GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2021. augusztus XXXII. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 13-án

Programajánló
2021. augusztus 19-20. Diási Históriás
Napok - Szent István ünnepe Hagyományőrző játszóház, színpadi programok, kemencés sütés, ünnepi szent
mise; Helyszín: Diási Emlékpark, Diási
templom
2021. augusztus 19-20. 16.30 Göcseji
Népművészeti Egyesület csoportos kiállítása és kitelepülése Helyszín: Községháza nagyterme és Diási
Emlékpark
2021. augusztus 22. Festetics Vágta
Nemzeti Vágta regionális előfutama,
meglepetés műsor, lovas bemutatók,
játszóház, családi lovas nap Helyszín:
Faludi-sík
2021. augusztus 26-29. Off road rendezvény “Legyen megint sáros!” szlogennel az Off Road Hungary szervezésében
Helyszín: Faludi sík
2021. aug. 28. szombat Diós települések
találkozója Helyszín: Kárpáti korzó
2021. szeptember 4. Gyenesdiási Szüreti Vigasságok: ünnepi préselés,
szüreti felvonulás, színpadi műsorok
Helyszín: Piac
2021. szeptember 7. kedd, 17 óra Hernád
Tibor: Istenes magyar népmesék és
Krisztus legendák felolvasó délután
Helyszín: Községháza
2021. szeptember 10. péntek, 18 óra
„Traccsparti”
Kötetlen,
laza
(interaktív) beszélgetések Vendég:
Nagy Bandó András
Szeptember 11. Gyenesi Íz-lelő –
gasztrotúra: Finom ételek, nemes
borok Info: www.gyenesdias.info.hu
2021. szeptember 17. péntek Vad és vadászat – Kollektív kiállítás Helyszín:
Községháza
2021. szeptember 18. VIII. Gyenesdiási
Burgonya Nap Burgonyavásár, főzőverseny, koncert, családi játszóház
Helyszín: Piac
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

További információ: +36301349105
gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 11-12.

Jó bornak is…

A 2021. évi Bornapok margójára

Színpadon a Borbarát Hölgyek és a Borlovagrend tagjai,
Zolcsák Miklós görögkatolikus atya, Ruzsics Ferenc Zala Megye Közgyűlésének alelnöke
és Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere

Nyilvánvalóan mindenki másképpen lát egy
rendezvényt (is). Attól függően, hogy hol áll.
Mi, szervezők így láttuk.
Tavaly a járvány miatt redukált tartalmú és új
nevű rendezvény volt a Bornapok: Borsétány.
Mindez érzékeltette, hogy nem tömegrendezvény, de nem szeretne eltűnni a kínálatból.
Idén aztán visszatért, és régi fényében tündökölt. Ez persze mindenkinek köszönhető,
Nektek/Önöknek is, Kedves Közönség!
A nyitónap mindig a helyi csoportoké (a
Dalárdáé és néptáncosainké), a folklóré, és természetesen a borlovagok szerepléséé. Ez idén
sem volt másként. A hivatalos megnyitón részt
vettek a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai,
A többszörösen díjnyertes
Diási Játékstrand és sokak által
kedvelt, természetközeli Gyenesi Lidóstrand az idei évben
is az élbolyban végzett a 43
pályázó strand közül!
A Balatoni Szövetség Kék
Hullám Zászló bíráló bizottsága mindkét strandot öt csillagra minősítette.
Fénykép balról jobbra: Samu
Zoltán-strandigazgató, Dancsné
Toman Katalin - strandvezető,
Lóki-Gróf Alexandra - strandvezető, Gál Lajos - polgármester

élükön Dr. Brazsil József Nagymesterrel, a
Borbarát Hölgyek, Ruzsics Ferenc a Zala
Megye Közgyűlésének alelnöke, Gál Lajos
polgármester, valamint Zolcsák Miklós
Atya. Az első nap programjából a Vass Lajos
Népzenei Szövetség gyenesdiási táborzáró
gálaműsora sem maradhatott ki. A nap a Silver
Band bulijával ért véget.
Másnap előbb az Intermezzo Latin Club
zenekar, majd Odett zenekara forrósította
fel a táncparkettként funkcionáló flasztert.
Miközben két alkalommal is utcazene fesztiváli hangulatot teremtett a Marching Jazz
Band zenés masírozásával. Repertoárjukon
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az első oldalról

kedvelt hazai örökzöldek szerepeltek dixie
stílusú hangszerelésben. Mialatt a színpadon folyt a szerelés, technikai átállás. Az esti
záróbuli reszortja ezúttal a Fantasy zenekarnak jutott.
A szombati napon megjártuk a mennyet és a
poklot. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. A
Keszthelyi Kutyasuli agility bemutatójára a
korzó melletti füves terület telt meg zsúfolásig,
majd a Kis-Hétrét zenekar gyermekkoncertjére a nagysátor. Aztán vészjósló felhők érkeztek a Balaton felől.
A szervező, aki hosszú hónapokat tölt alapos
előkészítő munkával, figyel mindenre, biztonságra, hangra, fényre, színpadra, árusokra,
fellépőkre és napokkal a rendezvény előtt már
látja lelki szemei előtt a sok boldog, önfeledt
embert – egy dologgal nem számolhat soha: az
égi erőkkel. És ezek az erők itt megmutatták,
milyen aprók vagyunk mi. A Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószenekar rezesbandájának
vidám műsorát meglepetésnek szántuk két
műsorszám – Szép Bence stand-upja és a nagy
nevű Anna and the Barbies koncertje közé,
ám a vihar (özönvízszerű eső, erős szél és
villámlás) pillanatok alatt „eltörölt” a színről minden örömet és reményt… De szerencsénkre nem végleg. Jó néhány évet öregedve
meghoztuk a salamoni döntést. Várunk. A
sátorból sajnálatos módon kitessékelt közönség, ahogy eltűnt, úgy újra megtöltötte, szinte
pillanatok alatt a teret, mikor már normalizálódott a helyzet, és a közösségi média segítségével bejelentettük, hogy kb. másfél óra késéssel
elkezdjük az Anna and the Barbies koncertjét!
Hálás közönség, boldog zenekar, de jó is volt
ezt látni! A felszabadult közönség eufóriája
aztán kitartott a Helios zenekar hajnalig tartó
bulijáig.
Mindhárom napon már késő délutántól
szórakoztatta a kisebbeket a Varázshangok
Játszóház, a felnőttek pedig a több tucat
kézműves és a tucatnyi boros és ételes kínálatából válogathattak kedvükre.
A negyedik nap idén csak opcionális volt. A
borosok és az ételes kitelepülők – mivel mi,
kísérleti jelleggel három naposra terveztük az
eseményt – összefogtak, hogy egy vasárnapi,
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levezető nap is legyen a korzón. Felkérték
Kalapos Istvánt, aki retro DJ-ként próbálta
fokozni a hangulatot, a hűvös, szeles idő azonban közbeszólt. Kevesen tartottak sajnos ki.
Köszönjük a rendezvény lebonyolításában
részt vevőknek, a gördülékeny együttműkö-

Gyenesdiási Híradó

dést, és kiemelten köszönjük a rendezvényterület, a konténerek tisztántartásában,
takarításában és a szemétszedésben segédkező munkatársak lelkiismeretes munkáját!
Jövőre Veletek/Önökkel ugyanitt!
Szabó Zsolt Szilveszter

