy egy dózerrel nyomas-
suk bele az árokba, amely a szomszéd telken 
található. Aztán gondoltunk egyet, hogy mi 
lenne, ha szezonálisan kezdenénk valami vál-
lalkozást másodállásban a tanítás mellett. A 
profilon gondolkoztunk. Édesapám azt aján-
lotta, hogy árusítsunk lángost, hiszen a rend-
szerváltás utáni 90-es években annyi kelet-né-
met és nyugat-német vendég találkozója volt 
a Balaton, hogy a szobakiadás és a vendég-
látás volt a legkézenfekvőbb szolgáltatás. A 
mi portánk azonban erre egyáltalán nem volt 
alkalmas. Édesapám éleslátását bizonyítja, 
hogy a lángos sütés ötlete tényleg nagyszerű 
volt, de nem nekünk. A szintén 25. jubileumát 
ünneplő Karám Büfé tulajdonosai, a Szalóki 
család ezt profi módon megvalósította. Így 
aztán édesapám tanácsára nehéz szívvel, de 
eladtuk az akkori, jól működő Skoda autón-
kat, vettünk egy Trabantot és a különbözetből 

hoztunk néhány doboz városlődi majolikát, 
amiket a herendi juniálisra készített, aztán 
az ott feleslegessé vált padokra tettünk a ház 
elé. Kis haszonkulccsal, sajáterővel és nulla 
bérleti díjjal indítottunk. Ezt ma úgy hívják 
szakmailag, hogy piackutatás. Tudnunk kel-
lett, hogy az, amit kínálunk, arra van-e igény. 
Nagy érdeklődés kísérte a kezdeményezésün-
ket már az első pillanattól kezdve. Egyikünk 
itt maradt az akkor négyéves Vilmossal, mási-
kunk járta az országot, felkutatva a jó meste-
reket. Az első nyár végére már tudtunk venni 
egy kétütemű Wartburgot, hogy a szállítás 
kedvezőbb legyen. Lényeges szempontnak 
tartottuk, hogy mindenekelőtt a vállalkozás-
ra szánt nagyobb befektetés előtt, tisztában 
legyünk a lehetőségekkel, a képességekkel, a 
helyi adottságokkal és igényekkel. 

Sikeres TDM rendszerünk, mely jelenleg is 
példaértékű, gyakran szervez a településün-
kön study tourokat. Néhány fiatal, jól képzett 
idegenforgalmi szakember tér be hozzánk 
ilyenkor. Kutatják Gyenesdiás sikerét. Gyak-
ran elhangzó kérdés: „Melyik pályázatból si-

került ezt az ékszerdobozt felépíteni?”  A mai, 
mindent hitelező világunkban ezt nehezen 
tudják a fiataljaink elképzelni. Vállalkozá-
sunkhoz sem hitelt, sem pályázati támogatást 
nem igényeltünk. Ez a rendezvényeinkre és a 
fejlesztéseinkre is vonatkozik. Bébi lépések-
kel mindig annyit fordítottunk vissza a vállal-
kozásba, amennyit az kitermelt erre a célra. 
Voltak olyan esztendők, amikor (pénzügyi 
válság, rossz időjárás, családi okok, haláleset, 
betegségek) erre kevesebbet tudtunk fordí-
tani. Amire viszont mindig félretettünk, az a 
családunk éves költsége és a termékbővítés. 
Sohasem törekedtünk az állandó növekedés-
re, csak a fenntarthatóságra. 

Rendkívül sikeres iparos családból szárma-
zom. Édesapám a szakmai ranglétrát végig-
járva villanyszerelőből lett Pápa és környéke 
egyik legjobb szakembere. Folyamatosan 
képezte magát, mindig volt munkája és elis-
mertsége. Közösségi emberként is kiemelke-
dő. Ez a közösségi tettrekészség tehát innen 
jött, apai ágról. Édesanyja Horváth Julianna, 
Ispánk Juliska nénije, a térség egyik legjobb 
vendégvárója, kapcsolattartója volt. Comb-
nyaktörésekor is bekérte a kórházba a szava-
zóurnát. Ki nem maradt volna a választásból. 

A papa kötötte a kópicokat, tartották a hagyo-
mányokat és gazdálkodtak az őrségi, nehezen 
megművelhető földön. Az Őrség panasza c 
könyvben olvashatunk róluk. Paradicsomi 
állapotok voltak akkor még a falun az Őrség-
ben, és Jászszentlászlón is, az anyai nagyszü-
leim homokos portáján. Mindkettő példaér-
tékű egyensúlyt tartott a környezettel. Nem 
volt a szemétre gondjuk, mert mindent hasz-
nosítottak, vagy megetettek az állataikkal. Az 
eszközeink, amiket kiállítunk egyrészt ezek-
ből a nagyszülői hagyatékokból származnak, 
másrészt a gyenesdiási és herendi és távolabbi 
barátaink ajánlották fel bemutatásra.

A kereskedői szakmának anyai ágon lehet 
megtalálni a családi gyökereit. Anyai nagy-
szüleim Jászszentlászlón éltek, ők vezették a 
falu egyik boltját és a családban négy keres-
kedő volt, édesanyámat is beleszámítva. Az 
első két évben az ő nevén ment a vállalkozás, 
Pápán kiadott engedéllyel és Gyenesdiási te-
lephellyel. (Tekintettel arra, hogy az akkor 
még Vonyarcvashegyhez tartozó Gyenesdiás-
ra az akkori tanácstól nem kaptunk a mi ne-

vünkre, és erre a helyre engedélyt.) Ők is 
beleszülettek a kereskedésbe. Születésem 
után a Pápa melletti Nórápon vezették az 
élelmiszerboltot és az Italboltot egy kis 
ideig. (Jelenleg Vilmos fiúnk folytatja ezt 
az üzletkötői vonalat.) Anyai kereskedő 
tatám, Jánosi Béla családunkban gyakran 
emlegetett mondása, mellyel négy gyer-
mekét oktatta (mind a négy sikeres, még 
élő és összetartó család): „Gyermekeim! 
Ha valamit venni szeretnétek, nyissátok 
ki a pénztárcátokat, nézzétek meg jól, 
mennyi van benne, és úgy költsetek, 
hogy mindig maradjon!”  Nehéz ezt ma 
a gyermekeinknek megtanítani, hiszen 

virtuális pénzekkel fizetnek, és sok a kísér-
tés. Az egyik leglényegesebb, és legnehezebb 
nevelési feladat az anyagiak megtervezése és 
beosztása a gyermekeink munkára nevelése 
mellett. Pedig arany igazság, hogy ha szeret-
jük a gyermekünket, akkor adunk neki kenye-
ret, de ha igazán szeretjük, akkor megtanítjuk 
kenyeret sütni. Anyai nagyanyám Kürtösi 
Mária is egy rendkívül erős hitű és akaratú, 
bölcs asszony, aki a négy gyermeküket becsü-
lettel, a legnagyobb háborús időszakban is az 
isteni törvények szerint nagy szorgalomra és 
tisztességre nevelte. Az ő életformájuk adta a 
legjobb mintát.

