GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2022. április XXXIII. évfolyam, 4. szám
Megjelenik: április 22-én

Deák Ádám kapta a „Gyenesdiás Nagyközség
Sportjáért 2021.” kitüntető címet
Ismét tavaszköszöntő
szabadtéri családi rendezvény
a Föld napja alkalmából.
2022. április 23-24.
(szombat-vasárnap).
Helyszín: Nagymező
Kirándulóközpont Gyenesdiás.
A programokon szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
(részletek 2. oldal)

Programajánló
2022. április 23-24.
Rügyfakadás-Tavaszünnep
2022. április 28. csütörtök, 18 óra
Közös út – Gécseg András kiállítása
Helyszín: Községháza
2022. április 29. péntek, 18 óra
Tudod, hogy nincs bocsánat
Hobo József Attila estje
MINDEN HELY ELKELT!
Helyszín: Községháza
2022. május 6-7. péntek-szombat
Cseppek a tengerbe(n)
Animációs minifesztivál kicsiknek és
nagyoknak, gyerekeknek és felnőtteknek
Helyszín: Ligetplex Cinema
2022. május 22. vasárnap, 18 óra
A delelő obsitos és a fekete bárány
Film és Színház
Helyszín: Ligetplex Cinema

Márciusi testületi ülésén,
hagyományaihoz híven, ismét
jutalmazta az elmúlt években
kiváló sportmunkát végzőket Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata. Az ünnepélyes köszöntő idén Deák
Ádámnak, a Kinizsi SK Zala
megyei női labdarúgó bajnokságában szereplő csapat
edzőjének szólt.
Gál Lajos polgármester az
átadásra kerülő díj értékéről
és a korábbi években jutalmazott személyekről, csapatokról
tartott egy rövid visszaemlékezést. Ezt követően Góth Imre
alpolgármester méltatta az idei
Góth Imre, Major Veronika, Deák Ádám, Gál Lajos
kitüntetett személyiségét és az
általa végzett munkát. Az elért
eredmények közül kiemelte, hogy a 2018- a csapatom nélkül nem sikerülhetett
2019-es bajnokságban bronzérmet szerez- volna. Megtiszteltetés átvenni a címet és
tek vezetésével a hölgyek. Tavaly szintén csatlakozni a nagy nevekből álló előző
a dobogó harmadik fokán végeztek, míg évekbeli díjazottakhoz. Két éve csapatom
idén holtversenyben az 1-2. helyen állnak a kapta a díjat így különösen nagy öröm volt
Police-Olával a tavaszi rajt előtt.
újra átélni ezeket a pillanatokat. Köszönöm
- Megtisztelő számomra, hogy idén engem mindenkinek, aki segítette és segíti munjutalmaztak a „Gyenesdiás Nagyközség kámat. – Mondta Deák Ádám a kitüntetés
Sportjáért 2021.” címmel, a női csapat élén átvételét követően, amit Major Veronika
elvégzett eddigi tevékenységem elismeré- sportlövő olimpikontól, az est háziasszoseként. Négy éves munka érett be, mely nyától vehetett át.

2022. május 27. péntek
Wágenhoferné Pohl Magdolna
kötetbemutatója
Helyszín: Községháza
2022. május 28. szombat délelőtt
Májusfa kitáncolás
Helyszín: Kárpáti korzó
2022. május 30. hétfő
Miska Pince avató
Kerámia Ház présházának avatása,
kiállítással
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
További információ: +36301349105
gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 14-16.

Gál Lajos, Góth Imre, Major Veronika és a labdarúgó csapat körében
középen Deák Ádám díjazott.

2022. április

-2-

Gyenesdiási Híradó

Költészet napján jelent meg a Gyenesdiási Antológia ötödik száma

Góth Imre a kötet szerkesztője, háttérben a Dalárdával.
A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
szervezésében emlékeztünk meg a költészet
napjáról. Ebből az alkalomból jelent meg
önkormányzatunk támogatásával a Gyenesdiási Antológia ötödik kötete.
A korábbi számok a településhez kötődő
szerzők alkotásait közölték, idén Bognár
István versei kaptak helyet a kiadványban.
A szerző a költészet napján született hetven

éve és idén fél évvel ezelőtt hunyt el. Verseit, így Góth Imre Árpád alpolgármester a
korábbi kötetetek szerkesztője rendezte sajtó
alá és mutatta be a községházán megjelent
barátok, érdeklődők számára. A helyi költő
életének méltatása mellett versei hangulatát,
mondanivalóit is megidézte. Bognár István
ismert közösségi emberként több kulturális
csoportnak is tagja volt, verseit ezért barátai

2022. ápr. 23. (szombat)
10.30	
Tavaszi honvédfelvonulás - III. Szegedi
Honvédzászlóalj, valamint a Gyenesdiási
Huszárbandérium vidám felvonulása a településen.
Kísér: a Boombatucada zenekar. (Útvonal: Diási strand
– Madách u – Csokonai u – Lőtéri u – Nagymező)
12.30 Huszár és 1848-as honvédbemutató,
lovasbemutatókkal
14.30 Túraprogram: Föld Napi programok felnőtteknek
/Kirándul a család, Botanikai séta, valamint
elektromos autók bemutatója a Nagymezőn, innovatív
környezetvédelem/

2022. ápr. 24. (vasárnap)
08.00
10.30
11.15
12.30
13.00
13.40
14.20
15.10
16.00
17.15
18.00

Hársfalvi György, Táczosné Marika, Kalapos István,
Bognár István verseivel emlékeztek.

Erdei főzőverseny, regisztráltan (!)
Megnyitó, majd a kulturális egyesületek és a Cserkészek
bemutatkozása Huszár és honvéd fegyverzeti parádé
Társszervezésben: GYÖNGY programok, valamint
a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület kulturális
bemutatkozása
Régi Korok Konyhája – népi étkek készítése, majd a
főzőverseny zsűrizése
Föld Napi természetvédelmi vetélkedő gyerekeknek és
felnőtteknek – közben ebéd
Vidám gyermekműsor (meglepetés zenekarral)
Gyenes Néptánc Együttes a színpadon
Gyenesdiási Lovassport Egyesület sokszínű programjai
„Nagymező bajnoka” kődobó- és „Nagymező
bajnoknője” sodrófahajító versenyek, nevezés a
helyszínen
Eredményhirdetések és vándorkupák átadása
Re-folk zenekar népzenei koncertje és TÁNCHÁZ

19.45
21.00

olvasták fel a közönségnek. Közreműködött
Kenesei Aurélia, Horváthné Zsuzsa, Tánczos
Lászlóné Marika, Baloghné Finta Júlia, Hársfalvi György, Kalapos István. A Gyenesdiási
Dalárda a Népdalkör és a keszthelyi Salve
Regina Kórus énekeivel tették teljessé a költészet napi rendezvényt és megemlékezést
Bognár Ystván helyi költő előtt. A friss verses
kötet a helyi könyvtárban kapható.

Tábortűz – körtánc, ének, népi mulatság
Kétnapos rendezvény zárása.

Egész napos programok:
•
•
•
•
•
•
•
•

Térségi és régiós interaktív bemutatók a helyszín több
kissátrában
Természetvédelmi egyesületek, szervezetek és a
TERMÉSZET HÁZA bemutatói /a standoknál ismertetők,
térképek is kaphatók/
Ökológiai lábnyommérés, Balaton társasjáték KÖTHÁLÓ, NABE
Gyenesdiási Turisztikai Egyesületi portál
Népművészek, kézművesek bemutatkozásai és vásár
Térségi sportklubok (BEFAG Lövészklub)
bemutatkozása
Betegségmegelőző-egészségmegőrző programok
Varázshangok JÁTSZÓHÁZ

A jó idő reményében mindenkit
sok szeretettel vár a Forrásvíz
Természetbarát Egyesület.
Az egyesület arra kéri a gyenesdiásiakat,
hogy a rendezvény látogatását kerékpárral,
gyalog, vagy a bánya felöli parkolással
szíveskedjenek megoldani!!

