GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. szeptember XXVI. évfolyam, 9. szám
Megjelenik: szeptember 18-án

Programajánló
Szeptember 19-én, 14 órától IV. Gyenesdiási Burgonya Nap a gyenesdiási
piacon, ahol a burgonyáé lesz a főszerep:
burgonyás ételek főzőversenye, kedvezményes burgonya-vásárlási lehetőség és
szaktanácsadás a keszthelyi Burgonyakutatási Központ jóvoltából. Gyerekeknek
játszóház, a szórakoztatásról Farkasházi
Réka és a Tintanyúl zenekar gondoskodik, este pedig tánczenés buli.
Szeptember 19-én, a Természet Háza Látogatóközpont termésgyűjtő gyalogtúrára várja a kirándulni vágyókat
Szeptember 25 - október 4. Ősszel
is Balaton – Balatoni Kurzusok
A túrázási, aktív és kézműves programok
mellett a bor és gasztronómia jegyében
ezúttal a Balatoni Kurzusok 3 nagyszerű
programja színesíti a kínálatot:
• szeptember 25-én, rendhagyó borvacsora Trombitás Tamással
• szeptember 26-án, Gyenesi Íz-lelő:
egész napos gasztronómiai rendezvény
több helyszínen, öko-dottóval, kézműves
bemutatókkal, szórakoztató programokkal
• október 3-án, borkóstoló kurzus
Kovács Antallal
Szeptember 28-október 4. Bio-Gasztro
Hét a Zöldházban Gyenesdiáson. (Részletes program a 8-9. oldalon.)
október 6-án, kedden 17 órától
dr. Vajda Gábor előadása a könyvtárban,
„Egészségvédelem 60 év felett” címmel.
A program az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozat része.
október 6-án, kedden 18 órakor csendes
gyertyagyújtással emlékezünk az ARADI
VÉRTANÚKRA, a 48-as emlékműnél.
október 23-án, pénteken 16.00 órától
NŐI LELKI NAP a Községházán, „Hogyan egyensúlyozzunk a hétköznapok
hullámvasútján” címmel. (részletek 4. oldalon)

Informationen für Unsere
deutsch-prachigen Einwohner
auf Seite 12-13.

Augusztus közepén három napig Gyenesdiáson láttuk vendégül
székelyföldi testvértelepülésünk, Csíkszenttamás kedves delegációját.

Nagy örömünkre a csoport felét gyerekek
alkották, akik boldogan fürödtek a nyári kánikulában a Balaton hűsítő habjaiban. Szüleikkel az esti órákban tudtak a fogadásban résztvevő felnőttek beszélgetni a mindennapokról.
A balatoni hajókirándulás, a Los an Gyenes
program és a Festetics Vágta mellett emlékezetes történelmi labdarúgó mérkőzésre is
sor került a férfiak között. Az első lámpafényes műfüves pályán rendezett derbit a
székely csapat magabiztosan nyerte.

A barátságos mérkőzés jó hangulatát talán
visszaadja a következő rövid tudósítás, ami a
hármas sípszó után született.
A mérkőzésen nagy küzdelemben a székely
csapat mindent elkövetett a sikerért és az utolsó előtti helyet szerezte meg. Míg a hazaiak
az előkelő második helyen végeztek. Gratulálunk mindkét csapat játékosainak és további
emlékezetes jó hangulatú találkozókat kívánunk mindenkinek.
folytatás a 4. oldalon
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Szüret
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen az időjárás kedvezett a szüreti rendezvényünk napjára. Bátran tervezhettük a szüreti
menetet, a szokott útvonalon, a körforgalomtól a piacnál felállított rendezvénysátorig.
A rendezvény a présnél kezdődött a gyülekezővel, aztán a szokottnál több lovas kocsival, hogy az idősebbeknek ne kelljen végiggyalogolniuk a 1,5-2 km-t, a szokásosnál
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kevesebb gyalogossal elindult a menet. Külön köszönjük a Gyenesdiási Fürdőegyesület
búvárjelmezes tagjainak, az iskolásoknak,
akik jelmezbe öltözve, vagy feldíszített biciklivel vonultak, a művészeti csoportjaink
tagjainak, Varga Tamásnak, a sort záró, Fehér
László vezette kistraktor feldíszített utánfutóján utazó Faludi betyároknak és természetesen a két lovas betyárnak, Kiss Pistának és
dr.Boronyák Tibornak.

Az iskola területén kialakított kisméretű 22 x 42 méter nagyságú műfüves pálya
hivatalos átadására 2015. szeptember 11-én, 15.00 órakor került sor.
A rendezvényt személyesen tisztelte meg Mészöly Kálmán, 61-szeres válogatott
labdarúgó, edző, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya,
valamint Manninger Jenő, Miniszteri Biztos. Az ünnepélyes köszöntők után a
rendezvényt a Kinizsi Sk és Iskola csapata közötti barátságos mérkőzés zárta.

Strandjainkra ismét büszkék lehetünk
Augusztus 20-án, Gyenesdiáson hirdette ki a Balatontipp.
hu a Balaton legkedveltebb strandja verseny eredményeit.
A fürdőzők 10 kategóriában leadott osztályzatai alapján
a Diási Játékstrand arany, míg a Gyenesi Lidóstrand
bronz minősítést kapott!

Szalóki Jenőnek, Gyenesdiás nagyközség volt
polgármesterének, a Nyugat-Balatoni regionális térség
településeinek és turizmusának fejlesztése érdekében
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,
Áder János köztársasági elnök a MAGYAR ARANY
ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozta.
Gratulálunk a magas állami elismeréshez, további
munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!

A menet először a Községházáig vonult,
ahol a kisbíró – Vértesaljai Laci – jelentett
a szüretről – Papp Tóni bácsi bíró urunk és
kedves felesége helyeslése közepette -, majd
adott át polgármesterünknek egy szőlőtálat.
Polgármesterünk megköszönte a szőlőt, méltatta a közösség erejét, majd a menet továbbindult zenével, énekkel, tánccal a végcél, a
rendezvényterület-piac felé.
folytatás a 4. oldalon
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A
Gyenesdiási Köz – Kultúra
Alapítvány,
Gyenesdiás
amatőr művészeti csoportjai
szeretettel meghívják
Önt, Kedves Családját,
Barátait
2015. október 17-én,
szombaton 19 órára
a keszthelyi
Balaton Színházba

GYENESDIÁS A
SZÍNPADON
című műsorukra.
Fellépnek:
Gyenes Néptánc Együttes,
Gyenesdiási Népdalkör,
Községi Kórus,
Gyenesdiási Dalárda,
Gyenesi Négyes,
Varázshangok együttes,
a Gyenesdiási Általános és
Művészeti iskola énekesei,
táncosai
Jegyek 1000 Ft-os egységáron
kaphatók a
Klubkönyvtárban,
Gyenesdiás Kossuth u. 97.
Tel.: 83/ 314-507.
a Színház pénztárában és a
csoportvezetőknél.
Utoljára 2008-ban mutatkoztak
be a Balaton Színházban egész
estés - kétrészes - műsorban
előadóművészeti csoportjaink.
Bár azóta sok minden változott,
de reméljük, hogy - ismét kellemes estét szerzünk az
érdeklődőknek.
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Könyvtárunk ismét csatlakozik
az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozathoz,
„Összefogás az egészségünkért”
címmel.

2015. szeptember

ARADI VÉRTANÚK NAPJA
Október 6-án, kedden 18 órakor a 48-as
emlékműnél
csendes gyertyagyújtással emlékezünk az
ARADI VÉRTANÚKRA.
Mindenkit szeretettel várunk!

Október 6-án, kedden 17.00 órától a könyvtár vendége lesz dr. Vajda Gábor háziorvos.
Előadásának címe: Egészségvédelem 60 év
felett.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a
könyvtár olvasótermébe.

Gyenesdiási Helyi Értékek
film- és kiadvány bemutató
A Gyenesdiási
Köz – Kultúra Alapítvány
szeretettel hívja
2015. szeptember 29-én,
kedden 18 órára
a
Gyenesdiási
Helyi Értékek
film- és kiadvány bemutató
rendezvényre a
gyenesdiási
Községháza nagytermébe.
Szervezetünk – önkormányzati felhatalmazás szerint – települési értéktárat
hoz létre, azt működteti, a települési értékeket gyűjti, dokumentálja, gondozza,
népszerűsíti.
Az est során megtekinthetik az értékeinket összegyűjtő kiadványt, bemutatjuk az
azokról készült filmet.
Projektünket támogatja:

Gyenesdiási költők!
Gyenesdiáson több közös ismerősünk foglalkozott, vagy még napjainkban is ír – költ
verseket. Őket szólítottuk meg tavaly, hogy
vegyenek részt az első Gyenesdiási Antológia
elkészítésében, összeállításában verseikkel.
A kiadvány sikerét látva idén is szeretnénk
megjelentetni a Gyenesdiáson élő, dolgozó,
esetleg innen elszármazottak verseit. Ezért
2015. szeptember 25-én, pénteken 18 órára
meghívjuk az alkotókat a József Attila Klubkönyvtárba vegyenek részt szerkesztőségi
ülésünkön.
A kéziratok és bemutatkozó írások október
19. hétfőig leadhatók a könyvtárban.
Kenesei Aurélia és Góth Imre Árpád

Szakkörök a Pásztorházban
Keddenként Bognárné Piroska vezetésével kosárfonás két csoportban 15-17 óráig és
17-19 óráig.
Szerdánként 16-19 óráig a következő foglalkozásokra várjuk az érdeklődőket
Október 7. bőrözés
14. bőrözés
21. bőrözés
28. levestészta készítés cérnametélt és kiskocka
Aki hoz alapanyagot /tojás, liszt és éles
kés/természetesen a kész levestésztát haza is
viheti. Aki csak nézné és kipróbálná, arra mi
biztosítunk anyagot.
November 4. gyöngyfűzés
11. gyöngyfűzés
18. dödölle és lisztes sterc készítése, amit utána közösen
elfogyasztunk. Szívesen
fogadunk krumplit, lisztet,
hagymát, zsírt
25. adventi koszorú készítése
December 2. mézeskalács sütés kemencében – alapanyagokat várunk
9. Papír karácsonyfadíszek
16. csuhéangyalka
Régebbi tagjaink, és természetesen az újak
is foglalkozhatnak egyéb munkákkal is /szövés, hímzés, stb./
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Érdeklődni a Klubkönyvtárban Hársfalvi
Györgynénél 83/314-507, 30/342-3934
Tisztelt Nyugdíjasok!
Értesítjük a gyenesdiási NYUGDÍJAS
KLUB tagjait, valamint a Gyenesdiáson
élő nyugdíjasokat, nőket, férfiakat és a
településünkön élő külföldi személyeket,
hogy 2015. október 6-án, 17.00 órai
kezdettel megkezdjük klubfoglalkozásainkat. Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!
Tánczos Lászlóné, Marika
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folytatás az 1. oldalról
Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat,
a sok önzetlen segítséget és kedvességet.
Búzás-Belenta Réka, Cseh János, Cseh Bea,
Divinyiné Zsadányi Mónika, Gál Lajos és családja, Góth Imre és családja, Heincz Anita,
Hóbár Péter, Hoffer Zsolt, Horváth Sebestyén,

Keresztes József és családja, Kisgömböc (piac),
Komáromy Pizzéria, Krasznai Tamás és családja, Motyó Diszkont, Nádas Csárda, Önkormányzat fizikai dolgozói, Papp Diszkont, Rick
Judit, Sebestyén Károly, Sümegi Ferenc, Yacht
Egylet Gyenesdiás, Szalay Szikvíz, Természet
Háza, Vadóc Tanya, Wellness Hotel Katalin.