1990-től 2000-ig úgy teltek az éveink, hogy 
amikor becsengettek Herenden éltük a boldog 
pedagógus éveinket, kicsengetéskor pedig 
Gyenesdiáson hasznosan töltöttük a nyarat, 
gyermekeinkkel közösen építgetve a portán-
kat. 

András szombathelyi pedagógus család-
ból származik, Pék József középiskolai 
történelem-földrajz-magyar szakos középis-
kola tanár és Pék Zsuzsanna tanítónő gyer-
meke.  A szombathelyi Táncsics Mihály Fiú-
kollégium nevelőjeként majd igazgatójaként 
ment nyugdíjba. A fejlett pedadógiai érzéke 
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Andrásnak a családi és kollégiumi környe-
zetben alakult ki. Mindig is nagyra becsülték 
és csodálják ma is türelmét és hozzáértését. 
Magunk és gyermekeink képzésére mindig 
nagy gondot fordítottunk. Szülői felelőssé-
günk, hogy feltarisznyázzuk magunkat és 
gyermekeinket azzal a tudással és ismerettel, 
amellyel megállhatjuk közösen a próbatétele-
ket, ellenállhatunk a kísértéseknek és boldo-
gan, megelégedettséggel eleget tehessünk a 
küldetésünknek. A mai divatos szóval kife-
jezett előremenekülésen, a vállalkozásban és 
a magánéletben is az önképzést, a minőségi 
élet javítását, a szolgáltatás bővítését, a csa-
lád megerősítését, a szolgálatot értettük. És 
ami még nagyon fontos volt számunkra, hogy 
személyiségfejlesztésünket párhuzamosan 
végeztük. 

1990-1992. tehát a piackutató próbaidő-
szak volt. A meggyőződés kialakult, hogy 
ezzel itt érdemes foglalkozni. Elhatároztuk, 
hogy a magyarországi kerámiarégiók jelleg-
zetességeinek bemutatásához egy méltó kör-
nyezetet teremtünk. Lehetőséget adva arra, 
hogy a betérő vendégeinknek bemutathassuk, 
régi használati tárgyainkkal együtt. Célunk 
volt az is, hogy megmentsük ezt a lakóházat 
az utókornak, tartva a régi technológiát. 
Ahogy elődeink kitalálták az épület tájo-
lását, a környezetbarát építési anyagokat, 
az építést, ami önmagában is egy közös-
ségkovácsoló alkalom volt mindig is a vi-
déken. Összegyűjtve az építéssel kapcso-
latos örökölt tapasztalatokat. A kalákában 
történt munka akár az építéskor, akár a 
gazdaságban felbecsülhetetlen kapcsolati 
tőkét, találkozási lehetőséget jelentett az 
ott élőknek, a családnak és barátoknak. 
(Ebben egyre inkább hiányt szenved a ma 
embere a kulcsrakész házak átvételekor). 

A 2003-ban hirtelen elhunyt Kisházi Tamás, 
aki akkor Vonyarcvashegyen élt a családjával 
és Keszthelyen tanította mérnöktanárként az 
ácstanulókat, 1992-ben felvállalta, hogy ter-
vet készít az elképzelésünk szerint az átépí-
tésre. Örök hálával tartozunk lelkiismeretes 
és magas szintű szaktudásáért, a bátorságáért, 
hogy ár ellen is keresztülvitte az elképzelé-
sünket. „Ha már tisztán látják az itt élők, hogy 
mit akartok, biztosan mellé állnak az elkép-
zelésetekhez.” Úgy lett, ahogy megjósolta. 
Ahogy azt is, hogy ez a hely szakralitással 
rendelkezik az útszéli kereszt miatt, s hogy 
kedvenc találkozó helye és betérő lesz az úton 
lévőknek. A vendégeink úgy fogalmazzák ezt 
meg, hogy „megvan a helynek a szelleme”. 

Egy új ház felépítése is óriási kihívás, (ma-
napság, amikor szakemberekben a külföldi 
munkavállalás miatt egyre nagyobb hiányt 
szenvedünk), de egy meglévő, több mint 150 
éves lakóház átalakítása lakhatóvá, stílustö-
rés és szakmai melléfogás nélkül egy igazán 
szakembert próbáló feladat volt. Minden kre-
ativitásunkat igénybe vette, s a türelmünket, 
mert az ötletek nem jönnek varázsütésre. Ezt 
vállalta Tamás barátunk, aki nagy gonddal 

és odafigyeléssel segített nekünk kitalálni és 
apránként megvalósítani a kivitelezést. Ne-
hezítette a munkát, hogy négy sávos út terve 
készen volt a közútnál, ami miatt évekig ott 
lebegett a fejünk felett a kard, hogy egyszer 
csak megvalósul, és döntik az épületet. Öt 
évre írtuk ezt alá, közben Herendre mindig 
visszamentünk, éltük az aktív pedagógus há-
zaspári életünket. Ez volt Herend városának 
az egyik legszebb időszaka. Elkészült a Tor-
nacsarnok, az Iskolák felújítása. Iskolaszéki 
elnökként, András testnevelőként és képvise-
lőként, szorgalmazta a bővítését nagy sikerrel. 
Akkor még szó sem volt arról, hogy ezen az 
életformán változtassunk. Sikeresek voltunk 
mindig is a hivatásunkban, hiszen igazán 
szívből szerettük és szeretjük ma is a szak-
mánkat a tanítást és a nevelést. A gondviselés 
azonban ide állított bennünket szolgálatra, 
Gyenesdiásra. Ide a 122 éves kereszt mellé.  
Azzal kezdődött, hogy nyilvánvalóvá vált, 
hogy a Herendi Manufaktúra nem fogja tudni 
a nagy létszámú dolgozói létszámát fenntarta-
ni, s először is az iskolánál kellett változtatni. 
Érettségizetteket vettek fel, tehát a tantárgya-
im közül, amit a Porcelánipari Szakmunkás-
képzőben tanítottam a matematika és a fizika 