Gyenesdiási Híradó
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Ez a rendezvényem 2016 óta
havonta rendszeresen jelentkezik a keszthelyi Balaton színházban. Vendégem keszthelyi,
vagy annak 10 km-es körzetében
élő közéleti személyiség. Ismét
egy, a településünkön, Gyenesdiáson élő nagyszerű embert
látok vendégül: Paksy Tímea
- kilencszeres világbajnok kajakost! Szeretettel várunk minden
érdeklődőt! A belépés ingyenes!

Csányi Zoltán
- a rendezvény házigazdája -

2022. április

Giro d’Italia kerékpáros
versennyel kapcsolatos
információk!
Tisztelt lakosság, tisztelt üdülőtulajdonosok, tisztelt Gyenesdiásra látogatók!
Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, hogy
a Giro d’Italia Grande Partenza kerékpáros
verseny 2022. május 8-i vasárnapi versenyfutama miatt az alábbi útvonalon lezárásokra
kell számítani. A mezőny várhatóan 15:25
körül érkezik Gyenesdiásra.
A Gyenesdiást is érintő 71-es főút szakasz
2022. május 8-án, vasárnap 12:45 perctől
15:50 percig teljes lezárásra kerül!
Keresztirányú átengedési pontok az alábbi
képeken, rózsaszín autó szimbólumokkal
jelzett helyszíneken 12:45-14:50 között üzemelnek, de 14:50 perc után már az egyéb
mozgások (ki be parkolás, kerékpározás, átjárás az úton) sem megengedettek!

-4Pontos
útlezárások:
https://www.
girohungary2022.hu/utvonal/lezarasok/
Kérjük tisztelettel Önöket, hogy az erre
az időszakra eső kötelező vagy választott
tevékenységük végzéséhez ezt a korlátozást
vegyék figyelembe!
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
Aki teheti szurkolóként vegyen részt ezen a
nagyszerű versenyen!
Gyenesdiás három attrakciós helyszínnel
várja a mezőnyt:
1.) a Diási Játékstrandon vízen lesznek
vitorlások, kajakosok és a SUP Yoga tornászok
2.) a Körforgalom mellett a Gyenes Néptánc
Együttes köszönti táncával a versenyzőket,
Kollár Balázs BMX flatland attrakciós kerékpáros bemutatót tart, a Regős prés környezetében egy Giro fotópontot alakítunk ki, ahol
14:00 órától szurkolói zászlókat osztunk.

Gyenesdiási Híradó
3.) A Mária szobornál a Nyugat-Balatoni
Ifjúsági Egyesület tagjai búcsúztatják és lelkesítik egyben a mezőnyt a verseny további
próbatételeihez
(A programváltoztatás joga fenntartva.)
A Giro az országúti kerékpársport egyik legjelentősebb versenye, amit a világ közel 160
országában évről évre több mint 800 millióan
követnek a televízió képernyőjén keresztül,
a helyszíneken pedig több tízezer magyar és
nemzetközi turista és szurkoló kíséri figyelemmel. A Giro nem csak egy sportesemény,
hanem egy fesztivál, népünnepély is egyben.
A települések, melyeken áthalad a mezőny
mind rózsaszínbe öltöznek; a lakosságnak és
az ide látogató turistáknak egész napos rendezvényekkel, aktivitásokkal készülnek a
szervezők!
További részletek:
https://www.girohungary2022.hu/

HAJRÁ, GIRO!

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Szakmai elismerés
Komoly szakmai elismerés egyesületünk
számára, hogy a Veszprémi Szakképzési
Centrum Balatoni Gasztroakadémia képzési
programjába meghívást kaptunk. A képzés
jó gyakorlatok bemutatására épül, melyet a
média úgy kommentált: „a legjobbaktól lehet
tanulni, kiváló magyar szakemberektől magas
szintű szakmai fortélyokat ellesni”.
A képzés keretében március 22-én a 10 fős
érdeklődő csapatot Gál Lajos Polgármester úr
köszöntötte és mutatta be Gyenesdiást, majd
Somogyi Zoltán elnök úrral meséltünk egyesületünkről, feladatainkról, különböző akcióinkról, projektjeinkről. Zárásként átsétáltunk a
J&A Kerámiaházhoz, ahol Pék András lelkesen mutatta meg „birodalmukat” (képünkön).

Vendégem alkalmazás –
belépési gondok

Több szállásadó partnerünk is jelezte, hogy
problémája adódott az NTAK adatszolgál-

tatáshoz használt Vendégem alkalmazásba
okostelefonon való belépés során, ami az
okmányolvasás miatt elkerülhetetlenné vált.
Ennek megoldására javasoljuk az ügyfélkapus bejelentkezés helyett e-mailes bejelentkezésre váltani. Ehhez asztali gépen
ügyfélkapuval lépjünk be, majd Beállítások/
Felhasználók menüpontban belépve hozzunk

létre Új felhasználót. A megadott email fiókba
lépjünk be, és ott a linkre kattintva adjunk
meg hozzá belépési jelszót.
Ezzel létrehoztuk a vendégem alkalmazáshoz az e-mailes belépéshez az adatokat, amivel gond nélkül tudunk telefonon is
belépni az alkalmazásba. Amennyiben a Vendégem alkalmazás használatával és okmány-

Gyenesdiási Híradó
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Személyi változás irodánkban

olvasással kapcsolatban további
kérdése lenne, kérjük, keresse
fel irodánkat!

Egyesületünk munkáját április
4-től Strausz Tamás segíti, aki lelkesen vetette bele magát az új kihívásba. Kérjük, fogadják szeretettel
(és türelemmel)!

Szlovén workshop

Március végén a NyugatBalaton térség bemutatkozott
SZJA 1 %
Ljubljanában a Balassi Intézettel közös workshopon, melyen a
Adóbevallása készítésekor,
média résztvevői is jelen voltak.
kérjük, gondoljon egyesületünkre!
3 témában hallhattak tájékoztató
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesüelőadást (térséglátogatás a Feslet adószáma: 18966527-1-20
tetics örökség jegyében, kerékAmennyiben kérdése, észrevétele,
páros lehetőségek térségünkben,
javaslata lenne, keressen bennünket
gyógyfürdőhelyek a Nyugata Tourinform irodában!
Balatonon).
A Tourinform Gyenesdiás csaVendégeink Pék Andrással a Miska pincében
A szervező magyar intézet
pata
részéről komoly sajtóhírveKöszönjük minden kedves partnerünkTourinform Gyenesdiás / Gyerés kísérte a rendezvényt. Egyebek között nek, akik csatlakoztak az akcióhoz, és cso- nesdiási Turisztikai Egyesület
a májusi kampány anyagait megküldték magajánlatukkal színesítették a kínálatot!
8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2., Tel: 06
sajtólistájukra, továbbá kiadványokat, a Bízunk benne, hogy sikerült a szlovén uta- 83 511 790, gyenesdias@tourinform.hu
workshopról megmaradt nyomtatott anyago- zóközönség érdeklődését felkelteni térséwww.gyenesdias.info.hu,
facebook.com/
kat egy helyi rendezvényen terjesztették.
günk iránt.
gyenesdias