Külön köszönet azoknak a gyerekeknek
és szülőknek, akik felvették a kapcsolatot az
erdélyi gyerekekkel: Csali Matilda, Dongó
Zsófi, Ertl Zsófi, Farkas Laura, Gaál Bogi,
Gombár Kata, Góth Julcsi, Kiss Benedek,
Kovács Martin, Kovács Tamás, Krasznai
Marci

MEGHÍVÓ
NŐI LELKI NAPRA
Szeretettel várjuk azokat a 18 és 88 év közötti asszonyokat és lányokat, akik jobbítani
szeretnének életükön.
A női lelki nap több éve kerül megrendezésre
a gyenesdiási Római Katolikus Plébánián, de
kinőttük a közösségi termet. Ezért az idén
a községházán kértünk helyet. Az előadást
M. Gertraud Evanzin Schönstatti Márianővér tartja (fordítja: Vissiné Berényi Edit).
Az előadás témája:
Hogyan egyensúlyozzunk a hétköznapok
hullámvasútján?

Hétköznapjaink ma sok szempontból hasonlítanak a hullámvasutazáshoz. A száguldás
nemcsak eufóriát, de állandó szédülést is előidézhet és kibillenthet minket az egyensúlyból.
De még ha meg is állunk, a fejünkben továbbcikáznak a gondolatok, néha meglehetősen sokáig. A női lelki nap keresztény hitünkből kiindulva szeretne ötleteket adni ahhoz,
hogy életünket kiegyensúlyozottá tehessük,
hogy belső egyensúlyunkat újra és újra megtalálhassuk.
Az előadás két részre tagolódik és egy
szöveges zenés meditációval zárul.
A szünetben lehetőség van kötetlen

beszélgetésre, ehhez szívesen fogadunk
süteményt, gyümölcsöt, üdítőt.
A nővér útiköltségéhez (Bécsből érkezik)
elfogadunk hozzájárulást és lesz mód
könyvek vásárlására is.

folytatás a 2. oldalról
Itt még a Zalai Balaton-part fúvószenekar
zenélt, aztán a kisbíró hirdetménye hangzott
el, majd néptáncosaink, népdalköröseink és
a Dalárda műsora következett. Utóbbi csoporthoz csatlakoztak külsősök is, „erősítve a
produkciót”. A műsor a Re Folk együttes igen
hangulatos koncertjével ért véget.
A rendezvényterületen persze akadtak más
néznivalók – kézműves bemutatók; kovácsolás, korongozás, fafaragás, hímzés, mézeskalács és porcelánfestés, kosárfonás, kézműves
játszóház, szőlődarálás, préselés -, kóstolnivalók – bor, must, birkagulyás, erdélyi töltött
káposzta és persze minden, ami a piacon is
kapható volt.
Azért az örömbe némi üröm is vegyült, útközben egy német kérdezte tőlem, hogy hol
vannak a nézők? Mert nálunk ilyenkor tele
van az utca közönséggel. Nem tudtam válaszolni.
Arra gondoltam – ahogy 1993-tól is az akkori Faluklub (Gyenesdiási Baráti Kör) is -,
minél szélesebb körből vonjuk be az érdeklődőket, legyen ez egy magunk (a közösség)

csinálta jó kis vidámság, ahova mindenki
önként, szívesen jön
saját ötleteivel magunk
és egymás szórakoztatására. Ne egy személy,
intézmény
feladata
legyen új szereplőket
felkérni. Ne csak valakinek a feladata legyen,
hogy megmondja, mi
legyen a menetben,
aztán a résztvevőknek
udvaroljon, hogy jöjjön már el, csinálja ezt,
vagy azt. Hál’ Istennek
jó példák vannak – Varga Tamás szellemesen
feldíszített biciklije, a Faludi betyárok és a
Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület kistraktoros-utánfutós kocsija -, de rajtuk kívül
több vállalkozó sajnos nem igen akad. Mert ha
akadna, lehet, hogy több helyit is érdekelne,
kijönne, megnézné. Vagy azért nem vállalkoznak rá, mert úgysem nézik meg, alig érdekel
valakit.
Köszönjük önkéntes
segítőinknek a szüreti
rendezvényen közreműködést (az előbb
megnevezetteken kívül):
kézművesek:
Kissné Páli Réka, Bognárné G. Piroska, Bujtor Kata, Bujtor Tibor,
Urbán Zoltánné, Kollár
Szabolcs, Zalavetczky
Zita, Murmann Marcell, Glóbits Judit, Bertók Ágnes, Varga Lászlóné Erika, Macsek
Anita, Góth Imre

Szőlőért és a kínálásért a Dongó családnak
Az erdélyi töltött káposzta elkészítőinek,
Vaga Irmának és Bődör Miklósnak, a tálalásban segítőjüknek Hóbár Jánosnénak
A birkagulyást készítőknek Keresztes József
és csapatának - Keresztesné Erzsi, Krasznainé Györgyi, Krasznai Tamás, Volnerné Éva,
Lengyelné Kati, Hosszúné Kati, Szakályné
Erzsi - a birkát szétszedő Csanaki Csabának
A préselő Papp Jánosnak, Kopácsi Józsefnek.
Köszönjük az általános iskola alsósainak a
színpadi dekorációt.
Köszönjük a dekorálásban való közreműködést Kocsis Zsófiának, és Hegyi Biankának.
Az önkormányzat fizikai dolgozóinak a
rendezvény kapcsán adódó számtalan feladat
elvégzéséért.
Köszönöm munkatársaimnak a feladatok
végrehajtását.
Köszönjük a kölcsönkapott sátrakat, azok
felállítását-elbontását a Varázshangok egyesületnek, illetve Kőhalmi Balázsnak
Hársfalvi György

Az előadás helye, időpontja:
Gyenesdiás Községháza
(Kossuth L. u. 97.)
2015. október 23. 16-20 óráig
Érdeklődni lehet:
Vértesaljai Jánosné Valinál
Tel: 06 30/531-0117
email: vertesaljai.janos@gmail.com
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Boldog születésnapot
Karám Büfé!
Immár 25 éve folyamatosan családunk
működteti Gyenesdiáson a Lidó Strandon a Karám Büfét.
Az évek alatt folyamatosan bővült az
étlap, korszerűsödött az épület. Azonban fontosnak tartottuk, hogy megőrizzük
vidéki bájunkat, így vendégeink nem csak
kulináris, de időutazáson is részt vehetnek.
Gyenesdiást édesapám bátyja, Szalóki
Jenő révén ismerte meg, aki akkor már
Vonyarcvashegyen dolgozott. A testvérek
között mind a mai napig erős az
összetartás. Így amikor édesapám és édesanyám a jövőjüket, a családalapítást tervezték
a falusi földművelő élet helyett
biztosabb jövőt ígért a Balaton, és fontos volt a testvéri
kötelék, így 1981-ben szüleim
Keszthelyre, a Zámor utcában
egy szűkös, épp csak élhető
albérletbe költöztek. A kis szobakonyha mind a mai napig
látható, vegyes érzelmekkel
pillantok rá manapság is.
Ide születtem meg én. A
szülők természetesen egy pillanatig sem várták a csodát.
Nagyszüleim mellett mindketten az állattartás, földművelés, kovácsmesterség dolgos
mindennapjaiban nőttek fel.
Látták, hogy csak a szorgos,
kitartó munka hoz tartós eredményt.
Ide költözésük után az akkori
tejüzem, valamint a húsipari
vállalatnál találtak munkát.
Teltek az évek, közben megérkezett húgom, s sikerült az
albérletet egy keszthelyi panellakásra cserélni.
1990-ben édesanyám – ekkor
már az áramszolgáltatónál dolgozott és dolgozik a mai napig
is – kolleganője hívta fel figyelmüket az alsó gyenesi strand fejlesztésében
rejlő lehetőségre. Így a biztatására a baráti
házaspárral közösen elkezdődött a Karám
Büfé története. Ekkor a már meglévő egy
épület mellé a jó emlékű Andor Vendellel
és még két vállalkozó szellemű társunkkal közösen megkezdődött a jó hangulatú
építkezés (4 épület), melyről már nekem is
vannak emlékeim.
Szintén nagyszüleim előre látásának
köszönhetően a ’70-es évek végén édesapám lakatos, édesanyám számviteli képesítést szerzett és folyamatosan képezte magát
a következő években is család és munka
mellett. Úgy gondolom, hogy a családok
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kötelékekből merített bátorság és tanulmányaik egyaránt kellettek hozzá, hogy a
rendszerváltozás/változtatás után belevágjanak egy saját vállalkozás elindításába.
Az első néhány évben még unkabátyáim,
Jenő és István is belekóstoltak a vendéglátásba. Ők aztán az íjkészítő, illetve az
ügyvédi hivatás jeles képviselőivé váltak. A
húgom is és én is hamar a pult mögött vagy
épp a konyha rejtekén találtuk magunkat,
hiszen szüleim az üzemeltetés ideje alatt
soha sem adták fel munkahelyeiket. Nem
volt kérdés, hogy áprilistól szeptemberig
nekünk is minden szabadidőnket a családi
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barátaink, akikkel leveleztünk. Nagyon sok
barátságunk ebből az időből mind a mai
napig él, jóllehet a világ több földrészére
sodorta vendégeinket, barátainkat életük.
A bulizós korszak sem maradhatott ki,
csak büfézárás utánra tolódott az indulás,
mely akkoriban az éjfélt jelentette. S mosolyogva emlékszem vissza, hogy az akkori
ifjak, akik már többségében tisztes apukák
– alig várták, hogy a büfé miatt megvásárolt
mikrobuszunkkal indulhassunk…
Aztán néhány éven át a szüleim nélkülünk üzemeltették a Karám Büfét. Húgom
külföldre költözött, engem pedig főiskolai,
egyetemi tanulmányaim befejeztével visszasodort az élet
Gyenesdiásra. Bár ’91 nyarától több időt töltöttünk Gyenesdiáson, mint Keszthelyen,
szüleim 1981-es Keszthelyre
érkezése után végül 2000-ben
lettünk gyenesdiási lakosok.
Az elmúlt öt esztendőben
ment át a Karám Büfé a legnagyobb változáson. Mára már
szinte minden nagyobb TV
csatorna megfordult nálunk, s
a legnagyobb magyarországi
produkciós irodától is kaptunk felkérést, hogy vegyünk
részt rendezvényein, sajtótájékoztatóin. Az online és
nyomtatott sajtó is többször
elismerte már tevékenységünket.