kiesett, maradtak a szakmai tárgyak, mint a 
szakmai számítások, szakrajz, és a létszám 
fokozatosan csökkent, a mai napig is egészen 
alacsony (talán 20 alatti). Aztán több száz em-
bert kénytelenek voltak elbocsátani. Flórián 
gyermekünk 1995-ben megszületett. Vele is 
otthon voltam három évig. Reménykedtem 
benne, hogy nem lesz drasztikus a leépítés, a 
gazdaságban is pozitív fordulat áll be, de nyil-
vánvalóvá vált, hogy válság felé közeledünk. 
Azokban az években szereztem a nyelvvizs-
gát németből és végeztem el a kereskedelmi 
és idegenforgalmi manageri képzést, a szá-
mítástechnikai ismereteket, a sportvonalon 
pedig az ISE képzésén keresztül jártuk ki a sí 
és snow board oktatói képzéseket Andrással 
itthon és Ausztriában. (Azért is vállalták be fi-
aink is ezeket a sportképzéseket, mert komoly 
előképzettséget kaptak a gyermekkorukban 
hozzá.) El kellett tehát döntenünk, hogy mi 
legyen, másodállásom volt addig a Kerámia-
ház, három év után felvettem főállásba, mel-
lette korrepetáltam matematikából és fiziká-
ból, Herenden és Gyenesdiáson is. Egy évig 
innen járt András tanítani Herendre, vitte ma-
gával reggelente az akkor nyolcadikos Vilmos 

gyermekünket. Aztán András kivett 2000-ben 
egy év fizetés nélküli szabadságot a herendi 
iskolában, hogy lássuk mire képes ez a vállal-
kozás, ha egész évben üzemeltetjük. Eltart-e 
egy családot? Akkor fejlődött nagy ütemben 
a termálrégió, s az egész évben működő fog-
lalt hetek, üdülési jogok behozták a vendége-
ket a téli időszakban is. Közben a Turisztikai 
Egyesületünk is megerősödött Szalóki Jenő 
polgármester, az akkori képviselőtestület és a 
turisztikai szakembereink jóvoltából. A döntő 
érv, ami miatt egyértelművé vált, hogy ezután 
Gyenesdiáson kell a szolgálatunkat folytatni 
az az, egyértelmű tény, hogy 1990, vagyis 
a rendszerváltás óta itt ugyanaz a képvise-
lőtestület és polgármester kormányozott, 
pontosabban fogalmazva hangolta össze az 
egyre bővülő létszámú civilszervezetek alul-
ról jövő kezdeményezéseit. A település szinte 
valamennyi, ma is rendszeresen megtartott 
programja mögött egy-egy aktív civilszerve-
zet, közösség, pontosabban erős hitű csalá-
dok és tagok állnak, akiknek a munkáját az 
Önkormányzat támogatja és segíti. Ezek a 
civil szervezetek alkotják Gyenesdiáson a 
bázist. Ez a sikere titka. Ameddig ezt sikerül 
megtartani, és a döntések konszenzusból tör-

ténnek, vagyis a választók elképzelése és 
egyetértése alapján, addig fenntartható 
a fejlődés. Óriási a kísértés, hogy az így 
kialakult képen változtasson-e a település, 
de biztosan tudjuk és meggyőződésünk, 
hogy a családbarát jelleget és a civilszer-
vezeteket kell erősíteni, mert a települé-
sünk környezeti és közösségi adottsága 
ennek felel meg a legjobban. Annak ér-
dekében, hogy a magunk erejéből, külső 
nyomás nélkül meg tudjuk tartani a las-
sabb, de fenntartható fejlődést.

1998-1999. a hátsó épület tervezésének 
és építésének időszaka volt. Több mindent 
meg kellett oldani: Nem volt fűtésünk, ki kel-
lett alakítani a hátsó épületben a gázkazánt, 
a garázst a járműveknek, az áru raktározását, 
az áruátvétel biztonságossá tételét, egy be-
mutatóterem kialakítását, ahol a főbb régi-
ók darabjait kiállíthatjuk. A gyártás helye is 
ide került a későbbiekben, amikor az egyedi 
megrendelések és korongos bemutatók darab-
jainak égetését kellett megoldani. Késett az 
építkezés a szárazság és az alacsony vízállás 
miatt, nem tudtak nádat aratni, így az építke-
zés befejezése a tervezetthez képest későbbre 
csúszott. 2000-re, a Millennium évére. 

Abban az évben készült a Községháza is. 
Egyik reggel éppen Szalóki Jenő polgármes-
ter úr ellenőrizte az akkor még nagy gödör 
mellett az építkezést, amikor beszédbe ele-
gyedtünk. Lelkesedésének adott hangot, hogy 
milyen jól haladunk és hogy egy avatást fel-
tétlenül szervezzünk az épület átadására. Szí-
vesen eljön a szalagvágásra, és hívjam meg a 
kultúrcsoportokat, biztosan összehoznak vala-
mi jó kis műsort. Így is lett. Aztán kiválasztot-
tuk a nyár derekában a július 25-ét, az utazók, 
a kereskedők és a gerencsérek védőszentjé-
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nek napját. Összehívtuk az első alkalomra a 
portánk építőit, barátainkat, üzletfeleinket, 
a fazekasokat, és a keramikusokat.(Akkor 
mindössze harmincegynéhányan voltak, ma 
kb. 110 beszállító van, egytől egyig magyar 
készítő, leginkább családi vállalkozások.) 
Azóta 15. alkalommal került sor a Kris-
tóf-napi Házünnepre. A délutáni órákban a 
kirakodóvásárral, játszóházzal kezdődik. A 
nagy meleg révén a műsort az esti órákra, ál-
talában ötre szervezzük és 2-3 órás. Az elején 
az ökumenikus áldást családi ünneplés követi, 
a Kristófok köszöntése (Nyolcadikos korában 
Flórián gyermekünk fel kívánta venni a Kris-
tóf nevet. Engedtünk a kérésének, mert sokan 
azt hitték, hogy Kristóf a kisebb gyermekünk 
neve, azért van éppen a házünnepünk akkor. 
Sokszor így szólították az iskolában.), majd 
a helyi és meghívott csoportok és civilszer-
vezetek bemutatói következnek. Csányi Zol-
tán barátunk jóvoltából évek óta videofelvétel 
készül a házünnepről. Finta Maya, a család 
fényképésze dokumentálja az ünnepeinket és 
a rendezvényeinket. Reméljük az utódaink is 
olyan hálásak lesznek ezért nekik, mint ahogy 
mi, a benne szereplők.

Az egyik ilyen alkalommal kerültek fel az 
oromfalakra a dátumok és a monogramok, 
melyek Dr Halmos Ferenc bándi mérnök-
keramikus barátunk munkája. A K-i falon az 
1986, OI és JM látható: 1896-ban már örö-
költék a lakóházat, az első telekkönyvi be-
jegyzés szerint, szüleim monogramja, Orbán 
István és Jánosi Mária, vagyis az első gene-
ráció a portánk életében. A lakóházunk NY-i 
falán a KERÁMIA felirat felett 1992, PA és 
OJ: a lakóház átépítésének éve és kettőnk 
monogramja, Pék András és Orbán Julianna. 
A  hátsó épület NY-i oromfalán a J&A felirat 
felett  2000, PV és PF  Pék Vilmos és Pék 
Flórián  Így jelenik meg a három generáció. 
A negyedik generáció, vagyis az unokák ne-
veinek szerepeltetésére is meg vannak már az 
ötleteink.