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Kedves Gyenesdiásiak!
Március végi, április eleji programjainkat
a tavasz, a közelgő ünnepek és az irodalom
ihlették. A következő időszak kínálatát most
is programajánlónkban, illetve a plakátokon
láthatják. A legutóbbi időszak kulturális történéseiről a következőkben olvashatnak egy
röpke riportot.
A Traccsparti sorozat márciusi vendége
Csányi Sándor színművész volt. Az estről
önálló cikkünk van, ugyanúgy, ahogy a húsvéti
készülődésről a Gyenesdiási Antológia ötödik
kötetének költészet napi bemutatásáról is.
Április a költészet hónapja, így programjaink témája, vezérfonala sok esetben az irodalom, a líra volt. Elsőként Csider Sándor
nyugalmazott főiskolai tanár Forrás című
verseskötetét mutatta be nálunk. A kötet a
szerző tizedik verses kiadványa. A könyv az
egyik legfontosabb elem, a víz témáját járja
körbe. A szerző vízhez kapcsolódó hétköznapi
gondolatait, érzéseit a kötetből vett versekkel,
szövegrészletekkel szemléltette, mélyítette el
hallgatóságában, hosszan tartó élményekkel
ajándékozva meg őket/minket.
A másnapra tervezett verses-dalos est, Nagy
Antal Róbert és Bardócz L. Csaba közös előadása betegség miatt elmaradt, pótlása májusban várható.

Szálinger Balázs, A Petőfi: gyermek és rocksztár előadásán
Farkasné Pozsgai Anett (írói nevén
Farkas Anett) és Hollósi Annamária (írói
nevén Anne Raven) írónők idén már jártak
nálunk. Akkor a 33-as beteg, illetve az Illegális szerelem című regényeiket népszerűsítették egy író-olvasó találkozó keretében. Április
elején legfrissebb műveiket, a 33-as ügyet
és a Sekély című köteteiket mutatták be egy
beszélgetés keretében. Ezúttal Regman Karola
faggatta a két szerzőt. Egy feszült krimi és egy
erotikus thriller születésének folyamata, az
írói munka és a család összeegyeztethetősége,
és még számos érdekes kérdés került megválaszolásra a dedikálással záruló esten.
Az április – ez idáig – egyik legizgalmasabb,
egyik leginkább inspiráló programja Szálinger
Balázs nevéhez fűződik. A keszthelyi József

Attila-díjas költő egészen újszerű megvilágításba helyezte költőfejedelmünket, Petőfi
Sándort. A Petőfi: gyermek és rocksztár
című előadásán – két részben – majdnem
két órán át – csodálatosan felépítve – vezetett
minket végig a forradalom költőjének életútján, versciklusain, de nagyon egyedi, eddig
nem tárgyalt módon. Szemléletes, korunk
nyelvén szóló prezentációja szép lassan lebontotta az évszázadok alatt felépített (sokszor
felületes és idealizált) Petőfi-képet, és helyette
megmutatta nekünk az EMBERT, az ifjút, a
lázadót, a szerelmest, a pökhendi fiút, a lánglelkű, zseniális gondolkodót. És a mindenkori
hatalommal, a megkövült formákkal szembemenő rebellis géniuszt. Akinek elénk tartott
tükrébe ma (IS) nagyon fájdalmas és keserű
élmény belenézni. Katartikus este volt!

2022. április
Szakköreink, kisközösségeink mindegyike
folyamatosan működik. Több új közösség is
alakulóban van, utóbbiakkal kapcsolatban
részletekkel konkrét fejlemények esetén szolgálunk.
A közeljövőben egy újabb kiállításunk lesz,
és József Attila estjével érkezik hozzánk
Hobo. Májusban (és júniusban) pedig több
komoly újítással, izgalmas programokkal
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várjuk Önöket, mielőtt ráfordulunk nyári
nagyrendezvényeinkre.
Intézményünk Facebook-oldalának népszerűsége,
látogatottsága töretlenül nő, de
továbbra is arra biztatjuk Önöket, hogy
közösségi felületünkön keresztül kísérjék
figyelemmel aktuális

történéseinket! Ehhez semmi más teendőjük
nincs, mint az alábbi QR kód beolvasása után
kedvelni, „bekövetni” oldalunkat!
Sok szeretettel várjuk Önöket április végi,
és májusi rendezvényeinken, programjainkon is! Szeretettel üdvözlöm Önöket a
JAMK összes munkatársa nevében!
Szabó Zsolt Szilveszter

Húsz esztendő kivonata
másfél órában – Traccsparti
Csányi Sándorral

Érdekfeszítően izgalmasak voltak azok a
pillanatok, mikor egy-egy előadás kulisszái
mögé, és úgy általában a csillogás, a rivaldafény mögé engedett belesni a művész.

Csordultig, és nagyrészt hölgyekkel telt meg
a Községháza nagyterme március 30-án este,
mikor is a magyar romantikus filmek egykori
sztárja, a női szívek elrablója, Csányi Sándor
érkezett Gyenesdiásra, hogy ő se maradjon ki
a Traccspartik vendégeinek sorából.

Csányi lehengerlő profizmussal, őszintén,
üresjáratok és mellébeszélés nélkül vallott
egész eddigi pályafutásáról, életéről – úgy,
hogy tulajdon gyarlóságait, esendőségét sem
rejtette véka alá. Sőt, egy ízben – mikor legújabb szerelemprojektje, A döntés című darab
került szóba – komoly megrendülést is mutatott. Egész beszélgetésünk alatt végig nyitott
volt, kedves, humoros és közvetlen. Tette
mindezt úgy, hogy végig érezhető volt: féltőn
óvja magánéletének egyes szegmenseit, a
hozzá közel állók és a saját privát szféráját.
A hosszan tartó vastaps után sietve távozott,
mégis tapintható volt, hogy nem hagyott senkiben hiányérzetet.

Csányi a 2000-es évek elején robbant be
a hazai filmes köztudatba. Az I Love Budapest című film főszereplőjeként 2001-ben
még csak résnyire nyitotta ki, és egyik lábát
dugta át a hírnévre nyíló ajtón, ám két évvel
később, a Kontroll főhősét, Bulcsút alakítva már páros lábbal és tokostól berúgta
ugyanezt az ajtót. Innentől aztán nem volt
megállás. Két tucat filmszerep, és ennek
sokszorosa mennyiségű teátrumi munka.
Színházban három társulatot is megjárt,
a legutolsóban, a Tháliában művészeti
vezető is volt, míg mostanra saját produkciós céget alapítva, szabadúszóként menedzseli és játssza saját darabjait. Néhány
éve pedig teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Nincs interjú, nincs tévészereplés.
Csak előadások vannak és a CSALÁD.

A gyenesdiási találkozás szeretett közönségével és rajongóival több oldalát is megmutatta a színésznek. A szakmai és emberi
út, amit bejárt a félig roma fiú, míg ismert,
elismert és keresett sztár, majd megfontolt
üzletember és szakember lett – több mint
tanulságos. Csányi életútja összes fontos
állomását felvillantotta, humoros megjegyzéseivel folyamatosan szórakoztatva
a nagyérdeműt. Szarkasztikus riposztjaival
sokszor magát, egykori elbizakodott, önhitt
énjét sem kímélte.

A Traccsparti áprilisi vendége az egyik
legismertebb és legkedveltebb hazai rádiós
személyiség, a csupa derű, csupa mosoly
Vágó Piros! (Az est lapunk megjelenése
idején zajlik le, így a májusi számban számolunk be róla.)

