
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2023. február XXXIV. évfolyam, 2. szám 
Megjelenik: február 17-én

2023. január 27-én, pénteken 17 órakor a 
Községháza nagytermében került megrende-
zésre a 10. Vállalkozói Évindító Pohárkö-
szöntő rendezvény a nagyközség és térség 
vezető vállalkozásainak, közigazgatási, ható-
sági, egyházi, oktatásügyi és civil szerveze-
teinek vezetőivel. Az estet a Festetics György 
Zeneiskola Vonyarcvashegyi növendékeinek 
műsorszámai nyitották, majd Szabó-Kövi 
Kamilla tolmácsolásában Mezei Mariann Néha 
című verse hangzott el.  Gál Lajos polgár-
mester ünnepi beszédében megemlékezett a 
nagyközségben tavaly megvalósult fejlesz-
tési eredményekről és kitért az áthúzódó 
ezévi önkormányzati fejlesztési feladatokra. 

„2022-ben a nagyközség életét látványos 
nagyberuházások, elismert művészek és 
programok, összetartó közösségek és klíma-
védelmi intézkedések jellemezték. Sikeresen 
zártuk önerős és pályázati fejlesztéseinket. 

Májusban a Nagykanizsai Tankerület beru-
házásában került átadásra a mintegy másfél 
milliárd értékű új, korszerű tornacsarnok, 
képzőművészeti alkotóház és számos szak-
tanterem, majd a hónap végén egy újabb 
gyöngyszem, a 170 éves Miska-pince látott 
napvilágot a Pék házaspár értékmentő mun-
kájának köszönhetően. Nyár elején hiány-
pótló önerős beruházásként épült meg az 
egykori Coop- ABC tetőterében az új műve-
lődési ház és melegítő konyha. Novemberben 
településünkre költözött a hazánkban egye-
dülálló Surbi’s verklimúzeum több mint 600 
zenegéppel. Kulturális téren neves művészek 
tették tiszteletüket településünk színpadjain.

Büszkék vagyunk arra, hogy az idei évben 
immár az V. Gyenesdiási Antológia ver-
seskötet, továbbá a Gyenesdiás Művelő-
déstörténete, IX. Monográfia kötetként is 

folytatás a 2. oldalon

Programajánló
2023. február 21. kedd, 18 óra 

Húshagyó keddi fánkparti  
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. február 24. péntek, 17.30 
Így írunk mi 
Kötetlen csevejek irodalomról és az életről 
A beszélgetéseket vezeti: Szálinger Balázs, 
József Attila-díjas költő 
Vendég: Fehér Béla író, újságíró 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. március 3. péntek 15.00 
A Kapernaum Szeretetotthon 
kézműveskedő lakóinak kiállítása 
Helyszín: Községháza

2023. március 6. hétfő, 17.30 
Klasszikusok más ritmusban – Kiss Tamás 
előadása 
Helyszín: Községháza

2023. március 8. szerda, 18 óra 
Nőnapi köszöntő és műsor 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. március 11. szombat 
Gergely Nap 
Helyszín: Általános Iskola és Községháza

2023. március 14. kedd, 17 óra 
Március 15-i megemlékezés 
Helyszín: Iskola és Hősök kertje

2023. március 16. csütörtök, 18 óra 
Aranyosi Péter és Szép Bence stand-up estje 
Helyszín: Ligetplex Cinema

2023. március 17. péntek, 17 óra 
Olasz Ferenc kiállítása 
Helyszín: Községháza

2023. március 18. szombat 
Lepke túra

2023. március 25-26. szombat-vasárnap 
Újszövetség maraton  
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. március 24, péntek, 18 óra 
Traccsparti 
Vendég: Kerekes Vica 
Helyszín: Községháza

2023. március 31. péntek  
Piacnyitó és Gyümölcsoltó Nap 
Helyszín: Piac

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

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 13.

Gyenesdiás takarékos és zöld utakon…

Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, Hársfalvi György és Jankó Rozália kitüntetettek, Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, Hársfalvi György és Jankó Rozália kitüntetettek, 
Nagy Bálint közlekedési államtitkár a térség országgyűlési képviselőjeNagy Bálint közlekedési államtitkár a térség országgyűlési képviselője
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megjelenhetett és örömteli, 
hogy Gyenes Néptánc Együt-
tesünk 25. évét fantaszti-
kus előadással ünnepelte a 
teltházas Balaton Színház-
ban. Testvértelepüléseink-
kel az idei évben a jövő évi 
15 éves csíkszenttamási és 
20 éves gaali jubileumokat 
készítettük elő jó hangu-
latú találkozásaink során.  
Igazán megnyugtató, hogy 
Dr. Anagyalné Dr. Tótok 
Mária körzeti gyermekorvos 
áprilisi érkezése óta ismét 
jó kezekben van a gyerme-
kek betegellátása, Kerekes 
Zoltán plébános úr nyár végi 
szolgálatával egy új, erős, 
karizmatikus lelki pásztor és 
gyarapodó egyházközösség 
is biztosított.  

Infrastuktúrális beruházá-
sok terén több kormányzati 
támogatást élvező fejlesztés is megvalósult, 
melyekből kiemelendő a Gyenesi és Diási 
strandokat összekötő vízparti sétány és 
kerékpárút, az innovatív csapadékgyűjtést 
ösztönző Life Logos lakossági pályázat, 
a Living Gardens és a „Zöldben látjuk a 
jövőt” zöldterület-fejlesztés eredményei. 
Strandjaink az idei főszezonban is öt csilla-
gosra vizsgáztak, a Diási Játékstrand immár 
másodszor nyerte el „A Balaton legzöldebb 
strandja” címet, míg a Gyenesi Lidóstrand 
a klímavédelmi intézkedések miatt „Zöld 
Béka” díjban részesült.

Megvalósult a gyenesdiási horgásztanyák 
fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasz-
nosítása, valamint Gyenesdiás III. nyomásfo-
kozójának közös tervei is meglettek.

Jövő évi céljainkat tekintve önkormányza-
tunk fontos feladata a működőképesség meg-
őrzése, a rezsiköltségek csökkentése, kigaz-
dálkodása; az energiata karékosság és ener-
giabiztonság megteremtése; a dolgozóink 
megtartása és megbecsülése, valamint a 
környezet és ökotudatosság. Az utak állapo-
tának rendezése mellett, az új, méltó közte-
mető kialakítása nagyon nagy célunk. Akár-
csak az iparterület bővítése és összekötése 
a keszthelyi gazdasági övezetekkel, közös 
portfóliók kigondolásával.  Közös kivezető 
út megépítése a feltárás biztosításához. A 
fejlődő iparterületre olyan vállalkozások 
befogadása, melyek nagy hozzáadott értéket 
termelő és előállító beruházásokat valósí-
tanak meg. Jövő évi céljaink között szerepel 
a strandjaink dinamikus, minőségi turisz-
tikai családbarát továbbfejlesztése, valamint 
fontosabb települési közutak, gyűjtő utak 
aszfaltozása, rendezése. A plébániaudvar 
és közösségi terének megújítása is komoly 
célja közösségünknek, melyben tisztelendő 
úrral közösen gondolkodunk. A Talabér-féle 

Vízimalom környezetének fejlesztése, közös-
ségi pajtaépület megépítése is áthúzódó 
feladatunk, melyet a civil közösség bevoná-
sával szeretnénk megvalósítani, élettel, tar-
talommal megtölteni. Nagyon nagy célunk 
egy Balaton-parti térségi vonzerőt kifejtő 
létesítmény az Aquatica dombkilátó, meg-
építése a gyenesi Lidóstrand mellett. Ehhez 
egy komoly TOP+ támogatást remélünk… 
Gyenesdiáson nagy várakozással tekintünk 
a jövőbe, hiszen a jelenleg is több nyertes 
pályázat, valamint önerős fejlesztés megva-
lósulása zajlik.”

Polgármester úr a továbbiakban büszkén tett 
említést a településhez kapcsolódó kimagasló 
hazai és nemzetközi sport, gasztronómiai 
sikerekről és köszönetet mondott Gyenesdiás 
vállalkozásainak, akik adóbefizetéseikkel és 
munkahelyteremtéssel rendületlenül erősí-
tik a nagyközség fejlődését.  Jövőbeni célok 
között polgármester úr továbbá hangsúlyozta 
az utak állapotának további rendezése mel-
lett, Gyenesdiás harmadik köztemetőjének 
kialakítását, valamint a klímatudatos fejlesz-
tések folytatását, a rezsiköltségek csökken-
tését, az energiatakarékosság és- biztonság 
megteremtését. Ünnepi köszöntőjének része-
ként Gyenesdiási Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete nevében két kitüntető 
címet adott át. 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete „Gyenesdiás Szol-
gálatáért” kitüntető címet adományozta 
Jankó Rozália részére több évtizeden 
keresztül kifejtett kimagasló munkájáért, a 
Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hiva-
talban végzett szakmai munkájáért, példa-
értékű hivatástudatáért, szakmai alázatáért 
és felkészültségéért, a település érdekében 
végzett példaértékű munkájáért.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete „Gyenesdiás Nagy-
községért” kitüntető címet adományozta 
Hársfalvi György részére a több évtizeden 
keresztül kifejtett magas színvonalú, példa-
értékű és eredményes munkájáért, a József 
Attila Művelődési Ház működésének magas 
színvonalon történő vezetéséért, Gyenesdiás 
közösségi és művészeti életében kifejtett pél-
daértékű tevékenységéért. 

Mindkettőjüknek ezúton is szívből gratulá-
lunk, nyugdíjas éveikhez jó egészséget és sok 
örömöt kívánunk!

Az esemény kiemelt vendége Nagy Bálint 
közlekedési államtitkár és a térség ország-
gyűlési képviselője volt, aki köszöntőjében 
kiemelte, hogy a jelenlegi világpolitikai kihí-
vások és nehézségek ellenére nagy jelentő-
sége van a közösségi összefogásnak, melyre 
az eddigi tapasztalatok alapján térségünk 
igazán büszke lehet.  