  2000-ben, az első Kristóf-napon 
tettünk egy Jelképes örökbefogadási nyi-
latkozatot, amelyben vállaltuk, hogy a 
négy intézményt, a herendi iskolát, óvodát 
és a gyenesdiási iskolát és óvodát lehetősé-
geinkhez mérten támogatjuk, példát adva 
arra, hogy csak a közös összefogással tudunk 
fejlődni. Hála a közösségnek, az iskolában és 
az óvodában ma is jelentős szülői és támoga-
tói segítséggel történnek a rendezvények és a 
fejlesztések. Flórián gyermekünk a nagycso-
porttól kezdve járt a Gyenesdiási Óvodába és 
a Művészeti Ált. Iskolába. A Szülői Munka-
közösségben aktív és lelkiismeretes szülőkkel 
dolgozhattam együtt, felhasználva a herendi 
iskolaszék elnöki tapasztalataimat. Az isko-
lavezetés részéről megkaptam a lehetőséget, 
hogy Szülői Munkaközösségi SZM Hírlevelet 
szerkeszthessek. Ezt Flórián ballagásáig szer-
kesztettem. Ennek közvetlenül az lett a legna-
gyobb hozadéka, hogy a szülők, nevelők és 
gyermekek havonta egyszer tájékozódhattak 

az adott időszakra eső feladatokról, progra-
mokról. Az összefogásnak egy hírcsatornája 
indult el. Azóta az információs csatorna válto-
zott, de az igény megmaradt az összefogásra 
és úgy látom, hogy sikeresen is működik. Így 
sikerült az erőket összpontosítani az iskolabő-
vítéskor és a közlekedési lámpa engedélyezte-
tésekor és még sorolhatnám az alkalmakat.

 A sport vonalon a herendi időszak-
ban a vándortáborokat, hegyi túrákat Auszt-
riába, sítúrákat először Szlovákiába, majd 
Ausztriába, a Gaal part-
nerkapcsolat elindulásától 
a hegyi túrákat tíz éven 
keresztül, évente két alka-
lommal szerveztünk és ok-
tattunk. Legújabb terveink 
között van a Dunántúlon 
Nagykanizsa irányából, 
Zalaegerszeg, Csehimind-
szent, Keszthely, Sümeg, 
Veszprém, Tata irányába 
egy a Magyar Zarándokút-
hoz hasonló útvonal kiala-
kítása. Ebben a tengelyben 
több zarándokút már rég-
óta működik, de ezek egy-
séggé szervezése, zarán-
dokközpontok kialakítása 
még nem történt meg. Erre 
felbecsülhetetlen szükség és igény látszik. A 
Magyar Zarándokutat tavasszal jártuk végig. 
Leírhatatlan lelki és testi töltekezést jelentett.

 A népzenei vonal anyai nagy-
apámtól származik, akiről már írtam a ke-
reskedés kapcsán. Ő volt az, aki nagy citerás 
lévén felhívta szüleim figyelmét, hogy ezt a 
képességemet fejlesszék. Ugyanakkor édes-
apám igazán nagy harmonikás és a szó klasz-
szikus értelmében nótás kedvű volt. Az idén 
lenne 85 esztendős, (ahogy öreg betyárunk, 
Kovács Péter tanár úr). 1990-ben, éppen a 
vállalkozásunk kezdő nyarán, hirtelen egy 
szép augusztusi napon Gyenesdiásról haza-
térve Pápára, éjjel agyvérzést kapott és szept-
ember 1-én eltemettük. Harminc évesen ért 
az életem első nagy vesztesége a halálakor. 
Hálával és örömmel tölt el bennünket, hogy 
sikerült megvalósítani, amit sugalmazott és 
megálmodott, Ő, vagy általa a Teremtő. Min-
den esetre 25 év távlatából tekintve a döntés a 
lehető legjobb volt.

 Az örökség és a talentum kötelez. 
Kötelez, hogy amit a Jó Isten és általa a család 
és a barátok, nevelőink és még sorolhatnám 
hányan a tarsolyunkba hozzá tettek, azzal jól 
gazdálkodjunk. Amit csak lehet, azt átörö-
kítsünk. Ha lehet a megfelelő helyre, hogy a 
magocska szárba szökkenhessen. Nagy fává 
terebélyesedjen, ami árnyat és elégedettséget 
ad. Ez az élő hagyományőrzés.

 Megmenteni, átmenteni az utókor-
nak, amit csak tudunk, legyenek azok fák, 
népdalok, táncok és mesterségek, akár a ko-
rongozás, szokások, családi tradíciók. Mert 
nemcsak az igaz, hogy az apák, szülők bűne a 

gyermekekre száll, de az áldása még inkább. 
Ez a mi missziónk.

 Ezért van a sok erőfeszítés: a tájba 
simuló népi építészet szerint felépített lakó-
házunk, az életformánk, a nyolc éven ke-
resztül rendszeresen szervezett  Keszthely-
vidéki Citerás Betlehemezés, a Gyenesdiási 
Dalárdával és a Gyenesi Négyessel vállalt 
fellépések, a stúdiómunkák, a kiadott cd-k 
és Dvd-k (Ide hallik a gyenesi harangszó, 
Gyenesdiási Dalos Körkép, Betyárlegen-

da, s a készülő Katona-
dalok ), az András által 
vállalt korongozásokkal 
az utánpótlás nevelése, a 
Tündérkert mozgalom, 
az idősek pasztorációja a 
Kapernaumban….

Ehhez kell a sok imád-
ság, hogy azokat az erőket 
vonzzuk be, akik ezt erő-
sítik, mert csak a magunk 
erejéből nem lennénk rá 
képesek. Magunkkal sem-
mit nem viszünk. Csak az 
számít, amit magunk mö-
gött hagyunk. 

Amit szem előtt tartunk, 
s akár az ajtófélfára is fel-
írhatnánk: Szeresd feleba-

rátodat, mint tenmagadat. Aki jót tehet, s nem 
teszi azt, bűne az annak. S ki milyen mércével 
mér, annak is olyannal mérnek… Ez a válasz 
a megbocsátásra, az irgalmasságra s az ada-
kozásra.