Gyenesdiási Híradó
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Programok és a Magyar
Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” c. felhívásra benyújtott támogatási kérelme
87 283 791 Ft vissza nem térítendő
Gál Lajos polgármester, Manninger Jenő
támogatásban részesült.
országgyűlési képviselő, Góth Imre alpolgármester,
A tervezett csapadékvíz elvezető
Horváth Sebestyén kivitelező, HORVÁTH-ÉP KFT
rendszer keretében megvalósul:
• a vizek rendezett elvezetése a vizek fel• a 4. számú vízgyűjtő a József Attila utcát,
a Darnay utcát és a Malom utcát érinti
fogásával és a településen való átvezetés
• a 7. számú vízgyűjtő teljesítés helyszíne a
megoldásával
• zárt csapadékcsatornák készülnek a
Homoki utca, a Meleghegyi utca, a Lőtéri
utca, a Homoki köz, a Felső utca és a
Meleghegyi utca, Homoki utca és József
Attila utcákban.
Kűmell utca
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
• nyílt folyókák épülnek a Felső utca,
Kümell utca, Darnay utca, Homoki köz közel 7 000 000 Ft-os önrészt vállalt a projekt
megvalósítása érdekében.
valamint a József Attila utcában

2021. augusztus

2021. augusztus
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Böröczki Mihály
verseskötetének gyenesdiási
bemutatója
Kellemes nyáresti hangulat ölelte körbe
július közepén a termelői piacon lévő színpadot és az előtte kialakított nézőteret. Egy
órára elcsendesedett a világ, Böröczki
Mihály költő Tóringató című verseskötetének bemutatójának idejére.
A szerző a Pápa melletti Vaszaron gyermekeskedett, „ízesen” beszélő emberek között
nőtt fel, akik egyszerűen élték életüket. Jól
tanult és kiolvasta a falusi könyvtárat, vonzotta a világ megismerésének vágya. Azóta
is állandó hiányérzettel keresi a körülöttünk
lévő világ dolgait, és ha sikerül tehetségét
újabb ismerettel dajkálnia, verssel ajándékozza meg barátait. A szombathelyi költő
1970 óta folyamatosan jár a Balatonra horgászni, 2013-tól Gyenesdiáson tölti az év
nagyobb részét. Megbabonázta a kőhajításnyira lélegző tó aurája, a barátok közelsége a
boltok eladói és a piacon ráköszönő ismerősök közvetlensége. Tizenhét verseskötetéből
kilenc itt született. Akár csak a Tóringató,
amiből a bemutatón a költő és az est házigazdája, Góth Imre Árpád, alpolgármester olvastak fel közösen. A kötet tenyérbe
simuló méretével és szolidan kialakított borítójával egyből arra buzdít, nyissuk ki miha-

A színpad előtt Böröczki Mihály költő, Góth Imre alpolgármester, a színpadon
a Trió zenekar: Sipos Dávid, Vadkerti Imre és Zsapka Attila

marabb. Februárban és áprilisban is el kellett
halasztani a bemutatóját, így most a Balatonparton a legjobb helyen lehetett ezt megtenni.
A versek között a Trió zenekar Böröczki
Mihály megzenésített verseit szólaltatta
meg. Zsapka Attila és lányai, Virág és
Zsófi, Sipos Dávid és Vadkerti Imre énekes
(Kormorán zenekar) orgánuma egyedi töltetet adott a verseknek. A versek arra születtek, hogy elénekeljék őket. Olvasás közben

a rímek adják a ritmust a kéznek és egyszer
csak azt vesszük észre, ütemre jár a lábunk. A
haikuk bölcsessége köszön vissza a sorokból és a költő életigenlő üzenete: - Jó itt
élni, jó ide visszajönni!
Mégis mindig mások a versek, mint az ezer
arcú Balaton.
Az ősszel megjelenő Trió zenekar CD
lemezén Böröczki Mihály verseivel megzenésítve találkozhatunk.

Gyenesdiási Híradó

MEGHÍVÓ

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2021. augusztus 22-én (vasárnap) 17.00 órakor
a gyenesdiási községházán kezdődő
református úrvacsorás Istentiszteletre.
„ Erőt ad a megfáradtaknak és az erőtlent nagyon erőssé teszi.” (Ézsaiás 40:29.)

ÁLDÁS-BÉKESSÉG

2021. augusztus
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Zichy Emőke – keszthelyi református lelkész

A gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel hív mindenkit 2021. augusztus 19-én 16 óra 30-ra
a Gyenesdiási Községháza nagytermébe
a Göcseji Kézműves Egyesület kiállításának megnyitójára
A tárlatot Nikitscher Bernadett az egyesület elnöke ajánlja
az érdeklődők figyelmébe.
Közreműködik Pékné Orbán Julianna és Pék András

Augusztus 14-15-én (szombat-vasárnap)
Gyenesdiáson a Diási Játékstrand parkolójába gurul
az Egészségpart Balaton Szűrőbusza!

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Meghittség,
meditatív hangulat,
és némi vidámság
Art Udvar – művészetek randevúztak nálunk
A korábban nagy hagyománnyal rendelkező
Községházi esték programjait – megtartva
annak szerda esti időpontjait – az idei évben
kiköltöztettük Pásztorházunk varászlatos
hangulatú udvarába, miután dekorációban a
manapság kedvelt irányba vittük el a helyszínt. A kínálatot pedig – célzottan megszólítva a 25-50-es korosztályt is – kitágítottuk,
megtartva az értékőrzést, de szélesebbre
tárva a műfaji kapukat. Így került az első Art
Udvar kínálatába indie műfajú akusztikus
koncert, latin és blues gitárzene, folklórkincsünkből táplálkozó színházi este, és még egy
kimondottan Gyenesdiásra „szabott” interaktív stand-up is.
A nyitóestén Takáts Eszter és Koller László

Tisztelt Gyenesdiásiak!
Kedves Közösségeink/
Közönségünk!
Jócskán túlvagyunk a nyár derekán, mögöttünk van több olyan sikeres rendezvény,
amely hosszú évek óta nagy népszerűségnek örvend mind a helyiek, mind a nyaralók
körében. Ilyen volt például a Keszeg-Party,

Az Göcseji Kézműves Egyesület tagjai augusztus 19 - én
13-20 óráig, 20-án 10-20 óráig árusítják portékáikat
a Diási Emlékparkban.

gitárduója szórakoztatta
a nagyérdeműt – mondhatjuk: zajos sikerrel. A
másfél évtizede a pályán
lévő dalszerzőnő műfajok és hangulatok közti
laza átjárást biztosító
muzsikája a gyenesi hallgatóságot sem hagyta
hidegen.
Egy héttel később
Domby Bertalan és
Kovács Ervin gitármuzsikája alapozta meg az
udvar közönségének aznap esti hangulatát,
előbb főként latin dallamokkal, vérbő ritmusokkal. A pódiumra ekkor Szép Bence humorista lépett, aki némiképp más szerepkörben
– konferansz, házigazda – nem sokkal korábban, a Bornapok legviharosabb napján már
helytállt nálunk.
„Gyenesdiás nevetésfejlesztési koncepciója, avagy településünk egy humorista szemével. Interaktív stand up Szép Bencével”
Ezzel a címmel hirdettük a nevetőizmok
elleni támadást. És valóban: a közönség – a

és a Gyenesdiási Híradó legutóbbi számának
megjelenésekor zajló Bornapok (melyről
külön cikkben értekezünk). Jelen sorok postaládákba kerülésekor pedig épp a Korzó
Estek programja dübörög a Kárpáti korzón,
ebben az évben egy látványos és nagyszabású programmal kiegészülve. A korzó
mellett ugyanis napközben nemzetközi
fafaragóverseny zajlik rangos díjakkal és
neves versenyzőkkel.

