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2022. július XXXIII. évfolyam, 7. szám 
Megjelenik: július 15-én

Programajánló
2022. július 14-17. csütörtök-vasárnap 

Gyenesdiási Bornapok 
Helyszín: Kárpáti korzó

2022. július 25. hétfő, 18 óra 
J&A Kerámia Ház és Egerszalókiak 
közös kiállítása 
Helyszín: Községháza

2022. augusztus 11-13. csütörtök-szombat 
Korzó Estek 
Helyszín: Kárpáti korzó

2022. augusztus 12-14. péntek-vasárnap 
Fafaragó Napok 
Helyszín: Kárpáti korzó

2022. augusztus 19-20. 
Diási Históriás Napok - Szent István 
ünnepe 
Hagyományőrző játszóház, színpadi 
programok, kenyérszentelés 
Helyszín: Diási Emlékpark

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 
További információ: +36301349105 

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 12.

2022. június 17-én, pénteken Udvardy 
György veszprémi érsek a keszthelyi Kis Szent 
Teréz Bazilikában áldozópappá szentelte 
Solymos András komáromi és Tüttő Ágos-
ton gyenesdiási diakónusokat. A szertartáson 
koncelebrált Márfi Gyula nyugalmazott érsek 
és a főegyházmegye papsága, több, mint 30 fő, 
köztük a mi (gyenesdiási, vonyarcvashegyi és 
balatongyöröki) plébánosunk Deák Ákos Atya 

és Mezei András Atya az ünnepnek helyet 
adó bazilika plébánosa. A templom zsúfolásig 
megtelt hívőkkel, rokonokkal, ismerősökkel, 
nagyon sokan voltunk Gyenesdiásról is.

Nem gyakori esemény a papszentelés, a 
címben említett 73 évvel ezelőtti, Kovács 
Imre Endre pappá szentelése volt, 1949-ben 
– a gyenesi Szent Ilona kápolnában, illetve 
a vele szemben lévő rozstarlón, de Keszthe-
lyen is csak egy papszentelés volt az utóbbi 
19 évben.

Nekünk gyenesdiásiaknak természetesen 
Ágoston papi pályájának elindulása a 
nagy esemény, hiszen szülei, nagyszülei is 
gyenesdiásiak, ő maga a szemünk előtt nőtt 
fel. 1997-ben született Keszthelyen, Gyenes-
diáson járt általános iskolába, gyermekko-
rában itt ministrált, a Havas Boldogasszony 
tiszteletére emelt templomban. Középiskolai 
tanulmányait a nagykanizsai Piarista Gimná-
ziumban végezte, itt érettségizett 2016-ban. 
Ebben az évben a veszprémi Boldog Gizella 
Szemináriumban kezdte a papi pályára való 
készülődést, annak működése felfüggesztése 
után az ötödik-hatodik tanévet az Esztergomi 
Érseki Papnevelő Intézetben folytatta. 2021. 
június 18-án a keszthelyi Magyarok Nagy-
asszonya templomban szentelték diakónussá, 

73 év után újra - gyenesdiási 
személyt szenteltek pappá

folytatás a 4. oldalon

A kézrátételA kézrátétel

Megtelt a Bazilika. A kép előterében Ágoston Atya szülei, nagyszülei, testvérei, rokonokMegtelt a Bazilika. A kép előterében Ágoston Atya szülei, nagyszülei, testvérei, rokonok
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Nagy érdeklődés övezte 
a 13. Gyenesdiási 
Keszegfesztivált

Nem véletlenül. 

Bár a szombati nap szelesnek indult, a szél 
csillapodásával délben már sorok kígyóztak a 
halsütők sátrai előtt.

Gyenesdiás 2011-ben alakított piactere is a 
halat tűzte zászlójára, mely a mai napig nagy 
sláger a bőséges faházas kínálat között. 

A keszeg, halászlé és egyébként a hal 
fogyasztása ma már örvendetes módon 
6,5 kg/fő/év mennyiséget tesz ki, fogalma-
zott Szári Zsolt a Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt vezérigazgatója a rendezvény 
megnyitóján, aki hozzátette, hogy ez bár 
elmarad a japánok évi 45 kilós fogyasztásá-
tól, de jelentős emelkedést mutat a 15 évvel 
ezelőtti három kilóhoz képest. Vezérigazgató 
úr továbbá beszámolt arról, hogy a „Balatoni 
Hal” a jövőben, mint oltalom alatt álló ere-
detvédett termék már elérhető lesz a bala-
toni vendéglátósok palettáin is.

A sült keszeg hívószava ma már az egész 
Nyugat-Balatoni térségben jó visszhangot 
kelt, hisz a két napos rendezvényre 18-20 
településről érkeztek kézművesek és ősterme-
lők. Gál Lajos polgármester köszöntőjében 
megköszönve a bőséges termelői kínálatot, 
külön kiemelte a Balatoni Halgazdálkodási 
Zrt rendezvényhez nyújtott támogatását és 
valamennyi civil önkéntes fáradhatatlan köz-
reműködését, melyet a rendezvény sikeres 
lebonyolítása érdekében jó szívvel vállalt.

A korábbi sikeres rendezvényekhez hason-
lóan idén is mindkét nap reggel 10 órától már 
kapható volt a ropogós keszeg, szombaton 
déltől pedig a főzőcsapatok érkeztek meg-
méretni halászléfőző tudásukat. A komoly 
tapasztattal rendelkező zsűri tagjai Zámbó 
Tibor és Schendula Péter mesterszakácsok, 
Szári Zsolt vezérigazgató  úr és Gál Lajos 

társadalmi zsűritagként komoly megpróbálta-
tások elé néztek a több éve nagyon sikeresen 
vizsgázó főzőcsapatok főztjei láttán.

Dönteni azonban egy versenyen szükség-
szerű. Az eredmény nem kis meglepetést 
hozott: megtarthatta a nagy becsben tartott 
vándorfakanalat a Vaszily Zsolt vezette 
Jägerek főzőcsapata, akik rengeteg kézmű-
ves munkával (kézzel készített ikrával töltött 
raviolival, és gyufatésztával kiegészítve), 
valamint profi alapanyagokból készítettek 
(majdnem) tökéletes halászlevelet. Gratulá-
lunk nekik! Második helyen végzett a főző-

verseny többszörös bajnoka a Keszthelyi 
Kormoránok csapata, akik most is kitűnő 
halászlevelet készítettek és reményeink sze-
rint jövőre ismét megörvendeztetnek bennün-
ket főztjükkel és hamísítatlan humorukkal. 
Felsőrajkról, „Feri bácsi és családja” ismét 
megtiszteltek bennünket és a Retrogerek 
csapatával megosztott harmadik helyen 
igazán dicséretes halászlevelet főztek. 
Végül, de nem utolsó sorban különdíjat 
kapott az Ászok csapata, akik harcsapap-
rikás ételüket - kicsit eltérve a kiírástól, de 
- nagy adag jó szívvel osztották szét az érdek-
lődők között.

Jövőre, hogy még izgalmasabbá tegyük a 
kínálatot és gazdagabb halas gasztrokultúrát 
mutathassunk vendégeink számára, szinte 
egészen biztos, hogy a „Halas ételek főző-
versenyét” hirdetjük meg!  

Lehet készülni! 
A 13. Keszegfesztivál első napján délutántól 

az árnyas fák alatt a Varázshangok Játszó-
ház, a vizes játszótéren pedig aktív, hűsítő 
szórakozás várta a gyermekeket, családokat.

A színpadi program egy meglepetés műsor-
ral indult a Zalai Fúvósok jóvoltából, majd 
a műsor ismét a gyermekeknek kedvezett a 
Portéka Színpad – Vásári komédia című 
interaktív produkciójával.

A főzőverseny eredményhirdetését köve-
tően a piac színpadán Szakonyi Milán pen-
gette húrjait. Az este további zenei fellépője a 
Fair Group zenekar volt, akik egészen késő 

folytatás a 4. oldalon
Keresztes József és csapata mindkét napon sütötték a finom keszegetKeresztes József és csapata mindkét napon sütötték a finom keszeget
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MEGEMLÉKEZÉS
2022. július 30. 18:00

Vértesaljai János
nős állandó diakónus mennyei születésnap-

jának 10. évfordulója alkalmából.

Hálaadó Szentmise
Szent Ilona Kápolna Gyenesdiás
Megemlékező beszédet mond:

Dr. Csehi Ottó nyug. alpolgármester és 
Ther Antal és Ágnes, Schönstatt Családmozgalom

Szeretetvendégség
Községháza Díszterme
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augusztustól pedig a város másik egyházköz-
ségében a Kis Szent Teréz plébánián teljesí-
tett szolgálatot, de plébánosunkat is többször 
helyettesítette Gyenesdiáson. A 2021/22-es 
tanév végén sikeres államvizsgát tett, jó ered-
ménnyel.

Az ünnepi alkalomra kitett magáért a 
Kármel közössége, a plébánosa, és a mun-
katársai. Erre az alkalomra a Kis Szent Teréz 
Kórus kiegészült más plébániákhoz tartozó 
kórustagokkal is. Gyönyörűen feldíszítve, 
csodálatos énekekkel, orgonajátékkal emelték 
az ünnep fényét.