 Ezt tesszük nap, mint nap, a Gond-
viselő segítségét kérve és segedelmét kapva. 
Onnan kaphatjuk az erőt, ami nap, mint nap 
kevésnek bizonyul, de a végére beteljesül. 
És ekkor nem számít, hogy melyik gyüleke-
zethez tartozunk, református, katolikus vagy 
evangélikus, esetleg zsidó. A lényeg, hogy 
felfelé nézzünk, és felfelé törekedjünk. Ha 
elestünk keljünk fel, segítsük fel egymást és 
ne nézzünk hátra. Kapaszkodjunk az eke szar-
vába és csak előre, irgalmas, megbocsátó és 
hálatelt szívvel. 

  Ahogy polgármesterünk Szalóki 
Jenő mondta 2000-ben, az első Kristóf-
nap megrendezésére bíztatva, ha valamit 
elérünk, felépítünk, akkor meg kell azt 
ünnepelnünk. Ha tehetjük, akkor azokkal 
együtt, akik ennek a sikernek az elérésé-
ben velünk együtt részt vállaltak. Nem esett 
ez igazán nehezünkre, mert sokan osztoztak 
és osztoznak ma is benne, hiszen szinte va-
lamennyi, egy-egy közösséggel együtt elért 
eredmény. 

Ezért is tekintünk minden dicséretre, sikerre 
és elismerésre úgy, mint az Isten ajándékára, 
mellyel bennünket, közösségeinket megaján-
dékozott.

Köszönjük a Gondviselőnek, s mindazok-
nak, akik együtt járták velünk ezt az utat!

Szeretettel a Pék család nevében 
Pékné Julika
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SPORT

Nyugat – Balatoni Regionális Sport-
centrum Egyesület Röplabdaközpont 
(NYBRSE) hírei:

Mozgalmas hónapot tud maga mögött az 
Egyesületünk. 

A júliusi híreinkben jeleztük, hogy ismét 
rangos országos strandröplabda versenyek 
kerülnek megrendezésre a Diási Játékstran-
don.

Július 18-án volt az U15 korosztály Strand-
röplabda Magyar Kupa döntője. A versenyen 
a Sebestyén Flóra – Vasvári Eszter páros 
képviselte az Egyesületünket, a települést. 
Remek játékkal jutottak el 18 csapat közül 
az elődöntőbe. Sajnos itt kikaptak a későbbi 
győztes párostól, de a bronzmérkőzésen már 
magabiztosan győztek és lettek 3. helyezet-
tek.

Összesítve a 2015. évi nyári strandröplabda 
országos versenyeredményeket a NYBRSE 
az Egyesületek közötti versenyben az 1. he-
lyen végzett. 

U15 III. hely (Sebestyén Flóra – Vasvári 
Eszter), 

- U17 I. hely (Héri Sára – Tóth – Lakits 
Petra, 

- V. hely (Hegyi Bianka – Vasvári Eszter)
A következő héten július 25 -26-án pedig 

az Országos Strandröplabda Bajnokság 3. 
fordulója került megrendezésre. A verseny-
re csúcsnevezés érkezett! Magyarországon 
strandröplabda versenyre ekkora létszám még 
soha nem nevezett. 22 női és 24 férfi páros 
jelezte indulási szándékát, ez közel 100 ver-
senyzőt jelentett. Ez az Egyesületünk számára 
óriási kihívást jelentett. Az Elnökség ezért kü-
lön ülésezett és tárgyalta meg a teendőket. A 
megrendezésben hathatós segítséget kaptunk 
az Önkormányzattól. A helyszíni és a későbbi 
visszajelzések szerint nagyon magas színvo-
nalon, profi módon lett megrendezve mindkét 
verseny. Az Egyesületünk sportolói nagyon 

sokat segítettek, óriási munkát végeztek, ezért 
mindenkinek külön köszönet jár! A képen az 
eredményhirdetés, elől a segítők. 

A felnőtt Országos Strandröplabda Bajnok-
ságon indultak saját versenyzőink is. 

A felnőtt női mezőnyben első alkalommal az 
U17 –es Strandröplabda Bajnok Héri Sára- 
Tóth – Lakits Petra, a férfi mezőnyben pe-
dig a Kiss Dániel – Pordán Áron párosok 
neveztek.

A Lányok mindjárt az elején nagyon ke-
mény ellenfelet kaptak. A 4. helyen kiemelt 
páros ellen óriási csatában, a döntő játszmát 
megnyerve léptek tovább. Sajnos a követke-
ző mérkőzés már nem sikerült így, kikaptak, 
de így is életük első, a felnőttek közötti ver-
senyben az előkelő 9. helyen végeztek a 22 
párosból.

(Itt kell megjegyezni, hogy Héri Sára a Ma-
gyar Utánpótlás Válogatottal, részt vett és 
játszott a horvátországi Pulán rendezett nem-
zetközi tornán, ahol a nagyon megbízható, jó 
játékával hasznos tagja volt a csapatnak. A 
képen, a tornán résztvevő Amerikai Váloga-
tottal, a kép jobb szélén, guggolva 1 –es szá-
mú mezben Héri Sára.)

Tóth – Lakits Petra pedig a Magyar Strand-
röplabda Válogatottal a csehországi Brno 
–ban az U20, U18 MEVZA Nemzetközi Tor-
nán óriási sikert ért el az érdi csapattársával. 
Az U18 mezőnyben a 4. lettek, úgy hogy ők 2 
évvel fiatalabbak voltak, mint az ellenfeleik. 
A képen balról Tátrai Nikoletta DELTA RSE 
Érd, jobbról Tóth – Lakits Petra NYBRSE 
Gyenesdiás) 

Visszatérve a gyenesdiási Országos Strand-
röplabda Bajnoksághoz a férfiak mezőnyében 
is nagyon szép eredménynek örvendhettünk. 

A Kiss Dániel – Pordán Áron páros győzel-
met – győzelemre halmozva egészen az elő-
döntőig jutottak, végül az előkelő 6. helyen 
végeztek. 

A hazai és a korábbi eredményeikkel együtt 
jogot szereztek, az augusztus 8-án, Budapes-
ten rendezett döntőben az indulásra. 

A ranglista pontok szerint a páros a teljes 
férfi mezőnyben a 12. helyen várhatja a döntő 
sorsolását.

Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak 
és a Kerámia Háznak az ajándéktárgyakért.