A hagyományőrző est nem jöhetett volna 
létre a vállalkozói támogatások nélkül, így 
ezúton is hálásan köszönjük a gasztronómiai 
felajánlásokat: 

Horváth Tihamér (Kehida Thermál Hotel), 
Szele Judit és  Pais István (Huminisz Kft), 
Karádi Szabolcs (Macchiato Kft), Kurusta 
Sándor (Vibex Hús Kft), Rózsahegyi Csaba 
(Rózsahegyi Kft), Rádi László (Rádi Pin-
cészet,) Romsics Bence (Romsics Pincé-
szet),  Dr. Simon Attila István,  Sorok Attila 
(Komáromy Pékség Kft),  Szánti József 
(Várak Völgye Sajt), Tihanyi Gergely 
(Tüskervár Kert Gyümölcslé), Vaszily Zsolt.  
Külön köszönjük Kiss Tamás karnagy úrnak 
és a fúvós növendékeknek a kitűnő darabokat, 
Szabó-Kövi Kamillának a gyönyörű szavala-
tot, Kalapos Istvánnak a színvonalas műsor-
vezetést.  Hálásan köszönjük Gyenesdiás 
Nagyközség Étkezdéje dolgozóinak a közre-
működésüket!

folytatás az első oldalról
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A József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár szeretettel vár minden 

érdeklődőt
Olasz Ferenc fotográfus, operatőr

“E jelben győzni fogsz...”
c. kiállításának megnyitójára
Helye: Gyenesdiás Községháza
Ideje: 2023. március 17. 18 óra

Megnyitja: Ruzsics Ferenc 
Zala Vármegye Önkormányzata 

alelnöke              
Közreműködik Hocz Veronika

Olasz Ferenc így vall magáról:
 Kincseket örökítettem meg az elmúlt 50 évben. A könyveimben 

és filmjeimben összegyűjtött szakrális emlékek felvillantják keresz-
ténységünk ezer esztendejét a legnyugatibb középkori templomoktól 
(Velemér, Mártonhely, Nagytótlak) a Felvidék (Selmecbánya, Lőcse, 
Kassa) szárnyasoltárain át a legkeletibb reneszánszig (Csíkmenaság, 
Székelyderzs, Gelence), örökre emlékeztetve a többnyire ismeretlen 
mesterek Isten-dicséretére. Ezek a művészeti emlékek az egyetemes 
kultúra részei, egy hittel és tehetséggel megáldott nép, a magyarság 
üzenetét hordozzák.

Képeim: meditációk… Hitről, csöndről, a lélek csöndjéről vallanak.
Egyetlen tétje volt életemnek: lehet-e ellenséges közegben, 

magyar- és emberellenes korban szembeszállni a sötétség erőivel és 
felmutatni a lélek fényét. Lehet-e képeimmel, könyveimmel, filmje-
immel valami vigasztalót mondani – mint ahogy a zene megvigasz-
tal –, lehet-e művészettel imádkozni.

Olasz Ferenc és felesége két esztendeje itt él Gyenesdiáson, szere-
tettel köszöntjük Őket!

A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel várja 
az érdeklődőket

2023. március 3-án, pénteken 15 órára
a Községháza nagytermébe

a gyenesdiási Kapernaum Szeretetotthon aranykezű 
lakóinak munkáiból rendezett kiállítás megnyitójára.

Megnyitja: Tencz Károly a Kapernaum Szeretetotthon igazgatója
Közreműködnek az otthon lakói

Idén is megrendezzük - Kerekes Zoltán plébánosunk támogatásával - az 
ökumenikus bibliaolvasó maratont, 

2023. március 25-26-án a gyenesdiási Községházán.
5-10 perces szakaszok felolvasására várjuk a jelentkezőket. 

Az új fordítású Szentírást használjuk. 
A bibliaolvasás helye: Községháza nagyterme, Gyenesdiás Kossuth u. 97. 

Kezdés: március 25. szombat, 13 óra 
Befejezés: március 26. vasárnap, kb. 11 órakor.

Szombaton és vasárnap is 11.30-kor szentmise lesz a szomszédos 
Szent Ilona kápolnában. 

A felolvasásra és a szentmisékre is szeretettel várunk mindenkit!
Érdeklődni, időpontot kérni a József Attila Művelődési Ház és Könyvtárban lehet. 

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507, 06/30-342-39-34
E-mail: harsfalvi.gyorgyne@gmail.com

Facebook: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
A felolvasás alatt megtekinthető Olasz Ferenc fotográfus, operatőr

„E jelben győzni fogsz...” című kiállítása.

mailto:harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
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A Magyar Kultúra Napja

Január 23-án tartottuk Gyenesdiáson a 
Községházán megemlékezésünket a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából. 

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünne-
peljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte be költemé-
nyét – a Himnuszt.

Az évfordulóval kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek.

A hagyományoknak megfelelően az ünnepi 
alkalomból GYENESDIÁS AZ ELMÚLT 
ÉVBEN címmel kiállítás nyílt a tavalyi 
évben készült, a település életét megörö-
kítő fotókból, valamint tárlatot rendeztünk a 
Kosárfonó Szakkör munkáiból is.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából ren-
dezett műsort a Gyenes Néptánc Együttes 
kis bemutatója, a Gyenesdiási Dalárda, a 
Gyenesdiási Népdalkör és a Községi Kórus 
témához illő dalai színesítették. 

Köszöntőt mondott Gál Lajos, Gyenes-

diás polgármestere, kinek beszédéből pár 
gondolatot emeltünk ki: 

„2023-as év: kultúrtörténeti vonatkozásait 
tekintve azonban nem „csupán” a kétszáz 
esztendővel ezelőtt született nemzeti stró-
fáink végett kiemelkedő dátum, hiszen a 
mai napig is a legismertebb és legnépsze-
rűbb költőnkként számon tartott forradal-
márunkra, Petőfi Sándorra és a 19. századi 
magyar drámaírás kiemelkedő irodalmi 
alkotójára, Madách Imrére is emlékezünk 
ezen különleges hármasság által meghatáro-
zott esztendőben.

Mi, Gyenesdiáson is fontos szerepet töltünk 
be egyetemes magyar kultúránk, de különös-
képpen a hiteles magyar kultúra és hagyo-
mányápolás megőrzésében. Mindannyiunk 
érdeke, hogy gyerekeink, már az iskolában 
büszkén magukba szívják a magyar kultúra 
és művelődés alapjait és felvértezzék magu-
kat az öntudatos magyar identitás páncéljá-
val.

Azonban a kultúra napja akkor válik igazi 
ünneppé, ha feladataink jegyében számve-
tést is készítünk:

- Ápoljuk és őrizzük-e szép anyanyelvün-
ket?

- Tiszteljük-e és továbbadjuk-e hagyomá-
nyainkat, népszokásainkat?

- Megtanítjuk-e gyermekeinket a tisztelet-
teljes köszönésre, a kulturált viselkedésre és 
öltözködésre, és az étkezések kultúrájára, az 
ünnepek kultúrájára, az imára?

- Neveljük-e gyermekeinket otthon az 
őszinte beszédre, a becsületességre, ember-
társaik iránti tiszteletre, együttérzésre, fele-
lősség-vállalásra, munkára?

- Neveljük-e őket a nyelv, a kultúra iránti 
szeretetre, tanulni vágyásra?

- Megtanítjuk-e őket a családjuk, a városuk, 
a hazájuk iránti szeretetre, tiszteletre?

A kultúra ugyanis nemcsak tudást és művelt-
séget hordoz, hanem erkölcsöt is. A magyar 
kultúra továbbadását senki más nem végzi el, 
csak mi magunk!

A Magyar Kultúra Napi est kellemes beszél-
getéssel és vendéglátással ért véget.

Mészáros Krisztina

Istenhitről, gyógyításról is mesélt 
Dr. Csókay András idegsebész 

Gyenesdiáson
2023. január 18-án este egy zsúfolásig meg-

telt mozi teremben hallhattuk Csókay pro-
fesszor úr megrendítő és egyben csodálatos 
másfél órás előadását.  

Csókay András a hazai orvostudomány 
egyik legkiemelkedőbb alakja, aki idegse-
bész társaival együtt sikeresen szétválasz-
tottak egy sziámi ikerpárt is. A Cselekvés a 

Kiszolgáltatottakért Alapítvány harmincöt 
fős magyar egészségügyi csapatával 2019. 
augusztus elején egy bangladesi sziámi iker-
párt választott szét sikeresen egy 30 órás 
műtét során.

Elmondása szerint mindez nem valósulha-
tott volna meg istenhit nélkül.

Az építőmérnökből lett idegsebész ma a 
világ egyik legismertebb szakembere, fárad-
hatatlan támasza a betegeknek, példaértékű 
útmutatója a házastársi kihívások megoldá-
sát keresőknek. Orvosként emberek sokasá-

gának szenvedését enyhíti, 
egyetemen oktat, tanú-
ságtételeivel az Istenben 
való létezés hitét igyekszik 
minél több emberhez eljut-
tatni. 

Az előadáson hallottak és 
látottak után a mozi terem-
ben síri csend ült a sorok 
között. Talán a tisztelet és az 
áhítat percei lehettek, ame-
lyek bizonyára aznap este 
mindenkit megindítottak és 
elgondolkoztattak.

Mészáros Krisztina

A Gyenes Néptánc Együttes ...A Gyenes Néptánc Együttes ...

Ismét egy telt házas előadásIsmét egy telt házas előadás Dr. Csókay AndrásDr. Csókay András

... és a Községi Kórus is bemutatkozott a Magyar Kultúra Napján... és a Községi Kórus is bemutatkozott a Magyar Kultúra Napján
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JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Kedves Gyenesdiásiak! Kedves 
Kultúra- és Művészetkedvelők!

Január második és február első felében is 
sok-sok, színes programmal vártuk Önöket. 
Most úgy esett, hogy több eseményről külön 
cikkben értekezünk (Dr. Csókay András 
előadása, Műsoros est és kiállítás a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából), illetve civil 
szervezeteink, kisközösségeink is saját beszá-
molóikban idézik fel az elmúlt időszakot.

Nyugdíjas Klubunk idén végre nyugodt 
szívvel megtarthatta hagyományos újévkö-
szöntő eseményét, a Pótszilvesztert. A menü 
hagyományokat követve helyben készült 
kocsonya és otthonról hozott sütemények 
voltak. Táncos Lászlóné Marika néni veze-
tésével a hölgyek már napokkal a rendezvény 
előtt sürgölődtek, készítették elő az alap-
anyagokat, kollégáinkkal közösen rendezték 
a termet, gyűjtögették a tombolatárgyakat, 
díszítgettek.

