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A Gyenesdiási Borsétány névvel illettük 
a közegészségügyi veszélyhelyzet miatt, a 
Gyenesdiási Bornapok időpontjára eső „új” 
rendezvényünket. Koncepciója hasonló volt, 
némileg csökkentett tartalommal vártuk a 
településen élőket, itt vendégeskedőket. A 
táncos-zenés rendezvényekre megszabott 500 
fős  létszámkorlát és a megfelelő higiéniai 
feltételek megtartása fontos szempont volt a 
lebonyolítás során is. E rendezvény kapcsán 
vettük használatba az újonnan vásárolt WC-, 
és öltözőkonténert is. Jól vizsgázott.

A rendezvény első napján  július 9-én az 
alábbi programok voltak: Megnyitó: a Bor-
lovagok - Dr. Brazsil József Nagymester -, 
Borbarát Hölgyek, Gál Lajos polgármeste-
rünk, Zolcsák Miklós Atya közreműködé-
sével. Rangos esemény – már harmadik éve - a 
Vass Lajos Népzenei Szövetség gyenesdiási 
táborzáró gálaműsora. A nap a  Silver zene-
kar tánczenés estjével zárult. A második 
napon: Mutyi bohóc show, a Keszthelyi 

Kutyasuli agility bemutatója, a Magidom 
koncertje és a Fantasy tánczenéje szóra-
koztatta a közönséget. Volt Varázshangok 

játszóház, finom borok, ételek, 
kézműves kirakodóvásár, légvár, 
jó hangulat. A rendezvényterület 
fölött/mellett láncfűrészes fafa-
ragás (rönkfaragás) bemutató 
színesítette a programot. A 
harmadik napon sajnos az erős 
szél, lehűlés, eső, nem tett jót a 
rendezvénynek, pedig élvezetes 
volt az Üstökös családi kompá-
nia «Vásári forgatag» interak-
tív játéka, sokaknak tetszett a 
«twentees” zenekar koncertje 
– persze azoknak, akik eljöttek. 

A negyedik, utolsó napon a kellemes, napos 
idő kedvezett a rendezvénynek. Sok érdek-
lődőt vonzott az EMotion táncstúdió-, 
Leblanc Győző és barátai operett - nosz-
talgiaműsora, Garagulya Péter tűzzsonglőr 
látványos bemutatója, a Start tánczene-
kar zenés estje. A programok előtt láthatták 
Bálint József faszobrászt munka közben, volt 
Varázshangok játszóház - és természetesen 
finom borok, ételek.

Köszönjük a programokban részt vevők-
nek, közreműködőknek az együttműködést, 
külön köszönjük a rendezvényterület, vizes-
blokkok karbantartásában, takarításában 
részt vevő munkatársainknak,  Móniká-
nak,  Zsoltinak, Lacinak, Zsuzsának a kifo-
gástalan munkájukat !

Gyenesdiási Borsétány

fotó: Hársfalvi Györgyfotó: Hársfalvi György
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SzezONnyitó 
GyenesdiásON

Az idei első nagyobb rendezvény volt a 
SzezONnyitó GyenesdiásON, július 4-5-én. 
Ez a Keszegfesztivál időpontja lett volna 
és e szombatra terveztük a Diós Telepü-
lések  Fesztiválja ünnepét is, amikor mi, 
gyenesdiásiak fogadtuk volna a diós nevű 
településeket. 

Hát ezt a korona vírus megakadályozta, 
de az 500 főig megengedett lehetőségnek 
hála mégsem telt el esemény nélkül e hét-
vége. A termelői piacon felállított színpadon 
két koncertre és két tánczenés estre hívtuk 
a helyieket és az itt nyaralókat. Szombaton 
a keszthelyi Vagabond trió, vasárnap az 
Igricek adtak koncertet, illetve mindkét 
este a Silver tánczenéjére szórakozhattak 
az érdeklődők. 

A József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár  szeretettel vár minden érdeklődőt  

Szabó Attila Pasco 
keszthelyi festőművész  Átutazó című 

kiállításának megnyitójára.
Helye és ideje: Községháza Gyenesdiás 

Kossuth L. u. 97. 
2020. augusztus 4. kedd 18 óra

Kosaras hétvégét szervezett a művelődési ház Bognárné Piroska vezette kosárfonó szakköre. 
Június 26-27-én közel húszan - kezdők és haladók - készíthették el itt alkotásaikat.
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Gyenesdiási 
Községházi esték

Hangversenyek szerdánként a Községháza 
nagytermében

2020.  július 29-én, 20 órakor
Amikor a húrok énekelnek

Könnyed klasszikus slágerek a klasszikus 
irodalomtól a filmzenéig. 

Pekár Zsuzsanna - hegedű- és Farkas 
Berta - zongora - hangversenye.

 
Augusztus 5-én, 20 órakor

Filmslágerek
Bódis Bettina - ének - és Varga Endre - 

szaxofon, fuvola - hangversenye.
Közreműködik: Endrődi Rebeka és End-

rődi Nikoletta.
 

Augusztus 12-én, 20 órakor
A barokktól az argentin tangóig

Lenkei-Major Lilla - harsona - és Sarkady 
Katalin - zongora - hangversenye

 
Augusztus 19-én, 20 órakor, a (gyenesi) 

Szent Ilona kápolnában
Hocz Veronika - orgona - és Antal Alexa 

- klarinét - hangversenye

Korzó-estek 
Gyenesdiás

2020. augusztus 6-7-8. 
(csütörtök-péntek-szombat) 

a Kárpáti-korzó rendezvényterületen
Augusztus 6-án

20 órakor:  Zsapka Attila /gitár, ének/ 
-  Vadkerti Imre /gitár, ének/ és  Sipos 

Dávid /szaxofon, fúvós hangszerek/ trió 
koncertje

21 óra 30-tól: Blue Caffe Band koncert 
és tánczenés est
Augusztus 7-én

20 órakor: Bojtorján együttes koncertje
21 óra 30-tól: Tánczenés est a Start 

tánczenekarral
 Augusztus 8-án

20 órakor: / ha az egészségügyi helyzet meg-
engedi, a mostani szabályok szerint nem/  
Szabó Balázs Bandája koncert

21 óra 30-tól:  Tánczenés est a Fantasy 
együttessel

(Természetesen a műsorváltoztatás jogát – az ismert 
közegészségügyi helyzet miatt – fenntartjuk!)

