GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2020. augusztus XXXI. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 14-én

A Diási Játékstrand lett idén a legjobb fürdőhely a Balatonon
- a tavalyi, változatlan
belépőárakkal és ingyenes parkolóhelyekkel várja
kedves vendégeit!
Gyenesdiás, ahol a napsütés már csak ráadás!

Fotó: Győrffy Árpád - Balatontipp

Kimagasló eredmények a Kék Hullám
Zászló minősítésen
A 2020. július 15-én Zamárdiban zajlott
Kék Hullám Zászló minősítésen Gyenesdiás
ismét kiemelkedő eredményeket ért el!
1. A minősített 35 strand közül a Diási
Játékstrand kapta a legtöbb pontot.
2. A Diási Játékstrand 5 csillagos minősítésén
túl, idén már a Gyenesi Lidóstrandot is 5 csillag
minősítéssel díjazta a szakmai zsűri.
3. Talán, ami még ennél is jobb hír: a Balaton
valamennyi strandja közül a Diási Játékstrand
bizonyult a Balaton járványügyi védekezésben
a legfelkészültebb fürdőhelynek!
Gyenesdiás strandjai
- megújult környezetben,
- BIZTONSÁGOS körülmények között,
- családbarát programokkal és kedvezményekkel,

Ezúton köszönjük a
felkészülésben
nyújtott
segítségét valamennyi vállalkozónak és az Önkormányzat dolgozóinak!
A fényképen balról jobbra:
Samu Zoltán strandigazgató,
Dancsné Toman Katalin
strandvezető, Gál Lajos polgármester, Lombár Gábor, a
Balatoni Szövetség elnöke.

Szeptembertől közel másfél milliárd forint összegű fejlesztés
a Kárpáti János Általános Iskolában
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő és Magyar Ferenc a
Nagykanizsai Tankerületi Központ
Igazgatója 2020. július 16-án a
Gyenesdiási Községházán jelentették be, hogy a gyenesdiási Kárpáti
János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola a Nagykanizsai
Tankerületi Központ által elnyert
„Test és Lélek” EFOP-4.1.2.-172017-00105 sz. pályázat keretében
1.428.495.658 Ft támogatást nyert
az iskola infrastrukturális, valamint egészség- és művészetfejlesztés támogatására.
A jelenlegi alapterületet megduplázó
beruházás keretében:
- egy új, nagyobb tornaterem és hozzá kapcsolódóan egy táncterem
- 4 új szaktanterem
- egy külső iparművészeti oktatásra alkalmas épület
- korszerű oktatási eszközfejlesztések és
- új parkolók létesülnek.

(A képen balról jobbra: Vincze
Tibor Zalaapáti polgármestere,
Magyar Ferenc a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója, Manninger Jenő országgyűlési képviselő
és Gál Lajos, Gyenesdiás Nagyközség polgármestere.)
Hisszük és valljuk Szent-Györgyi
Albert gondolatait!
„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a
ma iskolája”

A kivitelezés várhatóan 2020. szeptemberében indul és mintegy 340 munkanap alatt
fejeződik be.
A sajtótájékoztatón továbbá elhangzott,
hogy a térségi szerepet betöltő gyenesdiási
bázisiskola mellett a szintén agglomerációs
szintű Zalaapáti Község mintegy 800 millió
Forint támogatást nyert infrastrukturális iskolafejlesztésre.

Ezért is fontos, hogy a gyermekek
számára biztosítottak legyenek az
új korszerű létesítményekben, a jövő kívánalmainak megfelelő tudás átadását szolgáló
humán és infrastrukturális feltételek.
Köszönjük támogatását Manninger Jenő
országgyűlési képviselőnek, Magyar Ferenc
Tankerüli Igazgatónak és a pályázat összeállításában és sikeres elbírálásában közreműködő valamennyi partnernek.

Informationen für Unsere deutschsprachigen Einwohner auf Seite 7-8.
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A GYENESDIÁSI KORZÓ ESTEKRŐL
A rendezvény három napján – a korábbi
tematika szerint, immár ötödik éve – különböző műfajú, stílusú koncertekkel vártuk az
érdeklődőket. Az első napján - augusztus
6-án, csütörtökön - koncertet adott Zsapka
Attila - Vadkerti Imre - Sipos Dávid triója,
kiegészülve a Kormorán billentyűsével, Szűts
Istvánnal. A sok remek dal között elhangzott

Böröczki Mihály gyenesdiási költő három
megzenésített verse is. / Böröcki Mihály legújabb verseskötete bemutatója szeptember
24-én lesz a Községházán, a fenti trió közreműködésével – lásd a programajánlóban/
A második napon az (új) Bojtorján együttes
adott nagyszerű koncertet. Sok régi, ismerős
dalt hallottunk, köztük több igazi slágert.