Nemzeti Konzultáció mintájára – élőben,
okostelefonjai segítségével szavazhatott Gyenesdiás múltjáról, jelenéről, és persze, jövőjéről. Miközben, ízléses fricskákat kapott
a turizmus, a magyarság és a lokálpatrióta
szemlélet is. Amin – szerencsére – mindenki
jóízűen tudott nevetni. Az estét Domby Bertalan és Kovács Ervin virtuóz gitárjátéka
foglalta szép keretbe, a végén a blues zenére
helyezve a hangsúlyt.
Az ezt követő alkalommal Azért a kis
bolondságért címmel, Magyar népi pajzánságok alcímmel a magyar népmese és
népdalkincsből merítő darabot láthattunk,
hallhattunk, Fabók Mancsi Bábszínháza előadásában. A családi vállalkozásban működő miniszínház a népi kultúra és
a minőség mellett kötelezte el magát. Az
archetipikus szerelmi históriát vaskos
humorral feldúsító darabbal együtt rezdült a
kis udvar értő közönsége.
Folytatás jövő nyáron! Rajtunk legalábbis
nem fog múlni.
Szabó Zsolt Szilveszter
Július közepén került megrendezésre – szerény érdeklődés mellett, de kellemes hangulatban – az idei Ikonfestő táborban készült
munkákból összeálló zárókiállítás megnyitója. A tárlat műveit és művészeit Zolcsák
Miklós görögkatolikus atya, ikonfestő
köszöntötte, az eseményt pedig Gyanó Szilvia, a nagykanizsai Thúry György Múzeum
vallásetnológusa nyitotta meg.
Július második felében a piac színpadán

2021. augusztus
mutattuk be, tavalyról elmaradt programként Böröczki Mihály Tóringató című
verseskötetét. A nagy sikerű est házigazdája
Góth Imre Árpád alpolgármester volt, a
zenei hozzáadott értékről pedig a Vadkerti
– Sipos – Zsapka akusztikus trió gondoskodott.
E hónap legvégén – idén először – zsúfolásig megtelt a Községháza nagyterme.
Zalaveczki Zita festőművésznő és szakkörös tanítványainak csoportos kiállítása nyílt
meg. Az növendékek név szerint: Funtek
Luca, Hosszú Ignácné, Karászi Georgina, Karászi Karina, Márkus Melinda,
Szabó Mária és Újvári Lajosné. Az estén
Gál Lajos polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, majd Papp-Csővári Dóra
Viktória, Papp Máté és Hordós Bence
zenés műsora után Pappné Beke Judit nyugalmazott könyvtárigazgató ajánló gondolataival nyílt meg a tárlat. Bognár Ystván erre
az alkalomra írt versét Hársfalvi György,
intézményünk korábbi igazgatója szavalta
el. A megnyitón Zalaveczki Zita betegsége
miatt sajnos nem tudott jelen lenni. Jobbulást kívánunk neki!
A részben új koncepciójú Art Udvar nem
várt nagy sikerrel indult, és hasonló lendülettel folytatódott Pásztorházunk varászlatos
hangulatú kis udvarában. (Képes beszámolónkat az első három estéről külön olvashatják. Az utolsó este programjára – Hajdu
Klára és Szakonyi Milán közös dalestjére
– már lapzártánk után került sor.)
A közeljövőről szólva el kell mondjam,
hogy Szent István ünnepét idén új helyszínen és megújult koncepcióval tervezzük
tisztelegni. A Diási Históriás Napok programjaira (külön plakáton tájékozódhatnak a
részletekről) sok szeretettel várunk kicsiket
és nagyokat egyaránt! Az esemény nyitóprogramjaként nagy érdeklődésre tart számot
Besenczi Árpád, Jászai-díjas színművész
előadásában Petőfi Sándor: A helység
kalapácsa című művének egyszemélyes (!)
előadása. Szintén a rendezvény nyitónapján
– miután, 16.30-kor megnyílt kiállításuk a
Községháza nagytermében – kitelepüléssel
egybekötve mutatkozik be a Göcseji Kézműves Egyesület.
Augusztus 28-án szombaton rendezzük
meg a Kárpáti korzón a Diós Települések
XIV. Országos és XI. Nemzetközi Találkozóját – reményeink szerint kb. 500 főnyi
küldöttség aktív részvételével. 9 határainkon
belüli és kívüli település jelezte részvételi
szándékát, egész napos bemutatkozással.
Szeptemberben két nagy szabadtéri eseményünk lesz: a Szüreti Vigasságok és a
Burgonya Nap. Előbbi a hagyományőrzést
előtérben tartva felvonulással és ünnepi préseléssel kezdődik, majd a piac színpadán
gazdag műsorkínálattal, koncertekkel és
játszóházzal folytatódik, késő estig. Részletek hamarosan! Utóbbi – a Burgonyanap az
Önkormányzat rendezvénye, ám a szoros és
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Egy csendesebb, elmélyültebb programra is invitáljuk Önöket szeptemberben:
szeptember 7-én Hernád Tibor: Istenes
magyar népmesék és Krisztus legendák
címmel felolvasódélutánt rendezünk a Községháza nagytermében. E hónap közepén
pedig Vad és vadászat címmel kollektív
kiállítás nyílik ugyanezen helyszínen.
(Mindkét programról találnak információkat
a programajánló című táblázatban!)
Ugyancsak szeptemberben – a két előbbi
esemény közötti időpontban – indul útjára
a korábban már többször beharangozott
Traccsparti nevű új rendezvénysorozatunk.
Az első este vendége szeptember 10-én:
Nagy Bandó András humorista, író!
(Részletek a plakáton!) Későbbi vendégeink:
októberben Lovasi András zenész, novemberben Törőcsik Franciska színművésznő,
decemberben pedig Lábas Viki énekesnő.
Nagyon reméljük, hogy szeptembertől
lassacskán szakköreink, kisközösségeink,
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civiljeink is felélednek, illetve a hosszabb
ideje inaktív társaságok is elkezdik újra
működésüket!
Továbbra is jelentős helyzeti előnyben
vannak azok, akik figyelemmel kísérik és
kedvelik intézményünk Facebook oldalát! Most már elegendő ezt a bizonyos
képet idebiggyesztenünk, Önök pedig
okoskészülékükkel rögtön a Facebook egyik
legizgalmasabb felületére navigálnak:

Legközelebbi találkozásunkig barátsággal
üdvözöljük Önöket a JAMK összes munkatársa nevében!
Szabó Zsolt Szilveszter
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Üdítő élmények a településen
Gyenesdiáson mindig történik valami, ahogy
azt az elmúlt hetek is bizonyítják.
Újabb és újabb értékeket üdvözölhetünk
településünkön, legyen szó akár kulturális
programról, akár bővülő gasztronómiai
kínálatról, melyeknek köszönhetően évről évre
friss élményekkel töltekezhetnek a vissza térő
vendégek és természetesen a helyiek is. A József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár új köntösbe
öltöztetett 4 alkalmas programsorozata, az Art
Udvar különleges hangulattal töltötte meg a
Pásztorház udvarát szerda esténként. Ismét
megnyitotta kapuit „a Balaton legmodernebb
mozija” címmel büszkélkedő Ligetplex Cinema.
A 2 termes mozi a napokban megnyitja kisebbik
termét is, ahol a Művelődési Ház szervezésében
hamarosan szintén újdonsággal várják a nagyérdeműt. Ligetplex Filmnapok néven friss
magyar filmek közönségtalálkozóval egybekötött bemutatója nyújt majd igazi csemegét a filmrajongóknak. Új színfoltként jelent
meg Gyenesdiás gasztronómiai palettáján a
Kóstolom Balaton Borház, melynek a településen fellelhető hagyományos borkultúrát ápoló
borászatok és vendéglátóhelyek kínálatát kiegészítve, estéről estére változó témájú, pezsgő
hangulatú programok kíséretében mutatja be a
balatoni borokat vendégeinek.
Gyenesdiás turisztikai kínálatáról részletes
információ: www.gyenesdias.info.hu