GYENESDIÁS, Diási Játékstrand 
esőhelyszín: Piactér

 2020. augusztus 22., szombat
17 óra Ewald Rézfúvós Együttes ifjúsági koncertje

 20 óra  HolddalaNapZenekar programja
Az előadás a „Köszönjük Magyarország!” program 

keretében valósul meg.
 A programváltoztatás joga fenntartva.



Gyenesdiási Híradó2020. július - 4 -

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Új, izgalmas kalandok Gyenesdiáson
„Csak pozitívan tudok nyilatkozni, olyan 

élményt nyújt a játék, melyet így összekap-
csoltan még nem tapasztaltunk sehol! Gratu-
lálunk!” Kőhalmi Balázs

„Lehengerlő történet, az egész játék magá-
val ragadó, csodás baráti szórakozás. Aki 
igazi élményre vágyik, annak csak ajánlani 
tudom.” Berki Nóra

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, júli-
ustól új, izgalmas kalanddal, a Gyenescape-
pel várjuk a vendégeket Gyenesdiáson, 
melynek sajtótájékoztatójával egybekötött 
bemutatójára július elején a Nagymezőn 
került sor.

A szabadulószobák ihlette, „digitális kütyü”-
mentes játék, mely egyedi módon ötvözi a 
természetjárást és az aktív kikapcsolódást, 
felejthetetlen élményt ígér a csapatnak.

A kalandjáték során a társaság logikai felad-
ványokat old meg, küldetést teljesít, és a túra 
során nem utolsósorban a Keszthelyi-hegység 
rejtett természeti kincseivel ismerkedik. 

További részletek a https://www.gyenesdias.
info.hu/programok/gyenescape/ oldalon 
olvashatók.

További információ, bejelentkezés: Tourin-
form Gyenesdiás 83/511-790

gyenesdias@tourinform.hu 

Megújítottuk a foglalkoztató táblákat
A település különböző pontjain (strando-

kon, játszótereken, Kárpáti korzón) található 
foglalkoztató táblák, mint „memória”, „találd 
ki!”, „tili-toli”, stb. a gyermekek, családok 
számára tartalmaznak játékos feladatokat, 
illetve edukációs tartalmakat. A 2013-ban 
kihelyezett 8 db tábla tartalmi és grafikai 
frissítése időszerű volt, így a szezonban már 
a megszépült táblák, játékok várják az érdek-
lődőket.

Bővülő taglétszám
Egyre többen ismerik fel az összefogás, 

együttműködés és ezzel együtt turisztikai 
egyesületi tagságunk előnyeit, így az elmúlt 
időszakban is több új taggal bővült egyesü-
letünk. 

A turisztikai marketing, termékfejlesztés, 
folyamatos kínálatbővítés, információszol-
gáltatás, érdekképviselet mellett a jogszabályi 
változások kapcsán és a megnövekedett admi-
nisztrációs feladatokhoz nyújtott segítség-
nyújtás terén még fontosabb támasz vagyunk 
a tagság számára.

Az elmúlt hónapokban a kötelező online 
adatszolgáltatáshoz NTAK, Én Vendégszo-
bám kezeléséhez írásos segédletet készítet-
tünk, illetve folyamatosan segítséget nyújtunk 
a szállásadóknak személyesen és telefonon.

Kisfaludy szálláshely fejlesztési pályázat 
benyújtásához adtunk számtalan esetben 
segítséget (emailben, facebook csoportban, 
de személyesen is).

A július 1-én életbe 
lépett számlázási vál-
tozásokról, NAV 
regisztrációról szintén 
készítettünk írásos 
anyagot, folyamatosan 
segítjük a szállásadókat, 
szolgáltatókat.

Várjuk Önt is szállás-
adó és szolgáltató tagja-
ink körébe!

Kérdés esetén szívesen 
állunk rendelkezésre.

Szép nyarat, jó szezont 
kívánunk!

A Tourinform csapata

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Gém-Tér Társasjáték tábor
Egyesületünk a keszthelyi Élményiskola 

Egyesülettel közösen két társasjátékos tábort 
tartott Gyenesdiáson. Az elsőt június 29 - 
július 03. között tartottuk az 1-4. osztályos 
tanulók számára. A társasjáték tábor telje-
sen megtelt, 19 gyermekkel vágtunk neki a 
hétnek. Szerencsére önkéntesek is segítették a 
munkánkat, így szervezetten tudtunk minden 
tervezett programot megtartani! A résztvevő 
gyermekek és szüleik is megerősítettek 
bennünket abban, hogy jövőre újra 
találkozunk a táborban!

A második turnus július 6-10. között zajlott, 
az 5-8. évfolyamos gyermekek számára. Őket 
nehezebb megszólítani, de nekünk sikerült: 
17 fő vett rész a programokon.  Önkénte-
sek segítették ezen a héten is a munkánkat. 
Igyekeztünk olyan maradandó élményeket és 
ismereteket átadni, mely fenntartja kíváncsi-
ságukat a társasjátékok iránt.  100+ játékkal 
készültünk, melyből a gyerekek úgy 25-30 
játékhoz kerültek közelebb és tudták őket 
kipróbálni.  Tanítottunk társasjáték tervezést, 
kihívásokat, ügyességi játékokat szervez-
tünk; voltunk fagyizni és túrázni, de a bala-
toni strandolást sem hagytuk ki.  Köszönjük 
a támogatást Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzatának, a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesületnek valamint a Ziegler Nyomdának.

Köszönjük a finom ebédeket a gyenesdiási 
Étkezdének!

Varázshangok zenebölcsik 
a Községházán

Hosszas mérlegelés és egyeztetés után 
létszámkorláttal július 8-án újraindultak a 
zenebölcsi foglalkozások a Községházán. A 
hangszereket és játékokat minden alkalom 
után fertőtlenítjük. A korábbi gyakorlattól 
eltérően a jelenlegi egészségügyi helyzetre 
való tekintettel csak ELŐZETES bejelent-
kezéssel lehet részt venni a zenebölcsin! 
Kedden 18.00-ig lehet előzetesen regiszt-
rálni a Varázshangok Zenebölcsi facebook 
csoportban.  A foglalkozás szerdán 10.00-
kor kezdődik, szeretettel várunk!

Nyári gitárkurzus 
felnőtteknek

Tábortűzhöz, családi és baráti összejövete-
lekhez, óvodai-iskolai foglalkozásokhoz…

18 órás, három modulból álló kezdő 
gitártanfolyamot indít egyesületünk a 
gyenesdiási Községháza nagytermében. 
Augusztus 1-én szombaton, 2-án vasárnap és 
8-án szombaton 9.00-15.00-ig, napi 6 órában 
intenzív képzésen vesznek részt a jelentkezők.

