
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2014. július XXV. évfolyam, 7. szám
Megjelenik: július 23-án

Programajánló:
Július 22. 20 óra Községházi esték 

koncertsorozat keretében a Helikon – Lakatos 
Károly cigányzenekara Eltörött a hegedűm… 
Dankó nóták koncertje

Július 25-én Kristóf napi hagyományőrző 
nap a J&A Kerámiaháznál (6. oldal)

Július 25-27. MRSZ Strandröplabda 
Utánpótlás Kupa a Diási Játékstrandon, 
melynek során U14, U 16 és U18-as korosztály 
száll versenybe az elsőségért. 

Július 27-én Országos Roncsderby 
Bajnokság 3. futama Gyenesdiáson, melyre 
közel 60 versenyzőt várnak a szervezők. A 
9 órai eligazítást követően az egésznapos 
program során várhatóan 30 futam kerül 
lebonyolításra. A látványos és izgalmas 
versenyre minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők!

Július 30-án Községházi esték keretében 
az Évszakok kamarazenekar előadásában 
magyar dallamok és filmzenék

Augusztus 1. Strandok éjszakája a Diási 
Játékstrandon - A Magyar Fürdőszövetség 
immáron hagyományos akciójához a Diási 
Játékstrand idén is csatlakozott, így e 
napon,  pénteken 21 órától családi vetélkedő 
kincskereséssel, éjszakai víziaerobic, zenés 
est, illetve extra meglepetés várja a vendégeket. 

 Augusztus 1-3. Havas Boldogasszony 
búcsú: keresztút, folklór műsor, búcsúi 
szentmise, helyszín: Darnay pince és borudvar, 
Havas Boldogasszony templom

Augusztus 3-án Triál motorverseny a 
kőbányában a Hunyadi u. végén

Augusztus 6-án a Községházi esték keretében 
a Re-Folk népzenei együttes koncertje: 
Emlékezés a világháborúra – katonadalok

Augusztus 8-án, pénteken 19 órakor 
Bagyó Claudine festőművész kiállítása 
megnyitója a Községházán

Augusztus 9-10-én Ostalgie Weekend a 
25 éves határnyitási évforduló jegyében: 
kiállítás,  DDR Trio koncert, retro hangulat 

Augusztus 10-én Holdfénytúra a 
Keszthelyi-hegységben

Augusztus 13-án a Községházi esték 
keretében Kiss-Domonkos Judit és Lugosi 
Anna romantikus hangversenye

Augusztus 16-17-ig Szent Ilona búcsú

Szombaton Los An Gyenes – amerikai 
autók és az ’50-es (’60-as, ’70-es) évek zenéje

Vasárnap Festetics-vágta és búcsúi bál 
(részletes programok a … oldalon)

Augusztus 19-én délután kenyérsütés a 
Pásztorházban, augusztus 20-án Szent 
István-nap ünnepi szentmisével és 20 órakor 
a Kecskés együttes hangversenyével (lásd 
Községházi esték)

További információ: www.gyenesdias.info.
hu, Tourinform iroda, ill Klubkönvtár • Tel.: 
06 83/314-507

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 10-11.

50 éve ballagtak az első nyolcadikasok Gyenesdiáson
Hosszú előkészület után kerül sor a Gyenesdiási Általános Iskola 50 éves – első – ballagási 

évfordulójára, június 21-én, szombaton délután. Az ünnepség minden itt ballagó egykori 
tanulónak, gyenesdiásinak is szólt. folytatás a 3. oldalon

Képeinken, felül a több, mint 30 évet tanító igazgató dr. Bertók Sándor és az 1964-ben 
végzettek, alul a legnagyobb létszámban megjelentek az 1988-ban végzettek.
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135. születésnap

Akárcsak 1879-ben az idei évben is 
vasárnapra esett június 29-e.

A Keszthelyi Yacht Klub szervezésében a 
keszthelyi Balaton Színházban került sor a 
születésnapi megemlékezésre.

A megjelenteket Pálinkás Róbert 
alpolgármester köszöntötte, majd bemutatásra 
került Góth Imre Árpád könyve, amely a 135 
év legkiválóbb eredményeit ölelte át.

Mikor „megszülettünk”, mint ötlet valóra 
váltunk, szüleink megígérték, ha elég érettek 
leszünk, elvisznek bennünket „világot látni”. 

Megnézhetjük milyen az élet  jelen 
határainkon kívül, de  a  történelmi határokon 
belül, és megmutathatjuk magunkat. A 
Dalárdának most volt itt az ideje, nyolc éves 
korunkra megértünk.  

Diósförgepatony, felvidéki település - 
mely történelmében 1397-re datálódik -, 
látott vendégül bennünket valamint Diósd, 

Dióskál, Bihardiószeg, Diósjenő, Diósviszló 
kulturális küldöttségeit, polgármestereinek 
vezetésével. A jelenleg kb 1800 fős település, 
melyből 200 fő szlovák a többi magyar a 
2011-es adatok szerint, és Vámosszabaditól 
mintegy 38 km-re terül el, kitett magáért!

A kultúrházban terítettek ebédre, mely 
annak ellenére, hogy több százan voltunk, 
gördülékenyen és gyorsan megtörtént.  
Közben leadtuk a süteményeinket, melyek 

folytatás a 4. oldalon

folytatás a következő oldalon

Süteménysütőink: Tánczos Lászlóné, Bognár Istvánné, Hóbár Jánosné, Kenesi Jánosné, 
Belcsúg Arisztidné, Kovács Béláné és Horváth Zoltánné. A képről hiányzik: Dongó Árpádné 

és Koloszár Györgyné

Színpadon a Népdalkör (fent) és a Dalárda (lent)

A szerző Cséby Géza hely-, 
irodalomtörténésznek dedikál

Egymást követő hétvégéken két nagy- 
rendezvény zajlott Gyenesdiáson, a Dixie-

Keszegfesztivál és a Borfesztivál.
Felső képünkön a Keszegfesztivál 

halászláfőzői és Forgács Gábor aki éppen 
a győztes Felsőrajki öregfi úk képviselőjét 

interjúvolja.
Alsó képünkök a borfesztivál legnagyobb 

sztárja, a Piramis együttes.
Továbbiak a 4. oldalon

Diós Fesztivál – Diósförgepatonyban
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Gyenesdiáson a 19. század végén indult el az 
elemi iskolai oktatás, egykor kocsmának, illetve 
dézsmaháznak készült épületben (ma többször 
átépítve az óvoda van itt). Az egyre növekvő 
település felsőtagozatos tanulói a szomszédos 
Keszthelyre, vagy Vonyarcvashegyre jártak 
iskolába, mígnem 1963-ban elkészült egy 
„modern” 5 tantermes iskola. Ez év második 
félévétől a felsősök ebbe, az alsósok még a 
régi épületbe jártak iskolába.

Az  50 éve, 1964-ben ballagók az  1-4. 
osztályt a régi épületben, az 5-7. osztály még 
többnyire Vonyarcvashegyen, a  nyolcadik 
osztály második félévét pedig már ebben az új 
iskolában járták ki.

Az ekkor végzett egykori diákok a 
hagyományos jubileumi találkozó helyett arra 
gondoltak, hogy erre az ünnepségre minden, 
azóta - 50 éve - itt végzett diákot és itt tanított 
pedagógust meghívnak.

Az iskolában, annak  udvarán felállított 
rendezvénysátorban hangzottak el köszöntők, 
az 50 éve ballagott Lakits Ágnestől, aki a 
kitalálója,  fő motorja volt e rendezvénynek,  

polgármesterünktől, Gál Lajostól, mai 
igazgatónktól  Lancz Tamástól, korábbi 
és több mint 30 évig itt tevékenykedő 
egykori igazgatótól,  dr. Bertók Sándortól. 
Kedves része volt a programnak az első itt 
ballagókat ballagtató – akkor, 1964-ben 7. 
osztályos – Szabó Zsuzsa szervezte-rendezte 
három generáció – nagyszülő-szülő-unoka 
-  megjelenése és kis műsora. Egykori és 
mai iskolások által előadott műsorokat 
láthattak azok, akik eljöttek. Hatalmas torta 
volt muffinból, volt enni- és innivaló. Jól 
szórakoztunk Soltész Rezső műsorán, és 
Gábor és Gábor zenekar tánczenéjére akár 
tovább is táncoltunk volna éjfélnél, mert a 
hangulat igazán jó volt. Néhány osztály nagy 
számban volt itt, mások kevesebben. Akik nem 
jöttek el, sajnálhatják.