A kétórás szertartás a bevonulással kezdő-
dött, amikor a templom főbejáratán keresztül 
érkeztek a szertartást végzők ( Érsek Atya, a 
szentelendők, a koncelebráns atyák, a diakó-
nus atyák, az Esztergomban tanuló kispapok 
és a ministránsok) a szentélybe. Az evangé-
lium után a jelöltek kiválasztásával és ígérete-
ivel, majd a püspöki kézrátétellel, felszentelő 
imádsággal, a krizmával való megkenéssel, 
a beöltöztetéssel, a liturgikus eszközök átvé-
telével folytatódott a szertartás. A szentmise 
végén az új papok  püspöküket részesítet-
ték először újmisés áldásukban. Közben a 
szebbnél szebb egyházi énekek, orgonajáték 
tette feledhetetlenné az ünnepet.

Udvardy György Érsek Atya szentbeszédét 

Pál apostol tanítása köré fogalmazta: vigyáz-
zatok magatokra és a nyájra, igazgassátok 
Isten egyházát, legyetek éberek, én pedig az 
Isten kegyelmének ajánlak és szentellek ben-
neteket.

A szertartás során a jubiláló papokat is 
k ö s z ö n t ö t t é k , 
részükre Ferenc 
pápa ajándékát, 
Apostoli Áldását, 
adták át.

A szertartást 
agapé követte a 
bazi l ika udva-
rán.

Tüttő Ágoston 
káplán első ünne-
pélyes miséjét 
a papszentelést 
követő máso-
dik napon, Úr 
Napján, vasárnap 
délután mutatta 
be ugyanitt.

A papszentelési szertartásra, az azt követő 
agapéra, az úrnapi misére, Ágoston Atya 
első miséjére a Kármel templom közössége, 
önkéntesei kitettek magukért, csodálatos kör-
nyezetet varázsoltak a szertartásokhoz, nagy 
szeretettel, tisztességesen látták el önként vál-
lalt feladataikat.

Köszönjük a remek fotókat Belovári András-
nak!

A Veszprém Megyei Főegyházmegye hon-
lapján részletes beszámolót találhatnak az 
eseményről, itt teljes terjedelmében olvas-
ható Érsek Atya szentbeszéde is: https://
www.veszpremiersekseg.hu/jezusban-
ratok-bizza-az-o-egyhazat-papszenteles-
keszthelyen/.

A Keszthely Tv az eseményről tudósított 
- https://tvkeszthely.hu/hirek/9270-ismet-
papszenteles-volt-keszthelyen -, illetve a 
Keszthelyi szemmel magazinműsorban 
beszélgetés hangzott el a két felszentelt 
pappal - https://tvkeszthely.hu/magazinok/
keszthelyi-szemmel-2022-06-20

Hársfalvi György

Beöltözés papi ruhába – Ágoston Atya balján Deák Ákos plébánosunk, Beöltözés papi ruhába – Ágoston Atya balján Deák Ákos plébánosunk, 
jobbján Mezei András a Kármel plébánosajobbján Mezei András a Kármel plébánosa

folytatás az első oldalról

folytatás a második oldalról
éjszakáig húzták a lelkes közönségnek, táncos 
lábúaknak a sláger muzsikát. 

Vasárnap délután a kisebbek a fa körhintát és 
népijátékokat próbálhatták ki, majd kora este a 
színpadi műsor a Vagabond Trio nagyon kelle-
mes, lazulós könnyűzenei koncertjével indult. Az 
est végére DJ Kalap egy fergeteges Retro Party 
hangulatot varázsolt, amelyből szó szerint egy 
minidiszkó kerekedett a gyerekek, felnőttek nagy 
örömére. 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
hálás köszönetét fejezi ki mindazon segítőnek 
és közreműködőnek, akik nélkül a Keszeg-
fesztivál idén se jöhetett volna létre:

Bejárati sütő csapat: Kőhalmi Zoltán és párja 
Herczeg Gyöngyi, Csiza Márton, Dongó Árpád, 

Dongó Zsófia, Vértesaljai László, Salamonné 
Szabó Szilvia, Salamon Márk, Berta Antónia, 
Hagemann Mária, Dongó Árpádné, Herczeg 
Erzsébet.

Színpad melletti sütőcsapat: Keresztes József 
és Keresztes Józsefné, Krasznai Tamás és Krasz-
nai Tamásné, Volnerné Évi, Herkó Zoltán, Halápi 
Anna, Sigora Zsuzsa, Volner Ricsi.

Pikkelyváltók: Baán Tímea és Major Attiláné, 
Molnárné Lázár Helga és Fliszár Katalin 

Hajnali csicsergők: Czibor Zoltánné, 
Simon Aladárné, Orosz Gabriella, Czafit Atti-
láné, Venekeiné Rácz Anita, Bogdán Ágnes, 
Joósné Horváth Szilvia, Divinyiné Zsadányi 
Mónika, Kaufmann Eszter, Gelencsér Anett, 
Szalai Betti, Hajasné Neugebauer Emőke, 
Pék András, Pékné Orbán Julianna, Papp 

Ferenc, Tánczos Lászlóné, Kenesei Aurélia, 
Somorjai Lívia, Világos Csabáné, Dongó 
Árpádné, Horváth Zoltánné, Szijjártó End-
réné és az önkormányzat, valamint a hivatal 
valamennyi résztvevő dolgozójának. 

A rendezvény nem jöhetett volna létre a 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, 
valamint az önkormányzat lelkes kollégáinak 
flottul összehangolt közreműködése nélkül. 

Reméljük jövőre ismét összeállnak a 
csillagok, hogy jó időben, békességben, 
szeretetben, sok civil összefogásával, család-
barát programokkal és vendégbarát árakon 
kínálhassuk főztjeinket. Mi ez, ha nem a 
gyenesdiási sült keszeg receptjének a titka?

Buzás-Belenta Réka és 
Mészáros Krisztina

Érsek Atya megáldásaÉrsek Atya megáldása
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Gyenesdiás mindkét strandja 
Zöld Kitüntető Különdíj 

címben részesült a Balatoni 
Szövetség Kék Hullám Zászló 

strandminősítésén! 
Egészen pontosan: a Gyenesi Lidóstrand 

a környezet nevelési szempontok és a 
természetközeli atmoszféréjának megőrzése 
érdekében tett intézkedéseknek köszönhe-
tően a Balaton-felvidéki Nemzeti Park "Zöld 
Béka" különdíjában részesült, a Diási Játék-
strand pedig a Balatoni Szövetség "A Balaton 
legzöldebb strandja 2022" különdíját nyerte 
el. A környezetvédelem érdekében tett fej-
lesztéseken túl természetesen mindkét strand 
a Diási Játékstand és a Gyenesi Lidóstrand is 
megtartotta 5 csillag minősítését!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és 
Képviselő-testülete rendkívül büszke és hálás 
a strandigazgatás és a hivatal áldozatos mun-
kájával elért eredményekért!

Tegyünk együtt a biológiai 
sokféleség érdekében!

A biológiai sokféleség megóvása érdekében 
mi magunk is sokat tehetünk a saját kertünk-
ben, otthonunkban! Erre szolgál példaként az 
Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együtt-
működési Program 2014-2020 keretében 
megvalósuló Living Gardens (Élő kertek) 
elnevezésű projekt.

A projekt keretében bemutató élőhelyek 
kerülnek kialakításra öt településen a Bécstől 
délre és a Balatontól nyugatra fekvő határon 
átnyúló térségben: osztrák részről Pfaffstätten, 
Tattendorf és Trumau, valamint magyar rész-
ről Gyenesdiás és Zalakaros településeken. 

A bemutató élőhelyeket az érdeklődő láto-
gatók szabadon felkereshetik és azok min-

tájára hasonló élőhelyeket alakíthatnak ki a 
saját kertjükben, ezáltal segítve a veszélyez-
tetett fajok megóvását. A projekt felhívja a 
lakosság figyelmét a biodiverzitás fontossá-
gára, és lehetőséget biztosít a számukra, hogy 
ismereteiket és tapasztalataikat megosszák 
egymással és a határ másik oldalán élő kerttu-
lajdonosokkal.

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügy-
nökség, a projekt hazai partnere június köze-
pén két napos tanulmányi kirándulásra hívta 
az osztrák partnereket (a Global 2000 és a 
Natur im Garten környezetvédelmi szerveze-
tek képviselőit), hogy ellátogassanak a hazai 
partnertelepülésekre, és megtekintsék, miként 
halad a bemutató élőhelyek kialakítása. A 
találkozó első napján, június 13-án Novák 
Ferenc, Zalakaros polgármestere és Csóra-
Tislér Dina okleveles tájépítész fogadta az 
osztrák delegációt, majd Biczó Tamás, Karos-

Park Kft. ügyvezetője segítségével körbe 
vezették a projektpartnereket a Termáltó mel-
letti területen kialakításra került élőhelyeken. 
A projekt keretében virágos rét került kiala-
kításra egy korábban funkció nélküli gyepes 
területen, ahol 80 évelőfajt tartalmazó mag-
keveréket telepítettek. A rét területét ligetesen 
fásították, a tó melletti égerligetbe tőzegpáf-
rányokat ültettek. A növénytelepítés mellett 
állatok menedékéül szolgáló objektumok 
(madárodú, denevérodú, békavár, süntanya, 
rovarhotel, vízi pihenő az átvonuló madarak 
számára, stb.), valamint új padok és hulladék-
gyűjtők is kihelyezésre kerültek.