Király András elnök

A Kinizsi SK megyei II. o. felnőtt férfi lab-
darúgó csapatának őszi sorsolása

08.15, 17:30: KINIZSI SK GYENESDIÁS - 
ZALASZENTIVÁN SE

08.22, 17:30: FC KESZTHELY MILEFA - 
KINIZSI SK GYENESDIÁS

08.29, 17:30: KINIZSI SK GYENESDIÁS - 
ZALAAPÁTI SE

09.06, 16:30: AF PÁTERDOMB LSC - - 
KINIZSI SK GYENESDIÁS

09.12, 16:30: KINIZSI SK GYENESDIÁS - 
REZI PETŐFI SK

09.20, 15:30: Z-SERVICE ZALASZENT-
MIHÁLY SE - KINIZSI SK GYENESDIÁS

09.26, 15:30: KINIZSI SK GYENESDIÁS - 
KSE VÁRVÖLGY

10.04, 15:00: SÁRMELLÉK FC - KINIZSI 
SK GYENESDIÁS

10.10, 15:00: BÖDEI SE - KINIZSI SK 
GYENESDIÁS

10.17, 14:00: POLICE - OLA LSK - KINI-
ZSI SK GYENESDIÁS

10.24, 14:00: KINIZSI SK GYENESDIÁS - 
LE ALSÓPÁHOK

10.31, 13:30: KINIZSI SK GYENESDIÁS 
- - ZALASZENTGYÖRGY SE

11.08, 13:30: CSERSZEGTOMAJI SK. - 
KINIZSI SK GYENESDIÁS

11.14, 13:00: KINIZSI SK GYENESDIÁS 
- TÜRJE SE

11.22, 13:00: NAGYKAPORNAK KSE - 
KINIZSI SK GYENESDIÁS
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS
im August und September 2015

Musikabende im Gemeindehaus
Mittwoch, 12. August um 20 Uhr – Konz-

ert mit leichter, sommerlicher Musik. 
Mitwirkende: Alföldi Nelli und Csikár Lívia 
- Geige; Felföldi Olivér am Cello, Miklós 
András - Bratsche und Alföldiné Szelestei 
Ágnes - Flöte.

14-15-16. August ab 10 Uhr – „Rockabil-
ly Feeling” mit Los AnGyenes im Kárpáti 
Park

Auf ein Neues! Auch in diesem Jahr 
können sich alle Interessierte wieder 
auf eine 3-tägige fantastische Zeitreise 
in die 50er Jahre freuen. Los AnGyenes 
American Car Club – amerikanische Au-
tos, Rock´n-Roll auf dem Kárpáti-Platz (ne-
ben dem Markt). Sehenswerter Auto-Korso 
mit Cadillac, Oldsmobil, Chevrolet. Pin-Up 
Schönheitswettbewerb. Namhafte Musiker 
und Darsteller, u.a. das ungarische Rocka-
billy Trio „Iron Cats”. Ende ca. 02.00 Uhr

Samstag,  15. August ab 11 Uhr
Eröffnung des Festetics Pferderennens 

im Festetics-Schloss und Park - Husaren-
vorführung und Kutschenparade, Vorfüh-
rung der Georgikon Reitschule, ungarische 
Pferderassen, Reiten und Kutschenfahrt, 
Kunsthandwerk, Schmankerl-Stände und 
Weinverkostung.

Sonntag, 16. August ganztägig 
Festetics Pferderennen – Vorlauf des 

Nationalen Reiterfestivals - Es ist wieder 
soweit! Nun schon zum 6. Male in Gyenes-
diás auf der Pferderennbahn bei der Fa-
ludi-Wiese. Spannende Qualifikationsläufe, 
Überraschungen für Kinder und Vieles 
mehr! Den ganzen Tag ein richtig buntes 
Pferdeprogramm für die ganze Familie.

Weitere Informationen und Anmeldung für 
Teilnehmer: Zoltán Varga

Email: khelikon.vazo@gmail.com, Tel.: 06 
30/402-2624

Mittwoch 19. und Donnerstag 20. August 
Anlässlich des Stephans-Tages und des 

St.Ilona-Kirchweihfestes wird am Mittwoch 
19. August morgens ab 8 Uhr im kleinen 
Hirtenhaus  Brot gebacken. Gemeinsam 
Zutaten mischen und den Teig kneten  – das 
verbindet.

Abends um 18 Uhr wird im Gemeinde-
haus eine Gemäldeausstellung des Malers 
Jan ten Hove eröffnet, und um 19 Uhr findet 
im Rahmen der Gyenesdiáser Musikabende 
ein Konzert der Sängerin Maczkó Mária 
in der Gyeneser St.Ilona-Kirche statt.

Am Donnerstag, 20. August ist Stephans-
Tag, ein ungarischer Nationalfeiertag. 

Alle Geschäfte und Dienstleister haben 
geschlossen - außer Restaurants. 

27-28-29-30. August - II. Balatoner VW 
Sommer-Abschiedsfest

Haben Sie auch einen VW-Käfer-Spleen? 
Eventuell sogar nicht nur einen kleinen? 
Dann dürfen Sie sich das Treffen der VW-
Käfer nicht entgehen lassen!

Donnerstag, 27. August – Käfer-Registra-
tion bei Caravan Camping (Adr. siehe weiter 
unten), am Abend Party

Freitag, 28. August – ab 11 Uhr Spielecke 
für Kinder, um 17.30 Uhr Abfahrt mit Fahr-
rädern zum Darnay Weinkeller, dort um 
19.30 Uhr „Betyár”-Vorführung. Die Autos 
können auf dem Caravan Campingplatz ge-
parkt werden.

Samstag, 29. August – um 11 Uhr „Käfer-
Korso” – Route:  Gyenesdiás, Vonyarcvash-
egy, Balatongyörök Szép kilátó, Balatoned-
erics, Szigliget, St. György-Berg und zurück 
(40 km), ab 16.30 Uhr Orientierungswettbe-
werb nach Zeit, ab 20 Uhr Party mit Tombola

Sonntag, 30. August – um 10.45 Uhr ge-
meinsame Abfahrt der Käfer zur Keszthely-
er Hafenmole, um 11.15 Uhr Promenaden-
schifffahrt, danach Abschied

Weitere Informationen:  Caravan Cam-
ping *** Gyenesdiás, Madách u. 43, www.
caravancamping.hu 

per Mail info@caravancamping.hu oder 
Tel.: +36 83/316-020

oder im Tourinform Büro Gyenesdiás, Hu-
nyadi u. 2, Tel.:  +36  83/511-790 

Samstag, 29. August, 20 - 22 Uhr – Voll-
mondwanderung in den Keszthelyer Ber-
gen. Vielleicht kennen Sie die Wanderwege 
schon am Tage, aber bei Dunkelheit sieht 
alles anders aus. Bequeme Kleidung und 
feste Schuhe. Nicht vergessen: Stirn- oder 
Taschenlampe, Trinkwasser, Mückenspray 
und etwas MUT! 

Treffen 19.45 Uhr beim Haus der Natur Be-
sucherzentrum, 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 
4

Ungarische Führung, Teilnehmergebühr: 
800 Ft/Person

Organisation und Infos: Haus der Natur Be-
sucherzentrum, Tel. +36 30/239-9894, 

E-mail: termeszethaza@bakonyerdo.hu

Sonntag, 6. September, 11 – 16 Uhr - Tri-
al Motorrad-Turnier auf der Gyenesdiás-
er Faludi-Wiese. Mit „K-K-K” (Konzen-
tration, Koordinierung der Bewegungen 
und Körperbeherrschung) geht es geschickt 
durchs Gelände und über Stock und Stein. 
Geschicklichkeit statt Raserei. Eintritt frei. 
Jeder ist willkommen. 