Az iskolai találkozóról és az iskola  életéből 
készült archív-fotó válogatást – gyűjtötte 
dr. Bertók Sándor -  megtekinthetik a www.
gyenesdias.hu honlapon, ha rákattintanak az 
iskolai találkozó hírére, onnan bemásolják 
a cikk végén található webcímeket, vagy a 
hírek fülön megnyitják a Gyenesdiási Híradó e 

számát, rákattintanak,  az alábbi linkekre:
Képek a rendezvényről az alábbi linken 

érhetőek el:
https://plus.google.com/
photos/108138952833450542743/albums/603
0821292768126497?banner=pwa
Régi képek:
https://plus.google.com/
photos/108745165263565429555/albums/602
8781464293851201?banner=pwa
https://plus.google.com/
photos/108745165263565429555/albums/603
0688654718526401?banner=pwa

Kedves Gyenesdiási Lakosok!

Szeretném megköszönni részvételüket 

a Gyenesdiási Általános Iskola 50 éves 

jubileumi évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepségen.

Köszönet mindazoknak, akik anyagi, fizikai 

és szellemi támogatásukkal, segítségükkel 

hozzájárultak az iskolához méltó, színvonalas 

rendezvényhez!

 Köszönettel: Lakits Ágnes

 50 éve ballagott diák

egy külön teremben kb. nyolcvanad 
magukkal várták a zsűri értékelését.

 Következő napirend diófaültetés, a 
polgármesterek feladata volt, bízva abban, 
hogy évek múltán az utódok majd az 
árnyékába húzódva emlékeznek a szép 
napra.  „Isten áldja meg a magyart” énekelte 
a Gyenesi Négyes dudakísérettel, s ettől a 
faültetés igazán ünnepélyessé kerekedett. 

A VIII. Diósfesztivál gyönyörű időben, 
már-már kánikulai forróságban a sportpályán 
felállított színpadon és nézőtéren a számos 
vendéglátóegységgel körülölelve szép 
környezetben zajlott.  

 A sportpálya szélén az egységesen felállított 
standokon a települések érdekességeiből 
kaphattunk ízelítőt. Sütemények, italok, 
településismertetők, voltak láthatók és 
kaphatók. Gyenesdiás standjának egyedi 
érdekessége is volt, mivel kosárfonó 
bemutatót is tartottunk. 

A köszöntőbeszédek után a kulturális 
csoportok egymást váltva szórakoztatták 
a nagyérdeműt. A Gyenesdiási Népdalkör 
és a Dalárda, valamint a süteménysütők 
képviselték községünket. Míg a Népdalkör 
a tőle megszokott pontossággal és 
fegyelmezettséggel énekelte dalcsokrait, 
addig a Dalárda vidám, bohókás életképbe 
ágyazta dalait, borozgatással és kosárfonással 
gazdagította a színpadképet. A tapsokból 
ítélve sikeresek voltak produkcióink, melyet 
kísérőink is igazoltak. 

- Büszke vagyok rátok! – mondta 
polgármesterünk – , Gyenesdiás jó hírét 
tovább öregbítettétek!

Örülünk, hogy így értékelt bennünket, 
hisz’ a cél is ez volt. Sajnáljuk, hogy 
néptáncosaink nem tudtak velünk jönni, 

bizonyára fergeteges tapsot kaptak volna, 
mint többen is a fellépők közül.

 Beszélgetés, ismerkedés, koccintgatások 
közt telt az idő vacsoráig, miközben a 
színpadon is folyt a műsor. Akinek kedve volt 
elmehetett busszal a – Diósförgepatonytól 99 
évre bérelt területren létesített – Szlovákia 
Ringre, megnézhette a száguldó motorokat, 
vagy a helyszínen kereshetett magának 
programot.  A főzőversenyben nem voltunk 
érdekeltek, sajnos a süteményköltemények 
értékelésében nem kaptunk pálmát. 
Magunkat értékelve megállapítottuk, hogy 
finomságaink bizonyára jók voltak, mert 
szinte utolsó falatig elfogytak. Az eddig 
itthon őrzött diót átadtuk vendéglátóinknak, 
egy évig náluk vendégeskedik, majd a 
polgármesterek döntése nyomán jövőre 
egy nagy gurítással a másik határon túli 
településhez gurul e szép kezdeményezés 
diója, ugyanis Bihardiószeg lesz a következő 
fesztivál színhelye Románia  - Partium - 
területén (Nagyváradtól néhány kilométerre).  

Öröm volt ennyi vidám és boldog ember 
közt eltölteni ezt a szép szombatot. Mindenki 
mosolygott, barátkozott, látszott, hogy 
jól érzi magát, a rekkenő hőség ellenére.  
Színvonalasan megrendezett Diósfesztivál 
volt, köszönjük a vendéglátóinknak és a 
velünk együtt vendégként jelen volt többi 
település küldötteinek is. 

Az utunk hazafelé egy megállással és 
folyamatos éneklés közepette nem is tűnt 
olyan hosszúnak, mint az odaút, éjfélre már 
meg is érkeztünk.

Nagy várakozással tekintünk a jövő évi IX. 
országos és VI. nemzetközi Diósfesztivál 
elé. 

Az irány tehát BIHARDIÓSZEG!  
 Bognár Ystván krónikás

80 éves a Kapernaum
Június 21-én ünnepelte fennállásának 80. 

évfordulóját az evangélikus Kapernaum. 
A jelenleg konferenciaközpontként és 
szeretetotthonként működő intézmény 
áldásokban gazdag múltjáról kétnapos 
programmal emlékeztek meg.
Az első nap kezdetén Smidéliusz Zoltán 
esperes megáldotta az újonnan épült 
sportpályát és pihenőteraszt, ahol ezután 
egész napos focibajnokság vette kezdetét. 
A csapatokat – melyeket Gyenesdiás 
Önkormányzata, a nyíregyházi Emmaus 
Evangélikus Szeretetotthon, a Szombathelyi 
Evangélikus Diakóniai Központ, a 
kehidakustányi református Őszikék Idősek 
Otthona, valamint a házigazda intézmény 
állítottak ki – a szeretetotthon lakói és 
dolgozói, hozzátartozók és helybeliek 
buzdították a jókedvű és izgalmas fordulók 
során. Mindemellett asztaliteniszezésre és 
egy színvonalas tarokk versenyre is sor került.
Másnap ünnepi istentisztelet keretében 
közösen adtak hálát az egybegyűltek 
mindazért az áldásért, mellyel Isten a 
Kapernaumon keresztül megajándékozta 
a mindenkor idelátogatókat. Minderre Dr. 
Fabiny Tamás püspök igehirdetésében is 
rámutatott, párhuzamot vonva Márk 2, 
1-12 alapján a Genezáreti tó partján fekvő 
település és a Balaton-parti Kapernaum közé. 
„Néhány nap múlva ismét elment [Jézus] 
Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon 
van.”

Gál Lajos polgármester köszöntőjében 
rámutatott az intézmény és a település 
közti sokrétű, egymást építő kapcsolatra. A 
köszöntők és a jubileum alkalmából megjelent 
ünnepi kiadvány bemutatását követően 
szeretetvendégség zárta a kétnapos programot.

50 éve ballagtak...   folytatás az 1. oldalról

Diós Fesztivál...  folytatás az előző oldalról
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Az egyesület adta a XX. században a város 
legtöbb olimpikonját, Németh Enikő, Bácsics 
Krisztina, Bácsics Katalin és Eszes Tamás 
személyében.

1879. június 29-én 105 taggal alakult meg 
Magyarország egyik legrégebb óta működő 
sportegyesülete a Keszthelyi Korcsolyázó és 
Csónakázó Egylet.

A későbbiekben természetjárással és 
úszással is foglalkoztak és 1930. július 
3-án az 51. rendes közgyűlésen határozták 
el, hogy a nevet Keszthelyi Yacht Klubra 
változtatják és az alapszabályt ennek 
megfelelően módosították.

Az egyesület alapító dr. Csanády Gusztáv 
a keszthelyi Gazdasági Tanintézet tanára, 
majd későbbi igazgatója volt. Őt 1861. 
december 21-én elsőként avatták a Királyi 
Magyar Tudományegyetem gyógyszerészeti 
tudorává.

1885-ben jelent meg a Borászat című 
könyve, amelyet a XIX. század legmagasabb 
szintű e témakörben írt magyar alkotásának 
tekintenek.

Az alapító harminc éven keresztül 
irányította a klubot, 1913. október 27-
én Budapesten hunyt el és a Farkasréti 
Temetőben helyezték örök nyugalomra.

Tompos Kálmán az egyesület elnöke 
zárszavában megemlékezett az elődökről és 
kérte a város fokozott támogatását az általa 
vezetett egyesület részére.