A tanfolyam célja: A kurzusra elsősorban 
felnőttek jelentkezését várom, akikkel közös 
célunk lesz a hangszer első kézbevételétől 
kezdve az éneklés önálló kíséretéig eljutni. 

A képzés végére 30 népdalból, könnyűzenei 

https://www.gyenesdias.info.hu/programok/gyenescape/
https://www.gyenesdias.info.hu/programok/gyenescape/
mailto:gyenesdias@tourinform.hu
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részletből álló gyűjteményt kapnak a résztve-
vők akkordokkal, pengetési útmutatóval és jól 
érthető akkordtáblázattal együtt! 

Információ:
Kőhalmi Ági 0630 339-1959
E-mail: egyuttgitarozunk@gmail.com
Facebook esemény: Nyári gitárkurzus fel-

nőtteknek
facebook.com/events/615323272751383/

Naplemente hangfürdő – 
Vonyarcvashegy, Szent Mihály-domb

SZABADTÉRI HANGTERÁPIÁS 
RELAXÁCIÓ

Testi-lelki harmonizálásra, stresszoldásra, 
vitalizálásra, fájdalomcsillapításra, megál-
lásra, önmagunkra…

A hangfürdő során a tibeti hangtálak, 
gongok, csengők, csörgők, dobok, haran-
gok, a természet hangjait utánozó hangsze-
rek, intuitív dallamhangszerek hangjai és 
rezgései hatással vannak a testben áramló 
életenergiára: elősegítik a test behangolá-
sát vagy áthangolását az optimális működés 
elérése érdekében. A hangfürdőn a résztvevők 
kényelmesen elhelyezkedve, földön fekve 
vagy székeken ülve vesznek részt. A relaxáció 

ideje kb. 45-60 perc. Ez idő alatt a hangok és 
rezgések hozzájárulnak a belső béke elérésé-
hez és segítenek energiát gyűjteni a minden-
napos tevékenységekhez. A test öngyógyító 
folyamata működésbe lép, ezért lehetséges 
az, hogy testi-lelki változásokra kerül sor a 
hangfürdőt követően.

Minden hangfürdő egyszeri és megismé-
telhetetlen, hiszen függ a környezettől, az 
egyéni állapottól és hangulattól, a mindent 
behálózó energiatértől. 

Szeretettel várlak, ha szeretnéd egy külön-
leges helyszínen kipróbálni a hangfürdőt. A 
Szent Mihály dombról gyönyörű panoráma 
tárul elénk, a naplemente színei és a csodás 
hangok pedig mind hozzájárulnak a testi-lelki 
feltöltődéshez!

Információ: 
Kőhalmi Ági 0630 339-1959
Facebook esemény: Naplemente Hangfürdő 

– Vonyarcvashegy
facebook.com/events/281939376390309/

Varázshangok Játszóházak 
A szigorítások enyhítése következtében a 

gyenesdiási boros rendezvény után az alábbi 
nyári programokon leszünk ott játszóházunk-

kal:
Györöki BorKorzó – 

Balatongyörök, július 16 
- július 19.  19.00-21.00 
óra között

Augusztusi Györöki 
BorKorzó, Balaton-
györök - augusztus 7-9 
18.00-20.00 között

Festetics vágta, Gye-
nesdiás – augusztus 16. 
délután

Hévízi Bor- és 
Gasztrokorzó – augusz-
tus 21. és 22. Hévíz, 
Deák tér 15.00-19.00 

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Tombol a nyár, isteni a víz lehet úszni, jól 
esik egy munkás nap után. Igaz a kertésznek 
nem lehet sokat lazulni, mivel mindig akad 
feladat a kiskertben. Akik tavasszal vettek 
az „Egy ház, palántázz” akció keretén belül 
meghirdetett palántákból, bőven akad tenni 
való, hogy szép egészséges termést érjenek 
el. A gondoskodást jól is teszik, és közben 
készítsenek fotókat a termésről, Szeptember 
19 –én a Burgonya napra viszont hozzanak 
egy szép kis kosarat, tálat a mustrára a ter-
mésekből és nevezzenek be, hiszen díjaz-
zuk a kosarakat. 

Megkérdeztem Volner Lajost , hogy néhány 
kiskerti munka folyamatot mondjon el: 

 Letermett 3 évnél idősebb epret ássuk fel 
és tegyük a komposztra, a talajt fertőtlenítsük 
talajfertőtlenítővel. Szamóca ostor indákról 
a gyökeres palántákat jól megmunkált, táp-
anyagban gazdag talajban ültessük úgyneve-
zett erősítő iskolába. A megerősödött töveket 
az ősszel ki lehet ültetni a végleges helyükre. 
Gondozása rendszeres locsolás, permetezés, 
gyomtalanítás.

Almamoly kifejlett hernyóinak összegyűj-
tés céljából rakjunk fel – alma, körte, birs, 
diófák- törzsére az almamoly fogó öveket és 
a lombhullás végéig rendszeresen cseréljük. 
Végezzük el a szőlő honaljazását, vagyis a 
levelek tövénél képződött hajtásokat törjük 
le. Az esős meleg időjárás hatására terjed a 
peronoszpóra, de a száraz idő kialakulásával 
a lisztharmat is. A fent nevezett gombabeteg-
ségekre kombinált permetezést alkalmazunk 
(réz+kén).

A folyton növő paradicsomnál ne feledkez-
zünk meg kacsolásról, mert a főszáron hozza 
a szép fürtöket. Paradicsomnál a kalcium 
hiánybetegségre (talpasodás) használjunk 
Kalcium-nitrát készítményt. A megfelelő 
szár szilárdság és termés elősegítése céljából 
használjunk Kondisol B+S+N készítményt. 
Ezek a készítmények segítik a hektikus 
időjárás okozta stressz kiküszöbölését.

Szabadföldön a paprika kiültetése után a 
növényvédelmét fontosnak tartjuk, a gomba-
betegségek ellen a réztartalmú szerek alkal-
mazásával Champion illetve a rovarkártevők 
ellen a Karate zeon 5 cs szereket ajánljuk. 
A paprikára is alkalmazhatjuk a Kondisol B 

Gém-Tér Társasjátéktábor Gém-Tér Társasjátéktábor 
Az 5-8 évfolyamos gyerekek a számtalan díjat bezsebelt Az 5-8 évfolyamos gyerekek a számtalan díjat bezsebelt 

Fesztáv játékot próbálják ki éppen.Fesztáv játékot próbálják ki éppen.