A nagy nap programja – szintén a szoká-
soknak megfelelően – Gál Lajos polgár-
mester és Marika néni köszöntő szavaival 
kezdődött. A Dalárda több ízben is pódiumra 
lépett, hol önállóan, hol a közönséggel/
közösséggel együtt énekelték vidám nótáikat. 
Meglepetés műsorszámként gitáros-énekes 
műsorral Karsai Gabriella okozott szép 
perceket a vendégeknek. Az est legnagyobb 
sikerét azonban egyértelműen Marika néni 
és Kenesei Aurélia vidám színpadi jelenete 
aratta a várakozás témakörét a kabaré műfa-
jába csomagolva. 

Sokak örömére tartottunk tombolasorso-
lást is, melyet Vaga Irma vezényelt le.  Az 
est legvidámabb és leghangosabb részé-
ben, a kötetlen buli időszakában a Gyenes-

diási Dalárda vállalkozó kedvű tagjaiból 
igazi Emulatós zenekar verbuválódott. Az 
emelkedett hangulatú zenés-táncos nótázós 
este közel éjfélig tartott!

Február 7-én egy új rendezvénysorozatot 
indítottunk útjára Régi idők mozija címmel 
az Új Művelődési Házban, Szávics Gyulával 
a Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület 
és Múzeum alapító elnökével közösen. Gyula 

az első estén saját 16 mm-es vetítőgépéről az 
1949-es Díszmagyar című – korában nagy 
sikernek örvendő – filmkomédiát vetítette le a 
közönségnek. A vetítés előtt egy 50-es évekbeli 
filmhíradót is megtekinthettünk teljes, eredeti 
„pompájában”. A rendezvénysorozat folytatása 
várható.

Örömteli hír, hogy két új – pályázati 
támogatásból megvalósuló – szakkörünk, a 
Bútorfestő és a Mézeskalács készítő ese-
tében májusban egy projektzáró kiállítás 
keretében tárjuk a nagyérdemű elé az elmúlt 
időszakban készült munkákat. Részletekkel 
később jelentkezünk.

Facebook-oldalunkat az alábbi QR kód 
beolvasása után lehet kedvelni, „bekövetni”!

Nagy szeretettel várjuk Önöket rendezvé-
nyeinken a 2023-as esztendő további részé-
ben is!

Szabó Zsolt Szilveszter

A pótszilveszter hangulatfelelősei ismét kitettek magukértA pótszilveszter hangulatfelelősei ismét kitettek magukért

Nagy sikert aratott Tánczosné Marika és Kenesei Aurélia vidám jeleneteNagy sikert aratott Tánczosné Marika és Kenesei Aurélia vidám jelenete

Szávics Gyula az est főszereplője a 16 mm-es vetítőgépévelSzávics Gyula az est főszereplője a 16 mm-es vetítőgépével
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FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

33. LEPKE TÚRA
2023. március 18.

A térségi Forrásvíz Természetbarát Egye-
sület szervezésében 2023-ban is megrende-
zésre kerül a “LEPKE” teljesítménytúra a 
Keszthelyi-hegység területén. A túra egyben 
a PELSO Kupa része. Az Egyesület tagsá-
gán és segítőin túl fontos szerepet vállal a 
ZSZC Keszthelyi Asbóth Sándor Techni-
kum, Szakképző Iskola és Kollégium is 
(Kardos Károly, Berdán László és csapata). 
Mint az előző időszakban, szokásunkhoz 
híven március hónapban rendezzük meg, 
igaz hol tavaszias, hol pedig kissé télies 
időjárási viszonyok között a programot. De 
megéri! Nagyon szép túra. Várunk szeretet-
tel mindenkit.

Időpont: 2023. március 18. (szombat). 
Útvonal: Vonyarcvashegy vasútállomás; 

Pető-hegy (Berzsenyi-kilátó, de a 15 km-es 
távon kimarad); Büdöskúti pihenő (15 km-es 
távon innen a Pad-kűre); Büdöskúti erdő; (a 
40 km-en Bélap-völgy; Szép-kilátó; Bise-
kő-tető; Márványkőfejtő-hegy); Vékony-
cser; Szt. Miklós-forrás. Büdöskúti pihenő; 
Pad-kűi kilátó (409 m tszf.), Jakabfi pihenő; 
Keserű-tető; Szt. Mihály dombi kápolna, 
berekalja; (a 40 km-en Szt. Vendel kápolna; 
Vas-hegyi Kitaibel Pál-kilátó); Vonyarcvas-
hegy: vasútállomás.

15 km-en a szintemelkedés 350 m, szint-
idő: 4 óra, ill. nincs!

25 km-en a szintemelkedés 390 m, szint-
idő: 6 óra, ill. nincs!

40 km-en a szintemelkedés 1140 m, szint-
idő: 10 óra

Indítás: mindhárom távon 7-11 óra között 
folyamatosan a Vonyarcvashegyi vasútál-
lomásról, és ugyanott a cél is legkésőbb 18 
óráig (a vasútállomás mellett van nagy par-
kolási lehetőség autóknak, buszoknak is). A 
túrán való részvétel ebben az időpontban is 
éppen érvényes járványügyi intézkedések 
betartásával lehetséges. Vigyázzunk egy-
másra!

Nevezési díj: 15 km: 2200,- Ft/fő; 25 km 
és 40 km: 2500,- Ft/fő.

Előzetes nevezési időszak: 2023. február 
06. – március 13. (nem kötelező)

A nevezési díjat a helyszínen kérjük befi-
zetni, amennyiben előre szeretné utalni 
2023. március 13-ig, tudjuk fogadni az 
alábbi bankszámlán:

Forrásvíz Természetbarát Egyesület, Taka-
rékbank Zrt 74500248-10035450

Visszamondás esetén a befizetett össze-
get 400 Ft adminisztrációs díj levonásával 
tudjuk visszautalni.

Kedvezmény: 200 Ft kedvezmény: a hely-
színen nevezőknek MSTSZ, TTT tag, MTSZ 
és Magyar Turista kártya bemutatásával; 
ingyenes: 7 éves kor alatt és 70 év felett; a 
kedvezmények nem összevonhatóak.

Azok a résztvevők, akik a kiírásnak 
megfelelően végigjárják a túra útvonalát, 
ellenőrzőlapjukon minden ellenőrzőpont 
igazolása szerepel, emléklapot és kitűző jel-
vényt kapnak. 

Az útvonal menti frissítőállomásokon 
csoki, cukor, szóda, szendvics. (saját pohár 
jó, ha van!)

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz 
részt, a rendezőktől kártérítés semmilyen 
címen sem igényelhető, csomagmegőrzést a 
rajt-célnál vállalunk.

Felhívjuk a figyelmet az erdő és természet-
védelemre, ill. hogy az erdő területén se sze-
meteljenek, tüzet ne okozzanak!

Ajánlott a KESZTHELYI-HEGYSÉG 
TURISTATÉRKÉPE.

Részletek és térkép a túrához: 
https://forrasviz.eu/aktualis

Egyéb tavaszi program –előzetes:
2023. március 25-én 15 órakor Víz Napi 

Balcsi-parti rendezvényre kerül sor Gyenes-
diáson a Balaton-parton, amely igazodik a 
NABE által meghirdetett programokhoz. 

2023. április 22-23. Rügyfakadás - Tavasz-
ünnep kétnapos programja a Nagymezőn. 
Ismét tavaszköszöntő szabadtéri családi 
rendezvény a Föld napja alkalmából (Vasár-
nap a főnap, részletek később, vagy a www.
forrasviz.eu honlapon); helyszín: Nagymező 
Kirándulóközpont Gyenesdiás.

Programjainkon szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Gálné Németh Ildikó, egyesületi elnök

EGYHÁZKÖZSÉGI 
HÍREK

Kedves  Hívek!
Értesítjük önöket a február végéig esedékes 

szentmisék rendjéről.

Miserend
Február 12. - Évközi 6. vasárnap
8.00 Vonyarc
9.15 Balatongyörök
10.30 Diás
11.30 Gyenes
 Február 19. - Évközi 7. vasárnap
8.00 Vonyarc
9.15 Balatongyörök
10.30 Diás
11.30 Gyenes
Február 22. - Hamvazószerda
18.00 Diás
Február 26. - Nagyböjt 1. vasárnapja
8.00 Vonyarc
9.15 Balatongyörök
10.30 Diás
11.30 Gyenes
Hétfő-Péntek
8.00 Vonyarc

KERESZTÉNY FARSANGI MULATSÁ-
GOT szervez Egyházközségi képviselőtestü-
letünk, melynek időpontja 2023. február 18. 
Helyszíne: a gyenesdiási  Kárpáti János 
Általános Iskola.

Gyülekezés: 15.30-15.55
Kezdés: 16 órakor.

Nagy szeretettel várjuk egyházközségünk 
híveit, ill. katolikus hittanosait és család-
jait, kicsiket, nagyokat, szülőket, nagyszü-
lőket egyaránt!

Nagyböjt
Háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatra 

várja plébániánk híveit Kerekes Zoltán 
atya.

Vendég előadója: Szenes István atya, a 
Máriapócs mellett található Pócspetri tele-
pülés plébánosa  és a Vianney Testvérek 
Közösség elöljárója lesz.

Március 3-án, pénteken 18 órakor,
Március 4-én, szombaton 18 órakor és
Március 5-én vasárnap este, ugyancsak 18 

órakor kezdődnek a szentmisék. 

Vasárnap este a liturgia után szeretetlakomá-
val zárjuk a lelkigyakorlatot a Községházán. 
Szeretettel várunk minden kedves résztvevőt a 
batyus lakománkra!

Egyházi adó
Kedves Testvérek, a templomaink és plébá-

niánk fenntartásához nélkülözhetetlen egy-
házi adó befizetésének egyik módja a banki 
átutalás/befizetés.

Ezt az alábbi bankszámlaszámunkra lehet 
megtenni.

Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia 
OTP: 11749039-20046918

A hozzájárulás mértéke: 6000Ft/fő/év
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 

nevet és lakcímet. 

Akik nem vagy ritkán járnak bankban 
és egyszerűbb megoldást keresnek, lehető-
ségük nyílik arra, hogy a gyenesdiási József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár megszo-
kott nyitvatartási idejében rendezzék tarto-
zásukat. 