vállalkozásnak kell szentelnünk. Osztálytársaink először furcsállották, hogy nem
haza, hanem a strandra megyünk suli után,
de mire az érettségihez értünk már senkit
sem lepett meg, hogy vizsgázni is a strandról indulunk.
Gyerekként nem kötelező feladatként
éltünk meg a munkát, inkább megkerestük
a vidám oldalát, s jó hangulattal segítettük át magunkat a meleg napokon. Ekkor
már irigyeink is akadtak a társaink között
is, hiszen a ’80-as évek végén ’90-es évek
elején – még az internet és okos telefonok
világa előtt – már számos országból voltak

Amit számomra adott a
vállalkozásban eltöltött idő,
elsősorban emberismeret, a
sorok között olvasás képességét. Látva az évek alatt
a többi büfében mellettünk
megfordult többnyire nem
gyenesdiási bérlő reakcióit
jó időre, vagy épp esősebb
napokra, a sok-sok különféle
habitusú vendéggel történt
beszélgetéseknek egyazon az
összegzése: mindig egyenesnek, tisztelettudónak kell lenni. Vagy éppen
az alázat a munka felé, hogy jól végezni
a munkát – minden körülmények között –
csak jó szívvel lehet, hiszen mindig meglátszik a végeredményen.
Végezetül: az újságírók, riporterek viszszatérő kérdése mitől jobb a lángos nálunk?
– Biztosan valami titkos összetevőtől. A
válaszom mindig ugyanaz a receptünk elérhető bárki számára, ami a legfontosabb:
szívvel-lélekkel készül.
Kedves Olvasó köszönöm a figyelmét!
Üdvözlettel: Szalóky Szilvia
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Fotó: Keszei Ágnes

Izgalmas versenynap
a Faludi-síkon
Augusztus 15-16-án került megrendezésre immáron hatodik alkalommal a Nemzeti
Vágta gyenesdiási előfutama a Festetics Vágta. A szombati nap programjai Keszthelyen
a Helikon Kastélymúzeumban zajlottak. A
lovaskultúra jegyében meghirdetett programok a vásári kavalkádon keresztül színes bemutatókon keresztül adott betekintést a lovak
világába.
A vasárnapi napon, az izgalmas versenyeken volt a fő hangsúly. A reggeli óráktól folyamatosan érkeztek a lovas csapatok Gyenesdiásra a Faludi-síkon lévő Festetics-pályára.
Ilyen nagyarányú érdeklődés még nem volt a
nevezők részéről, mint az idei évben. A környező településeken kívül, távolról érkező
versenyzők is megtisztelték rendezvényünket
így 14 település nevezett a versenyre, úgy
mint Zalabaksa, Gyenesdiás, Ábrahámhegy,
Tapolca,
Alsópáhok,
Vonyarcvashegy,
Balatongyörök, Keszthely, Cserszegtomaj,
Mohács, Csurgó, Kővágóörs, Tata, Tárkány.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, az adott
települések önkormányzatainak, hogy képviseltették magukat a versenyünkön. Amit még
fontos megemlíteni, hogy a versenyzők nagyon jól felkészített lovakkal indultak, ennek
köszönhetően a közönség nagyon izgalmas és
szoros versengést láthatott a négy futam során. Az esti döntőbe négy település lovasa
került be, Vonyarcvashegy, Gyenesdiás,
Tata és Csurgó.
A döntőt megelőzően egész nap a versenyre kilátogatók,(akik szép számmal voltak, az
egész napsorán, közel 3-4 ezer néző tisztelte
meg rendezvényünket), színes programokat
láthattak. Ezek a bemutatók valamilyen formában kapcsolódtak a lovakhoz, mivel az volt
a célunk, hogy minél szélesebb intervallumot
tudjunk bemutatni a lovas élet világából.
Az esti döntőre már hatalmas volt az érdeklődés a pályát körbeérte a kíváncsi nézők sere-

ge. A döntő futam a többi futamhoz hasonlóan
nagyon kiegyenlített és így végig izgalmas
volt. A hatalmas szurkolásnak köszönhetően
forró volt a hangulat az utolsó pillanatig. A
végső eredmény a következők szerint alakult: 1. Csurgó, Stoff Boglárka, Komanche
nevű lovával 2. Tata, Mátyás Edina Daniella, Balu Gidrán nyergében, 3. Gyenesdiás, Czentye Gyöngyi, Bognár Céda nevű
lovával, 4. Vonyarcvashegy, Gergely Nóra,
Baron Gyémánt Jane nyergében.
A Budapesti Nemzeti Vágtán szeptember
19-20-án, így indulási jogot Csúrgó, Tata és
Gyenesdiás lovasa nyert. Így izgulhatunk településünk színeiben induló párosért.
Nagyon köszönjük a rendezőség nevében
minden versenyzőnek, résztvevőnek, segítőnek, akik bármilyen formában segítettek minket abban, hogy ez a ma már országos hírű
rendezvény ilyen sikeresen és jó hangulatban
lezajlott.
Jövőre reméljük, ismét találkozunk ezen a
versenyen, addig is hajrá Gyenesdiás!!
Varga Zoltán
főszervező

KÖZ-KULTÚRA
ALAPÍTVÁNY HÍREI
A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány a Nemzeti Agrárszaktanácsadási
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet gondozásában megjelent un. Hungarikum
pályázatán támogatást nyert, helyi nemzeti értékek gyűjtésére, dokumentálására,
népszerűsítésére, megőrzésére.
A támogatásból – többek között – egy kiadványt, filmet is készítünk – ezeket 2015.
szeptember 29-én, 18 órakor mutatjuk be az
érdeklődőknek a Községházán. A pályázatról
már T. Olvasóinkat korábbi számunkban tájékoztattuk. Ezúttal is kérjük, hogy javasoljanak a településen fellelhető (pl. műemlékek,

élelmiszerek, gyűjtemények, tevékenységek,
stb.) helyi értékeket.
További kérésünk volna; annak érdekében,
hogy a lakosság által megbecsült személyeket, akár mint véleményformálókat bevonhassuk ötletadónak, a közösségi feladatok
előkészítésébe, esetleg szervezésébe, kérjük,
nevezzék meg azokat a személyeket, akik
Önök szerint Gyenesdiás életében fontos szerepet töltöttek, töltenek be, közösségformáló
erővel rendelkeznek, nélkülük a település,
illetve a közösség nem érte volna el azt a helyet, rangot, amire ma büszke lehet.
E célra egy gyűjtőládát teszünk ki a Klubkönyvtár Községháza felőli ajtaja elé, ahova
– akár névtelenül is – bedobhatják a helyi
értékekre vonatkozó javaslataikat, illetve a
település közössége számára fontosnak ítélt
személyek nevét.
E ládába bedobhatják olyan javaslataikat is,
amellyel a helyi közösségek, a helyi közélet,
Gyenesdiás összetartó erejét növelhetnénk.
/Településünkre mondhatnánk; szociológiailag alvó település, azaz a helyi lakosság egy
része csak aludni jár ide, munkahelye, közösségi, közéleti kapcsolatai többnyire Keszthelyhez, vagy más településhez kötik. Helyi
rendezvényeken nem vesz részt, többnyire
gyenesdiási kérdésekben tájékozatlan, esetleg
csak hivatalos ügyben, az itt lakással kapcsolatos, vagy adóügyben keresi fel a Községházát. Nagy valószínűséggel az itt lakók közül is
csak az utcában lakókat, szomszédokat ismeri. Természetesen ezt a réteget is szeretnénk
elérni, a település közösségi életébe bevonni./
Hársfalvi György

TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Őszi kitelepüléseink, megjelenéseink
Augusztus utolsó hétvégéjén a Budai Várban a Főszezon Kiállításon képviseltük Bala
Tonival együtt térségünket, szeptember 1920-án a Nemzeti Vágtán mutatkozik be Gyenesdiás, majd szeptember 23-27. között a piacunk, illetve a Zöldház jelenik meg az OMÉK
(Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár)
szintén budapesti rendezvényen.
Felhívás!
Várjuk azon önkéntesek jelentkezését, akik
szeptember 26-án, szombaton 11-18 óra között a Gyenesi Íz-lelő idején szívesen besegítenének kocsijukkal a vendégek helyszínek
közötti fuvarozásába. További információ ezzel kapcsolatban, a Tourinform irodában.
Programajánló – Balatoni Kurzusok
Finom falatok, nemes nedűk, éneklő poharak
Zamatos borral a kezében élvezni az aranyló
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ősz szépségeit, finom ételeket ízlelni, részese
lenni egy varázslatos estének, tudással töltekezni – szeretné mindezt átélni? A Balatoni
Kurzusok őszi programjain, községünkben
részese lehet mindennek. Nézzük a kínálatot:
Bormustra Trombitás Tamással, Gyenesi
Íz-lelő, Borkóstoló Kurzus Kovács Antallal, s felejthetetlen élmények.
A Balatoni Kurzusok őszi rendezvényei
– csatlakozva a Nyitott Balaton akcióhoz –
különleges csemegéket, érdekes beszélgetéseket rejtegetnek. Az ötletgazda és szervező
Somogyi Zoltán Max, településünkön élő
gasztroblogger.
Szeptember 25-én, 19.00 órakor rendhagyó
bormustrára vár mindenkit a Darnay pincébe
Max és vendége.
– Trombitás Tamással, egykori képzőművésszel, az egyetlen Munkácsy-díjas borászszal beszélgetünk. Ő működteti a Mi a Kő
éttermet, s a Káli-medencében készít borokat
– szólt a borvacsoráról a gasztroblogger. Az
esten kóstolható borokat Trombitás Tamás viszi, az ételeket Max, a házigazda kínálja.
Másnap, szeptember 26-án, az egész napos
gasztrotúrán, a Gyenesi Íz-lelőn a vendégek a
programhoz csatlakozó gyenesdiási éttermek
közül maguk választhatják ki, melyik háromban szeretnék végigkóstolni a háromfogásos
degusztációs menüket, s a kínált borokat.
– Az érdeklődők honlapunkon: a
balatonikurzusok.hu oldalon megtalálják a
részt vevő vendéglóhelyeket és menüiket,
csakúgy, mint rendezvényeink részletes programját. A nap zárásaként varázslatos estére
várjuk a közönséget. 18.30-tól nem mindennapi, közös koccintás részesei lehetnek vendégeink, majd érkeznek az „Éneklő poharak”: 19.30-kor kezdődik a Glasso – Varga
Bence koncert, végül a Flame Flowers tűztánc produkciója varázsol fényt az éjszakába. Vendégeinket továbbra is marasztaljuk:
beszélgessenek, élvezzék a nemes borokat, s
egymás társaságát – invitál mindenkit Max.
– Október 3-án, Kovács Antal háromszoros
magyar bajnok sommelier tart borkóstoló kurzust, ahol különleges, kézműves
borokat is kóstolhatnak a résztvevők –
szólt a programokról Somogyi Zoltán
Max.
A rendezvényekre előzetes bejelentkezés szükséges. Jegyet vásárolni – elővételben kedvezményesen – a
gyenesdiási Tourinform irodában (hétfő-péntek: 9-17 óra között), valamint
szeptember 22-ig a balatonikurzusok.
hu oldalon lehet, itt információkat is találhatnak a programokról. A honlapot és
a facebook.com/BalatoniKurzusok oldalt is érdemes időről – időre nézegetni.
S aztán érdemes útra kelni, ízlelni,
kóstolni, élményeket átélni!
Szeptember 28-október 4. BioGasztro Hét a Zöldházban Gyenesdiáson
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bio kínálattal ismerkedhetünk meg, kóstolhatunk, vásárolhatunk.
Az első alkalommal megszervezésre kerülő hét során a hazai bio termelők-feldolgozók
széles választékát mutatja be a Zöldház Bio
Panzió és Ételmanufaktúra a lakosság és a
vendéglátóipar számára. A beszerzési lehetőségekhez igazodva a ZÖLDHÁZ saját termékein kívül a hét minden napján más-más
hazai alapanyagok bemutatóját, kóstolóját és
vásárlási lehetőséget biztosítja.

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Baba-mama klub
A nyári szünet után októbertől újra várjuk
a 0-3 éves gyermekeket és szüleiket a babamama klubra a gyenesdiási Községházán!
Minden hónap 3. szerdáján 9.30-tól az egyesület zenebölcsis foglalkozása a Községháza
nagytermében lesz megtartva, majd ezt követi
10.30-tól a játszóházzal és előadással egybekötött klubélet.
Tehát a következő időpontokban lesz
idén a zenebölcsi és baba-mama klub a
Községházán:
2015. 10. 21. szerda 9.30. és 10.30-tól
baba-mama klub
2015. 11. 18. szerda 9.30. és 10.30-tól
baba-mama klub
2015. 12. 16. szerda 9.30. és 10.30-tól
baba-mama klub
Szeretettel várunk benneteket!
Koronczné Cserép Ilona védőnő és Kőhalmi Ági
Zenebölcsi
Szeptemberben Gyenesdiáson újra indul a
Varázshangok Zenebölcsi! A foglalkozásokra
6 hónapos kortól lehet hozni a babákat 3 éves
korig. Változás lesz idén, hogy Balázs helyett
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ismét Ági tartja a zenebölcsit, melynek helye:
Gyenesdiás, Madách u. 24., a Varázshangok az Egészségért Egyesület székhelye. A
zenebölcsi továbbra is 40 perces lesz, melyet
20 perces klubélet fog követni. Szeretettel
várjuk minden régi és új zenebölcsisünket!
Érdeklődni a foglalkozásról itt lehet:
Kőhalmi Ági, +3630/339-1959
Gitárszakkör
Szeptember 21-én, hétfőn 16.00-tól indul
a Varázshangok Gitárszakkör a gyenesdiási
Községháza nagytermében! Az oktatás teljesen az alapoktól indul, tehát kezdő gitárosokat várok: gyermekek és felnőttek egyaránt
jöhetnek. Kérem, akinek van hangszere hozza
magával, hogy megnézzem! Akinek nincs,
azzal az első alkalommal megbeszéljük a
részleteket. A szakkörön való részvételhez
nem feltétel a zenei előképzettség! Szeretettel várom az érdeklődőket (a gyerekeket
a szüleikkel együtt) 21-én, hétfőn a megbeszélésre (oktatás még nincs ezen az órán), itt
történik a jelentkezés és a tájékoztatás is!
Zenélő Gyenesdiás
Szeptember 30-án, szerdán 18.30-tól közös
gitározásra és éneklésre várunk mindenkit
nagy szeretettel a gyenesdiási Községháza
nagytermébe a Zene Világnapja alkalmából. Kérem, tiszteljék meg rendezvényünket
részvételükkel! Kisgyermekes családok is
bátran jöhetnek, hiszen a zene valóban mindenkié! A programon nem lesznek fellépők,
tehát nem a hagyományos értelemben vett
koncertről van szó. Az örömzenélés alatt kivetítőn lesznek olvashatók a dalok szövegei
gitárakkordokkal ellátva. A rendezvény házigazdája a Varázshangok Együttes!
További információ:
Kőhalmi Ági
kohalmi.agnes@gmail.com
+3630 339-1959
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fejlesztése Gyenesdiáson” jogcímen támogatásban részesült.
A pályázatnak köszönhetően kikötőfejlesztés, valamint vitorlásoktató hajópark beszerzése valósult meg a közelmúltban. Mindez
lehetőséget teremt a helyi Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
számára a vitorlássport pedagógiai programba illeszkedő gyakorlására, valamint Gyenesdiás Nagyközség idegenforgalmi vonzerejének növekedését elősegítő vitorlásprogramok
lebonyolítására.
A pályázati célok megvalósítójaként a
Yacht Egylet Gyenesdiás az általános iskolával, valamint az Optisul Vitorlásiskolával együttműködve térítésmentes vitorlás
szakkört hirdet meg az iskola felső tagozatos tanulói részére a 2015-2016. tanévben.
– Részvétel feltétele az úszni tudás!

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Eljött a nyár vége és a Magyar Vándor Klub
tagjai újra útra keltek.
Ezúttal Göcsej és Hetés tájegységét érdekességeit és szépségeit kerestük fel.
A reggeli harmatban pompázó „Mária bölcsője” volt utunk első állomása, majd Nova
temploma, és Zala vármegye elcsatolt települései: Lendva és Dobronak vártak bennünket.
Utóbbiaknál a vár és az Orchidea-oázis volt
uticélunk. Ezt követően Gáborjánházán a Hetésre jellemző étket, a „Hőkön” sült perecet
kóstolhattuk meg. Sőt, Pantó László polgármester úr még azt is megszervezte, hogy útitársaink gyúrják, formázzák, így lehessenek
részesei a perec készítésének. Ameddig kelt
a tészta, addig a hetési szőttesek és készítésükhöz való eszközök kiállítását láthattuk,
és megkóstolhattuk a frissen főzött körtepálinkát is. De nem csak ezt kaptuk! Kaptunk
barátságot, szeretetet, emberi kapcsolatokat.
Köszönjük!
Lentiben Erdészeti kiállítás, valamint
Hácskó Imréné népi iparművész hetési szőttes szövő-bemutatója várt bennünket. Csesztregen a Pásztorház, Nemesnépen pedig Zala-megye 7 csodája közül az 1793-ban épült
fazsindelyes szoknyás haranglábat kerestük
fel.
Szép kirándulásunk volt, - ez is!
Október 3-4-én (szombat-vasárnap)
kirándulásunk: DEBRECEN – A CIVIS
VÁROS
Jelentkezni 5.000.-Ft. - előleg befizetésével a Klubkönyvtárnál lehet (ez úton is
megköszönöm segítségüket), de jelentkezni
e-mailen is lehet továbbra is.
Honlapunkon minden információ megtalálható, elég annyit beírni a keresőbe: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub
Hogy mit kínálunk debreceni utunkon?
Poroszlón (a Tisza-tó mellett) az Ökocentrum

szépségeit, majd Hortobágy nevezetességeit
nézzük meg. Debrecenbe érve a Nagyerdő, a
Tudományegyetem parkja, Csokonai sírja, a
Líceum-fa… – és még sorolhatnám, mi minden látnivaló vár bennünket. A részvételi díjban benne van az útiköltség, belvárosi panzió,
szombat esti vacsora és a másnapi reggeli.
Szóval, Önöknek nincs más dolguk, mint
belépni klubunkba (ha még nem tették meg)
és jelentkezni kirándulásainkra.
Hiszen a Magyar Vándor Klub olyan politikamentes klub, melynek célja Hazánk, Magyarország épített és természeti örökségeinek
felkeresése, és átörökítése.
Tagja lehet bárki, aki nyitott szívvel és nyitott szemmel tekint szét az országban.
Várjuk tehát Önt is!
Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
2015. szeptember 22-én, kedden a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda kerékpáros
ügyességi napot tart, 9.30-tól a rendőrség, és a polgárőrség közreműködésével.
Ezen a napon a Bartók Béla utcában 9 órától
a forgalom szünetel a rendezvény ideje alatt.

I.félév
Vízi foglalkozások
Szept. 18 - Okt. 16. (Péntek 14,15-17,15)
Technikai, elméleti foglalkozások:
Nov. 6-27. (Péntek 14,15-15,45)
Félévi záró foglalkozások
Dec. 4-11. (Péntek 14,15- 15,00)
II. félév
Téli Balaton – Jégopti vitorlázás, ha fagy
A „vitorlázás tudománya” - Jan. 8 – Febr.
26. (Péntek 14,15-15,00)
Természettudományos tanuló kísérletek
Iskolai sí tábor Febr. 10 - 14.
(Költségtérítéses, nem kötelező része a
programnak)
Technikai, elméleti foglalkozások
Márc. 4 - 18. (Péntek 14,15-16,00)
Vízi foglalkozások
Ápr. 8 – Jún. 3. (Péntek 14,15-17,15)
Vízen az Iskola rendezvény Jún. 10.
(Bemutató és gyakorlati vizsga)
Vitorlástábor Jún. 20-24.
(Kedvezményes, költségtérítéses, nem kötelező része a programnak)

Mindenkit szeretettel várunk!