Veranstalter: First Section Trial Team

Samstag, 12. September , 14.30 – 22 Uhr 
– Weinlesefest als Abschluss der Saison

Es ist wieder Zeit zum Feiern! Immer im 

September findet in Gyenesdiás das tradi-
tionelle Weinlesefest statt. Das ist ein rich-
tiges Highlight zum Abschluss der Saison. 
Beim Kreisverkehr wird mit der alten Wein-
presse gekeltert, danach gibt es einen festli-
chen Umzug durch das Dorf bis zum Kár-
páti-Platz (neben dem Markt), wo ab 15.30 
Uhr  Folklore-Programme, Kunsthandwerk-
ermarkt, Vorführungen von altem Handwerk 
auf die Gäste warten. Most- und Weinprobe, 
Kesselgulasch. Alle sind herzlich willkom-
men und werden sicher wie in jedem Jahr 
begeistert sein. Eintritt ist frei.

Weitere Informationen in der Klub-Biblio-
thek, Tel. +36 83/314-507 oder +36 20/9769-
225 oder im Tourinform Büro Gyenesdiás, 
Hunyadi u. 2, Tel: +36 83/511-790  

Donnerstag, 17. September um 16 Uhr 
im Gemeindehaus

100 Jahre Ungarischer Hebammen-
Dienst - Zu Ehren der Hebammen und der 
stillenden Mütter findet im Gemeindehaus 
eine Veranstaltung unter dem Motto „Stillen 
unterstützen – Mütter in den Mittelpunkt” 
statt.

Seit 1992 gibt es die Weltstillwoche. Die 
Mütter und ihre Bedürfnisse stehen dabei im 
Mittelpunkt. Ihnen zu helfen, sie zu stärken 
und zu beschützen sind zentrale Aufgaben 
der Hebammen.

Samstag, 19. September von 14 – 20 Uhr 
– 4. Gyenesdiáser Kartoffel-Tag auf dem 
Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt

An diesem Tag dreht sich alles um die 
Kartoffel-Knolle. Die Veranstaltung wird 
in Zusammenarbeit mit dem Gyenes-
diáser Gemeindeamt und dem Agrarzen-
trum der Keszthelyer Pannon-Universität 
(Kartoffel-Forschungszentrale) organisiert.

14.00 Uhr: Eröffnung
Auf dem Marktplatz werden die ver-
schiedenen Keszthelyer Kartoffelarten 
vorgestellt. Sie werden auch zum Kauf an-
geboten. Es gibt Fachberatung, Tipps und 
Antworten auf Ihre Fragen. Danach begin-
nen die Vorbereitungen für den Koch- und 
Rezeptwettbewerb. Vorherige Anmeldung 
ist erforderlich.

Weitere Informationen über den genauen 
Programmablauf waren bei Redaktionss-
chluss noch nicht bekannt und folgen in der 
nächsten Ausgabe oder sind im Tourinform 
Büro erhältlich.

Auch im Herbst 2015 die erfolgreiche 
Kampagne BALATON+ 

Der Balaton ist nicht nur im Sommer eine 
Reise wert. Auch im Frühling und Herbst 
gibt es viel zu erleben und zu entdecken. 
Nach der vorjährigen Aktion „BALATON+ 
Herbst” und der diesjährigen Kampagne 
„BALATON+ Frühling” wird das Projekt 
deshalb weiter ausgearbeitet. 
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Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

Die Frühlings- und Herbst-Kampagnen 
zeigen, dass es neben der sommerlichen 
Badesaison auch zu den anderen Jahresze-
iten ein schönes Leben am Balaton gibt. Ziel 
ist es, mehr Touristen für unsere Balaton-
Region zu interessieren und ihre Zahl zu 
vergrößern. Im Mittelpunkt hierbei stehen 
Herbst-Aktivitäten, Kultur, Entspannung, 
Gastronomie. Die Programme beinhalten 
Wanderungen, Fahrradtouren, örtliche Pro-
gramm-Angebote, Wettkämpfe und Spiele. 
Neuen Ideen und neuen Kontakten stehen 
wir offen gegenüber.

In diesem Jahr finden zwischen 25. Sep-
tember und 5. Oktober themenbezogene 
Wein- und Gastronomie-Veranstaltungen 
statt, die von unserem bekannten Gastro-
Blogger Somogyi Zoltán Max organisiert 
werden. Bereits im Frühjahr rief er eine Bal-
atoner Kursreihe ins Leben, die mit großem 
Interesse von Vielen besucht wurde.   

Balatoner Wein und Gastronomie – Ge-
schmack, Kenntnis, Erlebnis

Balaton, Wein, Gastronomie, lokale Werte 
– die Kurse geben Bewohnern ländlicher Re-
gionen die Möglichkeit, interessante, erfol-
greiche und berühmte Leute zu treffen und 
von ihren beruflichen Erfahrungen zu hören 
und zu profitieren. Die Grundidee kam von 
Somogyi Zoltán Max (maxgastro), der auch 
Organisator und Gastgeber ist. Die eingelad-
enen Gäste und ihre Themen beziehen sich 
in erster Linie auf den Balaton, Wein und 
Gastronomie sowie regionale Werte und Tra-
ditionen.

Am Freitag, 25. September um 17 Uhr 
hat Max den Weinspezialisten Trombi-
tás Tamás vom Restaurant Miakő in den 
Darnay Weinkeller eingeladen (Gyenes-
diás, Darnay utca 10). Ein ungewöhnliches 
Weinerlebnis. Es wird nicht nur über den 
Wein geredet, es werden auch Musik sowie 
erlesene, mit Preisen ausgezeichnete Weine 
der regionalen Winzer und köstliche Snacks 
angeboten. Alle Interessierte sind herzlich 
eingeladen, an einem spannenden Gespräch 

über Wein, Gastronomie und Kultur teil-
zunehmen.  Teilnehmergebühr: 3.500 Ft / 
Person

Am Tag darauf erwarten unsere gastrono-
mischen Partner des Touristischen Vereins 
ganztägig alle interessierten Gäste zu dem 
Programm „So schmeckt Gyenesdiás”. 
Daran nehmen teil: das Karám Büfet am 
Gyeneser Lido-Strand, die Piroska Csárda, 
das Sporthaus, die St. Ilona Csárda, die To-
rony Csárda und zum Abschluss des Tages 
der Darnay Weinkeller. In jedem dieser Häu-
ser gibt es ein spezielles dreigängiges Menü 
mit Wein (Sirupsaft für die Kinder) und ein 
kleines Unterhaltungsprogramm. 