A tanulmányi kirándulás másnapján a pro-
jektpartnerek Gyenesdiásra látogattak el, ahol 
Gál Lajos polgármester és Buzás-Belenta 
Réka, települési klímareferens vezetésével 
megtekintették a Diási Vízimalom és Pék-
múzeum melletti területen kialakításra kerülő 

Tanulmányi kiránduláson az osztrák partnerekkelTanulmányi kiránduláson az osztrák partnerekkel
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élőhelyeket, melyek várhatóan 2022. szep-
temberére készülnek el teljesen. A területen 
növénytelepítésre és az állatok menedékéül 
szolgáló elemek kihelyezésére kerül majd 
sor. A kirándulás során a bemutató élőhelyen 
tervezett intézkedések mellett a résztvevők 
megismerkedhettek a település természeti 

értékeivel, valamint az elmúlt időszak jelen-
tősebb környezetvédelmi beruházásaival, fej-
lesztéseivel.

A kétnapos projekttalálkozó és tanulmányi 
kiránduláson a partnerek hasznos elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel gazdagodtak, melye-

ket eredményesen alkalmazhatnak majd a 
projekt további intézkedéseinek megvalósí-
tása során.

A gyenesi Miska Pince 
avatása - 2022.05.30.

 Két évtizedes álmunk vált valóra a pincénk 
avatásával. Kisházy Tamás építész-mérnök-
tanár barátunk tervezte a házainkat. 1992-
ben készült el a lakóépület, a hátsó bemutató 
pedig 2000-ben. Már akkor javasolta nekünk, 
hogyha valamikor a keleti oldalon ki tudnánk 
terjeszteni a telket, akkor illene a falusi por-
tákra jellemző, „paraszti szentháromságnak” 
is nevezett lakó és gazdasági épületegyüttes 
megvalósításához egy pajta vagy pince. 

Gyenesdiás hegyközségi múltja miatt 
inkább zalai pincét kerestünk már évtize-
dek óta a környékbeli településeken, amely 
a lakóházunkkal egyidős. 2021. tavaszán, a 
Covid-járvány miatti, kötelező boltbezárás 
idején, áprilisban kaptunk egy telefonhívást, 
Horváth Csaba gölöncsértől (akivel a ven-
dégeink találkozhattak a Kristóf-napi Ház-
ünnepeink korongozásai alkalmával), hogy 
az egerszegi Mindszenty Gimn. szülői mun-
kaközösségének baráti társaságából általunk 
is ismert Németh Ákos édesanyja eladná a 
Rádiházán álló pincéjét. Ez került átszállí-
tásra és újraépítésre a portánkon. A benne 
található 170 éves présen a renoválás során 
András megtalálta az „1851. május 30.” dátu-
mot. Akkor határoztuk el, hogy ezen a május 
30-i napon fogjuk avatni a 2022. esztendőben. 

A 170 éves pince újjászületésének történe-
téről a médiában több helyen is tudósítottak. 

Elsőként az M5 Tv, Békési János és munka-
társai „Vissza az időben”, majd az avatásról 
„A Gyenesi Miska Pince avatása 2022.05.30.” 
címmel. Ezek a You Tube-on megtalálhatók. 
A Duna Tv, a Nyár 2022, Hévíz és Keszthely 
város televíziója, a Katolikus Rádió, a Bala-
toni Krónika, a Zalai Hírlap is tudósított az 
eseményről. A Facebook oldalamon, az albu-
mok között olvasható 12 fejezetben az András 
által összefoglalt leírás. A Gyenesi Miska 
pince története címmel készül a kiadvány.

2022. május 30-án (hétfőn) 17 órakor a 
Gyenesdiási Községháza nagytermében 
meglepően sok vendég körében Szabó Zsolt 
Szilveszter, a József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatója, majd a Gyenesdiási 
Dalárda és a Harangláb Népzenei Együttes 
a Vendégköszöntővel üdvözölte a megje-
lenteket. Díszvendégünket, Káldy Lajos 
szombathelyi, Kossuth-díjas festőművész 
barátunkat, a „Borospincénk dicsérete” c. 
könyv és számos híres akvarell megalkotó-
ját ünnepeltük, aki április elsején töltötte 
be századik életévét. „Ünnepi nótával, száz 
piros rózsával…”, hangzott a dalárda éneke 
és a számára készített kerámia főzőedény-
nyel, a fedelén körben csupa CCCC…-vel, 
ami ezt a szép kort idézi és 100 szál piros 
rózsával. Káldy Lajos festőművésszel har-
minc éve tartó barátságunkról beszélt Pék 
András: 1992-ben, amikor a lakóházunk fel-
újítását végeztük, megállt az út másik olda-
lán egy trabant, kiszállt belőle egy mokány 

férfi, és megdicsért bennünket azért, hogy ezt 
az ősgyenesi házat nem elbontottuk, hanem 
felújítottuk. Attól kezdődött a barátságunk. 
Kimondhatatlan öröm számunkra, hogy ezen 
az avatáson Káldy Lajos is részt vett család-
jával együtt.

A következőkben levetítettük a „Vissza az 
időben” c. filmet, majd András köszöntötte 
Horváth Csabát, Németh Ákost és családját, 
söjtöri és pusztaszentlászlói barátainkat, Kaj 
István polgármestert, Miklós Tamást, aki a 
rönkrakodóval járult hozzá a szétszedéshez 
és szállításhoz. Szabó&Szabó autószerelő 
műhely dolgozóit, akik segítették a már lefa-
ragott gerendákat a helyére tenni.

Gyanó Szilvia néprajzkutató-muzeológus 
barátunk a zalai szőlőkről, a présházakról 
és pincékről, szőlő és borkultúráról mesélt a 
közönségnek.

Ezt követően levetítettük a Keszthelyi 
TV archívumából egy több, mint 11 évvel 
ezelőtti Signatúra felvételt, melyen Zentai 
Gábor a tapolcai művelődés-szervező tanár, 
a kortárs tapolcai élet prominense Mis-
kakancsó gyűjteményének a gyenesdiási 
Községháza nagytermében 2011. okt. 26-án 
megnyitott kiállításán készült archív felvé-
telt mutattuk meg a közönségnek. Ez volt az 
a kiállítás, amelyen részt vettünk Andrással 
és két Miska kancsóval mi is gyarapítottuk 
a gyűjteményét. Hangody László tapolcai 
történész-muzeológus nyitotta meg akkor. A 
pince avatására ő sem tudott eljönni, az archív 

A Gyenesi Miska pince ökumenikus szentelésén Deák Ákos kat. atya és A Gyenesi Miska pince ökumenikus szentelésén Deák Ákos kat. atya és 
Zichy Emőke ref. tiszteletesasszony a házigazdákkalZichy Emőke ref. tiszteletesasszony a házigazdákkal

A Gyenesi Miska Pince avatásán A Gyenesi Miska Pince avatásán 
Dr Nagy Molnár Miklós karcagi Dr Nagy Molnár Miklós karcagi 
múzeum igazgató, Gyanó Szilvia múzeum igazgató, Gyanó Szilvia 

múzeológus és Gál Lajos Gyensdiás múzeológus és Gál Lajos Gyensdiás 
polgármestere vágták el szalagot.polgármestere vágták el szalagot.
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felvételen keresztül mondta el 
gondolatait a Miska kancsók-
kal és Zentai Gábor kiállítási 
anyagával kapcsolatban. Őt is 
várjuk a Kristóf-napi házünne-
pünkre, amit a Községházánk 
nagytermében 2022.07.25-én 
15.00 órai kezdéssel indítunk, 
majd a J&A Kerámiaház por-
táján folytatunk. Hasonlókép-
pen Devescovi Józsefet, aki a 
faanyag restaurálásában adott 
szakmai segítséget.

Azt követően Gábor bácsi 
többször betért a Kerámia-
házba. Minden alkalommal 
megemlítette, hogy ezt a gyűj-
teményét szívesen átadná nekünk. 2021. 
nyarán, amikor már a falai álltak az újjászü-
letett pincének, megjelent a fiával és meg-
egyeztünk abban, hogy lehetővé tesszük, 
hogy a szeretett Miska kancsó gyűjtemé-
nyének állandó kiállítása lehessen itt. Kérte, 
hogy még egy vándorkiállítást szervezhes-
sen Balatongyörökön szeptember elejére, és 
azután kerülhet hozzánk. Néhány nappal a 
kiállítás megnyitása előtt hirtelen eltávozott 
az élők sorából. Az a kiállítás akkor elma-
radt, és a Zentai fiúk hamarosan átadták szá-
munkra a gyűjteményt. Dobozokban várták a 
darabok a Miska pince elkészülését, a beren-
dezését, majd az avatást. Nagy bánatunkra a 
gyűjtő nem érte meg ezt a napot, de abban a 
tudatban halt meg, hogy a szívéhez oly közel 
álló kerámiái gondos kezekbe kerülnek. 
Oda, ahová szánta őket.

A megnyitóra meghívtuk Dr Nagy 
Molnár Miklóst, a karcagi Múzeum igaz-
gatóját, aki a Miskakancsók neves kutatója 
és ismerője. Őt kértük meg, hogy mérje fel a 
gyűjteményünk darabjait, azok készítői és a 
települések szerint. Köszönjük a szakmai elő-
adást, az ismertetőt és a barátságot.