GYENESDIÁSI
FÜRDŐEGYESÜLETI HÍREK
A rendhagyó 2020-as év után abban
reménykedtünk, hogy a 2021-es évben már
mind a négy nagyrendezvényen, a három
közösségin: a Rügyfakadás-Tavaszünnepen, a
Keszegfesztiválon, a Szüreti felvonuláson és
a saját halászléfőző összejövetelünkön részt
tudunk venni. Sajnos ez nem sikerült.
Az első tavaszi programunkat, a Rügy
fakadás-Tavaszünnepen való részvételt, a
Covid járvány miatt nem rendezték meg.
Minden évben ezen a szombat délelőttön tartottuk meg az évi rendes közgyűlésünket is,
melyet idén is el kellett halasztanunk. Évek
óta nevezünk a vasárnapi főzőversenyre,
melyre idén is „Vaddisznó pörkölttel”
készültünk. Szakácsaink, Lőrincz Csilla és
dr. Bánhidi Péter megígérték, hogy a nyáron,
ha a járvány helyzet megengedi pótolják és
főznek valami finomat.
Júliusban a Keszegfesztiválon. / melyet egy
napos rendezvényként megtartottak/, főztünk
halászlét. Eredményesen helyt állt az egyesület főzőcsapata, melyet idén is Böcskei István
halászléfőző mesterünk vezetett. A főzőversenyen, csapatunk által készített halászlé az
utolsó cseppig elfogyott.
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Újdonság Gyenesdiás gasztronómiai folyamatosan segítséget írásos anyagokkal,
kínálatában
személyesen vagy akár telefonon is.

A júniusban új néven, új tartalommal megnyitott Kóstolom Balaton Borház fiatal csapata
újra élettel tölti meg a helyiek körében régóta
jól ismert gyenesdiási Borházat. Családias környezetet, igényes borkínálatot és mindig jó hangulatot ígérnek a hozzájuk betérő vendégeknek.
A borkóstolók mellett tematikus programokat
szerveznek, így egyebek között izgalmas borpárbajra, meghívott borásszal töltött kötetlen
hangulatú beszélgetésre, mozi estékre, koncertekre invitálják az érdeklődőket.
Részletekért látogassa meg oldalukat: https://
www.facebook.com/kostolombalatonborhaz

Bővülő taglétszám

Partnereink kérdései, visszajelzései alapján
rendszeresen készülnek munkájukat támogató
hasznos anyagok, mint pl. 3 nyelvű sablonleveleink az ajánlatkéréstől a foglalás visszaigazolásáig, mely a vendéggel való levelezést
könnyítheti meg; emlékeztető lista arról, hogy
milyen adminisztratív teendői vannak a szállásadóknak; GDPR adatvédelmi tájékoztató és
adatfeldolgozási minta stb. Használja ki Ön is
az egyesületi tagság előnyeit, várjuk szállásadó
és szolgáltató tagjaink körébe!

Gyenesi Íz-lelő – őszi kulináris
kalandozás Gyenesdiáson

Egyre többen ismerik fel az összefogás,
együttműködés és ezzel együtt a turisztikai
egyesületi tagságunk előnyeit, így az elmúlt
időszakban is több új szállásadó és szolgáltató
taggal bővült egyesületünk (taglétszámunk
elérte a 115-öt).
A turisztikai marketing, termékfejlesztés,
folyamatos kínálatbővítés, információszolgáltatás, érdekképviselet mellett a jogszabályi
változások kapcsán és a megnövekedett adminisztrációs feladatokhoz nyújtott segítségnyújtás terén még fontosabb támasz vagyunk a
tagság számára.
Az elmúlt hónapokban a kötelező online
adatszolgáltatásban, a Vendégem alkalmazás kezelésében, az online számlázásban
vagy számla lejelentésben, az önfoglalkoztatási támogatásban nyújtottunk és nyújtunk

Kóstolja meg Gyenesdiás őszi ízeit az Íz-lelő
gasztrotúrán. A programhoz csatlakozó vendéglátóhelyek különleges őszi menüvel és finom
italokkal készülnek ismét 2021. szeptember
11-én, szombaton 11.30-20.00 óra között. A
Tourinform Irodában (Gyenesdiás, Hunyadi
utca 2., Tel: 83/511-790) megvásárolható Íz-lelő
jeggyel 2 étterem többfogásos menüjét kóstolhatják meg a résztvevők. 19.00 órától a program
zárásaként A Darnay. Pince, rendezvénypajta
és piknikkertben (Darnay u. 10.) pohár borral,
borkorcsolyával és Szécsi Pál andalító dallamaival várják a résztvevőket és az érdeklődőket egyaránt. Zongoránál Koncsos Gergely,
énekel Szívós Győző. Menük, jegyinformációk,
további részletek: www.gyenesdias.info.hu
További szép nyarat, jó szezont kívánunk!
A Tourinform csapata

Úgy döntöttünk, hogy megtartjuk az évi
halászlé vacsoránkat júliusban ill. az elmaradt
tavaszi Rügyfakadás-Tavaszünnepi főzést pótlandó rendezünk szeptember 3-án egy találkozást, főzéssel együtt a diási horgásztanyán.
Saját rendezvényünket, halászlé vacsoránkat július 24-én tartottuk a Darnay pincénél,

melyen ismét Varga István Egyesületünk
tagja zenélt, hatalmas sikerrel. Az ünnepségen részt vett Gál Lajos polgármester úr
is, aki elismeréssel szólt az Egyesület éves
munkájáról. Kimerítő tájékoztatást kaptunk
a község életéről és a várható fejlesztésekről.
Köszönet érte.
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Az idei évben is Böcskei István főzte a
kitűnő halászlét, melyből 36 tagunkat és
17 hozzátartozót kínáltunk meg. A vegyes
halakból- harcsa, keszeg, ponty- főzött
halászlé pillanatok alatt elfogyott, ami ismét
dicsérte Böcskei István jó munkáját. Amig
főtt a halászlé mi többiek hallgattuk Varga
István nosztalgiás zenéjét, közben finom
borokat és házi sütésű süteményeket kóstoltunk, felidézve a nyári élményeket. Az
utána tartott tombolajátékunk is évek óta
nagy sikerű. A tagok által felajánlott, még
használható ajándéktárgyakat sorsoltunk ki.
A játékot Lőrincz Csilla és Stellerné Márti
vezette, közmegelégedésre.