Hálásan köszönjük!

https://forrasviz.eu/aktualis
http://www.forrasviz.eu
http://www.forrasviz.eu
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GYENESDIÁSI POLGÁRŐR ÉS 
VÍZI EGYESÜLET HÍREI

Polgárőr közgyűlés
Február elején tartotta idei közgyűlését 

a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület. 
Szabó Sándor elnök beszámolóját követően 
Krasznai István a pénzügyi ellenőrző bizott-
ság elnöke ismertette az elmúlt év gazdálko-
dásának tapasztalatait. Az adatok ismeretében 
történt meg az idei év költségvetésének bemu-
tatása és elfogadása. Végezetül a közgyűlé-
sen megjelent tagok és vendégek mondták el 
hozzászólásaikat, észrevételeiket az elvégzett 
munkáról. Itt kerültek átadásra a közösségért 
végzett munkát elismerő jutalmak. Szabó 
Sándor átvehette a 30. Katonanemzedékek 
Találkozója alkalmából a BEOSZ Közössé-
géért Érem ezüst fokozatát. 

Tisztelt Gyenesdiás lakosai 
és vállalkozói!

A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület 
2023. február 3-án tartotta éves évzáró köz-
gyűlését a 2022. évről.

Közgyűlésünket megtisztelte az OPSz 
elnöke Dr. Túrós András, Dr. Vereckei Csaba 
Zala Vármegye rendőr Főkapitánya, Kovács 
Béla Zala Vármegye Rendészeti Főkapitány 
helyettese, dr. Andor László Keszthely Város 
rendőr kapitánya, László Attila a BEOSZ 
Ny-Dunántúli régió vezetője, és nem utolsó 
sorban Gál Lajos Gyenesdiás Nagyközség 
polgármestere.

Szabó Sándor elnök köszöntötte a megjelen-
teket, részletesen ismertette beszámolójában 
az egyesület múlt évi működését, költségei-
ket-bevételeiket és a mérleget.

2022. évet sikeresen zártuk, a sok munka 
ellenére a nyáron volt segítségünk a vendég 
polgárőr program keretén belül 53 napig a 
strandjaink bűnmegelőzési feladatok elvég-
zésében. A nagy strandon volt ezen időszak 
alatt felállítva a Polgárőr pont, ahol a ven-
dégeket segítették, tájékoztatták az aktuális 
kérdésekben. Mi ahol lehetett pályáztunk, 
hogy községünkben minél több szolgálatot 
tudjunk adni és a megfelelő megjelenés is 
meglegyen. Ebben nagyban segített bennün-
ket Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata, az Országos Polgárőr Szövetség, Zala 
Megyei polgárőr Szövetség, NEA, Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége, Tibrob-
Sec Kft –Kerner Balázs akik pénzzel támo-
gatták munkánkat. Kaptunk még támogatást 
civil emberektől, akik egyetértenek Alapsza-
bályunkkal, de a munkában nem tudnak részt 
venni, Ők mint támogató polgárőrök szere-
pelnek egyesületünkben. Nekik köszönjük a 
támogatásokat.

Polgárőreink 2022. év folyamán a vendég 
polgárőrökkel közösen 13913 óra önkéntes 
szolgálatot láttunk el, ebből Szeged HRK-n 

határvédelmi szolgálat 3 alkalommal 8 fő 464 
óra szolgálatot adott.

A polgárőrök a szabad idejüket önként, 
ingyen áldozzák fel a közösség biztonságának 
növelése érdekében.

Pénzbeni juttatásban polgárőreink közül 
senki sem részesült.

A továbbiakban a 2023. éves tervekről és 
feladatokról beszélt.

Itt kérnénk meg Gyenesdiás lakosságát, 
hogy SZJA 1%-ával, vállalkozóit támoga-
tásaikkal aki tudja segítse a bűnmegelőzési 
feladatok elvégzését, hogy a bűnelkövetőket 
minél messzebb tudjuk községünktől tartani. 
Sajnos az üzemanyag árak és az üzemeltetési 
költségek nagyon megemelkedtek. Kérnénk 
a lakosságot, hogy aki úgy érzi, hogy tud 
segíteni, akár úgy, hogy belép az egyesületbe 
közénk, vagy úgy, hogy 2-3000 Forinttal 
támogat szívesen vesszük. Mi a községünkért 
ingyen tesszük a szabad időnk felhasználásá-
val.

SzJA-hoz adószámunk: 19282831-1-20
Támogatáshoz: Gyenesdiási Polgárőr és 

Vízi Egyesület 8315 Gyenesdiás Csokonai 
u.12.

Bankszámla száma: Takszöv Zrt   
74500248-11027212

Minden gyenesdiási lakosnak és vállalko-
zónak eredményekben gazdag, békés boldog 
nyugodt évet kívánunk, mi ennek érdekében 
mindent megteszünk.   

Szabó Sándor  GYPVE elnök.

A Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület 
2023.01.21-én tartotta éves évzáró 

közgyűlését a 2022. évről.
Közgyűlésünket megtisztelte az OPSz elnöke 

Dr. Túrós András, Kovács Béla Zala Vármegye 
Rendészeti Főkapitány helyettese, dr. Andor 
László Keszthely Város rendőr kapitánya, 
László Attila a BEOSZ Ny-Dunántúli régió 
vezetője, Gál Lajos Gyenesdiás Nagyközség 

polgármestere. Horváth László R. ezredes a 
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
vezetője, Dr. Hetényi-Marton  Tamás R-őr-
nagy a  Keszthelyi Vízirendőrőrs  parancsnoka 
Poór Gyula urat SVMPSZ elnöke Horváth 
Róbert urat ZVMPSz elnöke, Mezei József 
urat a Veszprém Vármegyei Polgárőr Egyesü-
letek Szövetségének elnöke, Havranek Mihály 
urat a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt  
Keszthelyi kirendeltség vezetője, Kravibszkaja 
Gabriella szakaszmérnök asszony Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni 
Kirendeltségének Vezetője, Druskóczi Tünde 
asszony Balatonberény polgármestere, Pali 
Róbert Vonyarcvashegy nagyközség polgár-
mestere.

Kerekes Péter elnök köszöntötte a megjelen-
teket, részletesen ismertette beszámolójában  
a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület múlt évi 
működését, költségeinket, bevételeinket és a 
mérleget.

Egyesületünk felelevenítette az együttműkö-
dést a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-
vel is, melynek keretében július és november 
hónapok között, heti rendszerességgel, közös 
vízi szolgálatot láttunk el a halőrökkel, külön 
megegyezés alapján a Halgazdálkodási Zrt 
vízi járműveivel, így a közös szolgálat ellátás, 
pénzügyileg negatívan nem érintette a Balatoni 
Vízi Polgárőr Egyesületet.

Szintén sikeres közös szolgálatokat láttunk el 
a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
munkatársaival, a Vízirendészet hajóival.

Elnök úr megköszönte a Vízirendészet mun-
katársainak azt az oktatási tevékenységet is, 
amit a vízi közlekedéssel és a vízen tartózko-
dással kapcsolatban, a közös szolgálatok alatt 
nyújtottak számunkra.

2022-ben 4758 szolgálati órát teljesítettünk, 
melynek 88 százaléka (4232 óra) a Balaton 
vízfelületén került végrehajtásra.

A szolgálati órákból közös szolgálatellátás 
keretében 136 órát a Balatoni Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság, 133 órát a Balatoni Hal-

Szabó Sándor és Gál Lajos mellett a jutalmazottakSzabó Sándor és Gál Lajos mellett a jutalmazottak
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gazdálkodási Nonprofit Zrt, 24 órát a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni 
Kirendeltségének és 86 órát (vízi rendezvé-
nyek biztosítása és parti területek szemlélése) 
pedig önkormányzatok beosztottjaival, illetve 
munkatársaikkal hajtottunk végre.

Május és június hónapokban, 312 órát telje-
sítettünk határvédelmi vízi szolgálat keretében 
a Tiszán, a magyar-szerb vízi határszakaszon.

Részt vettünk továbbá a balatonföldvári 
nemzetközi széllovas verseny, ábrahámhegyi 
11. Balaton Triatlon, keszthelyi éjszakai lam-
pionos kajakos felvonulás, gyermeknapi ren-
dezvények vízi programjai Balatonberényben 
és Vonyarcvashegyen, a vonyarcvashegyi vízi 
koncert biztosításában hogy csak a jelentőseb-
beket említsem.) 

Idén nyáron kötöttünk közös együttműködési 
megállapodást a Somogy Vármegyei, a Vesz-
prém Vármegyei és a Zala Vármegyei Pol-
gárőr Szövetséggel, melynek eredményeként 

a veszprémi és zalai támogatások révén, még 
több szolgálati időt tudtunk eltölteni a Balaton 
vízfelületén. 

Pénzbeni juttatásban polgárőreink közül 
senki sem részesült.

A Balaton nyugati medencéjében, Gál Lajos 
gyenesdiási polgármester úr kezdeményezé-
sére, melyhez Pali Róbert vonyarcvashegyi 
polgármester úr is csatlakozott, ősszel meg-
kezdtük a jogszabályellenes, élet- és baleset-
veszélyes horgászkarók eltávolítását a vízről, 
illetve az engedély nélküli és jogszabályellenes 
vízi állások felmérését és partmenti bejárók 
elbontását.

Ebben nagyon nagy segítségünkre volt és 
reméljük lesz is, a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság Balatoni Kirendeltsége, melyet 
nagyon köszönünk.

Az együttműködés keretében a Vízügy a hor-
gonyzó dereglyét és a vízügyi munkásokat, az 

említett két polgármester úr az üzemanyaghoz 
szükséges anyagi támogatást biztosította, mi 
pedig a hajót és a hajózó személyzetet adtuk.

Tevékenységünkkel kapcsolatban a Vízi ren-
dészet, a Halgazdálkodási Zrt és több horgász-
egyesület is elismerően nyilatkozott.

Reményeink szerint, tavasszal folytatjuk a 
közös munkát egyelőre a nyugati medencében, 
de igény szerint a távolabbi vizeken is .

Egyesületünk részt vett vízi határvédelmi fel-
adatok ellátásában is a Szeged alatti tiszai víz-
felületen, a magyar-szerb vízi határon, május 
és júniusi hónapokban.