Interessierte Gäste können ein Ticket für 
die Teilnahme erwerben, sich für drei der 
oben genannten Häuser entscheiden und sich 
dort das angebotene Spezial-Menü schmeck-
en lassen. Ein Pferdewagen oder Chauffeur 
mit Auto fährt die Gäste sozusagen von 
Tisch zu Tisch in den drei ausgewählten Res-
taurants. Der Tag endet mit einem Besuch 
im Darnay Weinkeller. Neben einem fröh-
lichen Unterhaltungsprogramm, köstlichen 
Weinen und netten Gesprächen kann Kun-
sthandwerkliches bestaunt werden. Korb-
flechter und Fachgruppen für Volks- und 
Handwerkskunst stellen ihre Arbeiten an 
kleinen Ständen aus.  

Am Samstag, 3. Oktober erwartet Max 
den dreimaligen ungarischen Meister-Som-
melier Kovács Antal zu einer weiteren gan-
ztägigen Veranstaltung. Dann dreht sich alles 
um den Wein. Herr Kovács führt die Teilne-
hmer in die Welt des Weins, Ausbau- und 
Herstellungstechniken, Weinprobe, Speisen- 
und Wein-Harmonie. Es wird dabei deutlich, 
wie sehr sich die viele Mühe und Arbeit mit 
dem Wein lohnt.  

Der genaue Veranstaltungsort war bei 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt. In der 
nächsten Ausgabe unserer Zeitung werden 
wir nähere Einzelheiten bekannt geben.

Weitere Informationen: Somogyi Zoltán 

Max, bk@maxgastro.hu, www.facebook.
com/BalatoniKurzusok

September-Programme auf dem Bala-
toner Fisch- und Kleinbauernmarkt

Samstag, 12. September – Weinlesefest in 
Gyenesdiás, nach dem Festumzug weiteres 
Programm auf dem Markt und Kárpáti-Platz 

Samstag, 19. September – Kartoffeltag 
auf dem Markt und Kárpáti-Platz

Samstag, 26. September – buntes Pro-
gramm im Rahmen des St. Michaels-Tag-
es auf dem Markt und Kárpáti-Platz

Marktöffnungszeiten: Montag – Donner-
stag ab 16.00 Uhr, 

Freitag, Samstag und Sonntag ab 14.00 Uhr

Haus der Natur Besucherzentrum
Themenbezogene geführte Wanderungen 
finden im August mittwochs und samstags in 
ungarischer Sprache statt. 

Anmeldungen am Vortag bis 16 Uhr er-
forderlich.

Teilnehmergebühren: Erwachsene 600 Ft, 
Schüler und Rentner 400 Ft, Kinder 200 Ft

Außerdem am 29. August von 20 – 22 Uhr 
die Vollmondwanderung in den Keszthe-
lyer Bergen (detaillierte Beschreibung siehe 
weiter oben).

Organisation und Infos: Haus der Natur Be-
sucherzentrum, Tel. +36 30/239-9894, 

E-mail: termeszethaza@bakonyerdo.hu
Adresse: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4 

(neben dem Festetics Imre Tierpark)

APRÓHIRDETÉSEK
Kerékpárok kiváló minőségben eladók! Szinte 

minden típusban, jó felszereltséggel, angol 
Reynolds, Colombus, CR-MO vázakkal. Továbbá 
kiegészítők, cipők, pedálok, ruhák, alkatrészek és 

egyéb tartozékok. Érd: 06 30/469-4231

Keszthelyen hat-lakásos társasházban kétszobás 
földszinti nagy teraszos lakás eladó vagy 

elcserélhető! Zárt udvar, fedett gépkocsi beálló. 
Minden megoldás érdekel. (lakás, kis ház, 

házrész...) Hívjon a 06-20/7757619 telefonszámon 
és megbeszéljük!
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Szent Glória
Temetkezési KFT

Gyenesdiás
Kossuth Lajos u. .

Nyitva: H-P  tól- h-ig
Éjjel –Nappal hívható:

    vagy
   

Hamvasztásos temetés:
 Ft-tól   Ft-ig

Koporsós temetés:
  Ft-tól   Ft-ig

További információ temetkezésünkről
az alábbi linken kaphat:

http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

LANDEK VERA
NŐI-FÉRFI FODRÁSZ

Tel: 30/266-89-30
Gyenesdiás Csokonai köz 14.

Tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

DIÁSDIÁS  KERTCENTRUMKERTCENTRUM
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.

A diási emlékparkkal szemben
Tel.: 06 30/256-80-22

Lichtenwaller Zoltán garabonci festőművész-tanár képei
3 héten át voltak láthatók a Községházán.

A kedvelt festőművész környékünkön több festő-, illetve 
művésztáborban is tanított, sokan mondhatják őt mentoruknak.

Nyugdíjasklubosaink műsora ismét nagy sikert aratott

Kuti Géza tiszteletes úr a Kristóf napon

Ülünk a parton, isszuk a jó hideg sört és nézzük a gyerekeket
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Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalKorszerű 3D-s technológiával

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

Nyitva: H-Szo: 8-19, V.: zárva

Akció: 2015. augusztus 19-től, augusztus 29-ig
Kristály cukor  189 Ft/kg
Import 1,5 % UHT tej  129 Ft/l
Import trappista sajt  999 Ft/kg
Köbányi világos dobozos sör 0,5 l

 169 Ft/doboz (338 Ft/l)

Trafi kban 20 - féle minőségi folyóbor kapható
Széles dohánytermék és kiegészítők választéka!

NYITVA: HÉTFŐTŐL-SZOMBATIG 6.00-19.00-ig
VASÁRNAP ZÁRVA

Szombaton délután folyamatosan friss pékárú!
TRAFIK VASÁRNAP:: 8.00-17.00-ig nyitva

Sarok ABC

Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafi k egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

ÁLLATORVOSI 
RENDELŐ

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 67. 
Nyitva: H-P: 900-1100; 1500-1800 • Szo: 900-1100

Tel.: 06-30/328-3898 
www.papirkutyarendelo.hu

MEGNYITOTTUNK!

P
VONYARCVASHEGY

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
- Fényresötétedő szemüveglencsék - Fényresötétedő szemüveglencsék 12.000 Ft/db12.000 Ft/db

-  Prémium multifokális-  Prémium multifokális

szemüveglencsék szemüveglencsék 45.000 Ft/db-tól45.000 Ft/db-tól
Ingyenes látásvizsgálat és szaktanácsadás!Ingyenes látásvizsgálat és szaktanácsadás!

Az akció érvényes 2015.08.06-08.31-igAz akció érvényes 2015.08.06-08.31-ig

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!
Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
email: pelsooptika@gmail.com