Az elmaradt tavaszi főzés helyett szeptember 3-ára tervezzünk egy összejövetelt.
A diási Horgásztanyán dr. Bánhidi Péter főz
valami finomat. Még nem dőlt el, hogy rackahúsból, vagy vaddisznó húsából, esetleg
marhahúsból készít gulyáslevest, vagy pörköltet. Természetesen szeptemberben, majd
beszámolok az eredményről.
Ugyanekkor tartjuk meg az elmaradt
egyesületi közgyűlésünket, melyet 17 órára
hirdetünk meg. Ezen alkalomra csak az
egyesületi tagokat és családtagjaikat hívjuk.
Tehát nem várunk vendégeket.
Az idei szüreti ünnepségen is részt
veszünk. Igyekszünk minden évben valami

új, ránk jellemző öltözékbe bújni és így tenni
színesebbé a felvonulást. Eddig már volt
amikor fürdőruhában, míg mások egyesületi
trikóban, de volt amikor békatalppal, úszószemüvegben, homokozó játékokkal, pettyes
gumilabdával, matróznak öltözve vonultunk.
Idén hölgytagjaink még gondolkodnak, hogy
mi legyen a jelmezünk a felvonuláson.
Természetesen az egyesületi rendezvényeken az ismerkedés jó lehetőség arra, hogy
évközben kisebb csoportok egymást vendégül látva, szorosabb barátságokat kössenek.
Szeretettel várunk minden gyenesdiási
üdülőtulajdonost az egyesület tagjai közé.
Kovács Miklós egyesületi elnök

Fiatal és ifjú polgárőr tábor
Gyenesdiáson

mint az Országos Polgárőr
Ifjúsági Tagozat elnöksége
felel. A programnak évek
óta állandó eleme a sport.
Minden nap reggeli
erőnléti edzéssel kezdődik, amelyhez nemcsak
a szállással szemközti
füves területet, hanem
a Diási Játékstrandot
is igénybe vehetjük Gál
Lajos polgármester
támogatásával. A reggeli
edzést követően a táborozók előadásokon vesznek
részt, ahol elmélyíthetik
azokat a polgárőr szakmai,
honvédelmi és általános
rendészeti ismereteiket,
amelyek elengedhetetlenek a polgárőr szolgálat
ellátásához. Visszajáró
előadóink között tudhatjuk
a Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Zala
Megyei Rendőrfőkapitányság munkatársait.
A fiatalok kora délután fakultatív erősítő
edzésen, míg este kötelező önvédelmi képzésen vehetnek részt, ahol a Game of Wolves
egyesület segítségével a Systema alapjaiba
nyerhetnek betekintést. Ennek során intézkedéstaktikát, konfliktuskezelést és táma-

dás-elhárítást tanulnak, s az itt szerzett tudás
nemcsak a polgárőr szolgálatban, hanem
a hétköznapok során is hasznukra lehet. A
pihenésre és kikapcsolódásra a Diási Játékstrand nyújt lehetőséget, amelyet táborozók
a helyi önkormányzat támogatásával vehetnek igénybe.
Írta: Bán Gábor és dr. Tóth Andrea Noémi

Tíz évvel ezelőtt kezdődött az, amiből
napjainkra hagyomány lett: az Országos
Polgárőr Szövetség (OPSZ) a nyári ifjúsági táborait évről évre a Balaton partján,
Gyenesdiáson rendezi meg. A nagyközség
és a szállás kiváló adottságokkal rendelkezik
mind a szakmai programokhoz, mind pedig
a szabadidő eltöltéséhez. A tábor programjának összeállításáért Horváth Róbert, a Zala
megyei Polgárőr Szövetség elnöke, az OPSZ
Honvédelmi és Ifjúsági elnökhelyettese vala-

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
Adózóink figyelmébe!
A helyi adók 2021. második félévi fizetési
határideje szeptember 15.
Magánszemély adózóink részére a befizetéshez szükséges csekk az I. félévi értesítéssel együtt postázásra került. Pótlását - akinek
szükséges - ügyfélfogadási időben az adócsoportnál kérheti.
Vállalkozók, vállalkozások egyenlegüket
az önkormányzati hivatali portálon keresztül
tekinthetik meg.
https://ohp-20.asp.lgov.hu

Figyelem forgalmi rend változás!
Lakossági kérésre a Kapernaum utca a
Béke utca felől a Széchenyi utca irányába
egyirányúsításra került.
Kérjük a fokozott figyelmet és a közlekedési
szabályok betartását!

Közlekedési problémák
Sajnos településünkön, több helyen is sorozatos közlekedési szabályszegések történnek.
Ezért felhívjuk a balesetveszélyek elhárítása
miatt a lakosság figyelmét, hogy a
A lakó pihenő övezetben Lakó-pihenő övezetbe
csak a következő járművek hajthatnak be
(nem teljes felsorolás)

a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat
szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi,
a betegszállító gépjármű, motorkerékpár,
a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel
vont jármű és kézikocsi, a kommunális
szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá
az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500
kg megengedett legnagyobb össztömegű
tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését
végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
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e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító
tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni!
Az
egyenrangú
kereszteződésekben
jobbkéz szabály érvényes, erre fokozottan
figyeljenek!
Továbbá a település egész területén a
sebességhatárok betartására kérjük fokozottan figyeljenek.
***
Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők
szíves figyelmét, hogy a Faludi u.-ban
vízvezeték rekonstrukció I. üteme készül a
házi bekötések cseréjével. A kivitelezés várható időtartama 2021.07. 10. – 2021.09. 30.-ig
tart. A munkavégzés az utca keleti oldalán
ideiglenes forgalomkorlátozást okoz. A munkavégzésen kívüli időszakban a munkaterület
visszaadásra kerül a forgalomnak, ideiglenes
helyreállítással. A kivitelezés során Gyenesdiás érintett területein több alkalommal lesz
vízhiány és nyomáscsökkenés, amelyekről
a munkavégzés előtt tájékoztatást adunk a
pontos időpontokról. Kérjük a lakosság szíves
türelmét és megértését, hiszen a beruházás az

-9Önök érdekében történik. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Elhanyagolt, gazos telkek
Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok
figyelmét, hogy azok akik az általuk használt,
illetve tulajdonát képező ingatlanukat nem
művelik meg, nem tartják rendben, az ingatlanukat szükség szerint gyomtól, gaztól nem
tisztítják meg, a 20 cm-es magasság elérését
megelőzően rendszeresen nem kaszálják,
továbbá az ingatlan előtti árkot, folyókát,
csatornanyílást, átereszt nem tisztítják,
megszüntetik, vagy a csapadékvíz zavartalan
lefolyását nem biztosítják, a beépített, illetve
beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán,
illetve mellette nőtt gazt nem írtják, a
kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem
gondoskodnak, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóak!
Felhívás házszámtábla kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a
házszámok hiányos, nem megfelelő, nem
kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok
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megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató
munkáját.
Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni!
A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon
kell elhelyezni.
Kérjük, saját és mások érdekében is helyezzenek ki épületükre házszámtáblát!
Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai
alapján a strandok területén a fürdési szezonban horgászni TILOS!
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

SPORT
Hazaérkezett Major Veronika
az olimpiáról
A sportlövő küldöttséggel augusztus első
napjaiban hazaérkezett a Tokióban rendezett olimpiáról Major Veronika a Keszthely
BEFAG LK kiválósága. Az ötkarikás játékokon légpisztolyban a 34. sportpisztolyban a
35. helyen végzett.
Major Veronikát a Természet Házánál
rendezett ünnepélyes fogadáson köszöntötte
edzője Keczeli Zoltán, Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere, Csótár András, a keszthelyi emberi erőforrások bizottságának
elnöke, Jagicza Attila, a Bakonyerdő Zrt.
vagyongazdálkodási főmérnöke. Mindnyájan arról beszéltek mennyire büszkék az olimpikonra és örömmel segítették felkészülését,
versenyzését. Góth Imre, Gyenesdiás alpolgármestere, Major Veronikát olyan jelenségnek nevezte, aki képes összefogást teremteni.
Sokan támogatták felkészülését az elmúlt
esztendőkben és reméli ezután is megmarad
a gyenesdiási - keszthelyi és térségi összefogás, ami segíti majd a párizsi olimpiára való
felkészülésében, kijutásában is.
Major Veronika a Tokióban viselt rajtszámát dr. Iglódi Endrének adta át, aki

régóta dolgozik egy zalai sportmúzeum
létrehozásán.