A Miska pince gyűjteményét azóta is 
már gyarapították a keramikus és fazekas 
üzletfeleink: Oswald Bálint, Dencsy Gyula, 
Magyari Péter, Bogdán Klára. Így került a 
tulajdonunkba Kollár Szabolcs négy új alko-
tása is, a korábbi darabjai mellé, amelyek 
közül a legnagyobb méretű egy igazi kuri-

ózum és szakmai bravúr. Nagyon büszkék 
vagyunk rá, Gyenesdiás településünk Népmű-
vészet Ifjú Mesterére és Népi Iparművészére.

A megnyitó vége előtt még Vetőné Zeke 
Erzsébet ajándékozott nekünk egy mezőtúri 
Miskát. Tóth László barátunktól pedig egy 
17. századi lakatot kaptunk a pincénk ajtajára 
és egy nagy Miskát. A Hársfalvi család, Hor-
váth Sebestyénné Zsuzsa, id Farkas Ödön, 
Illés István, Busi család, Takács Eszter, Simó 

János, Szabó Melinda-Bobály 
András, a Kígyóssy család és 
Magyarosi Győző gyarapították 
a Miska Pincénk Zentai Gábor-
tól kapott anyagát, még 38 
darabbal. Jelenleg 125 darabból 
áll a kiállítás.

A pince avatása a J&A Kerá-
miaház portáján, kertjének 
szomszédságában folytatódott. 
Zichy Emőke református tisz-
teletes asszony és Deák Ákos 
katolikus atyánk ökumenikus 
szentelésével, áldásával, majd 
Gál Lajos polgármesterünk 
méltató szavaival. Németh 
János Zalaegerszeg díszpol-

gára, Kossuth-díjas keramikusművész 
barátunk alkotását, a Miska cégért ketten 
lepleztük le Andrással. Sajnálatos baleset 
miatt nem tudott részt venni az avatáson. 
Reméljük, hogy Kristóf-napi házünnepün-
kön megtisztel bennünket a látogatásával. A 
szalagot Gyanó Szilvia, Dr Nagy Molnár 
Miklós és Gál Lajos vágták el. Káldy Lajos 
bácsi, aki két hónapja töltötte a 100. születés-
napját, azt kérte, hogy elsőként ő mehessen 
be a pincébe. Legnagyobb meglepetésünkre 
kiszállt a kocsiból és besétált a felavatott 
Miska pincénkbe.

Ezt követte a pezsgős koccintás, majd a 
kiállítás megtekintése, a szeretetvendégség 
és a mulatás, melyet a dalárdánk biztosí-
tott Schreiner Jenő prímás együttesvezető, 
Kovács Péter brácsás és Varga Zoltán bőgős 
kíséretével.

A Miska pince belépő nélkül látogatható 
az üzleti nyitva tartásunkkal egyidőben. 
Várjuk szeretettel az érdeklődőket!

Kérjük, hogy a támogatóink neveinek felso-
rolásától ezúttal tekintsenek el, mert kétszáz-
nál is többen voltak. Az avatáson résztvevő, 
és bennünket bármilyen formában támogató 
hozzátartozóinknak, ismerősünknek, bará-
tunknak hálásan köszönjük a segítséget!

Családunk nevében: 
Pék András és Pékné Orbán Julianna Ilona 

a J&A Kerámiaház és Miskapince 
tulajdonosai

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Az utóbbi időszak hektikus időjárása nehéz 
feladat elé állította a kertészkedőket. A hőség 
és a szárazság miatt a legfontosabb feladat az 
öntözés. Javaslom a tányéros öntözési formát 
mellyel hatékonyabban biztosíthatjuk a növé-
nyek vízellátását. 

Június a másodvetések időszaka. Vet-
hetünk csemege kukoricát, retket, vagy 
éppen céklát. A vörös fokhagymát szedjük 
ki, helyére spenótot, zöldborsót, sárgaré-
pát, vagy éppen petrezselymet vethetünk. A 
paprikánál és a paradicsomnál figyeljünk a 
gyomnövények eltávolítására. A tápoldato-
zást a  Wuxál Extra vagy Voldüngerrel sze-
rekkel végezhetjük el. 

A növényvédelmi munkák is megsokasod-
nak ebben az időszakban. Hiánybetegségként 
jelentkezik a paprika, paradicsom Ca hiánya 
talpasodás megoldás Ca nitrat illetve solvitis 
Ca levél trágya. A sikeres kertészkedés egyik 
titka a folyamatos megfigyelés. Így időben 
elvégezhetjük a legfontosabb kerti munkákat. 
Jó kertészkedést kívánok!

Volner Lajos

A Gyenesi Miska pince avatásán Németh János A Gyenesi Miska pince avatásán Németh János 
zalaegerszegi keramikusművész alkotását Pék András zalaegerszegi keramikusművész alkotását Pék András 

és Pékné Orbán Julianna Ilona leplezte le.és Pékné Orbán Julianna Ilona leplezte le.

A 100 esztendős Káldy Lajos festőművész A 100 esztendős Káldy Lajos festőművész 
és fia ifj Káldy Lajos a Miska pince és fia ifj Káldy Lajos a Miska pince 
avatásakor elsőként tekintette meg avatásakor elsőként tekintette meg 

a kiállítást.a kiállítást.
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FESTETICS IMRE 
ÉLMÉNYKÖZPONT HÍREI

Jurtatábor fejlesztés a 
Balaton-felvidéki 

vándortábor útvonalon

Egy kis Bakony, egy kis Balaton. Az Orszá-
gos Kerékpáros Vándortábor program lelkes 
résztvevői hétnapos, 216 km-t felölelő kerék-
pártúra során felfedezik az északi part elbű-
völő dombvidékét, és az időjárástól függően, 
akár többször is lubickolhatnak a Balatonban. 
Bejárják a különleges hangulatú Káli-meden-
cét, megcsodálják a kőtengereket, és szép 
panorámával tárul eléjük a Balaton. A Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park tájain, a Keszt-
helyi-hegységben és a tó partján sok érdekes, 
értékes és élménydús hely várja a túrázókat, 
akik nap végén a szálláshelyre visszatérve 
készülhetnek a másnapi kalandra.

A Keszthelyi-hegységben található Fes-
tetics Imre Élményközpont is egy cél-
pont, mely tartalmas időtöltést és két 
éjszakára szállást biztosít a Bringás ván-
dorok számára. Az elmúlt év tapasztalatai 
arra inspirálták Erdőgazdaságunkat, hogy a 
táborhely fejlesztésével, jurták telepítésével 
egy élményszerű, tájba és környezetbe illő, 
a hely jellegéhez és szellemiségéhez is iga-
zodó megoldást találjon a táborozók kényel-
mének mind teljesebb kiszolgálására.

A szálláshely fejlesztés megvalósítá-
sára a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fej-
lesztési Program keretében, az Aktív-és 
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonpro-
fit Korlátolt Felelősségű Társaság - a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda felhatalmazása 
alapján - a Bakonyerdő Zrt. részére 13 000 
000 Ft költségvetési támogatást biztosított.

A Festetics Imre Élményközpont udvarán a 
három évszakos használatú jurtatáborban hat 
darab, 6 m átmérőjű, dupla hőszigeteléssel 
készült, „ATILLA” típusú jurta került tele-

pítésre. A jurta sátrak elsősorban 
alvási funkcióra készültek, sátran-
ként hat-hat férőhellyel, melyekbe 
egy-egy fa anyagú bejárati ajtó és 
egy-egy előregyártott, hőszigetelt 
ablak került beépítésre. A kötél-
zet természetes kender. A sátrak 
homlokzati felületeit és a tetőt is 
halványszürke poliészter ponyva 
takarja. A jurta sátrakban egy-egy 
lámpatest és két-két konnektor 
működését az Élményközpont elekt-
romos rendszerére való csatlakozás 
biztosítja.

Az Élményközpont oktatási-neve-
lési célokat szolgáló tevékenysége 
a szálláshellyel bővülve, további 
lehetőséget biztosít a környezeti 
nevelést segítő, bentlakásos prog-
ramok megvalósulásához. A jövő-
beni tervek között szerepel, hogy 
kerékpáros, gyalogos turisták szá-
mára az elkövetkezendő években 
szálláshelyként is szolgálhassanak 
az elkészült jurták.

 Patocskai Lunk Eszter

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Tisztelt Szülők!

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában
az iskolába menő gyermekek részére
hangolódó foglalkozásokat tartunk.

2022. augusztus 30-31-én
1/a osztályosoknak 9.00-9.45 óráig,
1/b osztályosoknak 10.00-10.45 óráig.

Foglalkozásokat tartják: 
Tóthné Regényi Csilla, Sulyok Orsolya óvo-

dapedagógusok

* * *

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla 

utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatait a Közneve-
lési Törvényben meghatározottak szerint, az 
Óvodai Nevelés Országos Alapprogram, a 
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Pedagógiai 
Programja, Házirendje, SZMSZ-e és a veze-
tői utasítások alapján végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai 

alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, 

egészségügyi alkalmasság,
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Drámapedagógus, Fejlesztőpedagógus, 

Mozgásterapeuta - Legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű Pedagógiai elhivatottság, 

gyermekcentrikusság, csapatmunka, igé-
nyes munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű Pedagógiai elhivatottság, 

gyermekcentrikusság, csapatmunka, igé-
nyes munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz, Képesíté-
seket igazoló dokumentumok másolata, 
erkölcsi bizonyítvány, Motívációs levél

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Világos Csabáné nyújt, a 06 
83/510-023-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gyenesdiási 

Bölcsőde és Óvoda címére történő meg-
küldésével (8315 Gyenesdiás, Bartók Béla 

utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 116/2022 , valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus.