Gém-Tér Társasjátéktábor Gém-Tér Társasjátéktábor 
Az 1-4 évfolyamos gyerekek a Labirintus játékban Az 1-4 évfolyamos gyerekek a Labirintus játékban 

merülnek el.merülnek el.

mailto:egyuttgitarozunk@gmail.com
https://www.facebook.com/events/615323272751383/
https://www.facebook.com/events/281939376390309/?active_tab=about
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+S+N mert a betegségelleni védekezésben 
is szerepet játszik, Kalcium-nitrátot itt is 
alkalmazzuk. Az F1 fajták fokozott tápanyag 
visszapótlást igényelnek (Volldünger) a meg-
felelő öntözés mellett.

Az elnyílott rózsákat vágjuk le, tápoldatoz-
zuk meg és figyeljünk a rózsarozsda gombás 
megbetegedésre, ha ilyet látunk, az elején 
permetezzük le ( Dithane M45 ) 

Ismét megkeresett a „Balatoni Nyár” 
stábja egy rövid riport erejéig, két 
kertet mutattunk be az egyik a Her-
czeg Erzsébet autentikus kertje. Több-
féle citrus növénye mellett egész hosszú 
sorban leanderek sorakoztak a szép rózsái 

mellett. A konyhakertje igazán ötletes, a” 
raklap ágyásában” szépek a paradicsomok, 
de díszbeton kockát is felhasznált paprika, 
paradicsom ültetésére. Jó a fűszerspirál 
dombocskája is, méhlegelőnek egy ágyás 
levendulát alakított ki. Fantasztikus milyen 
kis helyen, milyen sokféle növényt, virágot, 
egresbokrot hozott össze gondosan az Erzsi, 
csak gratulálni tudok.

A másik kertnézés Komáromy Bélánál 
volt, itt nagyobb helyen a szőlő mellett 
rendezett sorban, katonás rendben sorakoztak 
a paradicsom, uborka, paprika. Béla elmesélte 
sajnos a Datolya szilva- fának a közepét 
kitörte a szél kicsit csálén áll, de a látvány egy 

cseppet sem csökkenti a rendezett szép kert 
összhatását. Gratulálok és köszönet mindkét 
„Kertbarátnak”.

Meghívás Augusztus 5-én, 10 órakor a 
Gyenesdiási Kárpári János általános iskola 
udvarán  Tanulj meg Te is „szemezni”. 
Köszönet Gál Lajos polgármester úrnak, 
Komoróczi Lajos „szemző” mesternek. 
Minden érdeklőt szeretettel várunk, bővítsük 
tudásunkat!

Maradjunk egészségesek, jó kertészkedést 
és szép nyarat.

Körtvélyesi Ibolya
Kertbarát Kör

SPORT 

Újraindult az élet a 
Gyenesdiás Diás Játék Strand 

strandröplabda pályáin 

A Nyugat-Balatoni Regionális Sportcent-
rum Egyesület röplabda szakosztályában 
már májusban újraindult az élet. A gyerekek 
a strandröplabda sportággal ismerkedhet-
tek két hónapon keresztül, edzéseket tar-
tottunk, júniusban pedig kéthetes intenzív 
edzőtáborban vehettek részt. A gyenesdiási 
Játékstrandon mind a négy korosztályban 
versenyt rendeztünk. A NYBRSE idén 150 
tonna homokkal feltöltötte és felújította a 
négy strandröplabda pályát, valamint telepí-
tésre került pályázat révén egy 124 fős mobil 
lelátó is. A munkánk méltó lezárásaként idén 
elsőként szervezhettünk a Magyar Röplabda 
Szövetség által minősített 4 csillagos U16-os 
utánpótlás tornát, így Gyenesdiás újra felke-
rülhetett a magyarországi strandröplab-
dázás térképére. A Gyenesdiás Szezonnyitó 
Strandröplabda Kupát június 20-án rendez-
tük. Előzetesen 31 csapat nevezett, amelyből 
ranglista alapján 18 csapat juthatott be. Így a 
korosztály legjobbjai jöhettek versenyünkre, 
ami előre biztosította a magas színvonalú 
játékot. Az egyesületünk színeiben 4 hazai 
csapatot indíthattunk. A verseny kemény 
és színvonalas küzdelmet hozott a résztvevők 

közt, ahol Bődi Panka- Egri Lili párosunk 
egyetlen 2:1 arányú vereséggel az 5. helye-
zést szerezte meg. A többi párosunk életük 
első strandröplabda versenyén vettek részt, és 
szépen helyt álltak. A Bődi – Egri páros egész 
évben korosztályukban folyamatosan ver-
senyeznek, hogy kivívják a jogot az U16-os 

országos döntőbe kerüléshöz. 
A július 3-án 41 csapat-
tal megrendezett Gödöllő 
KSE Kupán a ranglista 
első 30 versenyzője között a 
lányok 3. helyezést értek el, 
ezzel ismét előrébb léptek a 
ranglistán. Idén augusztus-
ban tervezünk még egy fel-
nőtt országos „B” kategóriás 
és egy utánpótlás verseny 
megrendezését is, amennyi-
ben a körülmények lehetővé 
teszik. 

Ertl Blanka

Férfi labdarúgóink is elkezdték 
a felkészülést a bajnokságra

Az utolsó megyei I osztályú labdarúgó mér-
kőzést március 14-én játszotta a gyenesdiási 
felnőtt férfi csapat és 2-0-ra nyert Zalalövő 

ellen. Érezni lehetett, szünet fog következni. 
Arra kevesen gondoltak, hogy ez a bajnok-
ság utolsó mérkőzése is egyben. A harmadik 
helyen zártuk a 2019/2020-as bajnokságot 38 
ponttal, egy mérkőzéssel kevesebbet játszot-
tunk, mint az előttünk álló 2. Csács NSE (39 
pont), és az 1. Gellénháza (40 pont). A szövet-
ség nem hirdetett bajnokot a szívünkben így is 
sporttörténelmi sikert értek el labdarúgóink.

- A bajnokság félbeszakadásakor a csapat a 
harmadik helyen állt – kezdte beszélgetésün-
ket Kocsis Norbert edző, majd így folytatta 
-, ez számunkra a legrosszabbkor történt, 
feljövő ágban voltunk és egy mérkőzés-
sel kevesebbet is játszottunk. Ha be tudtuk 
volna fejezni a bajokságot úgy gondolom 
mindenképp dobogón végeztünk volna. Az 
érem színét a pillanatnyi forma és a szeren-
cse döntötte volna el. Nagyon sajnálom, hogy 
így alakult, hiszen sporttörténelmet írtunk 
volna. Gyenesdiáson még nem volt csapat 
a megyei első osztályban amelyik ilyen jó 
eredményt ért volna el.