Hazai siker
a Gyenesdiás Openen
Július végén visszatért a strandröplabda
mezőny a Gyenesdiási Játékstrandra értékes
ranglista pontokat gyűjteni. A kiegyenlített
mezőnyben nagyküzdelem folyt és az estébe
nyúltak a helyosztók.

A hónap elején még az MKB-Pannónia Strandröplabda Országos Bajnokság
második fordulójának adott otthon a Diási
Játékstrand. A mezőny játéktudását a
Gyenesdiás Open kiemelt „A” kategóriás
versenyen csiszolta. Az itt szerzett értékes
pontokkal még be lehet kerülni a Magyar
Bajnoki Döntőre, amit augusztus közepén
tartanak a Lupa Beachen.
A férfiak fináléjában a hazai színeket
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képviselő Kissék kezdtek győzelemmel,
ezután a fiatalabb Oláhék tudták jobban megmozgatni tartalékiakat és egyenlítettek. Sokáig
vezettek a harmadik játékrészben, végül a lámpafénynél véget érő mérkőzésen a rutinos Kiss
Dániel – Bán Viktor nyert, 2-1 (21-18, 19-21,
15-12), 2. Oláh Botond – Benkő Balázs. A
harmadik helyért játszó Bodnár Lajos - Filius
István nyerte 2-0-ra (21-14, 21-16), 4. Ghazal
Jamil – Solti Péter ellen.
Nőknél a döntőben Divényi Zita – Réthe-

lyi Zsófia és Győri Panna – Szabó Adrien 2-1
(21-14, 24-26, 15-10) nyertek. A bronzmérkőzésen Horváth Dóra – Veress Kata és Lutter
Liza – Wirth Annamária találkozott egymással.
Horváth egy átütést követően rosszul érkezett a
talajra és megsérült, fel kellett adniuk a mérkőzést, ezzel Lutter-Wirth lett a harmadik.
A felnőtt verseny mellett utánpótláskorú
lányok is versenyeztek az U18-as korosztályban
a nagyokat megidéző labdameneteket produkáltak. Többen már 6-7 éves igazolással rendelkez-

nek és kimondottan a strandröplabda szakágra
álltak rá. A győzelemhez a Kristóf Dóra – Papp
Zorka páros 15 szett és 253 labdamenet megnyerésén keresztül jutott el. A 2. Balogh Borbála
- Zombori Lili, 3. Bosch Emma – Vas Vanda, 4.
Gintli Szabina – Szalai Fanni.
U14-es korosztályban 1. Ott Zsófia – Kiss
Zóra, 2. Dibusz Viktória – Sánta Laura, 3.
Honti-Majoros Kármen – Matkovics Alma, 4.
Tóth Laura – Veres-Marincsák Panna.

Góth Imre

Paksy Tímea
gyenesdiási lakos lett

Ezen kívül a KSI elnökhelyettese. 2019.
július 24-től pedig Gyenesdiásra költözött
a család.
- Miért pont Gyenesdiás északi részére
esett a választásotok? - Alaposan körbejár-

tuk a kérdést és megfontolt döntést hoztunk,
eddig nagyon bevált az új otthonunk választása. Bettina a gyenesdiási óvodába jár, a
középső gyermek pedig bölcsibe Vonyarcvashegyen. Fantasztikusak a körülmények
az óvodába hamarosan mindhárman oda
lesznek beíratva. Nagyon megszerettük
Gyenesdiást és Keszthelyt.
- A közelmúltban sportegyesületet hoztál
létre. Milyen elképzelésekkel? - A Keszthelyi Vízisport Egyesületet alapítottuk meg,
amelyhez a város névhasználati engedélyt
adott. Elképzelésem szerint egy 12 hónapon
át aktív elfoglaltságot szeretnék teremteni
Keszthelyen a Kajak-kenu sportnak. Két
helyen tervezem működtetni a városi strand
jobb szélén, valamint a Libás strandon. Már
az idén júliusban szeretném beindítani az
oktatást és reményeim szerint olyan gyerekeket sikerül megnyernem, akik az életük
aktív részének tekintik majd a kajakozást
vagy a kenuzást. A Balaton remek lehetőséget nyújt mindehhez és készen állok a téli
felkészülési programommal is. A sportágat
kívánom megszerettetni a térségben élőkkel
és már fogadom is a jelentkezőket a klubba.
Iglódi Endre

Fehér Bence (Lentiből), Ács Gergő (Cserszegtomajról), Sipőcz Gábor (Ausztriából) érkeztek.
- Immár negyedik hete készülünk a bajnokságra, túl vagyunk három edzőmérkőzésen. A
Rum ellen 7:1-re, Sümeg ellen 8:0-ra, Szepetneken 1:0-ra nyertünk. Részt vettünk egy
kupameccsen is ott Zalaszentlászló ellen nyertünk 8:1-re. – Nyilatkozta zárásként az edző.
A bajnokság első mérkőzései:
Technoroll Teskánd KSE – Kinizsi SK Gyenesdiás, 08.14. 18.00 óra

Kinizsi SK Gyenesdiás – CsácsbozsokNemesapáti, 08.21. 17.00 óra
Semjénháza SE - Kinizsi SK Gyenesdiás,
08.29. 17.00 óra
Kinizsi SK Gyenesdiás – Szalai Edelholz
Zalalövő 09.04. 16.00 óra
Flexibil-TOP Zalakomár - Kinizsi SK Gyenesdiás, 09.12. 16.00 óra
Kinizsi SK Gyenesdiás – Szepetnek SE, 09.
18. 15.30 óra.
Forrás: adatbank.mlsz.hu/club/

Egy elképesztő kajak pályafutás ért véget
éppen egy évtizeddel ezelőtt, amikor Paksy
Tímea befejezte versenyző éveit. 9-szer volt
világbajnok és 10-szer Európa bajnok.
Nyert olimpiai válogatót, de a sors nem
volt kegyes hozzá abból a szempontból,
hogy noha három olimpiára is esélye volt
a kijutásra, de a körülmények összejátszása
okán egyszer sem sikerült kijutni az
ötkarikás játékokra. Akkor csupán egy-egy
versenyző állhatott rajthoz egy országból
versenyszámonként. A világ legjobbjaival
versenyezhetett itthon Kováccsal, Benedekkel, Janiccsal és rendre négy versenyző
utazhatott az ötkarikás játékokra. Sportolói karrierje befejezése után lényegében
nyakába vette a világot és élt, edzősködött
Ausztriában, Dél-Afrikában, Tajvanon és
Kanadában is. Az elmúlt évtized közepén
költözött Budapestre amikor megszületett
Bettina leánya, őt követte aztán Emese és az
alig egy esztendős csupa mosoly Brigitta.
Férje Oláh Tamás kenu edző ő készítette
fel az olimpiára a Mike-Vasbányai kettőst.