ISKOLAI HÍREK
„Vitorlás Suli” Gyenesdiáson
A „Yacht Egylet Gyenesdiás” Sportegyesület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó
támogatások „Vízi turizmus és vízi sport

I. BIO-GASZTRO HÉT
GYENESDIÁSON
A ZÖLDHÁZ-BAN
2015. szeptember 28 - október 4-ig
Az első alkalommal megszervezett hét során igyekszünk bemutatni a hazai bio termelők-feldolgozók széles választékát a lakosság
és a vendéglátóipar számára.
A beszerzési lehetőségekhez igazodva
a ZÖLDHÁZ saját termékein kívül a hét

Gyenesdiási Híradó
minden napján más-más hazai alapanyagok
bemutatója, kóstolója és vásárlása lesz biztosítva.
Amennyiben a Partnereink meg tudják oldani, úgy személyesen is képviselni fogják
termékeiket, és igény esetén lehetőség lesz a
folyamatos ellátás megbeszélésére is.
Bíró Sándor gyenesdiási biokertész termékeinek vásárlási lehetősége a hét minden
napján, kertészetének látogatása egyeztetett
időpontokban.
Szept. 28. Hétfő:
Hazai friss és feldolgozott, vákuumcsomagolt BIO húskészítmények (Hubai Kft, Virágoskút Kft;)
Szept. 29. Kedd:
ZÖLDHÁZ saját BIO
termékeinek bemutatása a családi étkeztetéshez, szállásadók részére (szendvicskrémek,
pástétomok, tönköly édes-sós ropogósok) kóstolója, kedvezményes vására.
Szept. 30. Szerda
Hortobágyi Halnap
10 órától. Hortobágyi friss és feldolgozott
BIO halak bemutatója, és vásárlási lehetősége
12 órától Hortobágyi halászlé bográcsból
merítve
Halfüstölés: Busa 12 órától
Amur 15 órától
A frissen füstölt halak, megfelelő köret választása után a helyszínen fogyaszthatók!
Okt. 1. Csütörtök: Előadás: Hazai BIO termelés, ellenőrzés, kereskedelmi kínálat
Bio termékek a vendéglátásban
Előadó: Dr. Roszík Péter, c. egyetemi docens, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
ügyvezetője
Helyszín: Gyenesdiás Önkormányzat Konferencia terme
Időpont: 15.30
ZÖLDHÁZ: Hazai BIO gyümölcslevek bemutatója, kóstolója családok és vendéglátóegységek részére, kedvezményes vására (Bio
Berta Kft ; Hámori BIOFAKTÚRA; Horváth
László ev., Konczili Anna )
Okt. 2. Péntek : 11 órától: Rövid előadás
ZÖLDHÁZ reform-BIO vákuumcsomagolt
készételek a készítésről, felhasználási lehetőségeiről a családi és vendéglátóipari étkeztetésben
ALAKOR Bio búzasör kóstolója, kedvezményes vására
Okt. 3. Szombat
10 órától: A Dobosi Pincészet BIO borainak
kóstolója és kedvezményes vásárlási lehetősége.
12 órától Bográcsos és grillételek vegetáriánusoknak, húsevőknek
A hét folyamán - folyamatosan lehet vásárolni a partnerek termékeit, kedvezményesen
csak a meghirdetett napokon!
Molnár Biokertészet (Galgahévíz)
paradicsom és paprikavására
A programokkal kapcsolatos egyre pontosabb információk a www.gyenesdias.info.hu
; www.biokontroll.hu és a www.zoldhazec.hu
honlapokon
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Dalárdánk köszöntötte Stefán Ferencet, aki Balatonszentgyörgy Díszpolgára
kitüntető címet kapott.

DALÁRDA
HÍREI
Szeptember negyedike, Darnay Pince!
Nyúli barátaink, a Borbarát Dalkör, kb.
30 fővel érkeztek. Először a Kerámiaházban
tettek látogatást, majd a Községházán polgármester úr fogadta őket. A GY4S vendégköszöntő dala után mentek a Darnay Pincébe,
amelynek történetét szintén Gál Lajos polgármester úr ismertette a vendégekkel.
Stílusosan nyúlpörkölttel, sült nyúllal
vendégeltük őket, de az esetleges finnyásak
kedvéért marhapörkölt is volt a kínálatban és
természetesen sütemény, asszonyaink jóvoltából.
Borban, pálinkában sem volt hiány, s az így
megalapozott hangulathoz bormustrát mutattunk be, dalokkal, versekkel fűszerezve.
19 óra felé folytatták útjukat Csesztregre,
mivel mi csak egy közbenső állomás voltunk
úti céljuk előtt. Megállapítottuk és elhatároztuk, hogy folytatni kell és fogjuk ezeket a találkozásokat.
Bognár Ystván

I. BALATONI HAL- ÉS
TERMELŐI PIAC
„Ősz a piacon” címmel meghosszabbítjuk
a piac nyitva tartását és az évszak gazdag kínálatával várjuk a vendégeket szombatonként
délután 14 órától. Ilyenkor egy kellemes séta
során jól esnek a melengető finomságok. Szezonja közeledik a sült gesztenyének, a grillezett sütőtöknek, a karamellizált almának, már
a forralt bornak is, de frissen kapható finom
kürtöskalács, forró halászlé, valamint hurka
és kolbász is.
Nyitva tartó faházak: Rádi Pincészet • Zölderő • Hóbár Halbár •Kisgömböc • Zöldszféra

Ingyenes
gombaszakértői
vizsgálat, lakossági hobbi gyűjtők részére is
Az őszi csapadékos, ám napsütésben gazdag
idő kedvez az erdei gombák növekedésének.
Ha szeretne gombát gyűjteni családjával, de
nem biztos a gombák biztonságát illetően,
ne torpanjon meg, szombatonként gombaszakértőnk ingyenesen bevizsgálja a gyűjtött
gombafajtákat, melyeket aztán biztonsággal
fogyaszthatnak.
További szeptemberi programok:
2015. szeptember 19. Burgonyanap –
Kárpáti korzó és Piac
2015. szeptember 26. R.A.J.T. (Rendkívüli Alakok Jótékony Tekerése) program:
guruló járművek felvonulása, kézműves, kreatív foglalkozások - Kárpáti korzó és Piac
Az aktualitásokért és pontos programokért
kérjük, keresse a www.gyenesdias.hu weboldalt vagy a piac Facebook oldalát.
Nyitva tartás (egészen fagykárokig)
Szombatonként 14 órától
A pontos zárás időpontjáról kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken, vagy a piac
Facebook oldalán.
Piacfelügyelet:
László Beáta +36 70/567-4628

TERMÉSZET HÁZA
HÍREI
szept. 19. Őszi túra – termésgyűjtés
szept. 25. Nyitott Balaton – fix időpontos
tárlatvezetés
szept. 26. A szőlőmagok titkai – előadás,
foglalkoztató termi programok
szept. 27. Holdfénytúra – Rezi vártúra
szep. 29. ERDŐK HETE, nyitott Balaton

2015. szeptember
– fix időpontos tárlatvezetés, foglalkoztató
termi programok
A Természet Háza Látogatóközpontban
Erdőbenő 2015 őszétől újra izgalmasnál-izgalmasabb témakörökkel várja az érdeklődőket a szakkörökre, túrákra és a tematikus hétvégi programokra. Az aktuális programokról
érdeklődhetnek a megadott telefonszámokon,
email címen, a weboldalon és a Természet
Háza facebook oldalán.
Elérhetőségek és bővebb információ:
www.facebook.com/termeszethaza
http://termeszethaza.bakonyerdo.hu
termeszethaza@bakonyerdo.hu
8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.
GPS: 46°46’46.9”N 17°16’27.3”E
Sali Éva ökoturisztikai munkatárs:
+ 36 30/239 – 9894
Csali Nikolett ökoturisztikai munkatárs:
+ 36 30/239 – 4279

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
Gyenesdiáson 10 éve kezdődtek a reformátusok ünneplései a Községházán az ökumené jegyében
Gyenesdiáson lakó református közösség
magára találásáról szeretnék néhány emléket
feleleveníteni. Annak kapcsán, hogy 2015. év
végén lesz egy évtizede, hogy rendszeressé
válhatott községünkben a református testvérek egymással történő találkozása istentisztelet formájában.
Karácsony ünnepére köthető az első ilyen
alkalom (2005.december 23.), mert a református anyagyülekezet Keszthelyen található,
s ennek mi az egyik szórványtelepülése vagyunk. Kedves színfoltját jelentette az öszszejöveteleinknek, amikor Gyenesdiáson a
Római Katolikus Plébánián adott helyet Deák
Ákos atya nekünk. Különösen elevenen él
bennünk, amikor Vértesaljai János, diakónus, nagycsaládos édesapa, családjával együtt
köztünk volt az ökumené jegyében.
Másik ilyen különleges esemény volt, településünk legidősebb polgárát, a református
Verebes Mihályt, (Miska bácsit) 100. születésnapján köszönthettük, együtt a kiterjedt
nagy családjával. (2010. október 16-án)
Összejöveteleinket rendszeresen a községháza nagytermében tartottuk, s azóta is
hívhatjuk a református istentiszteleti és úrvacsora-osztásos alkalmainkra az érdeklődő
híveket. Ezúton is szeretnénk kifejezni hálás
köszönetünket a szintén református előző polgármesterünknek, Szalóki Jenőnek a mellénk
állást. A jelenkori polgármesterünknek, Gál
Lajosnak, hogy eddig és továbbra is szívvellélekkel támogatja kis közönségünket. Örömmel láthatjuk és várjuk azokat is, akik vendégként érkeznek közénk.
Így érhettük el azt, hogy alkalmanként átlagosan 15-20 fő volt jelen. A szolgálatokat