• Elektronikus úton Világos Csabáné 
részére a vezeto@gyenesovi.t-online.hu 
E-mail címen keresztül

• Személyesen: Világos Csabáné, Zala 
megye, 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla 
utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokból való kiválasztás 

után, szakmai team előtt történő meghallga-
tás. A meghallgatások után szakmai team dönt 
a jelentkező felvételéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. augusztus 5.

A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Túraajánló a Nagymezőn
Egyesületünk – a bakancsos turizmus fejleszté-

sének újabb elemeként – ezúttal a Bakonyerdővel 
együttműködve újított meg egy már régóta rossz 
állapotban lévő táblát a Nagymezőn. A korábbi 
információtartalom helyett hiánypótlóként a 
Keszthelyi-hegység térképe, fotós tartalommal 
színesített túraútvonal ajánló, és tippek segítik 
hamarosan a túrázók tájékozódását.

Study tour 
a Diási Játékstrandon

Áprilisban indított study tour sorozatunk 
június közepén a Diási Játékstrandon érkezett 
záróakkordjához. 

A program során átfogó képet kaptak a 
jelenlévők a strand szolgáltatásairól, sporto-
lási lehetőségekről, animációs programokról, 
megismerkedtünk a Diási Élménypark kíná-
latával, majd a Kajaksziget csapatával vadre-
gényes evezésen vettünk részt. Programunkat 
ezúttal is kötetlen beszélgetéssel zártuk, újabb 
jó alkalmat teremtve a közösségépítésre, 
együttműködések erősítésére és a jövő közös 
formálására.

A szakmai programsorozat egyrészt a garan-
tált programhelyszínek megismerésére adott 
lehetőséget partnereinknek, melynek köszön-
hetően személyes élményeken keresztül 
tudnak hiteles ajánlást adni vendégeiknek a 
különböző helyszínekről, programokról; más-

részt közösségépítő lehetőségként is remekül 
vizsgázott. 

A résztvevők és a vendéglátók pozitív visz-
szajelzései és a már megmutatkozó együttmű-
ködések tükrében eredményesnek értékeljük 
a programsorozatot, ezért már tervezzük a 
folytatást.

Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata 
lenne, keressen bennünket!

A Tourinform Gyenesdiás csapata
Tourinform Gyenesdiás / Gyenesdiási 

Turisztikai Egyesület
8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2., Tel: 

83/511-790, gyenesdias@tourinform.hu 
www.gyenesdias.info.hu, facebook.com/

gyenesdias

NYUGAT-BALATONI 
IFJÚSÁGI EGYESÜLET HÍREI

Az egyesületünk egy izgalmas júniusi hóna-
pot tudhat maga mögött, mivel sikeresen 
megszervezésre és lebonyolításra került az 
első nagyobb rendszervénysorozatunk!

A Frissítő Ifjúsági Rendezvénysorozat kere-
tein belül próbáltunk aktuális, nem csak az 
ifjúságot érintő témákkal foglalkozni, ezért 
első nap Keszthelyen a Tebe Hulladékmen-
tes Boltban tudhattunk meg többet a tuda-
tos és hulladékmentes vásárlásról. 

Második nap egy aktuális témával foglal-
koztunk Dr. Máté Szilviával, a Gondviselés 
Háza vezetőjével. Hiteles képet kaptunk az 

ukrán-orosz háború elől menekülő családok 
helyzetéről, a nekik nyújtott magyar segítség-
ről, illetve választ kaptunk a „Hogyan segít-
sünk jól?” kérdésre. 

Harmadik nap Cseh Tamás életművébe 
kaphattunk betekintést Csengey Balázs elő-
adásában, aki a Cseh Tamás Archívum mun-
katársa. 

Negyedik előadásunk fő témája a függő-
ség volt, ahol Bocskai Barbara addikto-
lógussal beszélgethettünk. Nem csak a 
kábítószerfüggőség lehet veszélyes, hanem 
a legális szerek is tudnak komoly függőséget 
okozni, elég csak az alkoholra vagy a cigaret-
tára gondolni.

Ötödik nap Baráth Bernadett szakpszi-

chológus tartott eladást a párkapcsolatok-
ról. Kiderült, hogy a jó párkapcsolatnak nincs 
előre megírt receptje, mindkét félnek tenni 
kell érte, hogy tartós legyen.

Június 30-án a Gyenesi Termelői Piacon a 
Longstep zenekar koncertjével, örömzenélé-
sével jó hangulatban zártuk a rendezvényso-
rozatunkat. 

Szeretném megköszönni a szervezést és 
lebonyolítást Kocsis Rékának, Kocsisné 
Szakmári Zsuzsának, Kocsis Balázsnak és 
Vértesaljai Lászlónak. Rendezvénysoroza-
tunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
támogatásával valósult meg!

Dongó Árpád István
elnök
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JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Kedves Gyenesdiásiak, Tisztelt 
Kultúra Kedvelők!

Benne vagyunk a nyárban nyakig. Éppen 
úgy, ahogy a balatoni turista vagy épp az egy-
szeri ember a vízben – jó időben és jó eset-
ben. Mostanság mindenki, minden lehetséges 
módon a kedves vendég kegyeit keresi. Mi a 
magunk részéről az elmúlt egy hónap alább 
részletezett programjaival, illetve a program-
ajánlóban és a plakátokon szereplő, közeljö-
vőben megrendezendő eseményekkel.

Az idei évben előbbre hoztuk az Art Udvar 
programjait, a nyári rendezvények tekinte-
tében meghosszabbítva ezzel a gyenesdiási 
„szezont”.  A programsorozatról külön írás-
ban számolunk be.

Wágenhoferné Pohl Magdolna Manófü-
vek – Gyógynövényes családmesék című 
mesekönyvének a minap megjelent a foly-

tatása! A jeles alkalomból műsoros est kere-
tében mutattuk be a kötetet a Községházán. 
A gyenesdiási óvoda csemetéi az alkalom-
hoz illő verses, énekes műsorral készültek, 
majd Gál Lajos polgármester úr üdvözölte 
az alkotókat és a közönséget. Mörk László 
természetgyógyász a szakma hangján mél-
tatta a művet. Varga Endre fuvolaművész 
a témához tökéletesen passzoló zeneszámok 
előadásával színesítette az estét. A kötetbe-
mutató záróakkordját – ahogy tavaly ősszel, 
úgy most is - az képezte, hogy Magdi és 
alkotótársa Nadrai Nóra illusztrátor a könyv 
születésének kulisszatitkaiba avatták be a 
közönséget.

Júliusi kiállításunk alanya a szom-
széd megyéből, annak is a székhe-
lyéről, Szombathelyről érkezett. 
Magosi Beáta festményei – aki 
egyébként civilben kozmetikus 
mester, sminkmester és hennafestő 
– Festett álmok címmel sorakoztak 
a Községháza falain. A rendkívül 
intenzív színekkel dolgozó festőnő 
képei fényt, életörömöt, vitalitást 
csempésztek a hivatal falai közé, és 
egészen a hónap végéig gyönyör-

ködtetik a szemet és a szívet. A tárlat megnyi-
tóján a műveket a Beáta legnagyobb ismerője, 
férje, Czirók Tamás színész ajánlotta az 
érdeklődők szíves figyelmébe. Zenei élmény-
ben a szombathelyi Weöres Sándor Színház 
saját zenekara, a Mágikus Mintha két tagja, 
Kovács Viki és Kiss Gabesz részesítette a 
publikumot.

A második nyári hónapjának első hétvé-
géje szokásunkhoz híven a Keszegfesztivál 
programjaival telt. Halas fiesztánkról külön 
írásban mesél Buzás-Belenta Réka kolléganő 
tolla.

Intézményünk Facebook-oldalának nép-
szerűsége, látogatottsága továbbra is folya-
matosan nő. Kis híján elértük a 2000 követőt! 
Önök se maradjanak ki a „követők” sorából 
hisz közösségi felületünkön keresztül telje-
sen naprakészek lehetnek, aktuális történé-
seinkről itt első kézből értesülhetnek! Ehhez 
semmi mást nem kell tenniük, mint az alábbi 
QR kód beolvasása után kedvelni, „bekö-
vetni” oldalunkat!

Nagy szeretettel várjuk Önöket következő 
nyári rendezvényeinken, programjainkon! 
Szeretettel üdvözlöm Önöket a JAMK összes 
munkatársa nevében!

Szabó Zsolt Szilveszter

Zene, Szöveg & Ritmus 
Art Udvar 2022

A tavaly életre hívott Art Udvar esemény-
sorozat az első év zajos sikere után idén talán 
még kedvezőbb fogadtatásra lelt. Az alapkon-
cepción – hogy műfajok, stílusok, akár egy 
adott estén belül is randevúzzanak – ebben 
az évben még egy kicsit csavarintottunk, 
ugyanis a műnemek és alkotói személyisé-
gek közti párbeszéd ugyanúgy megvalósult, 
ahogy a különböző stílusok fúziója is.

Az előző évhez képest több mint egy 
hónappal korábbra hoztuk a rendezvényso-
rozat időpontját, ezzel is meghosszabbítva 
a gyenesdiási nyári programok időtartamát. 
A pozitív fogadtatás hatására meg fogjuk 
tartani ezt a nyáreleji időszakot. Ami pedig 
külön öröm: előadásainkon hétről hétre egyre 
nagyobb arányban tünedeznek fel a közönség 
soraiban az ifjabb generáció tagjai. No, de 
essék szó az idei kínálatról és az estek han-
gulatáról is.