Bajnoki rajt előtt
a férfi labdarúgó csapatunk
A bajnoki rajt előtt a nyári változásokról kérdeztük Kocsis Norbert edzőt, aki elmondta
a Zala megyei I. osztályú bajnokságban
játszó férfi csapatunktól a nyáron távozott:
Czimondor Péter (Várvölgyre), Nagy Bendegúz
(Ausztriába), Balogh Gergely (befejezte a
labdarúgást). Sikerült igazolni az új idényre:
Szőcze Csaba és Cséri Soma (Tapolcáról),

Gyenesdiási Híradó

VERANSTALTUNGEN UND
PROGRAMME IM AUGUST
UND SEPTEMBER
Jeder ist herzlich willkommen!
Historische Tage in Gyenesdiás –
St.Stephans-Feiertag
Donnerstag, 19. August
18.00 Uhr Theateraufführung
19.00 Uhr Musica Antiqua Renaissancekonzert
Freitag, 20. August
15.00 -19.00 Uhr Programme und
Workshops für Kinder
16:30 Uhr Brot Segnen
17.00 Uhr Gitarrenkonzert
19.00 Uhr Konzert
Traditionelles Brotbacken im Stein-Backofen
Programmort: Diáser historischer
Gedenkpark
Die heilige Messe: am 20. August in der
Diáser Havas Boldogasszony Kirche.
An beiden Tagen Gemeinschaftsausstellung
des Göcsejer Volkskunstvereins im
großen Saal des Gemeindehauses und im
historischen Gedenkpark.
Am 20. August ist Nationalfeiertag (Tag
der Staatsgründung). Alle Geschäfte und
Dienstleister haben geschlossen, außer
Restaurants.
Festetics Pferderennen
Es ist wieder soweit! In diesem Jahr schon
zum 12. Male.
Samstag, 21. August in Keszthely,
Historisches Reiterfestival mit bunten
Vorführungen im Festetics Schlossmuseum
und Park.
Sonntag, 22. August ganztägig in
Gyenesdiás: Festetics Pferderennen,
Vorlauf des Nationalen Reiterfestivals auf
der Pferderennbahn bei der Faludi-Wiese.
Spannende Qualifikationsläufe.
Eröffnung um 10.00 Uhr, danach
spannende Pferderennen, Kinderprogramme,
Reitvorführungen, Wettbewerb im
Kutschenschieben und vieles mehr. 17.30
Uhr Endlauf
Einen ganzen Tag lang ein richtig buntes
Pferdeprogramm für die ganze Familie.
Weitere Informationen: Tourinform
Gyenesdiás, Tel: +36 83/511-790
Donnerstag, 26. – Sonntag, 29.
August: Balatoner VW KäferSommerabschlussfest
Wo? Caravan Camping, Gyenesdiás,
Madách u. 43
Für alle Käfer-Fans und für alle, die den

- 11 Geruch von Benzin und Gummi mögen oder
einfach neugierig auf die süßen Autos sind,
ist das Event ein absolutes „Muss“. Let´s bug
together. Eintritt frei!
Organisation: Caravan Camping
www.caravancamping.hu, info@
caravancamping.hu
Telefon: +36 83/316-020
Tourinform Gyenesdiás, Tel. +36 83/511790, E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
Samstag, 28. August: Treffen der WalnussSiedlungen auf dem Kárpáti-Platz
Samstag, 4. September: Weinlesefest als
Abschlussfest der Saison
Auf dieses Highlight freut sich jeder!
Es ist wieder Zeit zum Feiern! Immer
im September findet in Gyenesdiás das
traditionelle Weinlesefest statt. Ab 14.30 Uhr
am Kreisverkehr bei der alten Weinpresse,
Umzug in Kostümen und Trachten durch
das Dorf und ab 15.30 Uhr Ernteprogramm
mit Folklorevorführungen auf der Bühne am
Markt.
Ab 20 Uhr: Musik und Tanz bis Mitternacht.
Neben den Programmen: Weinpressen, Mostund Weinprobe, Kunsthandwerkermarkt
mit Vorführungen von altem Handwerk,
Kesselgulasch. Alle sind herzlich
willkommen und werden sicher wie in jedem
Jahr begeistert sein. Eintritt frei.
Weitere Informationen in der J.A. Bibliothek,
Tel.: +36 83/314 507
Dienstag, 7. September um 17.00 Uhr im
Gemeindehauses:
Lesenachmittag mit Tibor Hernád: Göttliche
ungarische Volksmärchen und ChristusLegenden
Freitag, 10. September um 18.00 Uhr im
Gemeindehaus: „Plauder-Party”, eine neue
Programmreihe ab Herbst 2021, in der der
Gastgeber bekannte Persönlichkeiten zu
Gast hat, die auf ihrem Gebiet erfolgreich,
authentisch und zeitlos sind, und mit ihnen
über das Leben, die Kunst und die Welt
hinter den Kulissen spricht. Lässige, lockere
Gespräche. Gast: András Nagy Bandó,
Schriftsteller und Humorist.
Samstag, 11. September: Gyeneser
Genuss-Tag / Wein & Genuss im Herbst.
Mit einem Genuss-Ticket können Sie an
diesem Tag in zwei der teilnehmenden
Restaurants die angebotenen DreiGänge-Menüs probieren. Dazu werden
Wein oder leckere Erfrischungsgetränke
serviert. Alle Genießer und Weinliebhaber

2021. augusztus
sollten sich diesen Tag in Gyenesdiás
nicht entgehen lassen. Essen und Trinken
von 11.30 bis 20.00 Uhr, ab 19.00 Uhr
Abschlussprogramm beim Darnay Keller.
Köstliche Weine, gute Laune, Unterhaltung
mit Freunden und Familie. Genießen Sie
örtliche Leckereien und gute Weine!
Teilnehmende Restaurants (deren Liste
ständig erweitert wird) mit ihren Menüs:
https://www.gyenesdias.info.hu/esemenyek/
gyenesi-iz-lelo-gasztrotura/
Tickets sind im Tourinform Büro
(Gyenesdiás, Hunyadi Str. 2) erhältlich.
Am Samstag von 10-14 Uhr geöffnet.
Ticketpreise pro Person: Im Vorverkauf bis
inkl. 9. Sept. 4.500 HUF, am 10.+11. HUF
5.500, (Kinderkarte bis 14 Jahre HUF 3.900,
dann HUF 4.500)
Das Ticket gilt für 2 Restaurants und ein
Glas Wein am Abend beim Darnay Keller.
Weitere Infos: Tel.: +36 83 / 511-790,
gyenesdias@tourinform.hu
Freitag, 17. September im Gemeindehaus:
Gemeinschaftsausstellung „Wild und Jagd”
Samstag, 18. September: Gyenesdiáser
Kartoffel-Tag auf dem Balatoner Fischund Kleinbauernmarkt
An diesem Tag dreht sich alles um die
Kartoffel. Zu zwei Drittel dient sie der
Weltbevölkerung als Grundnahrungsmittel,
und kaum ein anderes Gemüse kann so
vielfältig und schmackhaft zubereitet werden
wie die Wurzelknolle aus Übersee.
Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit
mit dem Gyenesdiáser Gemeindeamt und der
Kartoffel-Forschungszentral der Keszthelyer
Pannon-Universität organisiert.
12:00 Uhr: Kochwettbewerb mit
Hintergrundmusik (Anmeldung erforderlich),
13:00-14:30Uhr: Theater Aufführung,
15:00 Uhr: Offizielle Eröffnung,
15:30-16:00 Uhr: Gespräch über
Kartoffeln auf der Bühne,
16:00-16:30 Uhr: Interviews mit den
Teilnehmern des Wettbewerbs,
16:30-17:15 Uhr:
Interaktives Puppentheater,
17:30-18:30 Uhr: Die Gewinner werden
bekannt gegeben,
18:30 Uhr: Rock and Roll und
Salsa Tanzvorführung,
19.00 M.É.Z. Band Konzert mit irischer
und schottischer Musik.
Die Veranstalter behalten sich
Programmänderungen vor!
Weitere Informationen: +36 30 / 134 9105
oder gyenesdiaskultura@gmail.com