- 10 ezekben az években Kuti Géza esperes,
nagytiszteletű úr tartotta, aki 2015. szeptember 1-től ténylegesen nyugállományba
vonult. Az ő utódja ez idáig Tapolcán volt
lelkipásztor, Zichy Emőke, akitől szeretettel
várjuk a szolgálat folytatását Keszthelyen.
Közösségi alkalmainkra készülve, annak megszervezésére, lebonyolítására a
Komáromy Pékség biztosította az ünnepi kenyeret, az Iker Virágbolt a virágcsokrot, a Dalárda és a GY4S színesebbé tette az alkalmakat. Hálásan köszönjük a szolgálatot minden
résztvevőnek.
A Jó Istenben bízó hittel reméljük, hogy így
épülhet tovább a közösségünk és tartós lesz a
mi lelki házunk is.
Azzal a záró gondolattal fejezem be a viszszaemlékezést:
„Csak azok lesznek igazán boldogok, akik
keresték, és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.”
ÁLDÁS, BÉKESSÉG
Horváth Sebestyénné Zsuzsa
református prresbiter

SPORT
ÖSSZEFOGLALÓ AZ IDEI
SZAKMAI TÁBORRÓL!
Az idei évben már negyedszer, augusztus
3-10. között került megrendezésre a Magyar Történelmi Íjász Szövetség és a Vazul
Lovas Baranta HSE közös szakmai tábora.
A táborban 30 állandó résztvevő és a nyílt
programokon számos íjkészítő és látogató
vett részt. (képünk a 15. oldalon)
Az idei tábor szakmai kihívása a természetes
anyagú idegek rekonstrukciója és tesztelése
volt. A táborban készült idegeket a hét végi
versenyeken sikerült tesztelni. Az eredmények biztatóak és közeledünk a kitűzött
szakmai célok eléréséhez. Célunk az eredeti
forrásokban fellelhető lő teljesítmények és
eredmények produkálása, korhű anyagokból és technológiákkal rekonstruált íjakkal.

Gyenesdiási Híradó
Mameluk forrásokban részletesen leírt versenyszámokban teszteljük felszereléseinket
és tudásunkat.
A tábor vidám hangulattal és a szakmai
munkával, versenyeken kívül strandolással és
aktív pihenéssel telt.
Ezúton köszönjük az Önkormányzatnak a
támogatást és kedvezményes belépőket!
Már gőzerővel készülünk az őszi távlövő
versenyre, és a jövő évi világbajnokságra,
melyeket itt Gyenesdiáson kívánunk megrendezni.
Az egyesület az ősz folyamán megkezdi
az íjász oktatását. Érdeklődés Páli Barnánál +36703259471
Vazul Lovas Baranta HSE, Páli Barna

Labdarúgás
Parádésan kezdték a bajnokságot labdarúgóink
Hazai pályán kezdődött augusztus közepén a bajnokság és a Zalaszentiván SE ellen 4-3-as győzelemmel indított a felnőtt
csapat. Az FC Keszthely otthonában 4-1-es
győzelem, Zalaapáti SE ellen 5-1-es hazai
győzelem, AF Páterdomb LSC otthonában
3-3-as döntetlen, míg a hétvégén a Rezi
Petőfi SK ellen szép játékkal 5-0-ás megérdemelt győzelem született. Az ötödik fordulót követően a mezőny első felében lévő
csapatok még szorosan egymás után következnek.
- Jól sikerült erősítenünk a nyári időszakban. A Balatonszentgyörgy csapatából
meghatározó játékosokat tudtunk igazolni.
– Mondta a Rezi elleni mérkőzést követően
Hajba Géza edző arra a kérdésünkre, hogyan sikerült a bajnoki rajt? Majd így folytatta: - Végre olyan játékos keretem van,
amiből posztokra tudok cserélni embereket.
Taktikai cserékkel meg tudjuk oldani, amit
elterveztünk. Remélem máskor is beválik
az a támadásvezetésünk, amit a hétvégén a
Rezi ellen már bemutattunk. A mélységből
induló, rengeteget futó védőink megindulnak és nagyon hamar az ellenfél kapuja elé
érkeznek, ahol gólveszélyesekké vállnak a

Gyenesdiási Híradó
pontos beadásaikkal. Úgy érzem megbontottuk az ellenfél egységét, többször is lementünk az alapvonalig a nagyobb arányú
győzelmünk a pontatlanságunk miatt maradt el.
- Mi a céljuk, mit szeretnének elérni?
- Terveinkről mindig azt mondom, hogy
a soron következő mérkőzést kell megnyernünk és szépen ki fog alakulni mire lesz
elég. Aránylag idősebbek a játékosaim, sajnos a sérülések, a család, és a munkahely
mellett nehezen tudnak szerepelni. Jó a
csapatunk és nagyon sok örömöt készülünk
szerezni szurkolóinknak. A lehető legjobb
eredményt akarjuk elérni. Az idő majd eldönti tud-e a csapat magasabb osztályban
szerepelni. A többség megméretné magát.
Szeretném, ha mindenki jól érezné magát.
Játékosok, szurkolók, vezetők között alakuljon ki a családi hangulat és akkor mindenki jól jár, és ha ebből születik egy bajnoki cím biztos vagyok, meg fogjuk próbálni
a magasabb osztály. Nem szabad azonban
csak ebben gondolkodni elsődleges a jó csapatszellem. Jók legyünk és tartsanak tőlünk
az ellenfeleink, sok gólt rúgjunk nekik, és
mindenki szóhoz tudjon jutni nálunk a csapatban. Remélem, tovább tudunk majd erősödni télen.
Létesítményeink nagyon jók, feltételeink
egy osztállyal magasabb követelményeknek
is megfelelnek. Nagyon örülök a műfüves
pályának, ahol télen is tudunk majd edzeni
és felkészülni a tavaszi idényre.
- Említette, hogy erősítettek. Kik érkeztek?
- A régi mag Szőcze Csaba, Pandur Tamás, Czafit Zsolt, Bernáth Dávid továbbra
is nagyon jó teljesítményt nyújtnak és remélem, nagyon jól összekovácsolódnak az
új érkezőkkel és jó lesz a csapategység. A
húszas keretemmel mindent meg tudunk oldani, nekünk minden felállásban győzelmi
esélyeink vannak. Propszt István visszajött
hozzánk, Czafit Richárd itt nevelkedett és
hazatért, nagy erősítésnek számít Páli Norbert szep-tember közepéig érkezett és majd
tavasszal áll ismét rendelkezésünkre. Páli
Attilát szeretnénk még bevonni a munkába,
ha munkahelye elengedi. Farkas Valentin és
Dankó Dávid is most csatlakozott hozzánk.
Az U 19-es csapat eredményei: Zalaszentiván SE ellen 1-0-ás győzelem, az FC
Keszthely ellen vereség: 4-3. Zalaapáti SE
ellen 6-0-ás hazai győzelem. AF Páterdomb
LSC-nél 2-1-es vereség. A Rezi Petőfi SK
ellen 6-0-ás győzelem.
A női csapatunk eddig lejátszott két mérkőzését szintén megnyerte. Itthon fogadták
Gutorföldét és 6-2-re bizonyultak jobbnak,
míg Teskándon 4-2 lett a végeredmény.
További mérkőzések:
09.19, 16.30: GYENESDIÁS KINIZSI SK
- ZALAAPÁTI SE
09.27, 15.00: ZALASZÁNTÓ SE -

- 11 GYENESDIÁS KINIZSI SK
10.03, 15.00: GYENESDIÁS KINIZSI SK
- POLICE - OLA LSK
10.11, 14.30: SZEPETNEK SE GYENESDIÁS KINIZSI SK.
10.17, 11.00: GYENESDIÁS KINIZSI SK
- ZALAGRÁR PÓKASZEPETK
11.07, 14.00: GYENESDIÁS KINIZSI SK
- AF PÁTERDOMB LSC
11.15, 14.00: KEHIDAKUSTÁNY SE GYENESDIÁS KINIZSI SK.
11.21, 14.00: NTE 1866 - GYENESDIÁS
KINIZSI SK.
- Tavaly október óta dolgozok a lányokkal. Az elképzeléseimet nagyjából megvalósították, nagyon fegyelmezetten járnak az
edzésekre és a mérkőzéseken is jól teljesítenek. – Így Gombár Csaba edző, aki elmondta még: – Az elmúlt két évben hatodikak
lettünk, idén a fejlődésünk eredményeként
előrébb kell lépnünk a 12 csapatos bajnokságban. Ezt jelöltem meg célként. Úgy látom,
reális esélyünk van rá. Átalakult a bajnokság
és a három év alatt szerzett tapasztalatunkat
kihasználva sikerülni fog az előre lépés. Játékosaink között változás nem történt, nem
ment el senki. Várjuk a középiskolás és általános iskolás lányokat az utánpótlásunk
biztosítására 14 éves kortól kezdve. A későbbi folytatás érdekében már most fontos
feladatunknak érezzük a fiatalok megnyerését a labdarúgásnak.
- Sikerült a tartalékcsapat élére megfelelő embert találni. Gombár Csaba nagyszerű
munkát végzett ám két csapatot nem tudott
vállalni, helyére érkezik Kocsis Norbert, aki
több egyesületnél megfordult és több korosztály edzését irányította már. Türje, Balatonberény, Sármellék, valamint Hévízen a
Bozsik program szervezőjeként az alközponti tornákat szervezte. Olyan kvalitású edző,
aki magasabb osztályban is megállja a helyét. A fiatalok felnézhetnek rá. A bemutatkozása a Rezi ellen szépen sikerült. – Kezdte
beszélgetésünket Mosdósi Attila a Kinizsi
SK elnöke, majd a személyi változás után az
eszközfejlesztésekről beszélt.
- Egyre szebb a környezetünk és jobb
feltételek között tudunk sportolni. Hajba
Géza nagyon szépen karbantartja a pályákat és a környékét. Örömmel vettünk részt
a hétvégén az általános iskolában a műfüves
pálya avatásán, ahol Mészőly Kálmán és
Manninger Jenő országgyűlési képviselő is
megjelentek. Több sportág is jól tudja majd
hasznosítani a létesítményt. Az iskola az
egyesület és a település is jelentős értékkel
gazdagodott. Szeretnénk megóvni értékeinket, amiben segíthet az öltözőnél felállított
led lámpa és tervezzük a pályák zárhatóvá
tételét. Nem a sportolni vágyókat akarjuk
kirekeszteni, hanem a létesítményeinket
megóvni, különösen a centerpályánkat féltjük, ami NB-s színvonalú lett. Tavaly télen
autóval megrongálták az edzőpályánkat, ezt
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szeretnénk megelőzni. Kérjük a használókat,
hogy a házirend betartására társaiknak is
hívják fel a figyelmét.
Szeptember 13-án, először rendeztünk
Bozsik tornát, eddig az alközpontokban
kerülhetett erre sor az U 11 és U 13-as korosztályoknak. Fontos előrelépésnek tartom,
hogy a Hévíz mellett mi tarthattunk és így is
öregbíthettük hírnevünket.
Szeretném megköszönni az önkormányzat
mellett a Komáromy Pékségnek és a Nádas
Csárdának, mint fő támogatóinknak a segítségét. Nagyon sok sportbarát munkájáért is
köszönet jár, akik nélkül nem lehetne jegyszedést a büfé üzemeltetését a pályák karbantartását megoldani.
Góth Imre