- Milyen változások történtek a nyáron?
- Az elmúlt hónapokban jelentősen átala-

kult a keret. Bolla László, Nagy Richárd, 
Acél Viktor, Hetesi Patrik Teskándra iga-
zoltak, Szi-Péter József Zalaszentgrótra 
készül, Kiss Balázs befejezte a versenyszerű 
labdarúgást, Tóth Roland és Kovács 
Dominik főiskolai tanulmányaik miatt nem 
állnak rendelkezésre. Sikerült stabilizálni 
a helyzetet igazolásokkal és ezzel úgy 
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

AVAR- ÉS KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSÉNEK TILALMA

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot és 
Ingatlan Tulajdonosokat, hogy Gyenesdiás 
közigazgatási területén a hatályos helyi ren-
delet értelmében egész évben TILOS az 
avar- és kerti hulladék égetése. 

Tisztelt Szállásadók!

Ahogy már korábban is tájékoztattuk 
Önöket, 2020. évben a vendégektől nem kell 
beszedni az idegenforgalmi adót (IFA), azon-
ban a korábban megszokott módon minden 
hónap 15-ig be kell vallani az idegenforgalmi 
adóbevalláson az eltöltött vendégéjszakákat. 
A bevallás benyújtásának rendszeressége 
kiemelten fontos az önkormányzatok szá-
mára, hiszen csak a bevallott összeg után 
tudják minden hónap 20-ig lekérni az állami 
támogatást, ezért ez mindannyiuk felelőssége. 
Az állami támogatás az önkormányzatok 
működéséhez elengedhetetlen. 

Kérem Önt, ha Ön szállásadó, minden-
képp vallja be a megszokott módon az 
IFA-t adott hónap 15. napjáig!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Nemzeti 
Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendsze-
res vezetése szintén kötelező, e kötelezettség 
ellenőrzését a hivatal kiemelt feladatának 
tekinti, az ellenőrzések 2020. július 15. nap-
jától rendszeresek lesznek. 

Sebességkorlátozás!

40-km es sebességkorlátozás lépett érvénybe 
Gyenesdiáson, a Balaton utcában! 

Kérjük a szabályos közlekedés betartását!

Közlekedési problémák.

Sajnos településünkön, több helyen is soro-
zatos közlekedési szabályszegések történnek. 

Ezért felhívjuk a balesetveszélyek elhárítása 
miatt a lakosság figyelmét, hogy a

A lakó pihenő övezetben Lakó-pihenő öve-
zetbe csak a következő járművek hajthatnak 
be (nem teljes felsorolás)

a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat 

szállító személygépkocsi, a személygépkocsi 
kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett 
legnagyobb össztömegű gépkocsi, a beteg-
szállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros 
tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segéd-
motoros kerékpár, állati erővel vont jármű és 
kézikocsi, a kommunális szemét szállítására 
szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást 
végző legfeljebb 3500 kg megengedett leg-
nagyobb össztömegű tehergépkocsi, 

c) az ott lakók és oda költözők költöztetését 
végző tehergépkocsi, 

d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító 

tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
A lakó-pihenő övezetben járművel legfel-

jebb 20 km/óra sebességgel szabad közle-
kedni!

Az egyenrangú kereszteződésekben 
jobbkéz szabály érvényes, erre fokozottan 
figyeljenek!

Továbbá a település egész területén a 
sebességhatárok betartására kérjük foko-
zottan figyeljenek.

Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy 
a természetes fürdővizek minőségi követel-
ményeiről, valamint a természetes fürdőhe-
lyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai 
alapján a strandok területén a fürdési sze-
zonban horgászni TILOS!

Felhívás házszámtábla kihelyezésére 
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában prob-
lémát jelent az ingatlanok beazonosítása a 
házszámok hiányos, nem megfelelő, nem 
kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több 
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem 
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok 
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbe-
sítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató 
munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 

tulajdonosa köteles az ingatlant házszám-
táblával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezé-
séről, szükséges cseréjéről, megrongálódása 
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulaj-
donos saját költségén köteles gondoskodni. 
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen 
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon 
kell elhelyezni.

Kérjük, saját és mások érdekében is helyez-
zenek ki épületükre házszámtáblát!

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 
gondoskodnak, százötvenezer forintig ter-
jedő közigazgatási bírsággal sújthatóak! 

Strandigazolvány

A strandigazolványok érvényesítése és 
kiváltása a Polgármesteri Hivatalban tör-
ténik csütörtöki és pénteki napokon (8-16 
óráig).

Új strandigazolvány kiváltása esetén egy 
évnél nem régebbi fénykép és lakcímkártya 
szükséges. A regisztrációs díj felnőtt számára 
1000 Ft,- gyermek számára 500 Ft,-.

Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz 
négy családtag részére válthatnak ki strand-
bérletet, ha befizeti a helyi adót és a fürdő-
egyesületi tagdíjat. A fürdőegyesületi tagdíj 
befizetéséről szóló igazolás valamint a szemé-
lyi igazolvány bemutatásával tudják a strand-
igazolványt kiváltani. A harmadik és minden 
további kiskorú gyermek mentesül a strandiga-
zolvány kiállításáért fizetendő díj alól.

gondolom a jövőre nézve is lehetnek vérmes 
reményeink. Schmitz Dávid az ifjúsági 
csapatból került fel, Nedelkó János Hévízről 
jött és tárgyalunk csapattársával Horváth 
Márióval, Nagy Bendegúz a Pénzügyőr 
csapatából Budapestről, míg Czimondor 
Péter Marcaliból, Kubicsek Barna Cserszeg-

tomajról, Bertók Bence Keszthelyről érkez-
tek hozzánk.

Az edzéseket három hete kezdtük el és 
közben két edzőmérkőzésen is túl vagyunk, 
mindkettőt megnyertük. Körmend ellen 5-2-
re, Marcalit 3-2-re győztük le. A játék még 
hagyott kívánnivalót maga után, de láttam 

már biztató jeleket a jövőre nézve. Augusz-
tus 15-én indul a bajnokság, előtte héten 
kupamérkőzésre kerül sor, ha a körülmények 
engedik. A sorsolás még nem ismert. Célunk 
az első hatba kerülés és ott szeretnénk minél 
előrébb végezni.