Az ünnepségen Dr. Kollár Lajos a Magyar 
Vitorlás Szövetség elnöke méltatta az 
eddigi keszthelyi eredményeket és a klub 
elvitathatatlan érdemeit.

Dixie olimpia – Gyenesdiási 
Keszegfesztivál

Már tavaly is volt egy nulladiknak 
keresztelt Dixie Olimpia, a település 
programkínálata szélesítésére igyekeztünk 
a dzsessz műfajt a sorozatba venni. Idén 
a  tavalyinál korábbra, a Keszegfesztivál 
hétvégéjébe igyekeztünk beilleszteni e 
zenei  programokat. Bár tehetségígéretek 
nem tolongtak a felhívásunkra – ezért is lett 
volna olimpia -, azért a műfaj kedvelői nem 
panaszkodhattak a kínálatra. Pénteken – a 
néhány tehetségígéret (Varga Sára fuvolás, 
a balatonboglári Hot Chocholate Jazz Band, 
Sáfár Anna fuvolás, Borsos Anna énekes, a 
verseny első helyezettje) fellépése után -  az 
igazán nagyágyú, a műfaj egyik legismertebb 
hazai képviselője a Molnár Dixieland Band 
adott kitűnő koncertet. Szombaton egy kis 
előjáték  - Nagy Dóri trombitás és a nyertes 
Borsos Anna énekes és élőzenés kísérete 
-  után a Happy Dixieland Band adott igen 
hangulatos dixizenét.

Már szombaton is sült a keszeg rendesen, 
önkéntesek közreműködésével is. Köszönet 

érte Keresztes Józsefnek és csapatának, 
a Turisztikai Egyesület és a Forrásvíz 
TB Egyesület halsütőinek, na meg a halat 
megtisztító önkénteseknek és önkormányzati 
dolgozóknak. A két nap alatt 500 kg 
keszeget kellett elkészíteni.  A vasárnapi 
napon a hagyományos keszegfesztiváli 
rendezvényeknek örülhettek az érdeklődők, a 
diási strandon délután víziaerobic volt, a Gála 
Társastáncklub, a Rezidance, az Akrodance 
és a Goldmark KMK jazzbalettosai 
tartottak bemutatót. A Kárpáti-korzó 
területére hirdetett halászléfőző-versenyre 
igaz csak hárman neveztek - Felsőrajki 
öregfiúk, Kovács György Marcaliból és a 
helyi erősségünk, Ángyán Szilveszter - , 
de nagyon alapos vizsgálatát végetzte el 
az ételeknek  a háromtagú zsűri, Zsadányi 
Mónika étkezdevezetőnk, a szaktekintély 
Zámbó Tibor mesterszakács és a kritikus és 
szellemes  főzőzsűri elnök Forgács Gábor 
színművész. Ő aztán  a koraesti Keszthelyi 
Jazz Műhely koncert után még egy egyórás 
igen szórakoztató műsorral vívta ki a 
közönség vastapsát.

Az est a Gábor és Gábor tánczenekar retro 
tánczenéjével fejeződött be.

Borfesztiválunk és az időjárás 
2:2 (1:1)

Mondhatnánk focinyelven. 
A négynapos rendezvény első napján csak 

a rendezvénysátor védett meg bennünket 
attól, hogy bőrig ázzunk, a megnyitót így 
elég csekély látogató kísérte figyelemmel. 
Szerencsére péntek délutánra már elállt 
az eső, így már több érdeklődő jött 
késődélutáni gyerekprogramokra (Mutyi 
bohóc, Hórihorgas Hujákolók óriásbábosai) 
és a Rezi hagyományőrzők kissé pikáns 
darabjára. A Piramis együttes koncertjére 
csak úgy özönlöttek az emberek, és a 
koncert alatti félórás esőcske sem zavarta 
különösebben a rendezvényt. Igen élvezte 
a közönség – és a zenekar is – a jó bulit, 
nem csak a 40 fölöttieknek jött be, de nekik 

különösen. A koncert 
utáni átszerelés alatt 
a Hujákolók Tűzrege 
darabja kötötte le – na 
meg a borok és ételek 
-  a nézők érdeklődését 
hogy aztán éjjel 2 óráig 
a Helios zenekaré és a 
táncolóké legyen a terep.

Szombatra már 
biztosak voltunk a szép 
időben. Az interaktív  
zenés gyerekműsorok 
( Joós Tamás és Rosta 
Géza) után  Preszy 

és a Parola világzenés 
műsora következett, 

aztán az átszerelés alatt a Bulcsu Vezér 
hagyományőrzők mutattak be tűzszertartást, 
egy kissé távolabb a színpadtól. Ezt 
követően a Fantasy együttes tánczenéjére 
táncoltak sokan, 02 óra után még néhány 
ráadást kellett adni, hogy befejezhessük az 
előző napot.

Vasárnap nap közben  elég szépen sütött a 
Nap, ilyen időre számítottunk a későbbiekre 
is, de sajnos a fölöttünk ide-oda kavargó 
felhőkből időnként zuhanyt kaptunk. A 
gyerekeknek szóló Maszk Bábszínház 
műsora után a Kajárpéci vízirevű inkább 
felnőtteknek való  „mesés” előadása és a 
Brassdance fúvósai szórakoztató műsora 
több nézőt vonzott volna, ha nem ilyen idő 
van. A Leblanc Győző és partnere operett-
musical eőadása után már csak a kitartóak 
maradtak, hogy élvezzék a Start tánczenekar 
zenéjét.

Reméljük, hogy most néhány évre nem 
lesz olyan időjárás, ami rendezvényeinkben 
kárt okoz. Nehéz a szervezőnek a 
megfelelő döntést hozni egy ilyen több 
érdekeltes (közönség-fellépő-rendező-
időjárás) projektben. Ugyancsak nehéz 
dolog megvalósítani azt az óhajt, hogy a 
fellépők között ne legyen „üresjárat”, azaz a 
színpadon a szereplők szünet nélkül egymást 
kövessék. Sajnos az élőzene által igényelt 
technika le- és felpakolása, hangbeállás időt 
igényel. Már második éve a nagyszínpad 
mellett a kisszínpadot és a sátor melletti 
területet is használjuk egy-egy produkcióra, 
hogy ezt az üresjáratot minél rövidebbre 
szorítsuk le. Meg azért a bort is ki kell kérni, 
meg beszélgetni is kell valamikor.

Gyenesdiási bormustra a 
Darnay pincében

Az idegenforgalomból élő településeknek, 
mint Gyenesdiásnak is nagyon fontos, hogy 
lakóinak és vendégeinek egyaránt tartalmas 
szórakozást tudjon biztosítani, különösen a 
turistaszezonban.

Július 9-én, szerda este újabb elemmel 

135. születésnap ... folytatás a 2. oldalról

A Molnár Dixieland Band Magyarország egyik legnevesebb
dixie zenekara
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bővült – pályázati pénz bevonásával – a 
Darnay Pince. Elkészült a zalai pajta épület 
második üteme, ahol a zalai szőlészetet és 
borászatot népszerűsíti majd az egykori 
hegyközségi település. Az elmúlt években 
is sok fejlesztésre került sor a török korból 
származó, 1644-ben épült boronapince 
felújítására. Igényes szőlőültetvényt 
alakítottak ki Bakonyi Károly, a cserszegi 
fűszeres atyjának tiszteletére. Bálványos 
regős préseket állítottak fel az udvaron. A 
meglévő hangulatot teszi teljessé a most 
felavatott zalai pajta épülete, amiben 
a megye településeinek szőlészethez 
kapcsolódó ajándékai kerülnek kiállításra 
és a borászathoz kapcsolódó programoknak 
is helyt kívánnak adni a jövőben. - Tudtuk 
meg Gál Lajos Gyenesdiás polgármesterétől 
az avató ünnepségen, míg Páli Lajos 
nyugalmazott megyei főkertész a borkultúra 
ápolásának szükségességéről beszélt. Mint 
mondta – az elmúlt húsz évben harmadára 
csökkent a szőlőterületek nagysága 
megyénkben, miközben Nyugat-Európában 
sorra hozzák létre az ültetvényeket. – 

Magyarország történelmi és kulturális 
hagyományai elképzelhetetlenek a 
borkultúra nélkül. Az 1653-ból származó 
vonyarci-gyenesdiási szőlőhegyi artikulus 
említ Rádi nevű gazdát és napjainkban is Rádi 
László helyi borász gazda kínálja termékeit a 
pincénél. Ezért számít jelentős beruházásnak 
a helyi Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
munkája, amiről Gálné Németh Ildikó 
tájékoztatott minket.