Gyenesdiási Lovassport
Egyesület lovasainak
eredményei:
Zala megyei gyermekügyességi bajnokság:
E8 díjlovagló feladat: Bajnokságban:
Arany érmes: Vitéz Enikő Ezüst érmes: Varga
Boglárka Bronz érmes: Budai Dóra
Díjugrató kategória: Arany: Vitéz Enikő
Ezüst: Budai Dóra
Ügyességi versenyszám: Ezüst: Vitéz Enikő Megyei díjugrató bajnokság
B2 ifjúsági kategóriában arany érmes
Borzai Melitta

Szalóki István második lett
kategóriájában
A Faludi-síkon kialakított trial motorpályán rendezte a First Section Trial Team
az idei bajnokságzáró fordulóját. A hazai
színeket Szalóki István képviselte.
Eredmények, piros kategóriában: 1. Lenner
Tibor, 2. Farkas Attila, 3. Farkas Zoltán.
Kék: 1. Pémer Tamás, 2. Szalóki István.
Sárga: 1. Csizmazia Barnabás, 2. Csizmazia Botond, 3. Kohl János.

A Gyenesdiás Asztalitenisz SE
őszi sorsolás
09.20, 10:00 óra: CVSE-SwietelskyWewalka III. - Gyenesdiási ASE
09.27, 11:00 óra: Gyenesdiási ASE CVSE-Swietelsky-Wewalka II.
09.20, 11:00 óra: Gyenesdiási ASE - Tatai
AC I.
10.17, 11:00 óra: Vértesszőlősi SE I. Gyenesdiási ASE
11.01. 11:00 óra: Gyenesdiási ASE - Váci
Reménység I.
11.07, 14:00 óra: Gödi SE - Gyenesdiási
ASE
11.15 11.00 óra: Gyenesdiási ASE Esztergomi ASE
11.22 10.00 óra: Hévízi Sportkör I. Gyenesdiási ASE

2015. szeptember
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Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület Röplabdaközpont (NYBRSE) hírei:
Az Egyesületünk is részt vett a hagyományos nemzetközi Eötvös Terem-, és strandröplabda tornán Debrecenben.
A teremtornán 32 csapat vett részt. A
nagyon előkelő mezőnyben sikerült bejutni a
legjobb 16 csapat közé, ahol a későbbi elődöntőt játszó lengyel csapat állította meg a
mieinket és a 10. helyet érték el a Lányok. A
torna zárásaként Hajdúnánáson került megrendezésre a strandröplabda verseny. Itt már
még nagyobb sikert értek el a Lányok. 3 korcsoportban indultunk.
Az U18 mezőnyben a Németh Zsófia –
Penzer Lili a 6. lett
Az U 16 korcsoport versenyében a tavalyi
győztes, címvédő Héri Sára – Tóth – Lakits
páros és a Hegyi Bianka – Sebestyén Flóra
páros indult. Mindkét páros egyenes ágon a
döntőig jutott, így a nemzetközi mezőnyben
gyenesdiási döntőmegrendezésre került sor.
Érhet bennünket olyan vád, hogy elfogultak
vagyunk a saját játékosaink felé. Bizonyságul érdemes elolvasni a mérkőzéstudósítást!
„Az U 16 házi verseny a strandröplabdázás
minden szépségét bemutatta. Olyan mérkőzést láttak a nézők, ami minden igényt
kielégített. A változatos, nagyon szoros versenyben minimális különbséggel végül a
Héri Sára – Tóth Lakits Petra páros győzött a
Hegyi Bianka – Sebestyén Flóra páros ellen.
Nagyon megható volt, amikor a mérkőzés
végén a négy lány egymás nyakába borult!
Mind a négyen aranyérmet érdemeltek volna
ezért a teljesítményért!
Az U 14 mezőnyben a Vasvári Eszter –
Marton Gabriella páros az 5. lett.
Összesítésben az eredmények alapján az
Egyesületünk az 1. helyen végzett.
Szeptembertől megkezdődött a teremröplabda szezon, amely máris jelentős rendezvénnyel indul. 2015. szeptember 26-án,

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
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 Gyenesdiáser
Gemeindeamt und dem Agrarzentrum der
Keszthelyer Pannon-Universität (KartoffelForschungszentrale) organisiert.
Eintritt frei – jeder ist willkommen!
14.00
Uhr:
Auf dem Marktplatz

Eröffnung
werden die

Az eredményhirdetés
után középen, fehér
melegítőben:
Tóth- Lakits Petra 16,
Héri Sára 8, Hegyi
Bianka 12, Németh
Zsófia 5, Marton Gabriella 4, Penzer Lili 7,
Sebestyén Flóra 2.

balról - jobbra
állósor: Fehér Tibor
vezetőedző, Vasvári
Eszter, Sebestyén
Flóra, Tóth- Lakits
Petra, Héri Sára,
Tóth- Lakits Dalma,
Németh Zsófia, Penzer
Lili, Király András
guggolnak: Takács
Ronetta, Takács
Panna, Hegyi Bianka,
Marton Gabriella

Keszthelyen kerül megrendezésre Egyesületünk által a Helikon Nemzetközi torna.
Ez a sportesemény része lesz az Európai
Sporthétnek is.

Az Egyesületünk 2015. évben is felvételt
hirdet röplabdaoktatásra, melyre jelentkezni a
ismeretterjesztő plakátunk szerint lehet.
Király András elnök

MINŐSÉGI RÖPLABDAOKTATÁS 6 ÉVES
KORTÓL FIÚKNAK - LÁNYOKNAK
Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület
felvételt hirdet röplabdaoktatásra!
Edzés helyszínek: Nagyváthy tornaterem, Keszthely,
Kísérleti 10/a
Csány - Szendrey AMK, Keszthely Fodor u. 43
Érdeklődni: telefon 06-70-453-0841, email: info@
gyenesroplabda.hu
verschiedenen Keszthelyer Kartoffelarten
vorgestellt. Sie werden auch zum Kauf
angeboten. Es gibt Fachberatung, Tipps
und Antworten auf Ihre Fragen. Danach
beginnen die Vorbereitungen für den
Koch- und Rezeptwettbewerb. Vorherige
Anmeldung ist erforderlich.
16.30 Uhr Konzert für Familien
17.30 Uhr Die Gewinner werden
bekannt
gegeben: Die
besten
drei
Köche/Kochgruppen werden von der
Jury belohnt. Die Besucher können von
den Kartoffel-Spezialitäten probieren.
18.00 Uhr Tanzmusik mit der Tequila
Band
25. September – 4. Oktober
im
Rahmen der Balatoner Kursreihe
Zwischen 25. September und 4. Oktober

finden themenbezogene Wein- und
Gastronomie-Veranstaltungen statt, die von
unserem bekannten Gastro-Blogger Somogyi Zoltán Max organisiert werden. Bereits
im Frühjahr rief er eine Balatoner Kursreihe
ins Leben, die mit großem Interesse von
vielen besucht wurde.
Am Freitag, 25. September um 17 Uhr
hat Max den Weinspezialisten Trombitás Tamás vom Restaurant Miakő in den
Darnay Weinkeller eingeladen (Gyenesdiás, Darnay utca 10). Ein ungewöhnliches
Weinerlebnis. Es wird nicht nur über
den Wein geredet, es werden auch
Musik, köstliche Snacks und mit Preisen
ausgezeichnete Weine der regionalen
Winzer angeboten. Alle Interessierte sind
herzlich eingeladen, an einem spannenden
Gespräch über Wein, Gastronomie und

Gyenesdiási Híradó
Kultur teilzunehmen. Teilnehmergebühr:
3.500 Ft / Person
Das sollten Sie sich nicht entgehen
lassen! Am Samstag, 26. September – „So
schmeckt Gyenesdiás”, ein ganztägiges
Programm
unserer
gastronomischen
Partner des Touristischen Vereins. Daran
nehmen teil: das Karám Büfet am Gyeneser
Lido-Strand, die Piroska Csárda, das
Sporthaus, die St. Ilona Csárda, die Torony
Csárda und zum Abschluss des Tages der
Darnay Weinkeller. In jedem dieser Häuser
gibt es ein spezielles dreigängiges Menü
mit Wein (Sirupsaft für die Kinder) und ein
kleines Unterhaltungsprogramm.
Essen und Trinken von 10 - 18 Uhr Mit einem Genuss-Ticket können Sie an
diesem Tag in 3 von den 6 teilnehmenden
Restaurants die angeboteten Drei-GängeMenüs probieren, dazu werden zwei
Sorten Wein serviert. Mit einem Öko-Dotto
können die Gäste von Tisch zu Tisch in die
ausgewählten Restaurants fahren.
Ab 18.30 Uhr - Der Tag endet mit
einem Besuch im Darnay Weinkeller.
Köstliche
Weine,
gute
Laune,
Unterhaltungsprogramm
(GLASSOKonzert, Flame Flowers Feuertanz).
Genuss-Tickets sind im Vorverkauf
im Tourinfo-Büro erhältlich: 7.800
Ft. (3x Degustationsmenü in drei von
den 6 teilnehmenden Restaurants zzgl.
Abendprogramm beim Darnay Keller)
Genuss-Tickets vor Ort: 8.500 Ft.
Abendticket (Programm beim Darnay Keller ab 18.30 Uhr): 1.000 Ft. (0,5 dl Wein,
Weinglas als Souvenir zum Mitnehmen).
Am Samstag, 3. Oktober erwartet Max
den dreimaligen ungarischen MeisterSommelier Kovács Antal zu einer
weiteren ganztägigen Veranstaltung. Dann
dreht sich alles um den Wein. Herr Kovács
führt die Teilnehmer in die Welt des Weins,
Ausbauund
Herstellungstechniken,
Weinprobe, Speisen- und Wein-Harmonie.
Es wird dabei deutlich, wie sehr sich die
viele Mühe und Arbeit mit dem Wein lohnt.
Weitere
Informationen:
www.
balatonikurzusok.hu
Anmeldungen und Tischreservierung:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
BalatoniKurzusok?fref=ts