Az első két este alkalmával irodalom és zene 
párbeszéde zajlott a színpadon. Előbb Takáts 
Eszter énekesnő-dalszerző és Karafiáth 

Orsolya író, költő, publicista Emelkedés a 
szerelembe című produkciójuk okozott üdítő, 
kellemes, olykor pedig katartikus pillanato-
kat a közönségnek. Túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy a szerelem mibenlétének tökéletes leké-
pezését adták, ahogy a két művésznő gon-
dolatai, dallamai, versei, szövegei egymásra 
rímeltek.

A Szűcsinger produkciót, azaz Szűcs 
Krisztián zenész, énekes, dalszerző és 
Szálinger Balázs költő, író műsorát az előző-
ekhez hasonló elgondolás működteti, azaz egy 
irodalmár és egy zenész műfajokon, kulturális 
hagyományokon átívelő dialógusa, sőt, finom 
perlekedése adja az előadás sava-borsát. A két 
fiatalember mániái – Petőfi, a Beatles, egymás 
munkásságának finom pellengérre állítása, 
stb. – mentén építkező műsor számos freneti-
kus és sokáig velünk maradó momentummal 
tett minket gazdagabbá. 

A harmadik Art Udvaros este némiképp 
kakukktojás volt, ugyanis a remek baranyai 
ütősegyüttes a Percussion Project Pécs ven-
dégeskedett ekkor nálunk. A társaság hitval-
lása, hogy az ütőhangszeres zenét a lehető 
legszélesebb körben népszerűsítsék. Hát, 

a gyenesdiási este sikerén ez biztosan nem 
múlott/múlik. Vastapssal jutalmazott kon-
certjükön tengernyi energia, töménytelen 
latin életérzés szabadult fel, örömzene volt a 
javából, igazi utcazenei hatással, brazil han-
gulattal, melyben még a kukákat is megszó-
laltatták. 

Egy héttel később az Art Udvar helyszíne 
erre a nyárra egy igazán méltó, világszín-
vonalú koncerttel búcsúzott el lelkes és értő 
közönségétől. Kuna Vali és Testvérei vará-
zsolták el nem csak a fúvós és a fúziós muzsika 
kedvelőit, hanem minden zenekedvelőt. A 29 
éves múltra visszatekintő Prima-díjas zene-
kart a műfaji sokszínűség és szakmai hite-
lesség jellemzi. A magas szintű hangszeres 
tudással bíró csapat frontasszonya, Vali mind-
emellett rendkívüli énekhanggal rendelkezik, 
amit számos műfajban ki is tud használni és 
természetesen a társaság motorja. Műsorukat 
profizmus és vidám hangulat jellemezte.

Folytatás 2023 nyarán, és hogy még inkább 
felcsigázzuk Önöket, leírjuk: már a fellépők 
személye is körvonalazódni látszik!

Szabó Zsolt Szilveszter
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Az utóbbi időszakokban egyre gyakrabban 

előforduló nagy intenzitású, esőzések, záporok 
következtében a belterületi csapadékvíz-elve-
zető rendszerek (árkok és csatornák) ill. azok 
műtárgyai (átereszek, tisztító és víznyelő aknák) 
folyamatos karbantartásra, tisztításra szorulnak, 
vízelvezető képességük megtartása érdekében.

Akár egyetlen ingatlan előtti belterületi vízel-
vezető szakasz karbantartatlansága is komoly 
problémát okozhat, hiszen a karban nem tartott 
vízelvezetőben felgyülemlett csapadék vissza-
duzzasztó hatása következtében kifolyó víz-
mennyiség lakóingatlant, ill. egyéb értékeket is 
veszélyeztethet.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testületének „A helyi környezet- és ter-
mészet védelméről, a település tisztaságáról” 
szóló 19/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet 
5 § (1) bekezdése szerint 

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, 
használója köteles

a) Az ingatlanok, valamint az ingatlan mel-
lett húzódó közterületet képező járda, víz 
elvezetésére szolgáló árok, áteresz és utak 
középvonaláig terjedő úttest tisztításáról, gyom-
talanításáról gondoskodni,

b) A csapadékelvezető árokba szennyezett 
(olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! 
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas 
anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, 
tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadék-
víz-elvezető árokba szórni, beleönteni, belese-
perni, vagy bevezetni tilos!

c) az ingatlan és a közút közötti területet folya-
matosan gondozni.

Az árok tisztántartása és karbantartása az 
árokba időközben bekerült iszap, felgyülemlett 
hordalék, ill. szemét eltávolítását, a növényzet 
kaszálását, nyírását jelenti.

A gépjármű behajtók alatti csőátereszek tisz-
títása keretében pedig a csövekbe került iszap, 
törmelék eltávolítását szükséges elvégezni, úgy 
hogy a cső keresztmetszete teljesen szabaddá 
váljon.

Kérjük az érintett Tisztelt Ingatlantulajdonoso-
kat, hogy a szélsőséges időjárásra való tekintet-
tel, valamint esetlegesen kialakuló csapadékvíz 
elöntések megelőzésére a fentebb felsorolt kar-
bantartási, tisztítási munkákat lehetőségük sze-
rint minél előbb elvégezni szíveskedjenek.

Természetesen nagyon sok ingatlantulajdonos 
van, aki az ingatlanja előtti árokszakaszokat 
folyamatosan rendbe tartja, tisztítja, nekik a 
biztonságos csapadékvíz-elvezetés érdekében 
végzett munkájukat megköszönjük.

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 ingat-
lanukat 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 gondoskod-
nak, százötvenezer forintig terjedő közigazga-
tási bírsággal sújthatóak!

Felhívás házszámtábla kihelyezésére 
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában 

problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a 
házszámok hiányos, nem megfelelő, nem kel-
lőképpen látható feltüntetése miatt. Több ingat-
lanon a házszámok egyáltalán nem kerültek 
kihelyezésre. A kialakult állapotok megnehezí-
tik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, 
tűzoltó és a többi közszolgáltató munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan tulaj-
donosa köteles az ingatlant házszámtáblával 
ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, 
szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén 
pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját 
költségén köteles gondoskodni. A házszámtáb-
lát az ingatlanon lévő kerítésen vagy házfalra, 
az utcáról jól látható módon kell elhelyezni.

Kérjük, saját és mások érdekében is helyezze-
nek ki épületükre házszámtáblát.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás Nagy-
község közigazgatási területén az alábbi 
kategóriákban: 

1. „Legvirágosabb” udvar
2. „Legautentikusabb” udvar (egyedi stílusú 

és dekorációjú)
3. „Leggondozottabb, legtisztább” utca, utca-

szakasz
4. „Legszebb haszonkert (zöldséges) – dísz-

kert”
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok ösz-

tönzése kulturált, környezetbarát, vendégváró 
környezet kialakítására, zöldterületek növelé-
sére és virágosítására, fásításra, a településkép, 
különösen a lakókörnyezet esztétikus megjelení-
tésére. A zsűrizés augusztus hónapban történik. 
Írásban, e-mail-ben (gyenesmuszak@t-online.
hu) jelentkezhetnek: ingatlantulajdonosok, 
kereskedelmi egységek. Szomszédok, barátok, 
ismerősök is nevezhetik az általuk legszebbnek 

ítélt kertet. Kérjük Önöket, hogy a fotókat leg-
később 2022. augusztus 1-ig küldjék meg a fent 
megadott e-mail címre a pályázó és az ingatlan 
adataival együtt. A nyerteseket értékes ajándék-
tárgyakkal jutalmazzuk a fődíj pedig 50.000 Ft-, 
értékű növényvásárlási utalvány. A jelentkező-
ket esővízgyűjtővel ajándékozzuk meg (korlá-
tozott számban).

Pályázat a helyi népi építészeti 
és kultúrtörténeti értékek 

támogatására.
A pályázat általános feltételei: A támogatás a 

népi építészeti emlékek, hely- és kultúrtörténeti 
örökség megőrzése érdekében kerül kiírásra, pl. 
nádfelújítás, homlokzat felújítás, nyílászárók 
cseréje, falszigetelés, stb. A pályázatot Gyenes-
diás Nagyközség Önkormányzatának Környe-
zetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsághoz 
kell benyújtani. A határidőn túli, tartalmilag 
nem megfelelő pályázat érvénytelennek minő-
sül. A keretösszeg vissza nem térítendő támo-
gatás.

A pályázat tartalmi követelményei: A pályázó 
adatai (név, cím, hrsz., levelezési cím, telefon-
szám) Általános feltételei: Felújítás előtti és 
utáni állapotról fotódokumentáció, felújítás 
leírása, költségvetés, elkészülés határideje, 
pályázott pénzösszeg felhasználásának módja. 
Az elnyert támogatás összegével a Támogatási 
megállapodásban foglaltak szerint el kell szá-
molni.

Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a pályá-
zattal kapcsolatban: gyenesmuszak@t-online.
hu +36/83/516 - 001. Beadási határidő: 2022. 
június 30.

Strandigazolvány

A strandigazolványok érvényesítése és kivál-
tása az Önkormányzati Hivatalban történik 
2022. június 2-től 2022. július 31-ig, csütörtöki 
és pénteki napokon (8-16 óráig).