- Tavaly decemberben nyertünk a Darnay 
pince udvarán lévő pajta épület bővítésére 
a VM Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER pályázatán a szőlészeti-borászati 
bemutató kialakítására támogatást. A zalai 
pajta épület második ütemére elnyert közel 
15 millió forintból még lehetőségünk 
lesz szőlőlugas kialakítására is. A további 
hasznosításra az önkormányzat színpadot 
fog elhelyezni, hogy a település új közösségi 
tere jöjjön létre. Napközben skanzen 
jelleggel lehet megtekinteni a kiállításunkat, 
szerda esténként bormustra, borkóstoló várja 
az érdeklődőket.

A szerdai bormustrákhoz kedvcsinálóként 

Július 9-én nyílt H.Molnár Magda 
festőművész kiállítása, egyben a Községházi 
esték koncertsorozat első rendezvénye volt. 
Ez alkalommal nem csak a festmények 
gyönyörködtették a szépszámú érdeklődőt, 
de az Afterthought jazz formáció és a 
keszthelyiekből álló HANGa együttes – főleg 
nosztalgia – számai is vastapsra ragadtatták 
őket.
Képünkön balról Irsai Zsigmond, Fülöp 
Csenge, Gyulassyné Nagy Henriett, Töttő 
Vilmos

az avató ünnepségen fellépett a Gyenesdiási 
Dalárda, a Gyenesdiási Négyes és Hág 
Attila, vidám boros dalokat énekeltek 
együtt vendégeikkel a Vass Lajos Népzenei 
Szövetség tagjaival. Páli Lajos borkancellár 
a szőlőkultúráról és a borról tartott érdekes 
előadását kóstolás és a Dalárda alkalomhoz 
illő dalai, versei, színesítették. 

A cél, hogy hasonló kellemes hangulatú 
esték minden szerdán kialakuljanak, 
népszerűsítve a helyi borokat, szőlőkultúrát, 
úgy gondoljuk megvalósult.

 Az együtténeklés, borozgatás Gyenesdiás 
új közösségi terén örömmel töltötte el 
a vendéglátókat és maradandó élményt 
nyújtott a vendégeknek is.

Góth Imre – Bognár Ystván

Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

2014. augusztus 8-án, 19 órára
a gyenesdiási Községháza 

nagytermébe
 Bagyó Claudine

„Természet és emberek”
című festménykiállítására.

Megnyitja: Lichtenwaller Zoltán 
művész-tanár

Közreműködik a
Dolche Klarinét Együttes

A bormustra résztvevői
a rendezvénypajta előtt.
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Községházi  esték

Hangversenyek a gyenesdiási Községházán

Július 22-én, kedden 20 órakor:
a Helikon – Lakatos Károly 

cigányzenekara 
eltörött a hegedűm… - Dankó nóták
koncertje

Július 30-án, szerdán 20 órakor
Évszakok kamarazenekar 
előadásában
Magyar dallamok és filmzenék
 
Augusztus 6-án, szerdán 20 órakor
a Re-Folk népzenei együttes 
emlékezés a világháborúra,
katonadalok - koncertje  

Augusztus 13-án, szerdán 20 órakor
Kiss-Domonkos Judit (cselló)
és
Lugosi Anna (zongora)
 Romantikus hangversenye 

Augusztus 20-án, szerdán 20 órakor
a Kecskés együttes 
hangversenye:
Szent-István és az Árpád-kor zenéje 
– korabeli hangszerekkel

Belépés díjtalan

További információk:
József Attila Klubkönyvtár

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel: 83/314-
507

Szent Ilona Búcsú – Los An Gyenes – 
Festetics-vágta

Programok
Augusztus 16-án, szombaton Los An Gyenes 

Big Day – a Kárpáti-korzón
10 órától: amerikai autók érkezése, american 

Retro Shop, Pin-Up Girls, szól az ’50-es évek 
zenéje,

17 órától: Miss Los An Gyenes – Pin-Up 
szépségverseny

17 óra 20: Star Girls Rock and Roll Dance
17 óra 40: Will Burn
18 óra 10: Miss Los An Gyenes – Pin-Up 

szépségverseny eredményhirdetés
18 óra 30: Tombola
19 óra 30: Dj Miss Stray Cat
20 órakor: Marvelous Martin and the 

Alleykings/Ausztria
20 óra 45: Dj Dino
21 órakor: Ironcats/Magyarország
21 óra 45: Dj Miss Stray Cat
22 órakor: The River Sharks/Horvátország
22 óra 45: Dj Dino
23 órakor: The Lucky Cupids/Szlovénia
24 órakor: Dj Miss Stray Cat
01 órakor: Dj Dino
02 órakor: The End

Augusztus 17-én, vasárnap:
Búcsúi Szentmise a gyenesi Szent Ilona 

kápolnában

Festetics-futam lovas vágta a felgyenesi 
lovaspályán

A vágta versenyeit megelőző napon, 
szombaton a Festetics-kastélyban, illetve 
udvarán különböző programok lesznek a 
lovaskultúra jegyében, vásári forgataggal.

Vasárnap, a gyenesdiási Faludi síkon, a 
megújult Festetics pályán lovasversenyek. 
A  fő futamon kívül további változatos, 
izgalmas futamok, több kategóriában lovas 
ügyességi   versenyek, színes lovasprogramok, 
gyerekanimáció és sok más meglepetés, egy 
igazi egész napos lovas családi nap várja az 
érdeklődőket !

Versenyszervező bizottság nevében:
Varga Zoltán: khelikon.vazo@gmail.com
Tel.: 06 30/402-2624

A Kárpáti-korzó rendezvényterületen
18 óra 30-tól 02 óráig: Búcsúi bál a Gin 

Tonic zenekarral és a Nóta TV és a Muzsika 
TV állandó szereplőjével, Ronyval

További információk: www.losangyenes.hu
Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület - 

Halász László

* * *

Október hónapban 
emlékezünk meg az 
I.Világháború kitörése 

100. évfordulójáról egy 
kis előadással, Varga Erzsébet 
budapesti képeslapgyűjtő 
ebből a korszakból, illetve az e 
témából összeállított válogatása 

bemutatásával. Szívesen 
kiállítanánk a T. Olvasók, Gyenesdiásiak 
által megőrzőtt e korból származó tárgyakat, 
relikviákat, fotókat, dokumentumokat, akár 
csak a kiállításmegnyitó idejére is. Akinek 
ilyen van a birtokában, kérem jelezze a 
Klubkönyvtárban.

Október végére terveztük a néhány 
évente megrendezendő gyenesdiási amatőr 
alkotók kollektív kiállítását. Kérjük, 
hogy az érdekeltek jelentkezzenek a 
Klubkönyvtárban.



Gyenesdiási Híradó 2014. július- 7 -

A Nyugdíjasklub hírei

Ismételten szeretnénk megosztani 
Tisztelt Olvasóinkkal az örömünket. 
Nyugdíjasklubunk dalköre bejutott a IV. 
Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud verseny 
döntőjébe, ahol EZÜST MINŐSÍTÉST 
szereztünk, június 29-én. Ugyanitt Kenesei 
Aurélia versmondó kategóriában az ARANY 
MINŐSÍTÉST érdemelte ki.

Bognár István a Népdalkör, a Dalárda 
és a Gy4S erőssége ugyancsak EZÜST 
MINŐSÍTÉST szerzett ének kategóriában.

Előtte napon a Válluson rendezett Juniális 
kalácssütő versenyen, annak „legjobb 
töltelékes  kalács” címét nyertük el. 

Tánczos Lászlóné
Nyugdíjasklub-vezető

Polgárőr kitüntetések
Július 5-én tartották az Országos Pol-

gárőr Napot  a Békés megyei Dánfok 
üdülőnegyedben, ahova meghívást kapott a 
Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület és a 
Balatoni Vizi Polgárőr Egyesület, valamint 
községünk polgármestere is.  A megnyitóün-
nep keretében Pintér Sándor belügyminiszter 
elismerését - többek közt - Bozsóky Ferenc 
a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület elnöke 
és Szabó Sándor a Gyenesdiási Polgárőr és 
Vízi Egyesület elnöke vehette át. Gyenesdi-
ás Kiváló Polgárőr Nagyközség címet kapott, 
ezt Gál Lajos polgármesterünk megbízásából 
Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere 
vette át. 

ÓVODAI
HÍREK

Hangolódó foglalkozások

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 
Hangolódó ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ 
foglalkozások 2014. augusztus. 27-28-29 
–én (szerda-csütörtök-péntek) lesznek az 
óvodában.

A foglalkozások 9.00 órától 11.00 óráig 
tartanak.

Kun Sándorné és Varga Zoltánné
óvodapedagógusok

Tisztelt újonnan érkező szülők! 