Könyvbemutató
Magyar magyarral kéz a kézben,
örök időktől tettre készen,
olyan öröm, mikor a hangban
fordíthatatlan diadal van,
mikor egy világ dúdol halkan,
s egy ölelés van minden dalban.
2020. szeptember 24-én, csütörtökön 17 órakor a
gyenesdiási Községházán a gyenesdiási-szombathelyi
Böröczki Mihály: Tóringató c. verseskötetét mutatja be
Szalóky Jenő az est házigazdája,
Szalai András versmondó, Zsapka Attila - Vadkerti Imre
- Sipos Dávid akusztikus triója.

A Gyenesdiási Korzó estek utolsó
napján a Crazy Little Queen Tribute Band
koncertje teremtett igazi hangulatot a szépszámú közönség körében.
A koncertek után tánczenét adtak – csütörtökön - a Blue Caffe Band, - pénteken - a
Start tánczenekar és - szombaton - a Fantasy
zenekar.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel vár minden érdeklődőt a

BALATON HALAI
című kollektív kiállítás megnyitójára.

Helye: Községháza Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Ideje: 2020. szeptember 3. csütörtök 18 óra
Közreműködik a Gyenesdiási Dalárda
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ADÓZÓINK FIGYELMÉBE!
A helyi adók második félévi fizetési határideje 2020. 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

PROGRAMAJÁNLÓ
Augusztus 19-én reggel 10 órakor
ÜNNEPI KENYÉR KÓSTOLÓ
a Pásztorházban (Községháza mellett)
Szeretettel várunk mindenkit,
aki szívesen megismerkedne a
hagyományos kenyérsütés eszközeivel,
rejtelmeivel. Lehetőség lesz receptekés tapasztalatok cseréjére.
Augusztus 19-én, 20.00 órakor
a Szent Ilona kápolnában a gyenesdiási
HOCZ VERONIKA ORGONAÉS ANTAL ALEXA
KLARINÉT KONCERTJÉRE
várjuk az érdeklődőket.
Augusztus 22-én, szombaton
a Diási Játékstrandon
KLASSZ A PARTON
17 óra Ewald Rézfúvós Együttes
ifjúsági koncertje
20 óra Holddalanap Zenekar
gyermekprogramja
Szeptember 5-én szombaton
GYENESDIÁSI
SZÜRETI VÍGASSÁGOK
rendezvényünk
a korábbiak szerint zajlik
15 órakor indul a Szüreti
felvonulás a körforgalomtól,
majd 16 órától folklórműsorok és
könnyűzenei műsor a termelői piac
rendezvényterületen
Főzés kondérban - erdélyi
töltöttkáposzta és gulyásleves -,
játszóház, szőlődarálás és préselés.
20 órától tánczenés est
a Heliosz zenekarral.

SZAKKÖRÖK A PÁSZTORHÁZBAN

Szeptember végén újra indulnak szakköreink. Várjuk régebbi tagjainkat, de szívesen fogadunk új jelentkezőket is!
Kosárfonás: keddenként 15-17 óráig és 17-19 óráig. Első foglalkozás: 2020. szeptember 22. díja: 2000 Ft/hó + vessző ára 1500 Ft/kg
Kézműves szakkör: szerdánként 16-19 óráig, első foglalkozás szeptember 23.
A szokásos technikák - szövés, hímzés, gyöngyözés, bőrözés mellett, terveink között szerepel új technikák kipróbálása is.
Mindkét szakkörünkre várjuk az érdeklődőket!
Információ: Hársfalviné Ildikó Klubkönyvtár Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 30/342 3934, harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
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KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Augusztusban kaptunk hideget, meleget,
esőt, az időjárás már csak ilyen…. Ebben a
hónapban begyűjthetjük a termését a paprikának, paradicsomnak, felszedhetjük a hagymát,
céklát. Folyamatosan érik a feketeszeder, de a
gyógynövényeket is folyamatosan gyűjtsük,
szárítsuk.
Rózsák elvirágzott ágait az első teljes számú
levélig vágjuk le, ezzel egyben serkentjük az
új hajtást és virágzást. Ha van a kertünkben
egynyári virág szedjünk magot, hogy jövőre
ismét dísze legyen a kertünknek.
Azért a gyomokról se feledkezzünk meg,
kapáljuk ki, és élvezzük a kertünket, gyönyörködjünk benne, örüljünk csodás virágainknak,
melyek illatoznak benne. Az eddig elvégzett
munkák gyümölcsét – zöldségét – betakaríthatjuk, legyünk büszkék magunkra és a kertünkre.
Szemzést is tanultunk Komoróczi Lajos
agrármérnöktől. Növényeink szaporítási
módjai: Ivaros (generatív) magvetéssel történik. Ivartalan (vegetatív v. fajtaazonos)
valamely növényi résszel, összenövesztés
oltás- szemzés, gyökereztetés.
A szemzésről általában: a szemzés egy hajtásrügynek (szemnek) az össze-növesztése
(szervátültetéssel) a másik növénnyel (alan�nyal)
Az anya (nemes) növényről hajtásrügyet
(szemet) az alatta lévő héjszövettel- (szempajzzsal)- szedünk le és azt egy másik növényre
az alanyra különböző eljárással átültetjük.
Az alanyon „sebet” ejtünk, ebbe a sebbe
helyezzük a rügyet (szemet) az átültetett rügy
(szem) összeforr az alannyal és a két növényi
szervezet egy közös növényt – oltványt –
alkot/szemzés =egyrügyes oltás/
Az oltvány hajtásrendszere a „nemes”
növénytől származik, míg gyökérrendszere
a (vad) alanytól – amit magunk választunk
meg. Ez a két növény ettől fogva „közös háztartásban” él - oltvány.
Oltás ideje március közepétől április végéig,
feltétele, hogy az alany lébe legyen, a nemes
aludjon, módja ékoltás, chip oltás.
Szemzés: hajtó- ideje május közepétől
június végéig, adja a héját az alany legyen
érett a szem,” T” szemzés, chip szemzés .
Alvó- július végétől szeptember közepéig,
adja fel a héját az alany,” T” szemzés chip,
szemzés.
(Komoróczi Lajos jegyzetéből) Így első
olvasatra nem is olyan egyszerű, de megtanulható a megfelelő szakembertől.
Volner Lajos tanácsai: Vizsgáljuk át a
gyümölccsel leterhelt fákat és ahol szükséges támasszuk fel az ágakat. A csemegeszőlő
védelmére úgy kell megválasztani a permetszereket, hogy betartható legyen az élelmiszer egészségügyi ideje. Korai csemegeszőlő
bogyóinak a héja vékonyodik, megkezdhetjük a szedését. A palántaágyba vetett salátát