2021. augusztus
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Amtliche Nachrichten
Zur Beachtung für unsere Steuerzahler:
Die Frist zur Zahlung der lokalen Steuern
für die 2.Jahreshälfte ist der 15. September
2021.
Der zur Zahlung erforderliche Scheck wurde
jedem einzelnen Steuerzahler zusammen
mit der Mitteilung für das erste Halbjahr
persönlich zugesandt. Bei Bedarf können Sie
die nötigen Unterlagen während der BüroÖffnungszeiten im Steuerbüro anfordern.

Unternehmer/Unternehmen können ihre
Daten über das Gemeindebüroportal
einsehen:
https://ohp-20.asp.lgov.hu
Achtung
Verkehrsänderung!
Auf Wunsch der Einwohner wurde die
Kapernaum utca von der Béke utca in die
Széchenyi utca umgeleitet. Bitte beachten
Sie die Verkehrsregeln!

Gyenesdiási Híradó
Angeln verboten: Noch einmal zur
Erinnerung und Beachtung: In der
Badesaison vom 01. Mai bis 31. September
2021 ist das Angeln im See vom Strand
aus verboten.
Störungsmeldung für öffentliche
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie
ihn bitte im Internet:
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

ELADÓ VÁLLALKOZÁS

APRÓHIRDETÉSEK

Keszthely központjában jelenleg is üzemelő
Papír-, Írószer- és Nyomtatványbolt továbbüzemeltetésre árukészlettel, berendezéssel,
céggel eladó (üzlethelyisége bérbe adó).

Nail Bar - Gyenesdiási Liget Pláza I.
emelet Gyógy.ill. Callux pedikűr-manikűr
Gél-lakk, műköröm építés Bejelentkezés:
30/ 333 77 41

Keszthely forgalmas
városrészében,
ingyenes parkolási
lehetőséggel.

A Papírbolt felújított üzlethelyiségben, jól felszerelt,
széles és minőségi választékot kínáló árukészlettel, az
üzemeltetéshez szükséges eszközökkel eladó.
Érdeklődni: személyesen az üzletben;
Keszthely, Rákóczi tér 12.
(Cipészet mellett, H-P: 8-17; Szo: 8-12),
illetve: +3630 366 4220 telefonszámon.

Benzines fűnyíró eladó, javításra vagy
alkatrésznek (OK 46-P-T típusú). Tel: 06
30 207 8010
GARÁZS BAZÁR - GARDRÓB
FRISSITÉS Minőségi ruhák- nem konfekció áru- egyedi, új, alig használt kosztümök, ruhák, blúzok S/M méretben elérhető
áron. Augusztus 12-13, augusztus 23-28.
Tel: 0670/593 2274, Gyenesdiás, Vörösmarty u. 25.

Gyenesdiási Híradó
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OÁZIS

KERTÉSZET
KESZTHELY

KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út 11-be
költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy
06 30 5528 017

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY

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

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, 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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Kárpáti János Általános Iskola 2020/2021-es tanévének
Keszthelyen ballagó osztályai

Túl a sikeres felvételiken elbúcsúztak az
iskolától a nyolcadikos diákok. 67 diák
végzett az idén, az osztályfőnökük vezetésével
utoljára járták be a feldíszített termeket.
Új feladatok várnak rájuk szeptembertől,
izgatottan, örömmel várják a középiskolai
éveket, tudva azt, hogy még nehezebb
feladatok elé állítja őket az élet.
Gratulálunk minden végzős diáknak és
szüleiknek is, mert bizony közös a siker!
8/A
Balogh Vanessza, Banicz Noémi, Bődi
Panka, Egri Lili, Gyulai Noémi Zoé, Gyutai
Hanna Lara, Hársing Mira, Hocz Katalin,
Kocsis Attila, Lakatos Bálint, Laczkó Ferenc,
Magai Gréta, Magyar Borbála, Makrai
Gréta, Matvey Gritsan Alexandrovits, Molnár
Csenge Katalin, Stateller Máté, Szente
Benedek Rafael, Tóth András István, Vipler
Dávid
8/B
Bayer-Varga Adél Anemona, , Berta Antónia,
Czirok Balázs Zsigmond, Császár Dominik,
Dávid Barnabás, Debreceni Adél Dóra, Fáró
Sebestyén, Gashi Luca, Góra Blanka, Hefler
Dóra, Kántor Lelle, Kocsa Klára, Kóródi
Olivér Szabolcs, Mácsai Rebeka, Németh
Gergő, Parázs Marcell, Pethő Dániel András,
Sághy Attila János, Soós Barnabás, Sós
Zsóka, Soós Benedek, Tóth Márton, Vincze
Virág, Zawalich Jázmin Jagoda
8/C
Andor Zsombor, Ángyán Szilveszter, Eke
Boglárka, Erdősi Zsombor, Fodor Mátyás,
Fogarasi Hanga, Funtek Luca, Gál Marcell,
Hajas Zselyke, Horváth Boglárka, Joós
Alexandra, Joós Dorina, Kökény Lujza,
Lőrinczi Dominika, Márkus Luca Sára,
Mészáros Márk, Nánássy Máté, Németh
Kincső, Paál Levente Csaba, Tomasovszky
Lili Anna,Várszegi Vivien, Venekei Sára,
Zakár Anna
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

Gyenesdiási Híradó

HŐKAMERÁZÁS

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!
Keszthelyről: frissen fejt teljes értékű tehéntej
magyar tarka tehenektől 199 Ft/l

Zalaistvándról: kézműves tejtermékek nagy választéka
Dabroncról: friss tojás, hagyományos takarmányozással
Keszthelyről: fagyasztott zalai kézműves dödölle és házi nyújtott rétesek
Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi!
Drávasztáráról: A dinnye amely méz³ édes!
Trafikban folyóborok nagy választéka.
V E G Y E N H A Z A I T! E G É S Z S É G É R E!
Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-16.00, vasárnap: 6.00-12.00

P

•É
 pületek hőtérképezése
• Nyílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

GYENESDIÁS, Kossuth Lajos u. 104.
(Községházával szemben, a zebrás átkelőnél)

Tel.: 06/83-348-109, mobil:06/20-263-7066 • Email.: pelsooptika@gmail.com
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9-12, 14-17

Napszemüvegek
5.000- 15.000 Ft között!

Keretek napszemüveg előtéttel
25.000- 30.000 Ft között!

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
AUGUSZTUSBAN!
(bejelentkezés alapján)

SZÉP kártya elfogadás!

Az ajánlat 2021.08.05-től visszavonásig érvényes.

Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