Értesítjük Önöket, hogy a BÖLCSŐDÉBEN 
a Tanévnyitó Szülői Értekezlet 2014. 
augusztus 25-én, hétfőn délután 17.00 órakor 
lesz. 

Az ÓVODÁBAN a Szülői Értekezlet 2014. 
augusztus 26-án, kedden délután 17.00 órakor 
lesz. 

Minden kedves új szülőt szeretettel várunk!
Világos Csabáné
intézményvezető

Köszönet
Köszönjük a Fertő-tavi Vízimentő-

szolgálatnak a felajánlott játékokat, melyeket 
a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület segítségével 
juttattak el hozzánk. 

PIACI
HÍREK

A gyenesdiási piac minden nap várja kedves 
vendégeit!  Jöjjön el, fogyassza el ebédjét és 
vacsoráját nálunk!

A tematikus hétvégi programok mellett 
újdonságként július közepétől augusztus 
végéig heti öt alkalommal élő zenével és 
jó hangulattal várjuk a kedves látogatókat 
esténként 18 órától. Lesz klarinét kvartett 
könnyű nyári darabokkal, népzenei hangulat, 
vagy éppen harmonikások szórakoztatják a 
közönséget.

Kínálatunk: Friss és helyben sült balatoni 
halak, sült hurka és kolbász, kürtöskalács, 
palacsinta és lángos, házi sajtok, friss zöldség-
gyümölcs, füstölt hal, tokhal, csomagolt 
szürkemarha termékek, házi szörpök, házi 
sörök, borok és házi pálinkák a faházaknál.

Az asztaloknál friss rétes, sütemények, 
zöldségek, gyümölcsök, sajtok, lekvárok, 
szörpök, és kézműves termékek kaphatók. 

További információ: Kőhalmi Balázs 06 
30 347-6036

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Holdfénytúra idén is
Sebestyén Károly vezetésével június 13-án 

lelkes kis csapat vállalta az éjszakai kalandot 
és járta be erdeinket. Karcsinak ezúton is 

nagyon köszönjük önként és jókedvvel 
ajánlott segítségét és részvételét. Aki ez 
alkalommal lemaradt a programról, annak 
ajánljuk figyelmébe a következőt augusztus 
10-én. Indulás 20 órakor a Tourinform iroda 
elől.

A hal az olajban leli élete értelmét…
….állapította meg egyesületi tagtársunk 

Vaszkó Ernő, aki Fodor Tiborral, Körtvélyesi 
Ibolyával, Riedl Ferenccel és Belenta 
Rékával együtt a Keszegfesztivál vasárnapján 
rendületlenül sütötte a ropogós friss balatoni 
halételt. Köszönjük nekik fáradozásukat és 
a jó hangulatot, ami biztos minden halon 
is érződött, és amelytől talán a halak is 
beteljesedtek. A sütéshez szükséges eszközök 
biztosításáért hálás köszönet Gyutai-Szalay 
Nikolettának és Szalóky Szilviának.

Folkórműsor borkóstolóval, azaz 
BORMUSTRA szerdánként

Az idei évi programkínálat egy közkedvelt 
és régóta vágyott garantált programmal, a 
Bormustrával gyarapodott. Minden szerdán 
este 19.00-tól a Darnay pincéhez várják 
azon vendégeket, akik hangulatos zalai zenei 
csokor kíséretében szeretnék megkóstolni a 
legfinomabb helyi és környékbeli nedűket. 
(Előzetes bejelentkezés szükséges, hívásaikat 
Rádi László a 30/560-4119 telefonszámon 
várja.) 

Az első, július 9-én tartott bemutató átütő 
hangulatát a korábban a helyszínen tartott 
sikeres főpróba alapozta meg. Köszönetet 
mondunk a Gyenesdiási Dalárda és Gyenesi 
Négyes tagjainak a lelkes hozzáállásért, 
Pékné Julikának a kitartó szervezői munkáért, 
Szalóky Szilvinek a csapat éltetéséért és 
ellátásáért. Reméljük, hogy egy sikeres 
kezdeményes együttes indítói lehetünk, 
mely a pince hírnevéhez méltóan nyújt 
további élményt településünket felkereső 
vendégeinknek!
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Hímzőkuckó és Mézeskuckó a garantált 
programok palettáján

Immáron 19 féle-fajta aktív, a hét minden 
napjára jutó garantáltan elérhető programon 
lehet résztvenni a településen. A legújabb 
két program a Pásztorházban: szerdánként 
17-19 óra között „Hímzőkuckó”, valamint 
a csütörtökönként – ugyanebben az 
időpontban – „Mézeskuckó”, melynek során 
mézeskalácsok páratlan szépségű díszítésének 
fortélyait tanulhatjuk meg. Gyenesdiáson 
olyan nincs, hogy nincs mit tenni!

A teljes programkínálat megtekinthető a 
www.gyenesdias.info.hu oldalain, illetve 
érdeklődjön a Tourinform irodában!

Vízparti örömök Gyenesdiáson, 
a Nyugat-Balaton családbarát 

üdülőfalujában

A település két strandján az idei évben is 
több újdonság, fejlesztés növeli a vendégek 
komfortérzetét, melyek közül a legjelentő-
sebb avatására július 24-én kerül sor a Diási 
Játékstrandon:

A kerekesszékesek, vagy éppen nehezen 
mozgó idős emberek vízbe jutását segíti az az 
innovatív akadálymentes vízi bejáró, melyet a 
Holiday Sport Centrum Kft telepített a Diási 
Játékstrandra. A magyar kisvállalkozás fej-
lesztésének köszönhetően a mozgásukban 
korlátozottak is biztonsággal élvezhetik a 
Balaton vizét.

Az úszóstégen (felső képünk) – melyen az 
akadálymentes bejáró kialakításra került – 
egyúttal koktélozó kezdi meg működését, 
mely újszerű élményt kínál a strandoló vagy 
éppen a vízpartot élvező vendégeknek.

További újdonságok a település 2 strandján
• a Diási Játékstrand kapuzata meg-

újult, a főszezoni sorban állás problémájának 
orvoslására plusz pénztár került kialakításra, 
továbbá automatából való jegyvásárlásra is 
van lehetőség

• Mindkét strandon 
játszótérfejlesztés/-bővítés történt, illetve 
árnyékolók kerültek ki a gyerekek védelme 
érdekében.

• Belépőárak nem változtak, azaz 
a Diási Játékstrandon a napi belépő 700 Ft, 
gyerek (4-14 éves korig) 350 Ft, míg a Gye-
nesi Lidóstrandon 400 Ft a felnőtt és 250 Ft a 
gyerekjegy ára. A vendégek többféle módon, 
többféle kedvezménnyel tudnak élni (kedvez-
ménykártyák, családi belépő, stb.) 

• A strandokon továbbra is kiemelt 
hangsúlyt kapnak az animációs programok. 
A lelkes animátor csapat az idén is változatos 
programokkal várja a strandolókat, és termé-
szetesen Bala Toni, a település népszerű kaba-
lafi gurája sem hiányzik.

Nyitvatartáson kívüli időben szabadon láto-
gathatók a strandok, saját felelősségre lehet 
fürdőzni, igénybe venni a strandi szolgáltatá-
sokat.

Diási Játékstrand (a balatontipp.hu online 
szavazásán 2010 és 2011 után 2013-ban is a 
Balaton régió legjobb strandjának választot-
ták) kínálata, szolgáltatásai:

• gyerkőcöknek: játszótér, óriás-
csúszdán egy ingyenes csúszás, természetes 
gyerekpancsoló mediterrán hangulatban, ani-
mátorok szervezésében játékos programok, 
sportversenyek, mini diszkó, továbbá baba-
mama szoba;

• sportos strandolóknak: strandröp-
labda-pályák, strandfoci-, streetballpályák, 

asztalitenisz, tengó, szabadtéri sakk, malom 
és egyéb játékok; a nyílt vízfelületen kialakí-
tott vízilabdapálya, fejelő kapuk, vízikosár, és 
-röplabda, vízi aerobic – sportversenyek ani-
mátoraink szervezésében;

• pihenni vágyóknak: napozóstég, 
tágas napozófelület, melyet árnyas fák övez-
nek;

• szórakoztatásról, információszol-
gáltatásról, programajánlatokról a Strandrá-
dió gondoskodik;

• biztonság: ingyenes értékmegőrző 

Az alsógyenesi strand új 
részén felállított játszóhajó 

bizonyára a gyerekek 
kedvence lesz.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Településünk idén is nevezett a Virágos 
Magyarországért környezetszépítő versenybe. 
A verseny célja kulturált, környezetbarát, 
vendégváró országkép kialakításának 
elősegítése, a településkép esztétikus 
megjelenítése, növényekkel történő díszítése, 
a környezetvédelem és környezetgazdálkodás 
az ökológiai követelményeire tekintettel. 
Új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, 
fenntartása, kulturált, egészséges környezet 
kialakítása, közterek, utcák, épületek, 
intézmények virágosítása, növénykiültetések 
a lakosság bevonásával, részvételével, továbbá 
a település műemlékeinek, épületeinek, 
turisztikai és kulturális értékeinek megőrzése, 
fejlesztése és a gyomnövények irtása.