ültessük ki 25x25 sor és tő távra és öntözzük
be. Spenótot is vethetünk, és az ágyást tartsuk nedvesen, még vethetünk rövid tenyész
idejű zöldborsót másodvetésnek. A kiskert
tulajdonosoknak nagyon ajánlom a másodvetéseket, mert ezáltal a kert duplán hasznosul.
Figyeljünk oda a póréhagyma, cékla, zeller
öntözésére, mivel a megfelelő gumó, ill.
hagyma csak így alakul ki. Állandó helyére
vethetjük az endivia salátát 40 cm sortávra,
naponta öntözzük kelésig, és ha kell, porhanyósítjuk a talajt. Zöldséges kertünk talaját
tartsuk gyommentesen.
Figyeljünk oda a paradicsom és paprika
növényvédelmére is, hisz a paradicsomnál
a burgonyavész az egész termést elviheti.
Védekezésre ajánlom a réz tartalmú növény
védőszert (Champion vagy Miltox special). A
paprika,- paradicsomnál alkalmazzuk, a Kalcium-nitrátot ezáltal kivédjük a „talpasodást”

(kalcium hiány, tápanyagzavar). Figyeljük a
liszteske megjelenését és védekezzünk ellenük megfelelő rovarölőszerekkel. (Karate
zeon 5 cs, Kondisol B+N+S ez tápoldat)
Burgonya betakarítása fajta szerint már
megkezdődött, fordítsunk nagy gondot a
tárolásra, osztályozásra, a sérült burgonyát
távolítsuk el. Tárolás raschel zsákban megfelelő hőmérsékleten (10-12 fok, 70%-os
páratartalom) fénytől védett helyen!
Burgonyánál a fény és a meleg (napon tárolás) kettőse a szolanin termelődést is kiválthatja - ez egy olyan vegyület, amely nagy
mennyiségben fogyasztva mérgezési tüneteket okozhat.
Ismét lesz burgonya nap szeptemberben, mi
készülünk rá.
Maradjunk egészségesek, és mindenkinek jó
kertészkedést.
Körtvélyesi Ibolya
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Imázs és drón fotózás
Az elmúlt hetekben ismét szorgosan dolgoztunk a település ismertségének, népszerűségének növelése érdekében. Fotótárunk
frissítése, bővítése érdekében júliusban
drónos fotók, légi felvételek készültek Gyenesdiásról, továbbá Simon Teodora fotós
újabb csodás életképeket készített. Az elkészült anyagok hamarosan elérhetőek lesznek weboldalunkon (www.gyenesdias.info.
hu), és a közösségi oldalainkon (facebook,
instagram).
Média megjelenések
A helyi médiát, a szaksajtót, női- és gyerek
magazinokat, esetenként az országos TV- és
rádiócsatornákat, újságokat is rendszeresen
tájékoztatjuk minden hír értékű aktualitásról, újdonságról illetve turisztikai eseményről híreket, programajánlókat, információkat
küldünk.
Programajánlóink, tématippjeink célt érnek,
amit mi sem bizonyít jobban, mint a számtalan megjelenés az országos médiában is. Mind
közül kiemelkedik a Duna TV Balatoni nyár
című magazinműsora, melyben szinte nap,
mint nap képernyőre kerül valamilyen formában településünk, ahová a júliusban indult
Gyenescape kalandjátékunkkal a sok egyéb
megjelenés mellett ide is meghívást kaptunk.
Jól szerepeltünk a Kisfaludy pályázaton
A települési szinten elnyert támogatás
összegét nézve a Balaton régió 14. helyén
végzett Gyenesdiás. Magánszálláshelyeink
109 sikeres pályázattal összesen 357 millió
forint fejlesztési támogatást nyertek el,
melyhez Tourinform irodánk is számtalan
esetben nyújtott segítséget! Gratulálunk az
érintetteknek!
Gyenesi Íz-lelő – őszi kulináris kalandozás
Gyenesdiáson
Kóstolja meg Gyenesdiás őszi ízeit a szep
tember 12-i gasztrotúrán. A 6 éve indult
programhoz csatlakozó vendéglátóhelyek
különleges menüvel és finom italokkal várják
ismét a vendégeket. Tökéletes alkalom a helyi
éttermek kínálatának megismerésére. Menük,
jegyinformációk, további részletek: www.
gyenesdias.info.hu
További szép nyarat kívánunk!