Góth Imre
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Pályázat a helyi népi építészeti és kultúr-
történeti értékek támogatására.

A pályázat általános feltételei: A támogatás 
a népi építészeti emlékek, hely- és kultúrtör-
téneti örökség megőrzése érdekében kerül 
kiírásra, pl. nádfelújítás, homlokzat felújí-
tás, nyílászárók cseréje, falszigetelés, stb. 
A pályázatot Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzatának Környezetvédelmi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottsághoz kell benyújtani. 
A határidőn túli, tartalmilag nem megfelelő 
pályázat érvénytelennek minősül. A keret-
összeg vissza nem térítendő támogatás. A 
pályázathoz önerő szükséges, amelynek mér-
téke 50%. A pályázat tartalmi követelményei: 
A pályázó adatai (név, cím, hrsz., levelezési 
cím, telefonszám) Általános feltételei: Felújí-
tás előtti és utáni állapotról fotódokumentá-
ció, felújítás leírása, költségvetés, elkészülés 
határideje, pályázott pénzösszeg felhaszná-
lásának módja. A pályázott teljes összeget 
számlával kell igazolni. Érdeklődni és adat-
lapot lehet kérni a pályázattal kapcsolatban: 
Samu Zoltán 516 - 001. Beadási határidő: 
2020. augusztus 15. 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Környezetvédelmi és Településfejlesz-
tési Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás 
Nagyközség közigazgatási területén az 
alábbi kategóriákban: 

1. „Legzöldebb” udvar (örökzöldek, tuják, 
cserjék) 

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

és dekorációjú) 
4. „Leggondozottabb, legtisztább” utca, 

utcaszakasz 
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok 

ösztönzése kulturált, környezetbarát, ven-
dégváró környezet kialakítására, zöldterüle-
tek növelésére és virágosítására, fásításra, a 
településkép, különösen a lakókörnyezet esz-
tétikus megjelenítésére. A zsűrizés augusz-
tus hónapban történik. Írásban, e-mail-ben 
(gyenesmuszak@tonline.hu) jelentkezhet-
nek: ingatlantulajdonosok, kereskedelmi 
egységek. Szomszédok, barátok, ismerősök 
is nevezhetik az általuk legszebbnek ítélt 
kertet. Kérjük Önöket, hogy a fotókat legké-
sőbb 2020. augusztus 1-ig küldjék meg a fent 
megadott e-mail címre a pályázó és az ingat-
lan adataival együtt. A nyerteseket értékes 
ajándéktárgyakkal jutalmazzuk a fődíj pedig 
50.000 Ft-, értékű növényvásárlási utalvány.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2020. július 
2-án tartotta legutóbbi rendkívüli testületi 
ülését. 

Az első napirendi pontban a vészhelyzet-
ben hozott polgármesteri döntéseket vizsgálta 
felül és fogadta el a testület (ezekről a dönté-
sekről korábbi lapszámainkban tájékoztattuk 
az érdeklődőket). 

 A második napirend keretében az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló 3/2019. (II.27.) számú rendeletének 
módosítására került sor. A rendeletben 
a képviselő-testület által jóváhagyott 
változások kerültek átvezetésre.

 A harmadik napirendi pontban a 2019. 
évi költségvetésének zárszámadását fogadta 
el a képviselő-testület. Polgármester úr 
elmondta: A februári ülésen az a döntés 
született, hogy takarékos és racionális dön-
téseket kell hozni. Mind az intézményve-
zetőktől, mind a községgazdálkodástól ezt 
kérte. Így született meg az a döntés, amely 
mintegy gazdasági mentőcsomagként került 
a testület asztalára. Bízik abban, hogy állami 
kompenzációval, a belföldi turizmus ked-
vező alakulásával minden visszakerülhet a 
régi kerékvágásba. Ettől függetlenül valame-
lyest mindenképpen csorbul a költségvetés. 
Büszke arra, hogy valamennyi intézmény 
összes dolgozóját sikerült megtartani; ter-
mészetesen a jutalomkeret felfüggesztésre 
került. A dolgozók minden intézményben 
helyt álltak abban a munkavégzésben, amit a 
szükségszerűség megkívánt. Megköszönte a 
járványügyi dolgozók munkáját, köszönetet 
mondott azoknak, akik részt vettek a masz-
kok elkészítésében. Egyetlen személyt sem 
vesztett el a település a Covid-19 járvány 
következtében. Voltak betegek, hatósági 
karanténba helyezett személyek. A rendszer 
jól vizsgázott, nem kellett a településen sem 
a kormányzati intézkedéseknél szigorúbb 
döntéseket hozni. A strandok megnyitásra 
kerültek; a június – július hónap optimiz-
musra adhat okot. Jelenleg az idegenfor-
galmi adót nem kell megfizetni a vendégek 
után, viszont a bevallást ugyanúgy meg kell 
tenni. Ezt a hivatal ellenőrzi, ezért itt is fel-
hívjuk a szállásadók figyelmét a bevallási 
kötelezettség teljesítésére.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 
2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 1.356.614.819 Ft bevétellel és 
974.372.531 Ft kiadással, 624.282.985 Ft 
helyesbített maradvánnyal hagyta jóvá.

 A negyedik napirend keretében az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati 
rendeletének módosítására került sor. Itt 
szintén az évközben történt és testület 
által jóváhagyott módosítások kerültek 
átvezetésre. A folyamatban lévő pályázatokat 
a testület áttekintette. Polgármester úr tájé-
koztatta a képviselő-testületet, hogy július 
végére (???) várható az orvosi rendelő befe-
jezése., illetve a testület tájékoztatást kapott 
arról, milyen támogatások érkeztek, melyek 
a költségvetést is érintik. Az új Magyar Falu 
program étkezde építésére biztosít lehető-
séget, ahol új közösségi tér is kialakulhat. 
Útburkolat építésére 30 MFt-os pályázat 
került benyújtásra. Jelenleg két pályázat 
támogatja a rendezvényeket, melyeket 
a Festetics Vágta illetve a Borsétány 

megrendezésére kíván az Önkormányzat 
igénybe venni. Továbbra is arra kért minden 
intézményt, hogy racionális gazdálkodással 
vigyék a működést, mindenképpen költség-
kereten belül kell maradni. 

A tankerületi (sportcsarnok) és a befek-
tetői (szálloda) beruházás szeptember 
hónapban elindulnak. A következő két esz-
tendőben 7-8 milliárd Ft-os érték realizáló-
dik Gyenesdiáson. 

A Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, 
hogy az eredeti költségvetésben a nyári idő-
szakban 150 MFt-os önként vállalt feladat 
megvalósítása szerepelt, amelyet a képvi-
selő-testület tartalékba helyezett. A realizá-
lódott bevételek figyelembevételével ezeket 
a feladatokat vissza kellene helyezni. A 
járvány még sajnos nem zárult le, látható, 
hogy a környező országokban már vissza-
tért, amely nagyban befolyásolja a belföldi 
turizmust. 

 Az ötödik napirendi pontban – zárt ülés 
keretében - közterület-használatot elutasító 
határozat elleni fellebbezést bírált el a tes-
tület.

A hatodik napirend keretében költség-
vetésben nem tervezett fejlesztési kiadásról 
döntött a testület (étkezdénél elhelyezett sze-
méttároló felújítása)

A hetedik napirend keretében 
önkormányzati utak fejlesztése tárgyú 
pályázat benyújtásáról döntött a képviselő-
testület. A projekt teljes költségvetése: 
Bruttó: 21 687 107 Ft, ebből támogatás: 
16 265 330 Ft, szükséges önerő összege: 
5 421 777 Ft.. Az önerő összegét a képvi-
selő-testület 2020. évi költségvetéséből, az 
általános tartalék terhére biztosította. 

A nyolcadik napirendi pontban Dornyai 
utcai forgalomtechnikai munkálatok meg-
rendeléséről döntött a képviselő-testület, 
508.000 Ft összegben. 

A kilencedik napirendi pontban tárgyalta 
a képviselő-testület a Pásztorház felújítását. 
A testület megállapította az állagmegóvás 
szükségességét, melyre további árajánlatok 
beszerzése szükséges.

A tízedik napirend pontban az iparte-
rületen újonnan kialakított 6 db ingatlan 
értékesítéséről döntött a testület. A kiala-
kított ingatlanokra már számos vállalkozó, 
vállalkozás vételi ajánlatot tett, azon-
ban az ingatlanok végleges kialakítása, 
ingatlannyilvántartásba való bejegyzése 
most vált véglegessé, így az ingatlanok meg-
hirdethetőek, az értékbecslés is megtörtént. 
A testület felhatalmazta a polgármestert az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti pályázati 
felhívás közzétételére.

A képviselő-testület munkaterv szerinti 
ülését 2020. szeptember 29-én, 18:00 órai 
kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2020. 
I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól

2.) Bakonyerdő Zrt. tájékoztatója a telepü-
lésen végzett fejlesztésekről
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN 

IN GYENESDIÁS 

Jeder ist herzlich willkommen! 

(Wir bitten um Verständnis, falls wir 
möglicherweise Änderungen vornehmen 
müssen, da wir noch nicht wissen, welche 
Einschränkungen sein werden.) 

 
 
Freitag, 24. Juli, 18 - 23 Uhr: Die 

Strandnacht am Diáser Spielstrand (Játék-
strand) 

Der ungarische Bäderverband veranstaltet 
dieses unterhaltsame Spektakel bereits seit 
einigen Jahren. Gyenesdiás ist wieder dabei! 
Wir warten schon alle auf den nächtlichen 
Spaß am Strand mit vielen Überraschungen! 

Eintritt frei!  (Die Strandkasse ist bis 19 Uhr 
geöffnet) 

 
  
Samstag 25. + Sonntag 26. Juli, 10 – 18 

Uhr: „MASTAFF” Hundeausstellung 
Der ungarische Verein für American 

Staffordshire Terrier organisiert am letzten 
Juli-Wochenende eine Ausstellung auf dem 
Kárpáti-Platz neben dem Markt. Der Ameri-
can Staffordshire Terrier ist eine mittelgroße, 
kurzhaarige Hunderasse, ehrlich, freundlich, 
einfach, agil und temperamentvoll. Diese 
Hunde sind aufmerksam, sehr mutig, 
hartnäckig und ausdauernd. Sie sind sehr 
loyal gegenüber ihrer Familie und (im 
allgemeinen) ziemlich folgsam. 

Weitere Information: Vasszi Zoltán: +36 
70/420-2667 

 
  
 29. Juli, 5. Aug., 12. Aug., 19. Aug., 20 – 

22 Uhr: Musikabende im Gemeindehaus 
Hörgenuss ist garantiert bei dieser beliebten 

Veranstaltungsreihe, wenn den Zuhörern  
mittwochs im Gemeindehaus eine bunte 
Musikvielfalt von Klassik bis Jazz geboten 
wird. 

Musikliebhaber kommen bestimmt auf 
ihre Kosten. Bei dieser Programmreihe sind 
verschiedene Stilrichtungen vertreten, um M
usikfreunde unterschiedlichsten Geschmacks 
zu verführen. 

Der Eintritt ist frei. Alle sind herzlich 
willkommen! 

 
  
Dienstag, 4. August, 18.00 Uhr: 

Gemäldeausstellung im Gemeindehaus 
Attila Szabó (Pacso) ist ein Kunstmaler aus 

Keszthely. Zur Eröffnung seiner Ausstellung 
mit dem Titel „Transit” lädt die Klub-
Bibliothek alle Interessenten ein.  

  
KORZÓ- Abende auf dem Kárpáti-

Festplatz (neben dem Markt) 
6. – 8. August ab 19.00 Uhr 
Fetzige Sommerabende in Gyenesdiás. 

Freuen Sie sich auf tolle Musik, tolle Bands 
und Tanz bis in die Nacht. Der Eintritt ist frei! 

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. 
Die Wirte vom Markt bieten auch an diesen 
drei Tagen ihre kulinarische Köstlichkeiten 
weit über Pommes und Bratwurst an, ebenso 
eine große Auswahl an Getränken. Wer also 
Musik, Tanz, gutes Essen und Trinken und 
nette Gesellschaft mag, ist hier in Gyenesdiás 
genau richtig. 

Detaillierte Programminformationen im 
Tourinform-Büro. 

 
  
Sonntag, 9. August ab 10 Uhr: Amateur 

Autocross Rennen 
Ort: Szoroshadi utca, Off-Road-Strecke 
Ganztägige Sportveranstaltung für die ganze 

Familie mit spektakulären Programmen. 
Alle sind herzlich willkommen!. 
10 .00 – 11.00: Training 
ab 11 Uhr: Rennläufe 
Spektakuläre Crashs und sensationelle 

Überschläge
Eintrittspreise 2020: 
Erwachsene:   1.500 Ft 
Bis 14 Jahre:   1.000 Ft 
0-6 Jahre: gratis
Parkplätze stehen zur Verfügung. Der 

Veranstalter wünscht gute Unterhaltung! 
 
  
Samstag, 15. + Sonntag, 16. August von 

10 – 19 Uhr: Festetics Pferderennen 
Es ist wieder soweit! Das Festetics Pferde-

rennen, der Vorlauf des Nationalen Reiter-
festivals lockt die Besucher mit spannenden 
Qualifikationsläufen und vieles mehr! 

Dieses Jahr wird das Festetics Pferderennen 
schon zum 11. Mal in Folge in Gyenes-
diás veranstaltet.  Alle Pferdeliebhaber 
und Pferdesportfans sind zum ganztägigen 
Reitturnier herzlich willkommen. Eine 
spektakuläre zweitägige Veranstaltung für 
Groß und Klein! 

Samstag, 15. August ab 10 Uhr in Keszt-
hely: Festetics Schlossmuseum und Park: 

Kinderprogramme, Spielklub, bunte 
Vorführungen, Konzert 

Sonntag, 16. August ab 10 Uhr  in Gyenes-
diás: Faludi Wiese, Festetics Pferderennbahn: 
Spannende Pferderennen, Kinderprogramme, 
Reitervorführungen, ein buntes Programm für 
die ganze Familie. 

18.00 Uhr Endlauf 
 
  
Programmvorschau anlässlich des 

St.Stephans-Tages 
Mittwoch, 19. August ab 8.00 Uhr: Brot 

backen im Hirtenhaus 
Donnerstag, 20. August: Heilige Messe in 

der Diáser Kirche 
Donnerstag, 20. August: Rockin’ Dream 

Beach Party mit einem traumhaften Programm 
für Groß und Klein am Diáser Spielstrand, 
Cocktail-Party bei der Dream Beach Cocktail 
Bar.  

Um 21.00 Uhr: Feuerwerk am Strand 
 
Der 20. August ist Nationalfeiertag. 

Alle Geschäfte und Dienstleister haben 
geschlossen – außer Restaurants.  

 
  
Samstag, 22. August: Klassz a pARTon! – 

Klassik am Gyenesdiáser Spielstrand 
(bei Regenwetter auf dem Marktplatz) 
17.00 Uhr: Jugendkonzert des Ewald Brass 

Ensembles 
20.00 Uhr: buntes Musikprogramm 

der HolddalaNap-Band im Rahmen des 
Programms „Danke Ungarn!” 

Tolle Konzerte und Programme mit 
fröhlichen klassischen Stücken für die ganze 
Familie am Diáser Spielstrand (Játékstrand). 
Musikliebhaber kommen bestimmt auf ihre 
Kosten. 
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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

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI 

FŰTÉS 
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697
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Alázat és hit…
E kettő nélkül nem lehet ikont festeni! - 

vallja Zolcsák Miklós Ikonfestő atya, aki 
Gyenesdiáson már 10 éve vezeti be  az ikon-
festés különös, misztikus, spirituális világába 
azokat, akiknek  belső élete is egy  lelki meg-
tisztulás felé halad és sorsuk ide vezérli őket.

Az ikonfestés nem technika kérdése, - belső 
meditatív állapot, elmélyülés, egy őszinte 
lelki gyakorlat.

A képek mély imádságból születnek. Az 
ikonfestő minden esetben közvetítő, aki az 
ikonfestés szigorú szabályait, törvényeit 

követve alkot és hozza 
létre az ikont, a képmást!

Az ikon titka a 
belőle áradó figyelem!  
Bevonja a szemlélőt a 
képbe, egy ablak lesz az 
ikon, melyen át az égi 
világba pillanthatunk. 

A hit által jelenvalóvá 
válik előttünk akit az 
ikon ábrázol. Az előtte 
imádkozó saját lelküle-
tét látja.

A helyszín  is méltó 
és  megfelelő keretként 
szolgálta a csendes elvo-
nulásra érkezőket.  A gyenesdiási Karmelita 
Nővérek Kolostora ad/adott otthont minden 
évben az ide érkezőknek. A mindennapi 
imádság helyszíne korábban a kápolna, ebben 
az évben  Isten háza - a templom volt.

Az első években 5-6 fővel indult ikonfestő 
tábor, ebben az évben 22 főt vett a szár-
nyai alá, miközben nemzetközivé nőtte 
ki magát. A résztvevők szerte az országból 
valamint Német- és Horvátországból érkez-
tek. - tájékoztat Hermanné Jávor Gabriella, a 
tábor szervezője, aki maga is egy csoda!

Ő volt az aki tíz évvel ezelőtt régi vágyát 
váltotta valóra Miklós atya és a Balatonederi-
csi Ákos atya segítségével . Ők hárman terem-
tették meg  Gyenesdiáson az Ikonfestő tábort! 
Külön köszönet Deák Ákos gyenesdiási plé-

bánosnak, aki erre az időszakra befogadta 
Miklós atyát és családját, ezzel lehetőséget 
teremtett a tábor elindulásához.

Az idei év fő témája:  Istenszülő Öröm-
hírvételének  Ünnepe (Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ikonja)

Természetesen ha valakinek látomásként 
más isteni téma jelent meg és lélekben felké-
szült rá, akkor azt foglalta képbe, megmutatva 
Isten világának világosságát és szépségét.

Az elkészült ikonokat Ákos atya szentelte 
meg, az érdeklődők egy hónapig megte-
kinthetik a gyenesdiási Községháza nagy-
termében, ezzel hozzájárulva, elérve az ikon 
célját:  az Isten és ember közötti kapcsolat 
megteremtését. 

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

DRÁVA MENTI MAGYAR DINNYE,
BÁLINT KERTÉSZET. 

NAPI LEGKEDVEZŐBB ÁRON. 
MÉZÉDES!

Vénusz étolaj 549 Ft/l
Coca-Cola termékek 1,75l 359 Ft/db

Sió gyümölcslevek 1l  299 Ft/l
Import trappista sajt  1299 Ft/kg

Nyitva: H-P 6.00-19.00; Sz: 6.00-16.00; V: 6.00-12.00

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

Nyitva: H-P: de.:9-12, du.:14-17 • email: pelsooptika@gmail.com

Az akció érvényes 2020.07.09-től 07.31-ig.

Fényre sötétedő lencsék Fényre sötétedő lencsék 
-20% kedvezménnyel-20% kedvezménnyel

Dioptriás Dioptriás 
napszemüveg lencsék napszemüveg lencsék 

-20% kedvezménnyel-20% kedvezménnyel
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT 
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

OTP szép kártya és egészségkártya elfogadás!