Felhívnánk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a „Legvirágosabb Udvar” versenyre 
még mindig van lehetőség jelentkezni. 
Személyesen a hivatalban  vagy email -ben 
(gyenesmuszak@t-online.hu címen) egy 
fotóval. 

* * *
A Kossuth Lajos utcában lévő járda Madách 

Imre és a Mandulás utca közötti szakasza 

felújításra kerül. A régi, rossz állapotban lévő 
aszfaltburkolatot VIACOLOR típus váltja fel. 
A Kertrendező Kft. jóvoltából 250,0 méter 
hosszú szakasz felújítása 
készül el (felső kép).

* * * 
A Kárpáthy korzó tovább 

szépül. A  zöldterületen 
további sétányszakaszok 
újulnak meg, díszburkolatú 
járdával. A kivitelezési 
munkálatokat a HORVÁT-
ÉP KFT. végzi. A 
munkálatok ebben a 
hónapban befejeződnek 
(alsó kép).

* * *
Településünkön több 

utcában burkolatfelújítási 
munkálatok kezdődtek. 
Felújításra kerül a 
Cseresznyés utca, Faludi 
köz, Oppel Imre sétány, 
továbbá a Pici, Széchenyi, 
Toldi, Tücsökdomb, 
Kűmell, Kökény, Fazekas 

utcák bizonyos részei melegaszfaltos 
megoldással. A kivitelezési munkálatokat a 
HORVÁT-ÉP KFT. végzi.

szekrények állnak rendelkezésre. Testi épsé-
günkre a vízimentők, illetve mentőorvos 
fi gyel, de elsősegélynyújtó pont is működik;

• továbbá: sportszerkölcsönző, ingye-
nes internet és WiFi, színvonalas éttermek, 
büfék, valamint ingyenes, részben árnyékos 
autóparkoló áll rendelkezésre.

Gyenesi Lidóstrand:
A község kisebb fövenyes partú strandja 

olyan kisgyermekes családok és a napimá-
dók kedvelt fürdőhelye, akik a nyugalmat, a 
családias hangulatot keresik. Az aktív időtöl-
tést kedvelő vendégeket strandfoci és strand-
röplabda pályák várják, a gyerekek pedig 
kedvükre pancsolhatnak a sekély vízben, 
mászhatnak a játszótéren vagy homokvárat 
építhetnek a nagy homokozóban.

Aktív kikapcsolódás tavasztól késő őszig: 
Gyenesdiás a strandolás és a „vizes kalan-

dok” mellett számtalan egyéb aktív és családi 
programot kínál minden korosztálynak: 

• a természetben: gyalog- és kerék-
pártúrák, sportlövészet, kalandpark

• vízen: vitorlázás, horgászat
• a faluban: korongozás és agyag-

edény készítés, állatfarm, madárpark, 
minigolf és tenisz, borkóstoló a Darnay-
pincében, piaclátogatás

• eső esetén: fedett pályás bowling, 
squash, biliárd, antikkályha múzeum és 
kovácsműhely látogatás, az avar kiállítás 
megtekintése és kézműveskedés a Pásztor-
házban

Keresse heti garantált program ajánlónkat! 

Gyenesdiáson garantáltan senki nem fog 
unatkozni! Ajánljuk vendégeink fi gyelmébe a 
Gyenesdiás Plus kedvezménykártyát, mellyel 
még több élményt szerezhetnek kevesebbért!

A helyi Turisztikai Egyesület szállásadó 
tagjainál megszálló vendégek a kártyával az 
ingyenes strandbelépésen túl számos hely-
beli és régiós szolgáltatást kedvezményesen 
vehetnek igénybe.

További információ:
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
TOURINFORM GYENESDIÁS
H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Tel/Fax: 83/511-790,
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu
www.facebook.com/gyenesdias 

SPORT

XXI. Szabó Ferenc emléktorna
Ajkára és Zalaegerszegre kerültek a kupák
Június utolsó szombatján került 

megrendezésre a Gyenesdiás több mint két 
évtizedes múltra visszatekintő, kispályás 
labdarúgó emléktornája, amit Szabó 
Ferencről, néhai elnökéről nevezett el a 
rendező Kinizsi SK (képeink a 13.oldalon).

Zala megye legrangosabb kispályás 
tornájává nőtte ki magát a Balaton-parti torna, 
ahol idén tíz férfi és három női csapat mérte 
össze tudását. A játékosok remek formában 
érkeztek, főleg a fiatalok, akik különböző 

dunántúli labdarúgó akadémiákról kerültek 
ki. A női mezőnyben kimagaslott a Police-Ola 
csapata tudásával és meggyőző játékkal lett a 
legjobb. A csapatok mellett az egyéni legjobb 
teljesítményeket különdíjakkal jutalmazták a 
rendezők.

Férfi sorrend: A harmadik helyet a 
büntetőrúgásokkal szerezte meg az Erdész 
utcai pékség a Zalaszántó ellen 3:2 arányban, 
míg a döntőben a Linea Fotográfia meggyőző 
játékkal nyert az Alkalmatlanok ellen 4:0-ra és 
lett a torna győztese. Nőknél körmérkőzéseket 
játszottak: Police-Ola – Sas Fc 13:1, Police-
Ola – Kinizsi Sk 12:1, Kinizsi Sk – Sas Fc 
6:0. Végső sorrend: 1. Police-Ola, 2. Kinizsi 
Sk, 3. Sas Fc.

Gengeliczky László faműves idén 
is megtisztelte településünket, aki 
már 21 éve szervez fafaragó tábort 
Gyenesdiáson. A táborban kollégáival 
organikus bútor-, és térplasztikákat 
készítenek. Ezek az alkotások 
községszerte megtalálhatóak (iskola, 
strandok, Községháza). Az idei 
évben megújult az ABC parkolójában 
található információs tábla, a Gyenesi 
temetőt pedig egy új kereszt díszíti, 
valamint az iskolába készítettek 
organikus térplasztikákat. 

Reméljük jövőre is felkeresik 
településünket, mi várjuk vissza őket.
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FÜR UNSERE DEUTSCH-
SPRACHIGE LESER

Veranstaltungen im Juli
und August 2014

Musikabende im Gemeindehaus 
Gyenesdiás

Dienstag, 22. Juli um 20.00 Uhr
Lakatos Károly´s Zigeuner-Ensemble

Mittwoch, 30. Juli um 20.00 Uhr
Das JAHRESZEITEN-Kammer-

Ensemble
spielt beliebte ungarische Radio- und 

Filmmusik

Mittwoch, 6. August um 20.00 Uhr
Volksmusik mit der Gruppe RE-FOLK

Mittwoch, 13. August um 20.00 Uhr
Romantisches Konzert

mit Judit Kiss-Domonkos (Cello) und 
Anna Lugosi (Klavier)

Mittwoch, 20. August um 20.00 Uhr
Pro Musica Antiqua mit dem Keckskés 

Ensemble

Die Konzerte dauern ca. 1-1,5 Stunden.
Jeder ist herzlich willkommen. Der 

Eintritt ist frei.
Infos: József A. Klub-Bibliothek, 

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97,
Tel. 83/314-507, 30/342-3934, E-mail: 
gyenesdiaskultura@t-online.hu

* * *

Freitag, 25. Juli ab 14.00 Uhr 
St.Christopher-Tag – Schon seit 2000 

lädt Familie Pék zum Hausfest im J&A 
Keramikhaus ein – Traditionspflege 
und Brauchtum, Volkskunst und 
Kunsthandwerk. Jeder ist herzlich 
willkommen!  Infos: Fam. Pék (+36) 
83/316-504, (+36) 70/208-1325

25.–27. Juli  (Freitag – Sonntag) - 
Beachvolleyball am Diáser Spielstrand

MRSZ Nachwuchs-Cup für die Jahrgänge 
U14, U16 und U18

Sonntag, 27. Juli ab 09.00 Uhr
Schrott-Autorennen – Nationale 

Meisterschaft – ganztägige 
Sportveranstaltung bei der Off-Road-
Strecke Szoroshadistraße. Spannende 
Rennen, spektakuläre Crash´s

09:00-11:00 Training
11:00-12:00 Kinderrennen mit Trabis
13:00 Läufe
Eintrittspreise:  Erwachsene: 1.000 Ft, bis 
14 Jahre: 600 Ft

Mittwoch, 30. Juli um 20.00 Uhr
Musikabend im Gemeindehaus 

Gyenesdiás
Das JAHRESZEITEN-Kammer-

Ensemble spielt beliebte ungarische Radio- 
und Filmmusik

Freitag, 1. August ab 21.00 Uhr
Die Nacht der Strände am Diáser 

Spielstrand – eine Aktion des ungarischen 
Bäderverbandes, und Gyenesdiás ist 
schon zum 3. Male dabei. Wasseraerobik, 
Schatzsuche beim Goldfieber-Spiel und 
viele Überraschungen, abschließend 
Tanzmusik. 