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Nyári élet az óvodában
Az idei nevelési évet mi sem tudtuk a nevelési munkatervünknek megfelelően befejezni
a koronavírus miatt. Az óvodapedagógusok
Home Office-ban dolgozták ki az aktuális
foglalkozási terveket, melyeket eljuttattak a
szülőkhöz. A szülők hasznosították a tervek

ötleteit a gyermekük otthoni foglalkozásához
és fényképeket küldtek róla. Májustól már
egyre több szülő hozta gyermekét óvodába,
létszámunk azóta folyamatosan nő. Az évzárót és a ballagást is óvodán kívül tartottuk.
A szülők jó része a karantén alatt szabadságon volt gyermekével, így tudta biztosítani a
felügyeletet. A szabadságok a nyárra elfogytak, a gyerekek létszáma a korábbi évekhez
képest lényegesen megnőtt. Így sok kisgyermek az egész nyarat az óvodában tölti. Ezt
érzékelve a nyári életet még átgondoltabban
terveztük meg. Tudatosítjuk a gyermekekben
az optimális mennyiségű folyadékfogyasztást, ehhez az udvaron ívókút áll rendelkezésre. Figyelünk a helyes öltözékre (szellős,
kényelmes pamut anyagból készült ruhák,
fejvédő). A gyermekeket naptejjel kenjük be.

A szülők továbbra is biztosítják a vitaminfogyasztáshoz a nyers zöldségeket, gyümölcsöket.
A párakapunk egy kis felfrissülést biztosít a
gyermekek számára. Az udvari játszóhelyeket
úgy alakítottuk ki, hogy minél több árnyékos
hely legyen, pokrócokkal, takarókkal, napernyőkkel árnyékoljuk le az udvari játékokat.
Sátrakba bújhatnak el.
Igyekszünk a gyerekek részére érdekes,
változatos elfoglaltságokat szervezni, hogy
a nyár is élményszerű legyen. Többféle mozgásos, ügyességi játék áll rendelkezésükre:
kerékpár, roller akadálypálya, labdadobálló,
kuglijáték. A szerepjátékhoz ötleteket adunk,
biztosítjuk az eszközöket (bunkerépítés, cukrászda, várépítés, hajós játék). Vizes játékra is
gondoltunk, hiszen a nagy melegben az igazi
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II. helyezett: Rieser Emily Glória
III. helyezett: Veress Léna és Dóczi Lilien
Deniza
Izgő- mozgó kategóriában:
I. helyezett: Buda Levente
II. helyezett: Ángyán Ádám
III. helyezettek: Krasznai Zétény, Gorszki
Péter

felüdülést a vízben pancsolás jelent. Van egy
kincsmosó játékunk, a kavics és a homok
közül a gyerekek apróbb kincseket keresgélhetnek. Naponta különböző tevékenységben vehetnek részt a gyermekek: éneklés,
zenélés, kézműves foglalkozások, modern
tánc.
A teraszon alakítottunk ki egy „mini színpadot”. A gyerekek által választott különböző
műfajú zenére táncoltak. Nap, mint nap egyre
több gyermek kapcsolódott be ebbe a programba, s egyre kreatívabb táncokat találtak ki.
Innen jött az ötlet: Rendezzünk egy versenyt!
Záporoztak a jobbnál jobb ötletek a kolléganők részéről, s így hamar kitaláltunk egy projektet: Ovi sztár címmel.
A gyerekek sorszámmal nevezhettek be a
versenybe, két kategóriában. 1. kategória. tánc,
2. kategória: izgő-mozgó (itt bármilyen mozgásos produkcióval lehetett szerepelni). A zsűri
egy óvodapedagógusból, egy dajkából és egy
gyermekből állt. Egy és öt közötti pontszámmal szavazott a produkciókra. A versenyzők
már napokkal előbb kitalálták, hogy milyen
műsorszámot adnak elő, izgalommal gyakoroltak otthon is. Volt, aki saját zenével, vagy

külön jelmezzel készült erre a napra. Meglepetésünkre a gyerekek háromnegyede benevezett.
A verseny kétfordulós volt. Első nap selejtezőt
tartottunk, másnap döntőt. Érdekes produkciók
kerültek a döntőbe. Judo, karate, akrobatikus
mozgás, egyéni és páros tánc, jazz, modern
és balettos elemekkel, valamint hipp-hopp és
repp. A versenyzők nagy izgalommal teljes
átéléssel és komolysággal szerepeltek. Néhányunk szemébe könnyeket csaltak, a közönség
pedig hatalmas tapssal és
ovációval köszönte meg a
produkciókat.
Amíg a zsűri tanácskozott, az óvodapedagógusok, dajkák és a gyerekek
össztáncot adtak elő és
fokozták a várakozás
izgalmait. Végre megszületett a zsűri döntése.
Íme, a nyertesek:
Tánc kategóriában:
I. helyezést három gyermek ért el: Veress Mira,
Gunyhó Bíbor Tara,
Pongácz Levente Máté

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

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!

SEBESSÉGKORLÁTOZÁS!
40-km-es sebességkorlátozás lépett érvénybe
Gyenesdiáson, a Balaton utcában!
A rendőrség folyamatosan ellenőrzi majd a
korlátozás betartását!
Felhívás házszámtábla kihelyezésére Gyenesdiás Nagyközség több utcájában problémát
jelent az ingatlanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem megfelelő, nem kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több ingatlanon
a házszámok egyáltalán nem kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok megnehezítik a
betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató munkáját.
Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan

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,

A díjazottak oklevelet és plüss játékokat
kaptak, felállhattak a dobogóra. Valamennyi
szereplő egy emléklapot kapott. Szeretettel gratulálunk a győzteseknek, és az összes
résztvevőnek. Büszkék vagyunk rájuk, hogy
bátran szerepeltek. Azt gondoljuk, hogy ez
a kétnapos program mindenkinek emlékezetes lesz. Nekünk, pedagógusoknak az volt
a célunk, hogy egy kellemes élmény és jó
program legyen a gyermekeknek. A leendő
tehetségekre felfigyelhessünk és adjunk lehetőséget a kibontakozásukra. Azok a gyerekek, akik most nem nyújtottak „kimagasló”
teljesítményt, de részt vettek, felbátorodnak,
nagyobb önbizalmat kapnak, s jövőre ők állhatnak a dobogó felső fokán. Köszönjük mindenkinek ezt a jó szórakozást!
Ferencz-Palaczki Katalin
Óvodapedagógus

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!
***
A GINOP-7.1.9-17-2018-00015 számú „A
Festetics örökség bemutatása és hálózatba
kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” pályázati támogatásból
elkészült a Dornyai Béla utca aszfaltozása.
Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy az érintett útszakaszon 40-km es sebességkorlátozás, illetve 7,5 tonnás súlykorlátozás lépett
érvénybe.
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PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
IM AUGUST
UND SEPTEMBER
Jeder ist herzlich willkommen!
Der beste Strand am Balaton im Jahr
2020 ist unser Diáser Spielstrand.
Darauf können wir wirklich stolz sein!
Der
Diáser
Spielstrand
gewinnt
regelmäßig die „Besten” Preise. Einmal
war es der grünste Strand, im Jahr darauf
der familienfreundlichste, und in diesem
Jahr erzielten wir bei der Qualifikation zur
Blauen Flagge zum wiederholten Male
hervorragende Ergebnisse!
1. Von den 35 qualifizierten Stränden
erhielt der Diáser Spielstrand die meisten
Punkte.
2. Zusätzlich zur 5-Sterne-Bewertung
unseres großen Spielstrandes verlieh die
Fachjury dem Gyeneser Lidóstrand in
diesem Jahr auch 5 Sterne und die Blaue
Flagge.
3. Was vielleicht noch besser ist: Von allen
Stränden am Plattensee erwies sich der
Diáser Spielstrand aus epidemiologischer
Sicht als der am besten vorbereitete
Badeplatz am Plattensee.
Mittwoch, 19. August um 20.00 Uhr in
der Szent-Ilona-Kirche:
Konzert mit der Organistin Veronika Hocz
und der Klarinettistin Antal Alexa aus Gyenesdiás.
Am 20. August ist Nationalfeiertag.
Alle Geschäfte und Dienstleister haben
geschlossen, außer Restaurants.
St.Stephans-Feiertag:
Mittwoch, 19. August: Im Hirtenhaus
wird ab 8.00 Uhr Brot gebacken.
Ab 10.00 Uhr Brotverkostung und Tipps
zum Brotbacken.
Donnerstag, 20. August: Heilige Messe
in der Diáser Kirche.
Donnerstag, 20. August ab 15.00 Uhr:
Beach-Programm am Diáser Spielstrand,
organisiert von der Dream Beach Cocktailbar
mit guter Musik und köstlichen Cocktails.
Feuerwerk um 21.00 Uhr.
Samstag, 22. August ab 17.00 Uhr:
Klassz a pARTon, Klassik am Diáser
Spielstrand. Viele Kinderprogramme und
tolle sommerliche Musik mit fröhlichen
klassischen Stücken für die ganze Familie.

-7Donnerstag, 27. – Sonntag, 30.
August:
Balatoner
VW
KäferSommerabschlussfest
Wo? Caravan Camping, Gyenesdiás,
Madách u. 43
Für alle Käfer-Fans und für alle, die den
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!
Donnerstag, 27. August:
Registration ab 14 Uhr (2.000 HUF/Auto)
Kesselgulasch ab 19 Uhr
Lagerfeuer, Speck am Spieß
Freitag, 28. August:
Registration ab 8.30 Uhr (2.000 HUF/
Auto)
Ausflug zum Keszthelyer Gebirge
Haltestelle in Zalaszántó, Vállus, Lesencetomaj
Abendessen: pikanter Letscho
Samstag, 29. August:
Registration ab 8.30 Uhr (1.500 HUF/
Auto)
11.30 Uhr Käferschwarm
Ab 19 Uhr Tombola und Musik, Party
Am ganzen Tag Grill-Gerichte auf dem
Campingplatz
Sonntag, 30. August:
Abschied
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
Freitag, 28. ab 8.00 Uhr – Sonntag, 30.
August, 14.00 Uhr: Offroadfestival
Am
letzten
Augustwochenende
können sich alle auf der Faluder Wiese
- Offroad Gelände in Gyenesdiás im
Schlamm tummeln. Die Organisatoren
versprechen
garantierte
OffroadErlebnisse mit vielen Schlammlöchern
und neuen Attraktionen wie z.B. einer 50
m langen Schlammbahn, Klagemauern,
Geschicklichkeitswettbewerben,
Kinderattraktionen,
einer
Party
mit Lightshow und Stargästen. Ein
Offroadfestival von ganz besonderer
Qualität.
Freitag:
ab 09.00 Uhr: Registration
09.00-18.00 Uhr: Ungebundene Runde an
allen Strecken
14.00-16.00 Uhr: Zeitrennen
19.00-21.30 Uhr: Panorama-Trial in der
Nacht

2020. augusztus
Samstag
Ab 08.00 Uhr: Registration
09.00-13.00 Uhr: „Suhle“ Cup
13.00-14.00 Uhr: Rally Show
14.00-15.30
Uhr:
SchlammBeschleunigungsrennen
15.30-18.00 Uhr: Ungebundene Runde an
allen Strecken
22 Uhr: Open End Nights on Fire Party
Sonntag
Ab 09.00 Uhr: Registration
09.00-11.00 Uhr: „Suhle“ Cup
11.00-12.00 Uhr:
Mitteilung der Ergebnisse
Tickets für Teilnehmer:
3-tägige Eintrittskarte: 15.000 HUF / 50
EUR
Bei Vorregistration bis 20. August: 12.000
HUF / 40 EUR
Trailer: 6.000 HUF / EUR
Kinder bis 12 J. frei
Tageskarte für Geländefahrzeuge: 1
Fahrer + 1 Pers.: 7.500 HUF / 20 EUR
Tickets für Besucher:
3-tägige Eintrittskarte: 3.000 HUF / 10
EUR
Tageskarte: 1.500 HUF / 5 EUR
Kinder bis 12 J. frei
Bewachter Parkplatz: 500 HUF / 2 EUR
Samstag, 29. August: Bye bye Summer!
Strandsaison Finale
Wir freuen uns auf eine gute
Sommerparty am Diáser Spielstrand
bei der Dream Beach Cocktailbar. Ab 20
Uhr mit Musik und Tanz die ganze Nacht
lang..... Feiern Sie mit uns!
Donnerstag, 3. September um 18 Uhr:
Eröffnung der Gemeinschaftsausstellung
BALATON HALAI im großen Saal des
Gemeindehauses
Die
Gemeinde
Gyenesdiás,
die
Kultur-Bibliothek freuen sich auf
alle, die an der Eröffnung unserer
Gemeinschaftsausstellung
interessiert
sind. Thema: Die Fische des Balatons –
Bilder, Gemälde und Skulpturen. Der
Gyenesdiáser Chor „Dalárda” nimmt
teil.
Samstag, 5. 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 15 Uhr am Kreisverkehr bei

2020. augusztus
der alten Weinpresse, Umzug durch
Dorf und ab 16 Uhr Ernteprogramm
Folklorevorführungen auf der Bühne
Markt und auf dem Kárpáti-Festplatz.
Ab
20 Uhr: Musik und Tanz
Mitternacht.
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Neben den Programmen: Weinpressen,
Most- und Weinprobe, Kunsthandwerkermarkt mit Vorführungen von altem Handwerk, Kochen im Kessel, Siebenbürgische
Kohlsuppe und Kesselgulasch. Alle sind
herzlich willkommen und werden sicher
wie in jedem Jahr begeistert sein. Eintritt
frei.
Weitere Informationen im Tourinform Büro (Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel:
+36 83/511-790)
Samstag, 12. September: Gyeneser
Genuss-Tag / Wein & Genuss im Herbst.
Mit einem Genuss-Ticket können Sie an
diesem Tag in teilnehmenden Restaurants
die
angebotenen
Drei-Gänge-Menüs
probieren. Dazu werden Wein oder
leckere Erfrischungsgetränke serviert.
Alle Genießer und Weinliebhaber sollten
sich diesen Tag in Gyenesdiás nicht
entgehen lassen. Essen und Trinken
von 11.30 bis 20.00 Uhr, ab 19.00 Uhr
Abschlussprogramm beim Darnay Keller.
Köstliche Weine, gute Laune, Unterhaltung

mit Freunden und Familie. Genießen Sie
örtliche Leckereien und gute Weine!
Genuss-Ticket
gültig
in
2
der
teilnehmenden Restaurants. Menüs und
weitere Details: https://www.gyenesdias.
info.hu/de/esemenyek/gyenes-genusstag/
Programme zwischen oder vor den
kulinarischen Köstlichkeiten:
Töpfern im Keramikhaus ■ interaktive
Ausstellung
im
Haus
der
Natur
Besucherzentrum ■ Festetics Imre
Tierpark ■ Wandern im Keszthelyer
Gebirge (Große Wiese, Aussichtstürme,
Steinbrüche, Vadlánlik-Höhle, Dolomit
Lehrpfad, Lichtkreuz usw) ■ Besuch auf
dem Bauern-Markt ■ Skeetschießen ■
Bowling ■
Billard ■
Minigolf ■
Bringatanya Eisdiele
Um 19 Uhr als Abschluss: ein Glas
Wein mit Pogatsche, gute Laune…
solange man Lust hat – beim Darnay.
Keller,
Veranstaltungsscheune
und
Picknickgarten. (Darnay Str. 10.)
Das sollten Sie sich nicht entgehen
lassen!
Tickets sind im Tourinform Büro (Gyenesdiás, Hunyadi Str. 2) erhältlich. Am
Samstag von 10-14 Uhr geöffnet.
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Donnerstag, 24. September um 17 Uhr
im Gemeindehaus: Buchvorstellung und
Dichterlesung
Szalóky Jenő stellt das „Buch der
Poesie” von Böröczki Mihály vor. Er wird
unterstützt und begleitet vom Dichter Szalai
András und einem akustischen Trio mit
Zsapka Attila, Vadkerti Imre, Sipos Dávid
Gemeindenachrichten
Zur Beachtung für unsere Steuerzahler
Die Frist zur Zahlung der lokalen Steuern
für die 2.Jahreshälfte ist der 15. September
2020.
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
Geschwindigkeitsbegrenzung!
In der Balaton utca in Gyenesdiás gilt ab
sofort ein Tempolimit von 40 km/h.
Die Polizei wird die Einhaltung der
Beschränkung ständig überwachen!
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Kedves Gyenesdiásiak !
Idén ismét megrendezésre kerül a gyenesdiási OffRoad Fesztivál
2020. augusztus 28-29-30-án, melyhez rengeteg támogatást kaptunk a helyi lelkes terepjárósoktól és segítségüket felajánló helyi
vállalkozóktól. Minden érdeklődőt szeretettel várunk ! Kérjük a
lakosok türelmét ezen a pár napon, ha a megszokottnál hangosabb
és porosabb lesz a hétvége! Előre is köszönjük!

Új ismeretekkel gazdagodtak
a Szemzőnapon résztvevők
2020. augusztus 5-én délelőtt az általános iskola adott helyet
a „Tanulj meg Te is szemezni” elméleti és gyakorlati bemutatónak. Korábban Gyenesdiáson még nem került megrendezésre
hasonló rendezvény, így a program számos fiatal és idősebb kertbarát érdeklődőt vonzott.
A számos új ismeretet nyújtó eseményen Komoróczi Lajos
agrármérnök, gyakorlati tanácsadó ismertette a szemzéssel kapcsolatos tudnivalókat, a biológiai növényvédelem fontosságát,
majd ki-ki bátorsága és kedve szerint gyakorolhatta a különböző szemzési technikákat. A programon a résztvevők játékos
vetélkedővel rögzíthették újonnan megszerzett ismereteiket.
Az előadás anyaga megtekinthető a https://www.gyenesdias.hu/
kehop_1.2.1_sz._palyazat. weboldalon.

Reméljük, hogy a tavaszi oltónapi
gyakorlathoz hasonlóan a szemzőnap
is jó gyakorlattá válik Gyenesdiáson.
A program a KEHOP-1.2.118-2018-00163. sz. pályázat
támogatásával valósult meg.

VlII. Malom utcai fesztivál
Az idén immár 8. alkalommal augusztus 1-én tartottuk meg a most már
hagyományosnak nevezhető „Malom utcai fesztiválunkat”.
Az időjárás az évszaknak megfelelően forrósággal fogadott, ezért 18.00
órától vártuk az utcánk lakóit, akik rekordszámú létszámmal (28 fő)
vettek részt az eseményen. Készültünk sátrakkal, pavilonokkal. (Köszönet érte a gyenesdiási röplabda egyesületnek), és egy nagy üstben slambuc volt a „főétel”. A “lányok” most sem voltak restek, és bőven elláttak
minket édes és sós sütikkel. Tömpéné Marika képviselő fánkja percek
alatt lett a múlté, míg a felállított vaslapon ismét sültek a finomságok, és
elfogyott a slambuc is. A naplementét követően kellemes megvilágítással
teremtettünk hangulatot, az éjszakába nyúló beszélgetéshez.
Összeségében az idén is egy jól sikerült, közösségépítő rendezvényt
sikerült összehoznunk.
Jövőre ismét találkozunk!
Sebestyén Károly

2020. augusztus
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Augusztus 4-én nagy érdeklődés mellett nyitottuk meg
Szabó Attila Pasco keszthelyi festőművész kiállítását a Községházán.
A festmények mellett Tóth Gábor gitár játékában is gyönyörködhetett
a szépszámú közönség.
A kiállítás megtekinthető augusztus 31-ig munkaidőben.
A képek megvásárolhatók, érdeklődni lehet a Művelődési Házban.

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

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI
FŰTÉS
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697

GOLDY

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

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Községházi esték sorozatunkban 2 sikeres koncert már megvolt. Az elsőn, július 29-én Farkas
Berta - zongorán - és Pekár Zsuzsanna – hegedűn játszottak. Augusztus 5-én a Jazzy Pop
Singers - Varga Endre, Bódis Bettina, Endrődi Rebeka, Endrődi NIkoletta, Sebestyén Patrik és
Farkas Berta – „Filmslágerek” címmel nyújtott kellemes estét. A harmadik lapzárta után lesz.
A negyedik koncert augusztus 19-én, a Szent István naphoz és a gyenesi Szent Ilona búcsúhoz
kapcsolódóan a Szent Ilona kápolnában lesz, a gyenesdiási Hocz Veronika orgona- és Antal
Alexa klarinétjátékában gyönyörködhetünk.

2020. augusztus
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

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

VEGYEN HAZAIT!
Keszthely: frissen fejt házi tej, magyartarka tehenektől 159 Ft/l
Gyenesdiás: friss pékáru, vadkovászos kenyér-Komáromy Pékség
Dabronci tojás, házi termelésű takarmánnyal.
Zalaistvánd: kézműves sajtok, túró
Drávasztára: friss és jó magyar dinnye
Kisgörbő: nyári almák
Békéscsaba: szalámik, kolbászok

Kosarát minden nap megtöltheti friss hazaival!
Nyitva: H-P 6.00-19.00; Sz: 6.00-16.00; V: 6.00-12.00

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva: H-P: de.:9-12, du.:14-17 • email: pelsooptika@gmail.com

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Fényre sötétedő lencsék

-20% kedvezménnyel
Dioptriás
napszemüveg lencsék

-20% kedvezménnyel
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS
SZAKTANÁCSADÁS AUGUSZTUS 31-IG.
OTP szép kártya és egészségkártya elfogadás!

Az akció érvényes 2020.08.01-től 08.31-ig.

PEDIKŰR-GYÓGYPEDIKŰR
Új helyen,megújult környezetben,
Vonyarcvashegyen Kossuth L.u.41.
(postával szemben) megnyílt
pedikür-gyógypedikűr stúdiom.

!
Megnyílt

SZOLGÁLTATÁSAIM:
- esztétikai pedikűr
(teljes talp és köröm kezeléssel)
- frissítő talpmasszázs
- parafinos kéz és láb ápolás
- lakkozás
- japán pedikűr
- gyógypedikűr
(bőrkérgesedés; benőtt köröm;
megvastagodott körömlemez kezelés;
gombás köröm; tyúkszemek és
különböző rendellenességek kezelése)
Idősek,mozgássérültek és cukorbetegek számára is
Hívjon bizalommal! Kérésre házhoz is megyek!

Időpont egyeztetés: 06 30/257-1244
Kuruczné Pandur Ilona
Szeretettel várom régi és leendő Vendégeimet!

Kályhakész, száraz
cser tűzifa eladó.
Tel: 06 30/385-8161
Czafit Zoltán
AA5999530