Haus der Natur Besucherzentrum
Veranstaltungen
und
geführte
Wanderungen im September:
Samstag, 19. September –
Herbstwanderung „Erntezeit”
Freitag, 25. September – Balaton
im Herbst – feste Ausstellung
Samstag, 26. September –
Geheimnis der Weintrauben-Kerne
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Vollmondwanderung bei der Rézi-Burg
Dienstag, 29. September – Woche
der Wälder – Balaton im Herbst, herbstliche
Beschäftigungen
Anmeldungen
zu
den
geführten
Wanderungen bitte am Vortag bis 16 Uhr.
Geöffnet: Mo-So 9-17 Uhr
Organisation und Infos: Haus der Natur
Besucherzentrum, Tel. +36 30/239-9894,
E-mail:
termeszethaza@bakonyerdo.hu,
Adresse: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4
(neben Festetics-Tierpark)

Vom 28. September – 4. Oktober - I.
Bio-Gastrowoche im ZÖLDHÁZ in Gyenesdiás
Im Laufe der I. Bio-Gastrowoche
möchten wir Ihnen verschiedene BioErzeugnisse vorstellen, die bei uns im Haus
angeboten und verarbeitet werden.
Montag, 28. September – Frisches Bio-Fleisch (vakuumverpackt) von
BIO Fleischverarbeitung Hubai Kft und
Virágoskút Kft
Dienstag, 29. September – ZÖLDHÁZeigene Bio-Erzeugnisse für die häusliche
und
professionelle Küche (SandvichCreme, Pasteten, süße und salzige DinkelKnabbereien). Probieren und kaufen.
Mittwoch, 30. September – Hortobágyer
Fischtag
- ab 10 Uhr frische und verarbeitete BioFische, Präsentation und Verkauf
- ab 12 Uhr Hortobágyer Fischsuppe im
Kessel und Fischräucherei. Zuerst Busa
– ein Silberkarpfen aus der HortobágyRegion, danach ab 15 Uhr kommt der
Amur/Graskarpfen in den Räucherofen.
Die frisch geräucherten Fische werden
nachmittags zum Kauf und Verzehr
angeboten.
Donnerstag, 1. Oktober um 15.30 Uhr
Vortrag im großen Saal des Gemeindehauses
zum Thema Bio-Produktion – Kontrolle,
kommerzielle Angebote, Bio-Erzeugnisse
im Service-Bereich. Referent: Dr. Roszík
Péter, Dozent und Geschäftsführer der
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
ZÖLDHÁZ: Bio-Obstsuppen für die
häusliche Küche und professionelle Küche
- Vorstellung, Verkostung und Verkauf (Bio
Berta Kft ; Hámori BIOFAKTÚRA; Horváth László ev., Konczili Anna).
Freitag, 2. Oktober ab 11.00 Uhr kurzer
Vortrag über ZÖLDHÁZ vakuumverpackte
Bio-Reformerzeugnisse von der Herstellung
bis zum Verbrauch, danach Verkostung und
Verkauf von ALAKOR Bio-Weißbier.
Samstag, 3. Oktober ab 10.00 Uhr
können Sie Bio-Weine des Doboser
Weinkellers (Dobosi Pincészet) probieren
und kaufen.
Danach ab 12.00 Uhr
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Leckereien aus dem Kessel und vom
Grill für Vegetarier und Fleischfreunde.
Während der Woche können Sie an
bestimmten Tagen Produkte unserer Partner kaufen, z. B. Tomaten und Paprika von
der Molnár Biogärtnerei (Galgahévíz).
Weitere Informationen: www.gyenesdias.
info.hu , www.biokontroll.hu und www.
zoldhazec.hu

Dienstag, 29. September um 18.00 Uhr
– Gyenesdiáser Schätze und Werte
Die Gyenesdiáser Kulturstiftung (Köz
– Kultúra Alapítvány) lädt zu einem
Filmvortrag in den großen Saal des
Gemeindehauses ein. Eintritt frei – jeder
Interessierte ist willkommen.

Mittwoch, 30. September um 18.30
Uhr – Gitarrenklänge in Gyenesdiás
Spielen Sie selbst Gitarre oder gefällt
Ihnen Gitarrenmusik? Anlässlich des
Welt-Musiktages sind alle Interessierte im
großen Saal des Gemeindehauses herzlich
willkommen. Ob Groß, ob Klein, ob Jung
oder Alt, Familien mit Kindern – alle sollen
kommen. Liedertexte werden vorgelesen
und mit Gitarrenakkorden zum Leben
erweckt. Also kein Konzert im üblichen
Sinne. Der Eintritt ist frei.
Eine Veranstaltung des ZauberklangVereins (Varázshangok Együttes).

Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Samstag 3. – Sonntag 4. Oktober –
Unser Ausflug nach DEBRECEN
Debrecen ist die zweitgrößte Stadt
Ungarns, und die Bewohner bezeichnen
sich noch heute mit dem mittelalterlichen
Begriff „Civis” (lt. Wikipedia). Auf dem
Hin- und Rückweg gibt es vieles mehr zu
sehen, z.B. das Ökozentrum in Poroszló
beim Theiß-See und Sehenswürdigkeiten
der Hortobágy Tiefebene.
Teilnehmergebühr: 15.000 Ft./Person,
davon für die Hotelreservierung 5.000 Ft.
im voraus in der Klub-Bibliothek. Der
Preis beinhaltet eine Übernachtung in
der Debrecener Innenstadt, Samstag ein
Abendessen und Frühstück am nächsten
Morgen.
Anmeldung
per
eMail:
magyarvandor-01@freemail.hu
Weitere
Informationen:
http://
magyarvandor.hupont.hu/10/reszletesinformacio
Ungarischer Sprachkurs
Anfänger!
Tel: 06 30/607 3694

auch

für

2015. szeptember

GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL HÍREI

Eboltás
Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni védőoltására az alábbi
időpontokban kerül sor:
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Oltás ideje: 2015. szeptember 26. (szombat)
7.00 - 9.30 óra között
Pótoltás ideje: 2015. október 3. (szombat)
7.30 - 9.00 óra között
Helyszín: Régi Sportöltöző (Gyenesdiás,
Balaton u. 1.)
Díj: 4.000,-Ft/eb (oltás+féregtelenítés)
A még michrochippel nem rendel-

DIÁS KERTCENTRUM
GYENESDIÁS KOSSUTH L. U. 27.

kező ebek esetében:
+ 4.000,-Ft/eb
Új oltási könyv kiállítás: 1.000,-Ft/eb
Kérem, hogy az eb oltási könyvét mindenki
magával hozni szíveskedjen. (Minden három
hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!)
Dr.
Babócsay
László
állatorvos
06/30/9167-598

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo: 8-19, V.: zárva

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

APRÓHIRDETÉSEK

Szent Glória
Temetkezési KFT
Gyenesdiás
Kossuth Lajos u. ФТ.
Nyitva: H-P МФ tól- НТh-ig
Éjjel –Nappal hívható:
МТ ОМ ХОПМ УТХ vagy
МТ ПМ ПРФТ ОСП
Hamvasztásos temetés:
ФСМММ Ft-tól НФМ МММ Ft-ig
Koporsós temetés:
НПМ МММ Ft-tól ОУМ МММ Ft-ig

További információ temetkezésünkről
az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

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
Saunier duval thélia as 23 fali gázkazán kitűnő esztétikai
és műszaki állapotban eladó. Ár: 50.000.-Ft Érdeklődni:
Gyenesdiás Tel: 0630/5371 252
Ungarischer sprachkurs auch für Anfanger! Tel:0630/607 3694

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/50-40-648
3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

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

Ü V E G E Z É S

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók!
Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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

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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Gyenesdiáson 10 éve kezdődtek a reformátusok ünneplései a
Községházán az ökumené jegyében. Cikkünk a 10. oldalon.

Szalóki István második lett kategóriájában
A Faludi-síkon kialakított trial motorpályán rendezte a First
Section Trial Team az idei bajnokságzáró fordulóját. A hazai színeket Szalóki István képviselte.

Az idei évben már negyedszer, augusztus 3-10 között került megrendezésre a Magyar Történelmi Íjász Szövetség és a Vazul Lovas
Baranta HSE közös szakmai tábora. Cikkünk a 10. oldalon.

Augusztus 17-én nyílt a Kapolcson élő holland Jan ten Hove
kiállítása a Községházán.
A képen a művész a tárlatot ajánló Korányi Judittal, a képen jobb
oldalon Maczkó Mária, aki előadásával színesítette az - amúgy
magyar népzenét kedvelő - alkotó kiállításmegnyitóját.

Zala megyei gyermekügyességi bajnokság:
E8 díjlovagló feladat: Bajnokságban: Arany érmes: Vitéz Enikő
Ezüst érmes: Varga Boglárka Bronz érmes: Budai Dóra

2015. szeptember
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
COOP TRAPPISTA (GICI SAJTÜZEM) 999 Ft/kg
UHT 1,5% TEJ
139 Ft/l
Sunflower étolaj
349 Ft/l
Téli tárolásra burgonya
95Ft/kg
Zircről: Balatoni rózsa 30 kg-os
Hópehely 15 kg-os
100 Ft/kg
Frieslander 15kg-os
100 Ft/kg
(várható: Desire és Agria)
Somogyból: Red Scarlet apró 60 Ft/kg
30 kg-os zsák étkezési 80 Ft/kg
Hagyma Kisalföldről: 15kg-os zsák 80 Ft/kg
Szombaton délután folyamatosan friss pékáru!
NYITVA: HÉTFŐTŐL-SZOMBATIG 6.00-19.00-ig
VASÁRNAP ZÁRVA

Trafikban 20 - féle minőségi folyóbor kapható
Széles dohánytermék és kiegészítők választéka!
TRAFIK VASÁRNAP: 8.00-17.00-ig nyitva

Gyenesdiási Híradó

P

VONYARCVASHEGY

MINŐSÉG, SZAKÉRTELEM,
KEDVEZŐ ÁRAK EGY HELYEN.
- Ingyenes szemvizsgálat szept. 30-ig bejelentkezés alapján!
- Progresszív (multifokális) szemüveg lencse 22.000 Ft/db
Ft/db-tól!
-tól!
- Bifokális szemüveglencsék 9.500 Ft/db!
Az akció érvényes megjelenéstől 2015.09.30-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

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

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