Ezen tevékenységünkről is a helyi szervek és 
a sajtó elismerően nyilatkozott.

2023 évben is szeretnénk a Balaton teljes  
vízfelületén folytatni tevékenységünket.

Krasznai István BVPE elnök helyettes     
Szabó Sándor  gazdasági alelnök

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Kedves kertészkedők!
Még viszonylag kevés teendőnk van a kert-

ben, de érdemes már most-főleg, ha nagy a 
kertünk, nekiállni egy-két munkának. Ez 
most még a metszést jelenti, az alma, körte, 
meggy, a nagyobb fagyok után a szőlő, 
barackfajok metszése kezdődhet meg. Min-
denképp távolítsuk el a gyümölcsmúmiákat, 
elszáradt terméseket, majd az ágrészek eltá-
volítása után gondoskodjunk a sebek fertőt-
lenítéséről. Nagyobb vágásfelületek esetén 
fasebkezelőkkel /pl: Fagél/, kisebbek esetében 
a metszés után javallott lemosó permetezés 
lehet megoldás. Ez utóbbit végezhetjük réz-
tartalmú szerekkel /Champion, Rézhidroxid, 
Cuproxat/, vagy olajos levekkel /Nevikén/. 

Szobanövényeinken kis apró fehér foltokat 
láthatunk, mely sokszor a liszteske jelenlétére 
utal, mely ellen Mospilan-nal védekezhetünk, 
egyúttal megoldva a levéltetvek, pajzstetvek 
okozta problémát is. Szobanövényeink gom-
babetegségei ellen felszívódó készítmények-
kel /Topas, Quadris, Amistar/ védekezhetünk. 
Jó kertészkedést kívánok mindenkinek!

Kiss Balázs
növényorvos, szakmai alelnök

Febuárban Böjtelő havában sokasodnak a 
feladatok. Sok zöldség alacsony hőmérsék-
leten csírázik, és a fagyok sem károsítják. 
Vethetjük a petrezselymet, korai sárgarépát, 
hónapos retket, tavaszi mákot, borsót. Dug-
gathatunk vöröshagymát, fokhagymát. A 
tavaly leesett leveleket gyűjtsük össze. A 
levelekből szerves anyag hozzáadásával 
kiváló komposzt készíthető. Szaporító edé-

nyekbe vethetjük a paprika magját. A para-
dicsom vetését két héttel később kezdjük el. 
Ez március 10. környékén esedékes. Mulcso-
zott területeknél itt az ideje a mulcs átvizs-
gálásának. Télen a szél a leterített részeket 
megtépázhatja. A hiányzó réteget pótoljuk. 
Fagymentes időben el lehet kezdeni a bokrok 
és díszfák ritkító metszését. Veteményes kert-
ben, virágágyásoknál most kell elkezdeni az 
ásást ha az időjárás engedi. Most aktuális a 
terület tápanyag visszapótlása melyet szer-
ves trágya vagy komposzt formájába tudunk 
megoldani. A kijuttatott tápanyagot forgassuk 
minél előbb a talajba. Februárban belefogha-
tunk a burgonya csíráztatásába, a kicsírázott 
burgonyát március vége április elején kiültet-
hetjük. Az ősszel elvetett duggatott áttelelő 
növényeket érdemes most kigazolni, hogy 
később könnyebb dolgunk legyen.

Volner Lajos elnök

MAGYAR VÁNDOR 
KLUB

A télben az egyik legszebb talán, amikor 
elmúlik és kitavaszodik. Új élet sarjad az 
alvó növényekből, kidugja fejét a hóvirág és 
a tőzike is… 

Ez a számunkra is szóló üzenet azt jelenti, 
hogy itt az idő! Üljünk hát össze és közösen 
döntsünk arról, hogy a 2023-as esztendőben 
milyen úticélokat tűzzünk ki magunk elé? 
Ez persze csapat-munka! Hiszen ha közö-
sen határozzuk el, hogy az idei évben hova 
utazzunk, akkor az érdeklődésből a szándék 
és később az akarat is nyilvánvalóvá válik. A 
busz ülőhelyeit csupán „szándékkal”, pedig 
nem lehet feltölteni…

Éppen ezért március 1-én (szerdán) 16.oo 
órára szeretettel hívjuk és várjuk minden 
klubtagunkat, minden Klubunk után érdeklő-

dőt és szimpatizánst a Gyenesdiási Polgár-
mesteri Hivatal dísztermébe!

Javaslatokat, konkrét úticélokat köszönettel 
fogadunk, mert biztosan van ötlete minden-
kinek olyan látnivalókról, melyeket a 2023-
as esztendőben jó lenne együtt felkeresni. 
Hiszen ezek igazolják majd azt, amit eddig 
is tudtunk: Hazánk, Magyarország gyönyörű! 
Azon a délutánon aztán minden javaslat felke-
rül a táblára és szavazással határozunk arról, 
melyek kerüljenek bele éves programunkba. 
Így tettük az elmúlt kilenc évben, és így tesz-
szük a tizedikben is!

Hiszen, még kimondani is furcsa: idén ünne-
peljük Klubunk alapításának 10. évforduló-
ját! Éppen ezért ezen a napon születésnapot 
is ünneplünk: a tizediket. Köszöntjük majd a 
közöttünk élő alapítókat, akik tíz évvel ezelőtt 
arra vállalkoztak, hogy közösségként közö-
sen elindítsunk egy klubot, melynek egyet-

len célja van: Hazánk épített és természeti 
örökségeinek felkeresése. Természetesen 
mindezt utcai ruhás, buszos kirándulásaink 
keretében, melynek velejárója a jó hangulatú 
és ismereteinket bővítő kirándulás, az egy-
másra odafigyelő közösség. Aki pedig elő-
ször jön velünk? Megtapasztalhatja, hogy öt 
perc múlva már nem idegenként ül közöttünk, 
mert szeretet, kedvesség és jókedv hatja át a 
buszunk légkörét. Amikor megállunk egy-egy 
látnivalónál, odafigyelünk a lemaradókra és 
segítjük is egymást. Nos, ez a Magyar Vándor 
Klub!

A 10 éves ünnepen természetesen egy kicsit 
vissza is pillantunk az elmúlt évekre, majd 
előre is tekintünk a 2023-as ünnepi eszten-
dőre. Mindezt egy szép, tavaszi délutánon, 
március elsején. 

Csányi Zoltán
 – a Klub elnöke, a kirándulások szervezője 
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A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Energiaköltség és Beruházás 
Támogatási Program

A Feldolgozóipari KKV Energiaköltség 
és Beruházás Támogatási Program kere-
tében meghirdetett, a turisztikai mikro-, 
kis- és középvállalkozások számára 2022. 
december 23-tól elérhető támogatási konst-
rukcióra szeretnénk felhívni a figyelmet. Az 
érintett turisztikai vállalkozások 2023. január -  
március időszakra számlával igazolható 
földgáz, villamos energia, illetve távhő havi 
átlagáruk előző évi azonos időszakához mért 
növekményének fedezésére igényelhetnek 
maximum 50% mértékű vissza nem térítendő 
közvetlen támogatást. 

További információ:
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordiná-

ciós Ügynökség Zrt. 
www.energiatamogatas2022.hu 
Telefon: +36 70 930 8728 hétfőtől péntekig 
8.00 és 16.00 óra között

E-mail: energiatamogatas2022@nffku.hu

Vendéglátó üzletek és turisztikai 
attrakciók NTAK regisztrációja

Bár a tavaly év végi turizmus-vendéglátást 
segítő rendeletek az adatszolgáltatási kötele-
zettség megindulását 2023. július 1-től írják elő 
szeretnénk a vendéglátóhelyek és a turisztikai 
attrakciók üzemeltetőinek ismételten felhívni 
a figyelmét, hogy az NTAK-regisztrációs 
kötelezettségük továbbra is fennáll. Érdemes 
a kötelezően szolgáltatandó adatok körével 
is mihamarabb megismerkedni valamint az 
adatszolgáltatást elősegítő szoftveres háttér 
meglétéről gondoskodni.

Részletes adatok az NTAK honlapján: 
https://info.ntak.hu/

Tagjainknak: 2023-as árlisták és 
fotóanyag frissítése

Pörögnek a napok, a hetek, a hónapok, egy 
pillanat és már itt kopogtat az új szezon. Iro-
dánkban is egyre több érdeklődés érkezik a 
nyári szálláslehetőségek iránt. Szeretnénk 
megkérni tagjainkat, hogy szálláskezelő web-
oldalunkon is állítsák be az idei évi aktuális 
áraikat, és szükség szerint frissítsék a fotó-
anyagot, hogy időben felkészülve kezdjünk 
bele a 2023-as szezonba. 

Ha bárkinek segítségre lenne szüksége 

az adatok feltöltéséhez, úgy természetesen 
örömmel segítünk.

Tagtoborzás – erősítsünk együtt 
a 2023-as évre!

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület immár 
közel 20 éve azon dolgozik, hogy települé-
sünk turizmusát fejlessze, segítse a turisztikai 
tevékenységben érintett gyenesdiási magán-
személyeket és vállalkozásokat működésük 
hatékonyságának maximalizálásában, ezen 
kívül pedig közösségépítő, érdekvédelmi és 
marketing feladatokat is ellát. A turisztikai 
szezonra készülve célja a gyenesdiási turisz-
tikai szektor sikeres összefogása, hogy együtt 
eredményesen készüljünk fel az előttünk álló 
kihívásokra és egymást segítve, támogatva 
tudjunk elégedett vendégélményt adni a tele-
pülésünkre látogató turistáknak.

Az új évben ismételten arra bátorítjuk a 
gyenesdiási szálláshelyeket, vendéglátóipari 
egységeket, hogy csatlakozzanak összefogá-
sunkhoz.

Milyen előnyökkel jár az egyesületi 
tagság?

A település turisztikai honlapján való 
megjelenés részletes bemutatóval, fotógaléri-
ával, szállásadók esetén árkezeléssel, szabad 
szobanyilvántartással, foglalási rendszerrel, 
saját adatokhoz való hozzáféréssel. Jutalék-
mentes szállásközvetítés.

Irodánkhoz érkező szállás és egyéb szol-
gáltatás után érdeklődők az egyesület 

partnereinek kínálatából kapnak ajánlatot.
Színvonalas kiadványok terjesztésének 

lehetősége a saját vendégei számára. 
Partnereink saját szóróanyagainak ter-

jesztése a Tourinform irodában.
Vendégcsalogató, kedvezményes strand-

belépésre (és további egyéb kedvezmények 
igénybe vételére) jogosító WB Gyenesdiás 
Plusz kedvezménykártya értékesítésének 
lehetősége vendégei számára.

Partner éttermeinkben kedvezményt nyújtó 
Gyenesdiás Gastro Card a tagjainknak, 
illetve a szállásadó partnerek vendégeinek.

Gyenesdiási logóval ellátott, emblémázott 
ajándéktárgyaink kedvezményes megvásár-
lásának lehetősége.

Ingyenes megjelenési lehetőség, szezonális 
turisztikai marketing kampányokban való 
részvétel. 

Aktuális információk, tanácsadás és segít-
ségnyújtás előírásoknak való megfeleléshez, 
jogszabályi változások követéséhez, szakmai 
workshopokon való részvétel.

Az egyesületi tagsággal és az egyesület 
további tevékenységeivel kapcsolatban 
szívesen nyújtunk bővebb információt 
elérhetőségeinken, vagy személyesen a 
Tourinform irodában!

Kenesei-Bezzeg Katalin, Strausz Tamás
Tourinform Gyenesdiás / Gyenesdiási 

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

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

gyenesdias

http://www.energiatamogatas2022.hu
mailto:energiatamogatas2022@nffku.hu
https://info.ntak.hu/
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VARÁZSHANGOK EGYESÜLET 
HÍREI

Zenebölcsi és Baba-mama klub
2023-ban újra várjuk a 0-3 éves gyermeke-

ket és szüleiket a Varázshangok Zenebölcsi 
foglalkozásokra, a Gyenesdiási Községháza 
nagytermébe! Az alkalmakat minden szer-
dán 10.00 órától tartjuk, ezt követően pedig 
a baba-mama klubban lehetőségünk lesz egy-
mással ismerkedni, tapasztalatokat, vélemé-
nyeket cserélni. Kényelmes ruha, innivaló, 
benti cipő/zokni használatát javasoljuk. A 
foglalkozást több éves zenebölcsis múlttal 
Kőhalmi Balázs, a Varázshangok Egyesület 
alapító tagja, a Varázshangok Családi Játszó-
házak szakmai vezetője tartja.

Érdeklődni és jelentkezni ezen a telefonszá-
mon lehet: 0630 347 6036.

Társasjáték Est Gyenesdiáson!
Szeretettel meghívjuk Társasjátékos 

Estünkre, ahol a játék lesz a főszereplő! A 
modern társasjátékok iránt érdeklődőknek 
sok-sok újdonságot tartogatunk, de a régebbi 
kártyajátékok, táblás és ügyességi játékok is 

szerephez jutnak majd. Célunk egy jó társa-
ságban eltöltött szuper este megvalósítása, 
ahol a társasjátékokról mi gondoskodunk. A 
részvétel teljes mértékben ingyenes, inniva-
lót, rágcsálni és ropogtatni valót lehet hozni! 
Ez az este, most leginkább a 12 év feletti 
gyermekeknek és játékos kedvű felnőtteknek 
ajánlott.

Belépés: díjtalan
Időpont: 2023.02.24. péntek 18.00 óra
Helyszín: Gyenesdiás, Kossuth u. 93. Új 

Művelődési Ház

További információ kérhető Kőhalmi 
Balázstól, az est házigazdájától az alábbi tele-
fonszámon: 0630 347 6036

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Gyenesdiásnak önálló televíziós 
híradása lesz

Ez a pillanat is elérkezett, hiszen márciustól 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 
Hévíz Televízió Nonprofit Kft-vel együttmű-
ködve minden hónapban egyszer videós for-
mátumban összefoglalót készít nagyközségünk 
életét érintően a következő témakörökben: 
önkormányzati/hivatali hírek, intézményi és 
kulturális információk, egyházközségi percek, 
civil szervezetek hírei, sportrovat, egészség-
ügyi tanácsok, zöld hírek, színes mozaik.

A tudósítások során igyekszünk a témakö-
rökön belül az aktualitásoknak megfelelően 
a havi TV-s anyagot összeállítani. Akinek 
a közösség számára az adott témakörö-
kön belül fontos közlendője lenne, kérjük a 
marketing@gyenesdias.hu email címen 
jelezze.

A Gyenesdiási TV híranyagai a www.
gyenesdias.hu weboldal kezdőlapján és az 
önkormányzat Facebook illetve Youtube csa-
tornáján (Gyenesdiás Önkormányzat) lesznek 
követhetőek.

Bízunk abban, hogy a havi megjelenésű 
Gyenesdiási TV a mai kor kívánalmainak 
megfelelően a sokrétűbb és élethűbb tájékozó-
dás mellett egy magasabb, élvezhetőbb szintre 
emeli településünk meglévő kommunikációs 
kínálatát.

Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az 

ingatlan használók figyelmét, hogy a havat, 
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos 
közlekedésre használt útterületen eltakarí-
tani kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet 
a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek, 
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztán-
tartása, hó és síkosság mentesítése, mind a 
nyitva tartási időben, mind azon túl a tulajdo-
nos, használó, üzemeltető kötelessége!

Madárkarácsony
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a 

Madárkarácsony akciót Önkormányzatunk 
idén is megtartja. A helyi lakosok heti egy 
zacskót vehetnek át a Községházán (földszint, 
műszaki osztály) személyesen. Madáreleséget 
átvenni előre láthatólag december közepétől 
lesz lehetőség (időjárástól függően).

Reklámtábla
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy akinek 

közterületen reklám-, illetve hirdetőtáblája 
van kihelyezve, és a közterület foglalási 
engedélyt nem kérte meg,  annak a kihelyezett 
reklám-, vagy hirdetőtábláját az Önkormány-
zat leszereli és elszállítja, melynek költsége 
a hirdetőtábla tulajdonosát terheli! 

TEMETŐ 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 

temetőkben kihelyezett mécseseket és koszo-
rúkat távolítsák el a köztisztaság érdekében.

Gyepmesteri szolgáltatás
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy gyepmesteri szolgáltatás működik tele-
pülésünkön.

Nagyközségünkben az Elisabeth Állatvédő 
Egyesület látja el a gyepmesteri feladatokat. 

A befogott kóbor ebeket az Egyesület a 
karmacsi menhelyén őrzi a gazda jelentkezé-
séig.

A befogott eb tartási költségei a gazdát ter-
helik. 

Kóbor kutyák esetében a következő tele-
fonszámon érhető el a gyepmester: 06 70 733 
9350

Aki a kutyáját közterületen felügyelet nélkül 
kóborolni hagyja, szabálysértést követ el!

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.

Kőhalmi Balázs a lelkes zenebölcsisekkelKőhalmi Balázs a lelkes zenebölcsisekkel

mailto:marketing@gyenesdias.hu
http://www.gyenesdias.hu/
http://www.gyenesdias.hu/
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Közvilágítás hibabejelentés! Amennyi-
ben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük 
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék! 
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete 2023. január 1. napjától módosí-
totta a helyi adórendeletet.

A helyi adó mértékek:

Telekadó:  20,-Ft/m2
Építményadó: 
életvitelszerűen lakott lakóépület, lakás, 

garázs: 250,-Ft/m2.  Adómentes a lakás adó-
köteles alapterületéből személyenként 15 m2, 
de maximum a lakás, lakóház hasznos alapte-
rületének 60 %-a,

üdülő, hétvégi ház, nem életvitelszerűen 
lakott lakóház, lakás : 600,-Ft/m2

minden egyéb építmény (üzlet, ker. egység, 
gazd. épület, stb): 600 Ft/m2

nem magánszemély tulajdonában lévő lakó-
ház, lakás, üdülő, hétvégi ház, garázs 800,-Ft/
m2

Idegenforgalmi adó mértéke: személyenként 
és vendégéjszakánként: 590,-Ft.

Iparűzési adó: az adóalap 2,0 %-a.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a helyi 
adók pótlékmentes befizetési határideje 
2023-ban:

2023. április 30. 
2023. szeptember 15. 
Az iparűzési adóbevallás benyújtásának 

határideje: 2023. május 31. 
Felhívjuk az egyéni vállalkozók, vállalko-

zások figyelmét, az adóhatóság elektroniku-
san küld értesítést az adózó adószámlájának 
egyenlegéről az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az adóegyenleg bármely időpontban lekér-
dezhető az Elektronikus ügyintézési portálon:

https://ohp-20.asp.lgov.hu

Az építmény és telekadóztatás önbevallás 
alapján történik, ezért az ingatlannal kap-
csolatos változásokat (adás-vétel, öröklés, 
ajándékozás, telekalakítás, helyrajzi szám 
változás, használatbavételről kapott hatóság 
bizonyítvány vagy végzés, az ingatlanban 
életvitelszerűen élők számában történt válto-
zás, stb) 15 napon belül a Gyenesdiás Nagy-
község Önkormányzat Adóhatóságánál be 
kell jelenteni.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2023. január 
31-én tartotta soros ülését.

 Az első napirendi pontban az anya-
könyvi szolgáltatások helyi szabályairól 
szóló 1/2021. (I.15.) önkormányzati ren-
delet módosítását fogadta el a képviselő-
testület. A korábbi rendeletben tévesen 
Áfa is feltüntetésre került, azonban a szol-
gáltatási díj adómentes, így a díjtételt 
szükséges volt módosítani. 

A második napirend keretében az Önkor-
mányzat 2023. évi költségvetése, költ-
ségvetési rendelet került megtárgyalásra, 
első olvasatban. A napirendet a Pénzügyi 
Bizottság előzetesen megtárgyalta. A vár-
ható bevételeket és kiadásokat összevetve 
megállapítható, hogy az intézmény- finan-
szírozások nélkül a tervezet szerint mind 
a kiadási oldalon 1.371.704.021 Ft, mind 
a bevételi oldalon 1.371.704.021 Ft vég-
összeg szerepel, így az Önkormányzat 
költségvetési tervezete egyensúlyban van. 
A Képviselő-testülete a 2023. évi önkor-
mányzati költségvetést első olvasatban a 
felvetett változásokkal elfogadta. Utasí-
totta a Hivatalt a költségvetés átdolgozá-
sára. 

A harmadik napirendi pontban a 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé-
get tárgyalta a testület. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 39. §, 46. §, 57. § 
(2) bekezdés és 72. § (4) bekezdés alap-
ján az önkormányzati képviselők minden 
év január 31-ig vagyonnyilatkozatot 
kötelesek benyújtani. Az önkormányzati 
képviselők és hozzátartozóik vagyonnyi-
latkozatukat az előírt határidőben, 2023. 
január 31-ig benyújtották.

A negyedik napirend keretében a „Köz-
terület karbantartását szolgáló elektromos 
jármű beszerzése Gyenesdiáson” pályá-
zat benyújtása cv. napirendet tárgyalta 
a testület. A projekt összköltsége bruttó 
14.681.200 Ft, melynek 20 %-át, azaz 
2.936.240 Ft-ot a Képviselő-testület a 
2023. évi költségvetésben biztosít. 

Az ötödik napirendi pontban a „Zöld-
felületek fejlesztése Gyenesdiáson a 71-es 
számú főút mentén” pályázat benyújtásá-
ról döntött a képviselő-testület. A projekt 
összköltsége bruttó 5.771.150 Ft, melynek 
20 %-át, azaz 1.154.230 Ft-ot a Képviselő-
testület a 2023. évi költségvetésben bizto-
sít. 

 A hatodik napirend keretében a „Gye-
nesdiás Bem u. 33-35. előtti 273 hrsz. 
partfal károsodások helyreállítása (EBR: 
530 323) partfal stabilizáció” pályázat 
beszerzési eljárásáról döntött a képviselő-
testület. A lefolytatott beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánította, a legked-
vezőbb árajánlatot adó Remorobotic Kft. 
(1051 Budapest, Nádor u. 19.) vállalko-
zással 32.445.833 Ft összegben szerződést 
köt, melyhez a Belügyminisztérium által 
vis maior események támogatására kiadott 
BMVIS/288-1/2021 számú Támogatói 
Okirat alapján megítélt támogatás nyújt 
fedezetet.

A hetedik napirendi pontban a „Belte-
rületi utak felújítása Gyenesdiáson” című 
projekt keretében „Projektmenedzsment 
és Nyilvánosság” tárgyában lefolytatott 
beszerzési eljárást eredményesnek nyil-
vánította, a Projektmenedzsment tevé-
kenységre legkedvezőbb ajánlatot adó 
Önkormányzati Fejlesztési- és Projekt-
iroda Kft. (8347 Ukk, Kossuth u. 39.) vál-
lalkozással bruttó 1.524.000 Ft összegben 
szerződést köt, mely összegre a pályázati 
költségvetés nyújt fedezetet.

A nyolcadik napirend keretében a Hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatási szer-

ződés megkötéséről döntött a testület, 
jóváhagyta az önkormányzat és a Zalaispa 
Nonprofit Zrt. között, az előterjesztéshez 
mellékelt közszolgáltatási szerződést és 
felhatalmazta a polgármestert a szerződés 
aláírására.

A kilencedik napirendi pontban az 
Óvoda és bölcsőde 2023. évi nyitvatar-
tási rendjéről, az intézménybe történő 
jelentkezés időpontjáról és módjáról 
szóló előterjesztést tárgyalta a testület. (A 
képviselő-testület felkérte az intézmény 
vezetőjét, hogy az intézmény 2023. évi 
nyitvatartási rendjéről a szülőket legké-
sőbb 2023. február 15-ig értesítse.

Egyebekben a képviselő-testület döntött:
a Mobil Gáz ’98 Kft. területbérleti kérel-

méről,
a LEADER „Válaszd a hazait!” – rendez-

vénysorozat „XIV. Nemzeti Vágta” pályá-
zat benyújtásáról, 

LEADER „Válaszd a hazait!” – ren-
dezvénysorozat „Szüreti vígasságok és 
testvértelepülési találkozó” pályázat 
benyújtásáról.

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2023. február 22-én, 18:00 órai 
kezdettel tartja. 

Az ülés napirendi pontjai: 
1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből 

eredő fizetési kötelezettségek
2.) Az Önkormányzat 2023. évi költség-

vetésének elfogadása
3.) Beszámoló a 2022. évi adóztatási gya-

korlatról
4.) 2023. évi Közbeszerzési Terv elfoga-

dása 
5.) Polgármester szabadság ütemtervének 

jóváhagyása

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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WICHTIGE INFORMATIONEN 
UND DATEN 

IM FEBRUAR/MÄRZ 2023

Dienstag, 21. Februar um 18.00 Uhr: 
Fastnachts-Krapfenparty im großen Saal des 
Gemeindehauses als Abschluss der Karnevalszeit. 
Am letzten Abend der närrischen Tage können wir 
noch einmal ausgiebig zusammen essen, trinken 
und feiern, bevor die Fastenzeit beginnt. Mit guter 
Laune, Musik, Gesang, gutem Wein, hausgemach-
ten Krapfen und einem bunten Programm wollen 
wir den Winter vertreiben. Krapfen, Speisen, 
Snacks und Getränke sollen die Teilnehmer bitte 
selber mitbringen! Krapfenkönigin und Weinkönig 
werden gekrönt!

Freitag, 24. Februar um 17.30 Uhr im großen 
Saal des Gemeindehauses: 

So schreiben WIR – Gespräche über Literatur 
und Leben.

Der Schriftsteller und Journalist Béla Fehér ist 
zu Gast bei dem preisgekrönten Dichter Balázs 
Szálinger. 

Freitag, 24. Februar ab 17.00 Uhr: Honigsüßer 
Einkaufstag auf dem Gyenesdiáser Fisch- und 
Kleinbauernmarkt. Verkauf von Honig und 
saisonalen Produkten direkt von lokalen Erzeugern,

Mittwoch, 1. März um 16.00 Uhr: 
UNGARISCHER WANDERVEREIN

Lassen Sie uns zusammensitzen und gemeinsam 
entscheiden, welche Ziele wir uns im Jahr 2023 
setzen. Das ist natürlich Teamwork! Denn wenn 
wir gemeinsam entscheiden, wohin wir in diesem 
Jahr reisen, wird es das Interesse an den Ausflügen 
und Reisezielen steigern. Deshalb laden wir alle 
unsere Clubmitglieder und alle an unserem Club 
Interessierten herzlich in den großen Saal des 
Gemeindehauses ein.

Freitag, 3. März im Gemeindehaus: Eine 
Handwerksausstellung der Bewohner des 
Kapernaum-Pflegewohnheims.

Montag, 6. März um 17.30 Uhr: Der 
Musiklehrer und Dirigent Tamás Kiss stellt im 
großen Saal des Gemeindehauses Klassiker in 
einem anderen Rhythmus vor.

Mittwoch, 8 März um 18.00 Uhr: Einladung 
zum Frauentag. Zu Ehren der Gyenesdiáser  
Damen findet eine kleine Feier im großen 
Saal unseres Gemeindehauses statt. Sie sind 
herzlich eingeladen. Interessierte Herren sind 
auch willkommen. Begrüßung durch unseren 
Bürgermeister, Herrn Lajos Gál. Anschließend 
werden Evergreen- und Operettenhits mit Kata 
Simon und Mihály Ozsgyáni aufgeführt.

Samstag, 11. März in der Schule und im 
Gemeindehaus: Der Gregortag ist am 12. März. 
Er gilt als Gedenktag für einen der vier großen 
lateinischen Kirchenväter, und zwar für den Papst 

Gregor I. (den Großen), der am 12. März 604 in 
Rom gestorben ist und später heilig gesprochen 
wurde.

Dienstag, 14. März um 17.00 Uhr: Im 
Andenken an den 1848/49-er Volksaufstand und 
die Freiheitskämpfe findet in der Schule und im 
Heldengarten eine Gedenkfeier zum 15. März 
statt.

Mittwoch, 15. März: Nationaler Feiertag 
Alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe sind 
geschlossen. Restaurants haben geöffnet.

Donnerstag, 16. März um 18.00 Uhr: Stand-
up-Comedy mit Péter Aranyosi und Bence Szép 
im Ligetplex-Kino/Liget Plaza.

Freitag, 17. März um 17.00 Uhr im 
Gemeindehaus: Foto-Ausstellung des 
ungarischen Fotografen und Filmregisseurs 
Ferenc Olasz.

Samstag, 18. März: – „Schmetterlingstour”
Hört sich so leicht an, ist aber eine Leistungstour 

im Keszthelyer Gebirge für gute und geübte 
Marschierer (15 - 25 - 40 km).

Start für alle 3 Läufe: Zwischen 7 – 11 Uhr am 
Bahnhof Vonyarcvashegy

Route: Vonyarcvashegy, Pető-Berg, Berz-
seny-Aussichtsturm, Rastplatz Büdöskút,  Bala-
tongyörök, Szépkilátó, Miklós-Quelle, Pad-kő 
Aussichtsturm, St. Mihály Berg und St.Vendel 
Kapelle, Kitaibel-Aussichtsturm, zurück zum 
Bahnhof Vonyarcvashegy.

Ankunft am Ziel bis spätestens 18 Uhr.
Großer Parkplatz für Autos und Busse in der 

Nähe des Bahnhofs.
Teilnahme: 1.500 HUF/Person (15 km) oder 

1.800 HUF/Person (25 km und 40 km)
Quellwasser-Verein der Naturfreunde, 
Kontonummer: 74500248-10035450 (Takarék-

bank Zrt.)

Freitag, 24. März um 18.00 Uhr: „Plauder-
Party” im großen Saal des Gemeindehauses. 
Diesmal ist Vica Kerekes (Schauspielerin) zu 
Gast, mit der der Gastgeber lässig und locker 
über das Leben, die Kunst und die Welt hinter den 
Kulissen spricht. 

Samstag, 25. und Sonntag, 26. März: An 
diesen beiden Tagen findet im großen Saal des 
Gemeindehauses das große ökumenische Bibel-
Lese-Marathon 2023 statt. Die Teilnehmer 
lesen nacheinander den Bibeltext des Neuen 
Testaments – 5 Minuten je Leser. Beginn Samstag 
um 14 Uhr. Am Sonntag Messe in der Gyeneser 
St.Ilona-Kirche.

Freitag, 31. März: MARKTERÖFFNUNG
Endlich ist es wieder soweit! Tag der 

Obsternte und Saisonbeginn des I. Balatoner 
Fisch- und Kleinbauernmarktes. Nähere 
Informationen in unserer nächsten Ausgabe.

GEMEINDENACHRICHTEN
Zur Beachtung für unsere Steuerzahler: 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass 
der Gemeinderat von Gyenesdiás die lokale 
Steuerverordnung zum 1. Januar 2023 geändert 
hat. Die lokalen Steuersätze:

1. Grundsteuer: 20 HUF/m2
2. Haussteuer:
- Wohnhaus, Wohnung, bewohnte Garage: 250 

HUF/m2. 15 m2 der steuerpflichtigen Wohnfläche 
der Wohnung pro Person sind steuerfrei, jedoch 
maximal 60 % der Nutzfläche der Wohnung oder 
des Wohnhauses;

- Ferienhaus, Wochenendhaus, Wohnhaus, 
Wohnung: 600 HUF/m2;

- alle anderen Gebäude (Laden, Bezirkseinheit, 
Wirtschaftsgebäude usw.): 600 HUF/m2;

- nicht in Privatbesitz befindliches Wohnhaus, 
Wohnung, Ferienhaus, Wochenendhaus, Garage 
800 HUF/m2.

3. Höhe der Kurtaxe: 590 HUF pro Person und 
Übernachtung.

4. Gewerbesteuer: 2,0 % der 
Bemessungsgrundlage.

Die Steuerrechnung wird einmal jährlich ver-
sandt und enthält die Einzahlungs-Schecks für 
beide Halbjahre. Die Termine sind:  30. April 2023 
und 15. September 2023

Wir weisen Einzelunternehmer und Unternehmen 
darauf hin, dass die Finanzverwaltung elektronische 
Mitteilungen über den Saldo des Steuerkontos 
des Steuerpflichtigen gemäß CCXXII von 2015 
über die allgemeinen Regeln für elektronische 
Verwaltung und Treuhanddienste versendet. Der 
Steuersaldo kann jederzeit im Elektronischen 
Verwaltungsportal eingesehen werden:  https://
ohp-20.asp.lgov.hu

Streunende Hunde: Hunde dürfen in unserer 
Siedlung nur an der Leine ausgeführt werden. Bei 
einem Spaziergang muss sichergestellt sein, dass 
der Hund andere Tiere oder Menschen nicht durch 
Beißen gefährden kann. Zuwiderhandlungen sind 
Ordnungs-widrigkeiten, die mit Geldstrafen bis zu 
150.000 Ft belegt werden.

Wir bitten die Hundehalter um Mitarbeit 
und sorgsamen Umgang mit ihren Tieren, 
damit die Bewohner der Siedlung und die 
Erholungssuchenden die öffentlichen Bereiche 
sicher nutzen können und auch in Zukunft keine 
Hundeangriffe befürchten müssen.

In unserer Siedlung steht ein Rasenpflegedienst 
zur Verfügung. Der Elisabeth-Tierschutzverein 
hält die eingefangenen streunenden 
Hunde im Karmacsi-Tierheim, bis sich 
der Besitzer meldet. Der Eigentümer ist 
für die Unterbringungskosten des Tieres 
verantwortlich. 

Bei streunenden Hunden ist der Rasenmeister 
unter folgender Telefonnummer erreichbar: 06 
/ 70 733 9350

Störungsmeldung für öffentliche Beleuchtung: 
Wenn Sie einen Fehler in der Straßenbeleuchtung 
bemerken, melden Sie ihn bitte im Internet: https://
kozvilhiba.hu//hibabejelentes

https://ohp-20.asp.lgov.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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2023.
02.24.

TERMELŐI PIAC-GYENESDIÁS

WWW.SZEZONKOSAR.HU
szezonkosarbevasarlokozosseg@gmail.com

Előrendelt 
CSIRKE Átadónap!

MÉZ vásár

Hogy ne maradj le,

Rendelésed add le előre!

Egészséges,  ellenőrzött helyi  termékek vására

17 ÓRÁTÓL SZEZON KOSÁR VÁSÁR
KÖZVETLENÜL HELYI TERMELŐKTŐL
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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.

FUVAROZÁST 
VÁLLALOK 7 TONNA ÖSSZTÖMEGIG 

BILLENCS AUTÓMMAL.
Papp Levente 06 30/194-1293

Papp Lajos 06 30/501-2884

Litográf-95 
NYOMDA

Keszthely, Külső Zsidi út 11.
Tel.: 06 70 248 1347

www.litograf95.hu • E-mail: litograf95@gmail.com
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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
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Farsangi Mulatság – 
Táncházzal fűszerezve

2023. február 4-én tartottuk az idei második 
táncházunkat a Farsang jegyében. A tánchá-
zat a művészeti iskolás táncosok farsangja 
előzte meg jelmezbemutatóval és versennyel. 
Ezután következett az aprók táncháza Tarjá-
nyi Sándor vezetésével. 

Az aprók táncháza után Üst Gyula és párja, 
Bea vezetésével Sármelléki táncokat tanul-
hattak a résztvevők. Megismerkedtünk Sár-
mellék tánchagyományával, lassú és friss 
csárdás lépéseivel, majd az este táncházzal 
zárult. Az talpalávalót a DióBanda húzta.

A táncház a József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár, a keszthelyi Georgikon Nép-
táncegyüttes és a Gyenes Néptánc Együttes 
szervezésében a Csoóri Sándor Alap támoga-
tásával valósult meg. 

Köszönet mindenkinek, aki a táncház szer-
vezésében, illetve lebonyolításában részt vett!

Reméljük mindenki jól érezte magát!

ISKOLAI HÍREK

Három év szünet után ismét 
közösen farsangolhattunk

Február 10-én, pénteken farsangi jelmezek 
színes kavalkádjában pompázott iskolánk 
aulája. Az elmúlt években a járvány miatt erre 
nem volt lehetőség, így nagyon vártuk már az 
eseményt. A hangos zeneszó, a rengeteg ötle-
tes, jól begyakorolt produkció, a vidám gyer-
mekarcok csak fokozták a hangulatot.

Alsó tagozatosaink egyénileg öltöztek be, 
osztályszinten ünnepeltek játékos feladatok-
kal. Az ő programjukat közös felvonulás, mini 
táncház is színesítette a tornacsarnokban.

Felső tagozatosaink is kitettek magukért. 
Színvonalas, jól begyakorolt produkciókat 
adtak elő iskolánk aulájában.

A tombolahúzáson együtt izgulhattunk, a 
hab a tortán pedig az esti disco volt.

A 3 tagú zsűri a felsősök produkcióit elis-
merő oklevelekkel, csokoládékkal jutalmazta.

Felsőseinknél a következő eredmények szü-
lettek:

5. a: A legtáncosabb produkció.
5. b: A legmenőbb produkció.
6. b: A legjobb koreográfiát használók.
7. a: A legbevállalósabb produkció.
7. b: Rock & Roll érzés.
8. a : A leghumorosabb produkció.
6. a: A győztes lett, színes, sokoldalú pro-

dukciójával. Gratulálunk a győztesnek!
Köszönet illeti a szülői munkaközösség, a 

tantestület tagjait! Köszönjük a kedves szü-
lőknek a felajánlásokat, az iskola kitakarítá-
sában nyújtott önzetlen segítséget!

Nagy Antal Róbert DÖK

Csíkszenttamásról testvértelepülési és felcsíki küldöttség járt Gyenesdiáson a Magyar Kultúra Napján. A rövid találkozó során az idei évi Csíkszenttamásról testvértelepülési és felcsíki küldöttség járt Gyenesdiáson a Magyar Kultúra Napján. A rövid találkozó során az idei évi 
kulturális eseményekről és a szeptemberben esedékes 15 éves testvértelepülési jubileumi ünnepségről esett szó.kulturális eseményekről és a szeptemberben esedékes 15 éves testvértelepülési jubileumi ünnepségről esett szó.

Találkozunk ismét 2023. szeptember 9-én a Szüret alkalmából Gyenesdiáson!Találkozunk ismét 2023. szeptember 9-én a Szüret alkalmából Gyenesdiáson!

Farsangi mulatság táncházzalFarsangi mulatság táncházzal

A 4.a osztály tanulói a cirkusz világát A 4.a osztály tanulói a cirkusz világát 
varázsolták a színpadravarázsolták a színpadra Az 5.a osztály a legtáncosabb produkciót adta előAz 5.a osztály a legtáncosabb produkciót adta elő
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Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC: Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és 
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Friss házi kocsonya: Csiszár Peti és felesége készíti
Németország: Ammerlander Trappista sajt: 2900 Ft/kg-os áron

Daraboncról: házi tojás (gazda által termelt hagyományos takarmány)
Keszthelyről: frissen fejt házi tej, magyar tarka tehénből

Felsőpáhok: házi készítésű savanyúságok széles választéka Kéryéktől
Gyenesdiásról: Töltött Farsangi Fánk (390 Ft/darab): 

Komáromy Pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi!

Trafikban folyó-és palackozott borok széles választéka 
és Sorsjegy is kapható.

VEGYEN HAZAIT! EGÉSZSÉGÉRE!
Nyitva: H-P 6h-18h, Szombat: 6h-16h

(Dohányboltunk vasárnap is nyitva tart: 8h-13h)

GYENESDIÁS, KOSSUTH LAJOS U. 104. 
(Községházával szemben, a zebrás átkelőnél)

P

Tel.: 06/20-263-7066 Nyitva: Hétfő-péntek: 9-12, 14-17 
E-mail: pelsooptika@gmail.com • https://pelsooptika.freewb.hu/

SZEMVIZSGÁLAT 
BEJELENTKEZÉS 

ALAPJÁN.
Szép Kártya elfogadás!
Érvényes: 2023.02.14-02.28-ig

• Kékfény szűrős egyfókuszú 
szemüveglencse 12.000 Ft/db12.000 Ft/db

• Vékonyított egyfókuszú 
kékfény szűrős szemüveglencse 

18.000 Ft/db18.000 Ft/db
• Fényre sötétedő 

szemüveglencse 18.000 Ft/db18.000 Ft/db
• Prémium széles látómezővel, 
progresszív szemüveglencse 

75.000 Ft/db75.000 Ft/db

https://pelsooptika.freewb.hu/kapcsolat/
https://pelsooptika.freewb.hu/kapcsolat/