Új strandigazolvány kiváltáshoz egy évnél 
nem régebbi fénykép és lakcímkártya szük-
séges. Az igazolványokkal való visszaélést a 
hivatal szigorúan ellenőrzi és szankcionálja. 
Az igazolvány névre szóló és nem átruházható. 
Jogtalan használat esetén az igazolvány egy 
naptári évre bevonásra kerül.

Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz 
négy családtag részére válthatnak ki strandbér-
letet, ha befizetik a fürdőegyesületi tagdíjat és 
nincs helyi adó tartozásuk. A fürdőegyesületi 
tagdíj befizetéséről szóló igazolás, valamint 
a személyi igazolvány bemutatásával tudják 
a strandigazolványt kiváltani. A harmadik és 
minden további kiskorú gyermek mentesül a 
strandigazolvány kiállításáért fizetendő díj alól.
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PROGRAMME UND VERAN-
STALTUNGEN IN GYENESDIÁS 

Jeder ist herzlich willkommen!

Donnerstag, 14. – Sonntag, 17. Juli im 
Kárpáti-Park (neben dem Markt)

Gyenesdiáser Weinfest - 4 tägige 
Veranstaltung. Flanier- und Genussmeile, 
Weinstraße, Volkskunst und Kunsthandwerk, 
Kultur und Kinderprogramme. Eintritt frei. 
Jeder ist herzlich willkommen.

Donnerstag, 14. Juli
17.00  „Varázshangok” Workshop für Kinder
18.00 Offizielle Eröffnung des Gyenesdiáser 

Weinfestes
18.30  Volksliederchor aus Marcali
19.00  Galashow mit der Vass Lajos 

Volksmusik-Gruppe
19.45 Aufführung Gyenesdiáser Gruppen 

(Volkstanz und Musik)
21.00  Tanzmusik mit der Silver Band
01.00 Heute nicht so spät ins Bett, morgen 

ist noch ein Arbeitstag!
Freitag, 15. Juli
17.00  „Varázshangok” Workshop für Kinder
18.00 Konzert mit der Sängerin Dallos Bogi
20.00  The Doors Gedächtniskonzert
22.15 Party mit DJ Krasznai und DJ Coly
02.00 Schluss für heute
Samstag, 16. Juli
17.00  „Varázshangok” Workschop für Kinder
17.00  Hundeschule Keszthely – Agility-

Vorführung
17.30 Der tolpatschigste Clown der Welt 
19.00 Zauber-Show
19.30  Boombatucada Trommelaufführung
20.00  Konzert mit Anima Sound System
22.15 Tanzmusik mit der Fantasy Band
02.00 Ende Gelände
Sonntag, 15. Juli
17.00 Brassdance Konzert 

(Blechblasinstrumente)
19.00 Team Gusto Cubano Caribian & Salsa 

Show
22.00 Tanzparty mit der Silver Band
01.00  Das war´s für 2022, nächstes Jahr gibt´s 

wieder ein Weinfest.
Samstag, 23. Juli ab 14.00 Uhr: Erlebnisse 

am Strand. Sport am Gyeneser Lidó-Strand. 
Strandvolleyball, Strandfußball, Ping-Pong, 

Wasser-Aerobic, Lidó-Strandparty für Groß 
und Klein.

Montag, 25. Juli um 18.00 Uhr: St. 
Christopher Tag beim J&A Keramikhaus. 
Schon seit vielen Jahren lädt Familie Pék 
zum Folkloretag ein. Traditionspflege und 
Brauchtum, Volkskunst und Kunsthandwerk.

Gemeinschaftsausstellung Keramikhaus 
und Gemeinde Egerszalók im großen Saal 
des Gemeindehauses. Jeder ist herzlich 
willkommen!  

Infos: Fam. Pék (+36) 83/316-504, (+36) 
70/208-1325

Donnerstag, 11.  – Samstag, 13. August: 
KORZÓ- Abende auf dem Kárpáti-Festplatz 
(neben dem Markt). Freuen Sie sich auf 
tolle Musik, tolle Bands und Tanz bis in die 
Nacht. Der Eintritt ist frei! Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. Die Wirte vom Markt bieten 
auch an diesen drei Tagen ihre kulinarischen 
Köstlichkeiten und Getränke in großer Auswahl 
an. Wer also Musik, Tanz, gutes Essen und 
Trinken und nette Gesellschaft mag, ist hier in 
Gyenesdiás genau richtig.

Donnerstag, 11. August
19.00  Anima Prizma feuriger Auftritt
20.00  Konzert der „Bordó Sárkány Band” 

(mittelalterliche Weltmusik)
22.15  Tanzparty mit der Midnight Boogie 

Band
Freitag, 12. August
19.00  Konzert mit dem Zalaer 

Jugendblasorchester
20.00  Crazy Little Queen Tribute Band 
22.15  Tanzparty mit der Silver Band
Samstag, 13. August
20.00  Blahalouisiana Popkonzert
22.15  Tanzparty mit der Fantasy Band
Freitag, 12. – Sonntag, 14. August: 

Holzschnitzertage auf dem Kárpáti-Platz
Freitag, 19. – Samstag, 20. August: Diáser 

Historische Tage – St.Stephans-Feiertag im 
Diáser Gedenkpark. Traditionelles Schauspiel, 
Bühnenprogramme, Brotsegnung.

20. August ist Nationalfeiertag. Alle 
Geschäfte und Dienstleister haben geschlossen, 
außer Restaurants.

Gemeindenachrichten
Wettbewerb „Unser Dorf soll noch schöner 

werden!”

Wir rufen wieder zu einem Wettbewerb auf, 
der in vier Kategorien aufgeteilt ist. Es wird 
gesucht: 

„Der blumenreichste Garten”
„Der authentischste Garten” (eigener Stil, 

individuelle Dekoration)
„Die gepflegteste, sauberste Straße” (die 

Teilstrecke vor dem Grundstück)
„Der schönste Obstgarten (mit Gemüse) - 

Ziergarten"
Ziel des Wettbewerbs: Die 

Grundstückseigentümer werden motiviert, bei 
der Gestaltung und Verschönerung unserer 
Siedlung mitzuwirken. Dabei wird besonders 
Wert gelegt auf Umweltverträglichkeit, 
Gestaltung, Baum- und Grünbepflanzung sowie 
Blumenvielfalt, um das Siedlungsbild und die 
Ästhetik der Wohnumgebung zu steigern. 

Die Jury findet im August statt. Sie können sich 
selbst oder andere im Gemeindehaus oder per 
eMail (gyenesmuszak@t-online.hu) melden, 
zum Beispiel Nachbarn, Freunde, Bekannte. 
Bitte reichen Sie ein aktuelles Foto und die 
Adresse des „Wettbewerbs-Objekts” ein. 

Bitte senden Sie die Fotos bis spätestens 1. 
August 2022 an die oben angegebene E-Mail-
Adresse, zusammen mit den Angaben zum 
Bewerber und Objekt. 

Strandbadkarten für Gyenesdiáser 
Einwohner: 

Strandpässe werden vom 2. Juni – 31. Juli 
2022 donnerstags und freitags (8 bis 16 Uhr) 
im Gemeindeamt validiert und ausgegeben. 
Für einen neuen Strandpass sind ein Foto und 
eine Adresskarte erforderlich, die nicht älter als 
ein Jahr sind. Der Missbrauch von Ausweisen 
wird vom Amt kontrolliert und sanktioniert. 
Die Karte ist registriert und nicht übertragbar. 
Bei unbefugter Nutzung wird die Karte für ein 
Kalenderjahr entzogen.

Gyenesdiáser Einwohner können einen 
Strandpass für vier Familienmitglieder je 
Unterkunft einlösen. Voraussetzung: Die 
lokale Steuer und der Mitgliedsbeitrag des 
Bäder-Vereins müssen bezahlt sein. Als 
Nachweis bitte Personalausweis, Wohnkarte 
und die Zahlungsbescheinigung für den 
Mitgliedsbeitrag vorlegen. Ein drittes Kind 
und alle anderen Minderjährigen einer Familie 
sind von der Gebühr für die Ausstellung eines 
Strandpasses befreit.

GYENESDIÁSI KÖZ-KULTÚRA 
ALAPÍTVÁNY HÍREI

A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány 
1998-ban azzal a céllal jött létre, hogy támo-
gassa a gyenesdiási művészeti, illetve kulturá-
lis csoportokat és közösségeket. Ezt a célt az 
alapítvány Hársfalvi György, Gyuri bácsi 
vezetésével maradéktalanul teljesítette az évek 
során.

Gyuri bácsi a tavalyi évben a nyugdíjazása 
mellett arra az elhatározásra jutott, hogy az 
alapítvány vezetéséről is lemond, hogy nyu-

godtan élvezhesse a nyugdíjas éveket a több 
mint 23 éves megfeszített kuratóriumi munka 
után. 23 évig viselte szívén a helyi csoportokat, 
közösségeket, segítette a mindennapi működé-
süket és az alapítványon keresztül stabil hátte-
ret biztosított a Nőklubnak/Nyugdíjasklubnak, 
a Gyenesdiási Dalárdának, a Gyenesdiási Nép-
dalkörnek, a Gyenes Néptánc Együttesnek és 
nem utolsó sorban az alkotó közösségeknek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni neki az 
áldozatos munkáját és kitartását!

Az alapítvány vezetését egy megújult kura-
tórium vette át az alábbi tagokkal: Lóránt 

Veronika, Pékné Orbán Julianna, Szabó 
Zsolt Szilveszter, Tarjányi Sándor és jóma-
gam, Dongó Árpád István, mint a kuratórium 
elnöke.

Igyekszünk a megkezdett munkát folytatni 
és továbbra is elsődleges célunk a helyi közös-
ségek támogatása, illetve a hagyományőrzés 
lesz! Kulturális és alkotó csoportjaink kiveszik 
a részüket a helyi kulturális rendezvényekből, 
illetve utazásaink során visszük Gyenesdiás 
jóhírét országhatáron belül és túl.

Dongó Árpád István
kuratórium elnöke
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FUVAROZÁST 
VÁLLALOK 7 TONNA 

ÖSSZTÖMEGIG 
BILLENCS AUTÓMMAL.
Papp Levente 06 30/194-1293

Papp Lajos 06 30/501-2884

GARÁZSVÁSÁR-NYÁRI RUHÁK
Minőségi, divatos lecserélt vagy nem használt női és kislányruhák…és még néhány apróság. 

Mindenkit szeretettel várok, jöjjön el megéri! Cím: Vörösmarty utca 25, Gyenesdiás • Tel: 0036 70593 2276

Ingatlan adás-vételi,- egyesített telekalakítási,- ajándékozási szerződések, továbbá szolgalmi jogok 
alapítása, végrendeletek szerkesztése, illetőleg egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben 

várom továbbra is tisztelt ügyfeleimet.
Ügyfélfogadás: telefonon történt előzetesen bejelentkezés alapján (hétköznapokon 9-17 óra között)

Dr. Bácsalmási Csilla – ügyvéd 
Gyenesdiás, Kossuth L. utca 27. Tel.: 06-70-777-53-19 

e-mail: bacsalmasicsilla@gmail.com

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.
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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.

KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS KERTÉSZET 
KESZTHELY

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
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GYENESDIÁSI DALÁRDA 
HÍREI

Legutoljára az áprilisi számban írtam a 
dalárdánk életéről, a Költészet Napi meg-
emlékezésről (melyet szeretett dalárdatár-
sunk, Bognár Ystván verseinek szenteltünk) 
és a nagykanizsai múzeum Jeles Napok 
kiállításmegnyitón való szereplésünkről.

 Azóta nagyon sűrű volt a programunk. 
Átlagban havi négy felkérésnek tettünk 
eleget. Ezekre a felkészülés a szerdánkénti 
próbákon került sor. Ha szükséges, még beik-
tatunk a szereplések előtti napra megerősítő 
próbákat. Kétszer voltunk az Euromedia Stú-
dióban Sümegcsehin a Trianon 100+2 dalaink 
felvételén. Először májusban a Harangláb 
Népzenei együttessel, majd önállóan. Ezzel a 
határokon átívelő összefogást tükröző kiadvá-
nyunkkal az év végéig szeretnénk elkészülni.

Jártunk május végén Zalaszántón az V. Páva-
körök Találkozóján C Tóth Zoltán barátunk 
meghívására. 30-án avattuk a Miska Pin-
cénket dalárdatársainkkal, családjaikkal 
és a barátainkkal közösen ünne-
pelve. Részt vettünk Gyenesdiáson 
a Trianoni emlékezésen a hősök 
kertjében. Kaj István polgármester 
meghívására Pusztaszentlászlón is 
felavattunk egy nagyszerűen kiala-
kított közösségi téren egy impozáns 
pincét. Nikitscher Bernadette és 
a város vezetőségének jóvoltából 
Zalaegerszegen együtt ünnepel-
hettük a Kézművesek Napját. 
A helyi Vöröskereszt szervezete a 
sokszoros véradók kitűntetésének 
alkalmára hívott bennünket, ahol nagy öröm-
mel vettünk részt Keszthelyen a Halászcsár-
dában. Tartottunk kihelyezett próbát Kajdi 
Imre üvegcsiszoló dalárdatársunknál Balaton-
györökön. A Dalünnepen a Balatoni Múze-
umban is az Adja Isten mink is vigadjunk c.,  
zalai ivónótákat tartalmazó cd kiadványunk-
ról választottunk két csokrot. Természetesen 
Papp János dalárdatársunk és híres szöveg-
mondónk jókívánsága sem maradhatott el. A 

vendégszereplések 
alkalmával min-
denkor szeretettel-
jes fogadtatásban 
és kényeztető ellá-
tásban volt részünk. 
Hálásan köszönjük!

A Duna Tv is fel-
vett néhány dallamot 
ebből az ivónótás 
anyagunkból új pin-
cénk falai között. 
Eredetileg a pince elé terveztem, (ahonnan a tv 
a gyenesi táncos lányaink húsvéti locsolását is 
közvetítette, ezzel felavatva településünk leg-
újabb közösségi terét) de a rekkenő hőség miatt 
végül is a 171 éves pincénk öreg falai között 
készültek el a felvételek. Annak műsorba kerü-
léséről még nem kaptunk értesítést, de hamaro-
san sorra kerül. Hálásak vagyunk minden ilyen 
megjelenésért, mert erősíti a közösségünket!

Az elmúlt őszi járványos hónapok miatt a 
Szent Mártonnak ünnepén c. 2021. évre ter-
vezett cd-nk kiadása átcsúszott az idei évre. 

Elkészült a tavasszal. 2022. november 10-13. 
közötti napokban szeretnénk bemutatni 
Keszthelyen és Gyenesdiáson. A Google-on, 
az Örökségtár. Sulinet-en, „Örökség-Kultúra” 
Oktatási E-Könyv és Médiatárban a Települé-
sek értékeinél, ABC sorrendben Gyenesdiás-
hoz pörgetve a többi CD és DVD Gyenesdiási 
Dalárda kiadványaink között már az utóbbi is 
megtalálható, olvasható a szövegkönyv, hall-
hatóak a hangfájlok és mindegyik letölthető.

Az elkövetkező hetekben a Vass Lajos 
Népzenei Szövetség gyenesdiási énekes és 
hangszeres továbbképző táborára, a Gye-
nesdiási Bornapok nyitóestéjére, majd a 
Kristóf-napi ünnepünkre készülünk. Az 
augusztus és a december hónapban a nyári 
és téli szünetekre koncentrálunk. Minél több 
minőségi időt tölthessünk a családtagjaink-
kal, gyermekeinkkel és unokáinkkal.

Hálásan köszönjük Gyenesdiás vezetősé-
gének, Gál Lajos polgármesternek és a tes-
tületnek, a JAMK munkatársainak, a Gyenes 

Köz-Kultúra Alapítvány Kura-
tóriumának, előző vezetőjének, 
Hársfalvi Györgynek és utódjának 
Dongó Árpádnak, hogy mindenben 
rendelkezésünkre áll, amiben a cso-
portjainknak szüksége van. 

Büszkén és kimondhatatlanul hálás 
szívvel köszönöm minden dalárdá-
sunknak a lelkiismeretes helytállást, 
négy újonnan belépő tagunknak a 
gyors felzárkózást. Családtagjaiknak 
a fáradhatatlan támogatást a rendez-
vényeink, a fellépéseink, a kihelye-

zett próbáink megszervezésében! Örömmel 
tapasztaljuk, hogy nemcsak a szereplések és 
dalárdás feladatok kapcsán, de a mindennap-
jaink teendőinek megoldásában is számítha-
tunk egymásra! Kívánok a gyengélkedőinknek 
mielőbbi megerősödést, dalárdás családunk 
apraja-nagyjának sok örömteli dalos órát 
egészségben, békében és szeretetben!

Pékné Orbán Julianna Ilona 
Dalárdavezető

Dalárdánk Zalaegerszegen a Kézműves Napon június 20-én Dalárdánk Zalaegerszegen a Kézműves Napon június 20-én 
szerepelt nagy sikerrel.szerepelt nagy sikerrel.

Az Euromédia Stúdióban, Sümegcsehin.Az Euromédia Stúdióban, Sümegcsehin.

A Duna Tv felvétele a Miska Pincében, június 19-én.A Duna Tv felvétele a Miska Pincében, június 19-én.
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Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

Drávasztára, Bálint kertészet: mézédes görögdinnye
Iharosberény: Magyar termelői málna, ribizli, egres

Keszthely: frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől
Dabroncról: Házi tojás (gazda által termelt 

hagyományos takarmány)
Gyenesdiás: kézzel készült hűtött pizzák

Keszthely: fagyasztott kézműves dödölle és nyújtott rétes
Gyenesdiás: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra! 

Friss és minőségi!
VEGYEN HAZAIT! EGÉSZSÉGÉRE!

Nyitva: H-P 6h-19h, Szombat: 6h-14h, Vasárnap: 6h-12h 
/Dohányboltunk nyitva tartása szombatonként 6h-16h/ 

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

GYENESDIÁS, Kossuth u. 104. 
(a községházával szemben, a zebrás gyalogátkelőnél)

P
Tel.: 06/20-263-7066 • Nyitva: hétfőtől-péntekig: 9-12, 14-17 óra 

E-mail: pelsooptika@gmail.com • www.pelsooptika.freewb.hu

Prémium multifokális Prémium multifokális 
(progresszív) (progresszív) 

szemüveglencse szemüveglencse 
59.900 Ft/db-tól!59.900 Ft/db-tól!

Részletek az üzletben. 2022.07.01-07.31-ig

Szép kártya elfogadóhely!

Ingyenes látásvizsgálat 
(bejelentkezés alapján)