1.–3. August (Freitag bis Sonntag) 
– Gyenesdiáser Wallfahrts-Kirchfest 
(Diáser Búcsú)

Zusammen mit den beiden 
Partnergemeinden Csíkszenttamás 
(Siebenbürgen) und Gaal (Steiermark) 
feiert Gyenesdiás wieder den Diás-Kirmes.

Heilige Messe in der Diáser 
Liebfrauenkirche, Folklore im historischen 
Darnay-Weinkeller und im Hof des 
Weinmuseums

Sonntag, 3. August von 12.00 – 18.00 
Uhr (Registrierung ab 11.00 Uhr)

Trial Motorrad-Turnier im alten 
Steinbruch am Ende der Hunyadi-
Straße. Mit „K-K-K” (Konzentration, 
Koordinierung der Bewegungen und 
Körperbeherrschung) geht es geschickt 
durchs Gelände und über Stock und Stein.  
Eintritt frei.

Mittwoch, 6. August um 20.00 Uhr
Musikabend im Gemeindehaus 

Gyenesdiás
Volksmusik mit der Gruppe RE-FOLK

Freitag, 8. August um 19.00 Uhr
Gemäldeausstellung im Gemeindehaus
Die Kunstmalerin Claudine Bagyó 

stellt ihre Werke aus. Der Kunstlehrer 
Lichtenwaller Zoltán eröffnet die 
Ausstellung. Begleitung: Dolche 
Klarinetten-Ensemble

9. - 10. August (Samstag und Sonntag)
OSTalgie-Wochenende anlässlich des 

25-jährigen Jubiläums der Grenzöffnung
Ausstellung im Gemeindehaus – Haben 

Sie noch alte Briefe, Postkarten, Fotos 
vom Balaton-Urlaub, von Familientreffen 
oder Freundschaften (1960-1989) oder 
DDR-Schätze, die zum damaligen Alltag 
gehörten und die Sie uns für die Ausstellung 
zur Verfügung stellen können? Oder 
schreiben Sie uns Ihre Erinnerungen, kurze 
Geschichten, die Ihnen damals passiert 
sind. Gescannte Fotos und Geschichten 
bitte an gyenesdiaskultura@gmail.com, 
die Alltagsgegenstände bitte in der Klub-
Bibliothek, 8315 Gyenesdiás, Kossuthstr. 
97 abgeben.

Markt und Kárpáti-Platz – Auto- und 
Motorrad-Vorführung, Retro-Stimmung 
und tolle Tanzmusik mit dem DDR-Trio. 

Sonntag, 10. August von 20.00 – 23.00 
Uhr 

Vollmondwanderung in den 
Keszthelyer Bergen. Vielleicht kennen Sie 
die Wanderwege schon am Tage, aber bei 
Dunkelheit sieht alles anders aus.

Route: Tourinform - Große Wiese - 
Berzsenyi-Aussichtsturm - Große Wiese - 
Festetics-Aussichtsturm – Tourinform.

Bequeme Kleidung und feste Schuhe
Nicht vergessen: Stirn- oder 

Taschenlampe, Trinkwasser und etwas MUT!

Mittwoch, 13. August um 20.00 Uhr
Musikabend im Gemeindehaus 

Gyenesdiás
Romantisches Konzert mit Judit Kiss-

Domonkos (Cello) und Anna Lugosi 
(Klavier)

Vor dem Stephans-Feiertag am 20. August 
können wir uns auf ein langes Wochenende 
freuen, das vollgepackt ist mit interessanten 
Programmen.

16-17. August (Samstag – Sonntag) – 
St.Ilona Kirchweihfest – Los AnGyenes 
– Festetics Pferderennen

Samstag, 16. August ab 10.00 Uhr
Los AnGyenes American Car Club – 

amerikanische Autos, Rock´n-Roll auf dem 
Kárpáti-Platz. Sehenswerter Auto-Korso, 
Pin-Up Schönheitswettbewerb, namhafte 
Musiker und Darsteller, Will Burn, The 
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Testvértelepülésünk, Csíkszenttamás meghí-
vására önkormányzatunk képviseletében Gál 
Lajos polgármester, Czibor Zoltánné jegyző, 
Sümegi Ferenc Yacht Klub elnöke részt vett a 
Csíkszenttamási 6. Néptáncfesztiválon, június 
15-én. Képen a fesztivált megnyitó ünnepsége, 
ahol az Önkormányzat és a Yacht Egylet ajándé-
ka került átadásra Márk Tibor polgármesternek.

Nemrég jelent meg a Dalárda és a Citerások 
Gyenesdiási körkép című DVD-je. A 
hangos-képes lemez településünket mutatja 
be dalos körítéssel.

Gyenesdiási Népdalkör 20 éves jubileuma 
alkalmával ugyancsak most készült el egy 
CD, „Teli kertem zsállával” címmel. A 
hangzón közreműködnek még a Csillagvirág 
Éneklőcsoport és a Füzike Énekegyüttes, 
valamint a Zala Zenekar.

Mindkét lemez 1500 Ft-os áron kapható a 
Klubkönyvtárban (82/314-507, Gyenesdiás 
Kossuth L. u. 97.) A lemez megvásárlásával 
művészeti csoportjainkat támogatja.

River Sharks, The Lucky Cupids aus 
Slowenien, DJ-Unterhaltung. Ende ca. 
02.00 Uhr 

Außerdem am Samstag, 16. August 
ab 11 Uhr in Keszthely 

Eröffnung des Festetics 
Pferderennens im Festetics-Schloss 
und Park Husarenvorführung und 
Kutschenparade, Vorführung der 
Georgikon Reiterschule, ungarische 
Pferderassen, Reiten und Kutschenfahrt, 
Kunsthandwerk, Schmankerl-Stände und 
Weinverkostung.

Sonntag, 17. August um 10.00 Uhr
Heilige Kirchfest-Messe in der 

Gyeneser St.Ilona-Kirche

Außerdem am Sonntag, 17. August in 
Gyenesdiás

Festetics Pferderennen – Vorlauf des 
Nationalen Reiterfestivals

Es ist wieder soweit! Nun schon zum 
5. Male in Gyenesdiás auf der Faludi-
Wiese. Spannende Qualifikationsläufe, 
Überraschungen für Kinder und Vieles 
mehr! Den ganzen Tag ein richtig buntes 
Pferdeprogramm für die ganze Familie.

Weitere Informationen: Zoltán Varga 
(für Teilnehmer, Anmeldung)

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

Am Abend ab 18.30 Uhr auf dem 
Kárpáti-Platz

Kirchfest-Ball mit dem Gin Tonic 
Orchester

Ende ca. 02.00 Uhr 
Weitere Informationen: www.

losangyenes.hu
Gyenesdiáser Gemeinschaftsverein - 

Halász László

Dienstag, 19. August
Nachmittags wird im kleinen Hirtenhaus 

Brot gebacken.

Mittwoch, 20. August – Stephans-Tag
um 10.00 Uhr: Kirchfestmesse in der 

St.Ilona-Kirche
um 20.00 Uhr: Pro Musica Antiqua mit 

dem Keckskés Ensemble im Rahmen der 
Musikabende im Gemeindehaus

Weitere Informationen: www.
gyenesdias.info.hu, Tourinform-Büro, 
Klub-Bibliothek

Am 20. August ist Nationalfeiertag. 
Alle Geschäfte und Dienstleister - außer 

Restaurants - haben geschlossen.

Balatoner Fisch- und 
Kleinbauernmarkt

Der Gyenesdiáser Markt ist täglich 
geöffnet und erwartet seine Gäste. 
Kommen Sie vorbei und genießen Sie Ihr 
Mittag- oder Abendessen bei uns.

Wir bieten an: Frisch gebratenen 
Balaton-Fisch, verschiedene Bratwürste 
und Fleisch, Baumkuchen, Palatschinken, 
Lángos, hausgemachter Käse, Eier, 
frisches Obst und Gemüse, geräucherter 
Fisch, Stör, Graurind-Produkte, Bier, 
Wein und Schnaps an den Holzbuden.

An den Markttischen gibt es frische 
Strudel und Gebäck, Gemüse, Obst, Käse, 
Marmelade, Sirup und Handarbeits-
Produkte.

NEU -  abends ab 18.00 Uhr Live-
Music neben den wöchentlichen 
Themenprogrammen – ein Klarinetten-
Quartett spielt sommerliche Musikstücke 
und Volksmusik (bis Ende August). 

Weitere Informationen: Kőhalmi 
Balázs, Tel. +36 / 30 347-6036

Weinverkostung mit Volksmusik im 
alten Darnay-Keller

Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr in der 
Schankstube des historischen Weinkellers 
aus dem 17. Jahrhundert. Probieren Sie 
die köstlichen Weine unserer örtlichen 
Winzer. Gemütliches Beisammensein bei 
Wein, Appetithäppchen und Musik - pro 
Person 3.490 Ft.

Wenn Sie schon mal dort sind: Bei 
dieser Gelegenheit können Sie sich im 
dazugehörigen Museum und Weingarten 
umschauen und die riesigen alten 
Weinpressen bestaunen.

Darnay Str. 10, nicht weit entfernt 
von der Diáser Liebfrauenkirche
VORANMELDUNG notwendig unter 
der Telefonnummer: +36 / 30 560-4119 
(Herr Rádi László).

Informationen aus dem 
Bürgermeisteramt

Wer hat die meisten Blumen im Garten? 
Sie können an diesem Wettbewerb 
noch teilnehmen. Der Ausschuss für 
Umweltschutz und Siedlungsentwicklung 
der Gemeinde und der Tourismusverein 
suchen den blumenreichsten Garten in 
unserem Ort. Auch umweltfreundliche 
Bebauung, Baum- und Grünbepflanzung 
werden in Betracht gezogen. Sie können 
sich selbst oder andere im Gemeindehaus 
oder per eMail (gyenesmuszak@tonline.
hu) mit einem Foto anmelden.
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Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 20/9769-225, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu

Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

APRÓHIRDETÉSEK:
Eladó:  teljesen újszerű, Hajdú, vízmelegítős, forgótárcsás mosógép, használt Energomat automata mosógép, teljesen új orosz 

szörpfőzőgép, 11 fokos, kitolható, kitámasztós alulétra, földmérési eszközök, műszerek, 2 db fa, csiptetős éjjelilámpa, építési anyagok: 

kb 550 db bátaszéki hornyolt tetőcserép, 2 db 4 m-es kőművespadló, léc, zsaluzódeszka, 6 tekercs kátránypapír. Érd: 06/30-207-80-10

Kerékpárok kihasználatlanság miatt eladók: Peugeot (verseny); Trekking 28-as férfi ; Hauser MTB 26-os; Herkules 26-os női. Elérhetőség: 

30/5371252 Ár: 15-25.000 Ft

Suzuki Swift Sedan, piros, 1,3-as GLX, 1994-es, friss műszakival, vonóhoroggal, felniken téligumival, nagyon megbízható állapotban

300 ezer Ft-ért eladó, Gyenesdiáson. Tel: 30/53-71-252

Eladó bontásból származó, 27 éves anyagában színezett barna 40 x 40-es pala, kb 500 db, 50 Ft/db áron, és  hozzá való kúppala, 

bontott tetőléc, bontott bituwell kátrányos hullámlemez ingyen elvihető (takarásra). Érd: 20/9769-225
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Tavalyi árakon várjuk kedves vendégeinket

Gyenesdiás, Csokonai köz 14.
Tel: 83/316-659

Viki
kozmetika
30/50-40-648

3D műszempilla

Vera fodrászat
30/266-8930

szempilladauer • hidroabrázió
Ránctalanító arckezelés hialuronsavval 
és 24 karátos arannyal – elérhető áron!

Tisztán szeretjük!
 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és 
a településen élők sokszor és sokat dolgoztak 
már környeztük megóvásáért, szépítéséért. 
Különböző programokat valósítottunk 
meg és jelenleg is folyamatosan tartanak, 
hogy mindenki igénye és lehetősége szerint 
szabadulhasson meg a keletkező hulladékától. 
A legutóbb a komposzttelep és környéke 
került ismételten rendbetételre. Eredetileg 
a megszépült környezetet szerettük volna 
bemutatni, ám sajnos két napot késtünk a 
fényképezésre alkalmas idő miatt. Nem így 
SZ.B. keszthelyi lakosnak, aki a keletkező 
szemetét nálunk tette le.

Ne tegye és más se! Mi tisztán szeretjük 
Gyenesdiást!

Minden, ami a nyári szépüléshez kell!Minden, ami a nyári szépüléshez kell!
- Arc-, dekoltázs masszázs almaőssejttel- Arc-, dekoltázs masszázs almaőssejttel

- Szempillafestés, szempilladauer, 3D szempilla- Szempillafestés, szempilladauer, 3D szempilla
- gyantázás, és természetesen • - gyantázás, és természetesen • FLABÉLOSFLABÉLOS

Bérletek 20%-os kedvezménnyelBérletek 20%-os kedvezménnyel

A Kapernaum 80 éves jubileumán több sportverseny, köztük kispályás foci is volt,
képünkön a vendéglátók Gyenesdiás Önkormányzat csapatával játszanak.

Alsó képünk az ünnepi istentiszteleten készült.
(tudósításunk a 3. oldalon)

A Szabó Ferenc Emléktornán köszöntik a 
névadó néhai sportvezető özvegyét (jobbra).

A díjátadós ünnepélyes pillanatai
(jobbra lent)

(Cikkünk a 9. oldalon)
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Aranyfácán 0,5 l dobozos sör 149 Ft/db (290 Ft/l)

Tolle magyar trappista sajt 1.399 Ft/kg
Pick téli szalámi 4.999 Ft/kg

Magyar zöldség - gyümölcs, napi legkedvezőbb áron,
csak minőségi termelőktől!!

Gyenesdiási Komáromy Pékség naponta 4-szer friss!
Kemencéből a polcra!
Érvényes: 2014.07.17-07.27-ig

Sarok ABC

Zöld Hangya 2000 Bt.

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

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

Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

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

P
KEDVEZŐ ÁRAKKAL, FOLYAMATOS AKCIÓKKAL 
VÁROM RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEIMET.
Szemvizsgálat (bejelentkezés alapján), szemüveg 

készítés- javítás, napszemüvegek (dioptriás is), 

kontaktlencsék és ápolószereik forgalmazása.

Bankkártyás fizetési mód, egészségkártya elfogadás 

(MKB, OTP, PATIKA, MEDICINA, HONVÉD, VITAMIN)

VONYARCVASHEGY

Vegetáriánus vacsorabüfék.Vegetáriánus vacsorabüfék.
Hortobágyi BIO halak konyhakészen és saját füstöléssel.

BIO kávé,teák és BIO cukrászsütemények tönkölylisztből.
BIO gyümölcslevek hazai BIO ALAKOR sör.

 BIO sajtok ,mangalica,szürkemarha kolbászfélék
Étel és sütemény választék ÉTELALLERGIÁSOK részére

Gyenesdiás Kossuth u. 16. • Tel: 30 946 9072Gyenesdiás Kossuth u. 16. • Tel: 30 946 9072

BIO ÉTTEREM ÉS BIO BOLT

 A karamellmaláta karaktere és a háromféle biokomló  
 friss íze biztosan rabul ejti

 Értékeli, hogy ez egy magyar termék, kézműves gondossággal,  
 a 10 ezer éves alakor búzából főzve

 Örül, hogy ez Európa egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszere  
 és az egyetlen tanúsított hazai biosör

 Minden palack származását ellenőrizheti a címkén lévő QR-kóddal és sorszámmal

Beszerzési és marketing információk:   

Gyártja: Körös-Maros Biofarm Kft. 
Székhely: 5711 Gyula, Külterület 2.  Tel.: +36 66 460 914    Fax: + 36 66 460 747

Ha kedveli a különleges élményeket:

HU - ÖKO - 01
EU mezőgazdaságból

HUNGARY’S FIRS ORGANIC BEER!

UNGARNS ERSTES BIO-BIER!

 Kapható a ZÖLDHÁZ-ban!

Gyenesdiás Kossuth u. 16. • Tel: 30 946 9072

Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiávalKorszerű 3D-s technológiával

Litográf-95 NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Telefon: 06 83/510-696,
06 70 248 1347

www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu