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Elindultunk… - és amikor a Gyenesdiás
táblát magunk mögött hagyjuk, akkor már
igazán meg is szoktam jegyezni: Kirándulunk!
Így tettük legutóbb is, mikor Sárvár és Szombathely látnivalóiból merítettünk. Hiszen
minden egy napba nem is férne bele. Még az
utolsó napon is át kellett szerveznem a programunkat, mert az időjós kellemetlen hűvös
időt jelzett erre a napra. Igaza lett. Bár rossz
idő nincs, csak rosszul öltözött turista – tartja
a mondás. Esős arcát mutatta az idő, amikor
Sárvárra érkeztünk. Ott a vár igazgatója vezetett bennünket. Ami ismeretek elhangzottak
az autóbuszban, elhangzottak a helyszínen
is, megerősítve a tőlem hallottakat. És mire
a Nádasdy-várból kijöttünk, már nyoma sem
volt az esőnek, így a belvárosi sétánkat még
a harangjáték dallama is jókedvűen kísérte.

Magyar vándorok az ISIS szentélynél

Szabó Zsolt Szilveszter

Gyenesdiási Híradó
Szombathelyre érkezve a Fő tér volt első állomásunk. Húsvétkor forraltborozni? Készültek
a szeles időre az árusok is! Mi pedig a kis
pihenő után átsétáltunk a Püspöki Palotához. Ott egy nagyszerű fiatalember (érdemes
név szerint is megemlíteni: Baranyai Martin)
várt bennünket, aki lenyűgöző vezetést tartott
a palotában. Egy óra szabadidő után James
Yoyce falból kilépő szobrát, a városmakettet,
és a fő tér szépségeit néztük meg, majd a Zsinagógában - mely hangversenyteremként
üzemel - a fúvósok esti fellépésének próbáján
is ott voltunk. Innét átmentünk az Iseumba,

2022. április

-7ISIS istennő Savariai otthonába. Végül a
megmentett hagyományoknak tisztelegve
Szakács Gábor kékfestő műhelyének titkait, érdekességeit láthattuk, hallhattuk. Csodálatos napunk volt, tartalommal, szépséggel
feltöltve. És nem utolsó sorban a közösen
átélt pillanatok, az együttlét öröme és az egymással törődés kedvessége áthatotta ezt az
útunkat is!
De nézzünk előre: Következő kirándulásunk Budapestre vezet, május 7-én, szombaton. Már visszaigazolt időpontunk van
a Zene házának kiállítására és a Hang-dóm

programjára. De szeretnénk megnézni a felújított Operaház rejtett szépségeit is. Természetesen ezeken kívül meglepetés-program
ezen az úton is lesz, ami a látogatás-visszaigazolások után kristályosodik ki. A kirándulásra
jelentkezés a szokott módon: április 25-én
(hétfőn) 9.oo órától a József Attila Művelődési Központ közösségi termében lehetséges.
Figyeljék honlapunkat, ahol minden megtalálható az úttal kapcsolatban, elég a keresőbe
beírni: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub.
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

Megújult a Festetics-kilátó

Az ünnepélyes átadás pillanatai

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Kedves kertbarátok!
Időszerű növényvédelmet érintő feladataink
egyre sokasodnak. Nagy kárt okoz fenyőféléinkben, tujáinkban a szú, atka, gomba és
díszbogárkártétel. Rovarölőszeres védekezés
még nem szükséges, az majd májustól folyamatosan végezendő, de azon fák, cserjék,
melyek lombfelületének minimum 50-60 százaléka elszáradt sürgősen kivágandó és eltávolítandó. Azért egy rezes-kénes gombaölőszeres

"Egy ház, palántázz" akció
ismét Gyenesdiáson!
Május 1-től
A korábbi évek sikerei után Volner Lajos és
családja az idei évben is számtalan paprikaés paradicsompalántával, különböző fűszernövényekkel, csemege szőlő, valamint füge
csemetével várja a vásárlókat.
Rendelés és további információ: Volner
Évinél!
Telefonszám: +36-30-792 6265
Átvétel (előzetes egyeztetés után): Gyenesdiás, Lőtéri utca 11.
Paradicsom palánta árak:
Befőző és étkezési 250.-Ft/tő
Koktél és F1 különlegesfajták 300 Ft/tő
Különleges paradicsomok : 500 Ft/tő
Paprika árak:
Hibrid F1 fajták 300.-Ft/tő,

Gyenesdiás és a Keszthelyi-hegység egyik legkedveltebb kirándulópontja
megerősödve és megszépülve ismét várja látogatóit.
Pályázati támogatással a biztonság érdekében a Festetics kilátó statikailag
megerősítésre került, biztonsági hálót kapott, elemeket cseréltek, illetve megszépült.
A kivitelezés ugyan csúszott, de 2022. március 30-án a Bakonyerdő ZRt ünnepélyes keretek között felavatta a megújult kilátót.
Áprilistól bátran tervezhetjük kirándulásainkat a Nagymezőről pár perces
sétával elérhető kilátó érintésével, de a környék további látnivalóit is érdemes
felkeresni, amihez remek „körítés” az ébredező természet.
kezelés /Champion, Rézkén, Thiovit Jet/ ajánlatos, a tűlevelek viaszos mivolta miatt nedvesítőszerre/Nonit/ szükség van.
Meggy, cseresznye, kajszibarack, őszibarack, szilva virágzásakor a moníliabetegség
ellen Chorus, Topas, Folicur Solo kezelés 2-3
alkalommal szükséges. Ribiszke, alma, körte
kis levelein már megjelennek az első levéltetvek, ellenük most már érdemes kezelni /
Mospilan, Coragen, Vectafid/.
Ültetések előtt, ha szükséges, talajfertőtlenítést végezhetünk. /Force 1,5G/
Kis Balázs növényorvos

Az elmúlt időszakban az időjárás több
alkalommal megtréfálta a kertészkedni
vágyókat. A hektikus időjárási időszak
után úgy tűnik végre megérkezett az igazi
tavasz, és elkezdhetjük a konyhakertek
művelését. Elkezdjük a sóska, a sárgarépa,
a kapor, a zöldborsó, és a retek vetését.
Fűszerkertünkbe a citromfüvet tőosztással
szaporíthatjuk. A mentát levélosztással szaporíthatjuk. Utóbbiból bátran vessünk többfélét, a kínálat széleskörű. Jó kertészkedést
kívánok.
Volner Lajos

hagyományos étkezési 250.-Ft/tő
Chili paprika:1000.-Ft/tő
Fűszernövények: ( Kis cserép 300 Ft közepes cserép 500 Ft/tő nagy cserép 1000 Ft/tő)
• Zeller,
• Borsikafű,
• Menta,
• Snidling,
• Citromfű,
• Majoranna,
• Kakukkfű,
• Bazsalikom (több fajta)
• Petrezselyem levél és még sok fajta
különleges fűszer- és gyógynövény
Lugas F1-es kígyóuborka ára : 500.-Ft/tő
Cukkini palánta: 500.-Ft/tő
Saláta uborka: 500.-Ft/tő
Füge csemete: 1500.-Ft/tő
Csemege szőlő : 1000.-Ft/tő
Fertődi zamatos málnatő : 1000.-FT/tő

Tegyünk jót magunkkal, családunkkal, egymással!
Mondhatjuk így is:
"Helyit eszem,
helyinél veszem,
mert helyin az eszem"

2022. április
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GYÜMÖLCSOLTÓ

Áldott, kínálatban gazdag, hangulatban felemelő Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepnek örülhettünk!
A bőséges kínálatot a Szezon Bevásárló Közösség termelőinek, a szakszerű oltás gyakorlati bemutatót Partics Gyulának, a kiváló muzsikát a
Dalárda férfikórusnak köszönhetjük! Hálásak vagyunk minden közreműködőnek!

A GYENESDIÁSI DALÁRDA
HÍREI
Varázsos Rendhagyás-Jeles Napok
Zalában Nagykanizsa 2022.04.12.
Nagykanizsára, a Thúry György múzeumba,
a Varázsos Rendhagyás-Jeles Napok Zalában
címmel meghirdetett kiállítás megnyitására
hívta a gyenesdiási dalárdánkat Gyanó Szilvia néprajzos-főmúzeológus.
A kiállítást dr. Száraz Csilla, a múzeum
igazgatója nyitotta meg. Köszöntőt mondott:
Balogh László Nagykanizsa megyei jogú
város polgármestere, Gábris Jácint az oktatási-kulturális és sportbizottság elnöke és dr
Horváth Sándor az Elte Savaria Egyetemi
Központ néprajzkutatója.
Lélekemelő ünnepi hangulatban telt a
megnyitó. Dalárdánk az „Adja Isten mink is
vigadjunk-zalai ivónóták” címmel, 2018-ban
megjelent CD-kiadványunkról adott elő két

boros csokrot, Papp János köszöntőjével. A
kánai menyegzőt is felidéztük a műsor során.
Gratulálunk a gondosan összeállított kiállításhoz!
Hálásan köszönjük a meghívást!
A gyenesdiási dalárdából részt vettek:
Barna Zoltán, dr. Brazsil József, id. Farkas
Ödön, Fáró Imre, Kajdi Imre, Komáromy
Béla, Kovács Géza, Magyarosi Győző, Papp
Ferenc, Papp János, Péter Gábor, Porkoláb
János, Pék Andás, Pékné Orbán Julianna
Ilona (dalárdavezető).”

Költészet Napja Gyenesdiás
2022.04.09. Községháza
Bognár Ystván dalostársunkra, barátunkra
emlékeztünk a költészet napján. A Gyenesdiási Antológia 5. kötetében az általa írt versek
egy részét csokorba szedve mutattuk be munkásságát a költészet ünnepén, ami egyben a

70. születésnapja is lett volna. Ezt Góth Imre
vette pártfogásba.
A másik, amire annyira készült, hogy a
dalárdánk által oly sokszor énekelt Mártonnapi dalokat megörökítő CD-nkre és a Trianon 100+2 kiadványunkra még felmondhassa
a verseket.
Bognár Ystván hiánya kimondhatatlan, de
mégis némi megnyugvást okoz, hogy ezen

Gyenesdiási Híradó
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az esten úgy érezhettük, Ő is velünk van. Az
antológiát a költészet napján bemutattuk, a
CD-t pedig november 10-12-ére tervezzük
Keszthelyen a Fő téri templomban és Gyenesdiáson a Forrásvíz Természetbarát Egyesület Márton-napi estjén.
Aki ezekből szeretne egy példányt, keresse

a gyenesdiási József Attila Művelődési Ház
és Könyvtár munkatársait.
A költészet napi ünnepen a dalárdából részt
vettek a képen balról jobbra:
Horváth Sebestyénné Zsuzsa, Papp Ferenc,
Papp János, id. Farkas Ödön, Fáró Imre,
Péter Gábor, Porkoláb János, Balogh László,

Komáromy Béla, Pékné Orbán Julianna
Ilona, Pék András és a Harangláb Népzenei
Együttes: Schreiner Jenő, Kovács Péter és
Varga Zoltán.

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK

korban a motorikus képességek fejlődése,
játékos fejlesztése kiemelt szerepet kap a
nevelés során. Bölcsődés gyermekek számára a játék színtere tavasszal-nyáron kitolódik a bölcsőde udvarára is, tehát a megfelelő
játékkörülmények biztosítása kiterjed az
udvari játékokra, játékhelyszínekre is. Ennek
megfelelően folyamatosan meg kell teremteni
a megfelelő, biztonságos és esztétikus feltételeket, ahol a gyermekek nyugodtan tudnak
játszani, mely által pedig biztosítva van harmonikus testi-lelki fejlődésük. A motoros
képességek fejlesztése az udvaron főként a
nagymozgásos tevékenységekkel biztosítható. Ilyenek például az alapvető mozgásformák elsajátítása: a biztos és stabil állás, járás,
futás, ugrás, guggolás, hajolás, húzás, egyensúlyozás, tologatás. A
gyermekek által végzett
sokféle
mozgástevékenység jótékony hatást
gyakorol a gyermekek
idegrendszerének
és
egyéb
képességeinek
fejlődésére is, mint például az erő, a gyorsaság,
a kitartás, az állóképesség, azaz a gyermekek
kondicionális képességeire (Farmosi, 2021:
62, 117).
Éppen ezért nagy
öröm volt számunkra,
amikor a télen Intézményvezető
asszony
(Világos Csabáné) felkeresett bennünket egy
jó hírrel, mely szerint
egy kedves, névtelen

adományozótól jelentős mértékű támogatást
kaptunk. Kifejezetten a bölcsődés gyermekek
számára ajánlotta fel az összeget, ugyanakkor ránk, kisgyermeknevelőkre bízta, hogy
mire költjük ezt a nem kevés pénzt, melyet
ráadásul a Fenntartó (Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata) a költségvetésből még
megtoldotta egy szintén nagyobb összeggel.
Így a két adományt összerakva, már merészebb gondolatokat is megfogalmazhattunk.
Kerestük a lehető legjobb megoldást, hogy
mire költhetnénk ezt a szép összeget, és mivel
már régóta szerettünk volna egy esztétikus
és biztonságos udvari játszóházat, melyben
a gyermekek a nagymozgásos tevékenységek
által megfelelően fejlődhetnek, így esett a
választásunk arra a nagyméretű, tágas, több-

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy
a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde
Tagintézményében
a nyári zárva tartás időpontja:
2022. augusztus 08. (hétfő) – augusztus 26.
(péntek)
Szünet előtti utolsó gondozási nap augusztus 05. péntek
Szünet utáni első gondozási nap augusztus
29. hétfő
Tisztelettel:
Világos Csabáné intézményvezető

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy intézményünkben
a nyári zárva tartás időpontja:
2022. augusztus 08. (hétfő) – augusztus 29.
(hétfő)
Szünet előtti utolsó nevelési nap augusztus
05. péntek
Szünet utáni első nevelési nap augusztus 30.
kedd
Tisztelettel:
Világos Csabáné intézményvezető

Gyere tavasz, várva várlak…
„Gyere tavasz, várva várlak, hozz zöld
ruhát fűnek, fának…” így hangzik a kedvelt
gyermekmondóka első néhány sora, mellyel
csalogatjuk a gyerekekkel a tavaszt, a jó időt,
hogy minél több időt tölthessünk el az udvaron szabad játéktevékenységgel. Kisgyermek

Pékné Orbán Julianna Ilona
Dalárdavezető

2022. április
funkciós játszóházra, mely ma már ott áll
büszkén a bölcsődénk udvarán. A játszóház
nemcsak tágas, de többféle mozgásformára
és játékra ad lehetőséget: kibújásra, bebújásra, ajtónyitásra, ablakcsukásra, szerepjátékra (mosogató, kézmosó, főzőfelület, pad),
csoportos tevékenységek gyakorlására. Az
udvari szaladgálást, motorozást, csúszdázást
megszakítva, mindig van több gyermek is,
akik örömmel veszik birtokba a játszóház
adta lehetőségeket – akár csak egy kicsit megpihenve a szaladgálás után a padon.
Nagyon köszönjük a magunk – és főként
a bölcsődés gyermekeink – nevében ezt a
kedves és nagylelkű felajánlást! Reméljük,
hogy sokáig bölcsődénk udvarát fogja gazdagítani ez a rendkívül szép és esztétikus
játszóház.
Vargáné Nyiri Csilla
kisgyermeknevelő

Pacsirta Gyermekdalfesztivál volt
óvodánkban
2022. április 8-án két év «csend» után került
újra megrendezésre intézményünkben 11.
alkalommal a Pacsirta Gyermekdalfesztivál.
A tehetségkutató „versenyre” az idén csa-

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Elhanyagolt, gazos telkek
Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok
figyelmét, hogy azok akik az általuk használt,
illetve tulajdonát képező ingatlanukat nem
művelik meg, nem tartják rendben, az ingatlanukat szükség szerint gyomtól, gaztól nem
tisztítják meg, a 20 cm-es magasság elérését
megelőzően rendszeresen nem kaszálják,
továbbá az ingatlan előtti árkot, folyókát,
csatornanyílást, átereszt nem tisztítják, megszüntetik, vagy a csapadékvíz zavartalan
lefolyását nem biztosítják, a beépített, illetve
beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán,
illetve mellette nőtt gazt nem írtják, a kinyúló
ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodnak, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóak!

Közvilágítás hibabejelentés
Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék! https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes

Közlekedési problémák
Gyenesdiáson a Bartók Béla utcában Tilos
megállni! (azaz még az utas ki-beszállásának
idejére sem szabad egyhelyben tartózkodni).
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ládias, kisebb létszámban
került sor az előzőkhöz
képest. Világos Csabáné az
óvoda vezetője elmondta,
újra szeretnénk nyitni az
óvoda kapuit a különböző
rendezvényeknek, de a
jelenlegi helyzetben még
mindig a legfontosabb mindannyiunk egészsége.
A rendezvényt Gál Lajos
polgármester nyitotta meg,
köszöntötte a zsűri tagokat,
és a jelenlévőket.
A zsűriben Csordásné
Fülöp Edit és ifj. Horváth
Károly értékelte a kicsik megmutatkozó
tehetségét. A minősítést tartalmazó okleveleken kívül minden kisgyermeket megajándékoztunk. Célunk, hogy a gyermekek tovább
vigyék magukkal a lelkesedést, a zene és a
népzenei elköteleződést az iskolába.
Kiemelt arany és arany minősítésben részesültek a Gyenesdiásiak szóló kategóriában:
Tusjak Csenge Anna,
Török Enikő,
Rózsás Angéla,
Kránicz Flóra Kamilla,
Pálfalvi Milla,

Veress Lilien Eszter,
Márkus Zsombor
Felkészítőjük: Jezerniczki Andrea, MartinNusal Ágnes, Tóthné Regényi Csilla, Sulyok
Orsolya.
Az egész nevelőtestület nevében szeretettel
gratulálok a szép eredményekhez a gyermekeknek.
Köszönjük szépen Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának az anyagi támogatást, és
minden kollégám lelkiismeretes munkáját.
Sulyok Orsolya
óvodapedagógus

Megállni tilos a tábla azt jelzi, hogy - a forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve - megállni, valamint várakozni
tilos;

feljebb 20 km/óra sebességgel szabad
közlekedni! Az egyenrangú kereszteződésekben jobbkéz szabály érvényes, erre
fokozottan figyeljenek!

Sajnos az utcában sorozatos közlekedési
szabályszegések történnek, mellyel folyamatos balesetveszélyt okoznak és a forgalmat is
akadályozzák A rendőrség folyamatosan fog
ellenőrizni az utcában.
Településünkön, több helyen is sorozatos
közlekedési szabályszegések történnek.
Ezért felhívjuk a balesetveszélyek elhárítása
miatt a lakosság figyelmét, hogy a
A lakó pihenő övezetben Lakó-pihenő
övezetbe 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 betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros
tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és
kézikocsi, a kommunális szemét szállítására
szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást
végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb 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 leg-

Viharjelzés
Április 1-jétől elindult a tavi viharjelzési
szezon, amely október 31-ig tart.
Elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző
percenként 45-öt villan. Ilyen esetben úszni,
csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a
parttól számított 500 méteren belül szabad
tartózkodni.
Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző
berendezés percenként 90-szer villan fel.
Ebben az esetben fürödni tilos! Valamint tilos
csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).
A vízen és víz mellett dolgozók, sportolók,
pihenők és a környéken élők gyorsabb és
hatékonyabb informálása érdekében készült
a „TAVIHAR” elnevezésű, mobil eszközökön
használható Widget alkalmazás.
***
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás
Nagyközség közigazgatási területén az
alábbi kategóriákban:
1. „Legvirágosabb” udvar
2. „Legautentikusabb” udvar (egyedi
stílusú és dekorációjú)
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3. „Leggondozottabb, legtisztább” utca,
utcaszakasz
4. „Legszebb haszonkert (zöldséges) –
díszkert”
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok ösztönzése kulturált, környezetbarát, vendégváró környezet kialakítására,
zöldterületek növelésére és virágosítására,
fásításra, a településkép, különösen a lakókörnyezet esztétikus megjelenítésére. A
zsűrizés augusztus hónapban történik. Írásban, e-mail-ben (gyenesmuszak@tonline.
hu) jelentkezhetnek: ingatlantulajdonosok,
kereskedelmi egységek. Szomszédok, barátok, ismerősök is nevezhetik az általuk legszebbnek ítélt kertet. Kérjük Önöket, hogy
a fotókat legkésőbb 2021. augusztus 1-ig
küldjék meg a fent megadott e-mail címre
a pályázó és az ingatlan adataival együtt.
A nyerteseket értékes ajándéktárgyakkal
jutalmazzuk a fődíj pedig 50.000 Ft-, értékű

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 28-án
közmeghallgatást tartott.
Polgármester úr az első napirend keretében
beszámolt az Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről, pályázatokról.
A második napirendi pontban a település
környezetvédelmi állapotáról szóló tájékoztatóra került sor.
A harmadik napirendi pontban az Önkormányzat 2022. évi költségvetését ismertette
Polgármester úr, majd negyedikként a település 2021-2022. évi fejlesztési elképzeléseiről kapott tájékoztatást a hallgatóság. Ötödik
napirendi pontban a jövőbeni célokat, koncepciókat érintette.
(A tájékoztató anyaga teljes terjedelmében
megtekinthető a www.gyenesdias.hu weboldalon.)
Polgármester úr tájékoztatója után közérdekű bejelentések, észrevételek, javaslatok
hangzottak el az alábbiak szerint:
Cseh Beatrix Széchenyi utcai lakos: Megkérdezte, sikerült-e felvenni a kapcsolatot
azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akiknek
az ingatlana évek óta elhanyagolt? Az előző
közmeghallgatáson jelezte, a Széchenyi –
Vörösmarty utca sarkán a közterületen lévő
fák, bokrok nincsenek karbantartva, zavarják
a kilátást, ezért balesetveszélyesek.
A piaccal szembeni parkoló kitisztítására
hívta fel a figyelmet. A temetői hulladéktárolók gyakran telítettek, azok cseréjére
nagyobb odafigyelést kért. A Faludi utcában sebességkorlátozást tervez-e az Önkormányzat?
Gál Lajos polgármester: A Faludi utcában és több helyütt a településen 40 km-es
sebességkorlátozó táblák kihelyezését szorgalmazza az Önkormányzat. A temetői hulla-
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- 11 növényvásárlási utalvány. A jelentkezőket
esővízgyűjtővel ajándékozzuk meg (korlátozott számban).

Pályázat a helyi népi építészeti
és kultúrtörténeti értékek
támogatására.
A pályázat általános feltételei: A támogatás
a népi építészeti emlékek, hely- és kultúrtörténeti örökség megőrzése érdekében kerül
kiírásra, pl. nádfelújítás, homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés, stb. A
pályázatot Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsághoz kell benyújtani.
A határidőn túli, tartalmilag nem megfelelő
pályázat érvénytelennek minősül. A keretös�szeg vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat tartalmi követelményei: A
pályázó adatai (név, cím, hrsz., levelezési
dék rendszeresen elszállításra kerül. Mindkét
temetőre vonatkozólag szeretne az Önkormányzat egy külsős dolgozót megbízni a
temetőkertek gondozására, karbantartására.
A biopiaccal szembeni parkoló kavicsozását
javasolni fogja a testület felé. A rendezetlen,
elhanyagolt ingatlanok felmérése folyamatosan történik, az első felszólítások április 20-ig
kerülnek kibocsátásra.
Bangó Zoltán Széchenyi utcai lakos: Felhívta a figyelmet, hogy a Széchenyi utcában
történt aszfaltozás kapcsán a korábban elhelyezett fekvőrendőr „eltűnt”, mindenképpen
szükségesnek találja a forgalmas útszakaszon
újabb fekvőrendszer elhelyezését. A 30-as
tábla mintha nem is lenne, úgy közlekednek
az adott szakaszon.
Gál Lajos polgármester: A Széchenyi utca
ügyét Krasznai képviselő úr folyamatosan
napirenden tartja. Pályázat van folyamatban,
amely szabályozza a Széchenyi utcában a vízkormányzást. A kérdéses utca azon kivételek
közé tartozik, ahol a fekvőrendőr elhelyezését
szükségesnek látja.
Rezi László strandi vállalkozó: A diási horgásztanya feletti terület elhanyagolt állapotára
hívta fel a figyelmet, amely méltatlan a településhez. Megvalósul-e a szállodaberuházás,
mik a kilátások?
Gál Lajos polgármester: Az önkormányzat szeretné rendezni a diási horgásztanya
felé vezető utat. A horgásztanyán önerős
beruházás zajlik, a partfal megerősítése történik, továbbá önerős kotrás valósul meg. A
jövőbeni diási horgásztanya (Malomárok és
térsége) kikötői engedélyeztetése most van
folyamatban. Az építendő szállodától levezető vízparti terület és sétány pedig szabad
terület maradna.
Elkészült a jövőbeni szálloda talajmechanikai feltárása, áramvezetékelése. 9 m mélységben tartócölöpök kerülnek majd elhelyezésre
a szálloda talapzatában.

cím, telefonszám) Általános feltételei: Felújítás előtti és utáni állapotról fotódokumentáció, felújítás leírása, költségvetés, elkészülés
határideje, pályázott pénzösszeg felhasználásának módja. Az elnyert támogatás összegével a Támogatási megállapodásban foglaltak
szerint el kell számolni. Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a pályázattal kapcsolatban:
gyenesmuszak@t-online.hu +36/83/516 001. Beadási határidő: 2022. június 30.

Álláshirdetés
Önkormányzatunk munkavállalókat keres
az alábbi munkakörökbe. Strandjainkra
keresünk takarítót és udvarost. Jelentkezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
+36/83/516-001 és a gyenesmuszak@t-online.
hu vagy személyesen a Műszaki osztályon
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Községháza,
földszint).
A jelenlegi horgásztanya feletti rendezetlen
ingatlannal kapcsolatban a következő időszak
arról kell, hogy szóljon, hogy a hivatal felszólítja a tulajdonosokat, hogy az önkormányzati
területen tegyenek rendet. Kérte a Hivatalt,
hogy a Strand utca végének rendbetételére
kérjen árajánlatot.
Keresztes Józsefné Ady Endre utcai
lakos: Jelezte, hogy saját ingatlana melletti
leadott közút területe rendezetlen, úgy néz ki,
mintha iparterület lenne. Kérte, hogy a hivatal
szólítsa fel a vállalkozót az ingatlan rendbetételére.
Gál Lajos polgármester: Megköszönte az
észrevételt, a hivatal ezzel kapcsolatban a
szükséges intézkedést megteszi.
Fördős Tamás strandi vállalkozó: A diási
strand keleti oldalán lévő aszfaltozott út
elnevezését javasolta, amely a strandi vendéglátóegységekhez történő áruszállításnál
könnyebbséget jelentene.
A képviselő-testület 2022. március 29-én
tartotta következő rendes ülését. Az első
napirendi pontban sportkitüntető cím
átadására került sor. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
a nagyközségi elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 15/2013. (IV.
24.) önkormányzati rendelete alapján Deák
Ádámnak, a Kinizsi SK női labdarúgó
csapat edzőjének 26/2022. (II.22.) számú
határozatával „Gyenesdiás Nagyközség
Sportjáért 2021.” elismerő címet. adományozott. Ezúton is gratulálunk, további sok sikert
kívánunk!
A második napirend keretében a DRV
tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta
a képviselő-testület. Polgármester úr megköszönte a beszámolót, valamint a Keszthelyi
Üzemigazgatóság vezetőjének, Kiss Lászlónak az önkormányzattal való együttműködését. Örömét fejezte ki, hogy a Gördülő
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Fejlesztési Tervekben folyamatosan szerepelt Gyenesdiás az elmúlt időszakban. Mind
a regionális, mind a kapacitásnövelő, mind
pedig a kis keresztmetszetű vezetékek nagy
részének cseréje megtörtént.
Gyenesdiás 4300 körüli állandó lakossal
rendelkezik, nyáron ez a létszám akár a
10-11 ezer főt is elérheti. Rendkívül nagy
mind az éjszakai, mind a nappali vízfogyasztás; további, 3. nyomásfokozó kiépítésére
(Faludi úti játszótér mögött) lesz szükség.
A CSOK-os, újonnan betelepülő családok
nehéz helyzetbe kerülnek, ha nem épülnek
ki gerincvezetékek az új utcákban, vagy nem
köthetnek rá a meglévőre. Nagyon fontos,
hogy bármilyen meghibásodás van, a beavatkozás a főszezonig megtörténjen.
A DRV önkormányzati referense a tájékoztató kiegészítéseként elmondta, hogy a
DRV elindított egy szemléletformáló projektet. Ennek kapcsán májusra terveznek egy
fórumot, ahová várják az önkormányzatok,
iskolák, óvodák képviselőjét. Zamárdi településen létesült egy tanösvény és bemutató
terem, amely olyan komplexum, ahol szívesen fogadnak iskolai, óvodai csoportokat.
A DRV Keszthelyi Üzemvezetője elmondta,
engedélyes és jóváhagyott tervekkel rendelkeznek további rekonstrukciókra. Azokon
a területeken, ahol nem lehet közterületre
kivinni, ott a kibélelése történik meg a vezetékeknek.
A harmadik napirendi pontban a védőnő
tevékenységéről szóló beszámoló. Az írásos
tájékoztatót kiegészítve a védőnő elmondta,
hogy a teljes körzet az itt lakó kisgyermekek és kismamákat érinti, a fél körzet pedig
az iskolaegészségügyi ellátást. A covididőszakban távkonzultációk száma jelentősen
emelkedett, a látogatások száma korlátozott
volt. A várandós kismamák időpontra érkeztek, akkor voltak a rendelőben, amikor nem
volt betegrendelés.
Gyakorta keresik az anyukák a védőnőt
munkaidőn kívül, hétvégéken, szünetekben.
Amikor a gyermek közösségbe jár, muszáj,
hogy a rendelővel felvegye a kapcsolatot,
mert a rendszerbe be kell, hogy kerüljön,
milyen indokkal maradt otthon. Nagyon jónak
találja az időpont-rendszert, így egy alkalommal csak egy család van a tanácsadóban.
Nagyon jónak találja a szülői kérdőíveket.
Eltérő értékek esetén a védőnő a háziorvoshoz irányítja a betegeket.
A gyermekorvossal együtt végzik az
iskolaegészségügyi ellátást, a szükséges
státuszvizsgálatokat, kötelező védőoltások
beadását. Ezen túl nagyon sok adminisztratív feladat van, amely otthonról is végezhető.
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azonban a gondozott családok száma folyamatosan nő. Pozitív dolog, hogy az iskolában elkészült az orvosi szoba, azonban még
működési engedélyét, felszereltségét meg
kell oldani.
A
Képviselő-testület
megköszönte
Koronczné Cserép Ilona védőnő településen
végzett munkáját. A testület a településen a
két védőnői körzetet továbbra is fenntartja.
A negyedik napirendi pontban az idegenforgalmi idényre történő felkészülésről,
valamint a Turisztikai Egyesület tevékenységről szóló beszámolót tárgyalta a képviselő-testület.
A képviselő-testületi ülést megelőzően
a Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság bejárást tartott. Megállapította, hogy strandjaink bővülnek, szépülnek.
Vannak olyan időszakok az évben, amikor
jobban oda kellene figyelni a strandokra.
Az idei évben sikerült elnyerni a maximális
összeget strandfejlesztésre. Az elmúlt évben
több észrevétel érkezett, hogy a Diási Játékstrandon a füvesítés nem sikerült. Szakemberek az ott lévő fák ritkítását javasolták, amely
meg is történt. Bízik benne, hogy a szezonra
az újravetett fű megerősödik.
A strandi vállalkozások tekintetében
elvárás a szolgáltatások teljes szezonban
történő biztosítása.
A Turisztikai Egyesület elnöke tájékoztatta
a testületet, hogy az iroda személyi állományban a közelmúltban változás történt, 1
dolgozó munkahelyet váltott, 1 személy munkaideje viszont 8 óráról 4 órára csökkent. Az
új dolgozó április 4-én áll munkába. Az eddig
megszokott színvonalat továbbra is szeretnék
tartani.
Polgármester úr elmondta, hogy a településgazdálkodási csoportnál létszámgondok
vannak, nem lehet a jelenlegi személyzettel
megoldani a felkészülést. Elsődleges feladat,
hogy strandjaink rendben legyenek. Ebben
nagy segítségre voltak a pályázatok, sikerült
megfelelő kivitelezőt találni. A rendezvények
logisztikai és egyéb feladatainak kiszolgálása
volt a feladat. A szezonra történő felkészülés
időjárás függvénye is.
Megköszönte a Művelődési Ház igazgatójának munkáját, a Turisztikai Egyesület
tájékoztatóját. A települési közmeghallgatás
arra is jó volt, hogy az önkormányzat a terveit, elvárásait jobban érvényre tudja juttatni
azzal, hogy jelen voltak a strandi vállalkozók,
vállalkozások képviselői is.
A Turisztikai Egyesület felé igényként
fogalmazódott meg, hogy készüljön egy
olyan adatbázis, prospektus, melyben minden
helyi vállalkozás szerepel. A jó minőséget
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képviselő tagságot Védjeggyel megjelölve.
Az ötödik napirend keretében a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2022. évi támogatásáról döntött a képviselő-testület. 13 254 500
Ft összegben.
A hatodik napirendi pontban a Környezetvédelmi Program 2022. évi feladatait
tárgyalta a képviselő-testület, Megbízta a
Polgármestert új környezetvédelmi program
elkészítettésével.
A hetedik napirend keretében a Közútkezelő KHT tevékenységéről szóló tájékoztatót
tárgyalta a képviselő-testület.
A következő, nyolcadik napirendként az új
típusú településfejlesztési terv elkészítésének
támogatására benyújtott pályázatot hagyta
jóvá a képviselő-testület. Önkormányzatunk
a kistelepülési településtervek elkészítésének
támogatására kiírt pályázati felhívásra bruttó
350.000 Ft támogatási igényt nyújtott be.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
Veszeli Jánosné egyéni vállalkozó bérleti
szerződéséről,
A 2022. évi költségvetésben nem tervezett
kiadások jóváhagyásáról,
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 2022/2023-as nevelési
évben indítható csoportok számának jóváhagyásáról,
„Gyenesdiás
Nagyközség
úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése AlgyenesAldiás kerékpáros barát településrész
kerékpárosbarát fejlesztése” című TOP3.1.1-15-ZA1-2016-00008 azonosítószámú
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásáról,
Településrendezési eszközök 2022. évi
felülvizsgálatáról
A képviselő-testület soron következő ülését
2022. április 26-án, 18:00 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi
jelentése,
2.) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolója, Gyermekvédelmi beszámoló
3.) Beszámoló a település egészségügyi
helyzetéről
4.) Tájékoztató a Gyenesdiási Kinizsi SK
tevékenységéről
5.) Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület tevékenységéről
6.) Tájékoztató a Gyenesdiási Asztalitenisz
Sportegyesület tevékenységéről
A képviselő-testületi ülések továbbra is
nyilvánosak!
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Országgyűlési képviselő választás 2022.
Országos népszavazás eredményei
Megjelentek száma

1.
764

Szavazókörök
2.
774

Egyéni választókerületi képviselő választás
Csendes József Normális Élet Pártja
Elekes István DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PM
Berei Gábor MI Hazánk Mozgalom
Nagy Bálint FIDESZ-KDNP
Németh Emese MKKP
Összesen

15
238
55
421
28
757

3
278
31
425
28
765

1
207
39
421
23
691

19
723
125
1267
79
2213

Listás
DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PM
Normális Élet Pártja
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Megoldás Mozgalom
Mi Hazánk Mozgalom
FIDESZ-Kereszténydemokrata NÉPPÁRT
Összesen

254
8
24
6
51
417
760

266
10
25
8
34
421
764

214
0
23
7
38
416
698

734
18
72
21
123
1254
2222

19
530
213

22
503
245

34
458
197

75
1491
655

5
543
214

15
506
249

19
472
198

39
1521
661

7
541
214

17
503
250

20
474
195

44
1518
659

6
543
213

18
502
250

19
475
195

43
1520
658

Országos népszavazás
Népszavazásra bocsátott kérdés
1. kérdés
igen
nem
érvénytelen
2. kérdés
igen
nem
érvénytelen
3. kérdés
igen
nem
érvénytelen
4. kérdés
igen
nem
érvénytelen

3.
702

Összesen
2240

A Gyenesdiási HVI nevében tisztelettel megköszönöm mindhárom szavazatszámláló bizottságban dolgozó bizottsági tag körültekintő, precíz
és pontos munkáját, amellyel hozzájárultak a szavazásnapi feladatok zökkenőmentes lebonyolításához. Megköszönöm az Étkezde dolgozóinak
a választásnapi ellátást, illetve kolléganőimnek a kitartó munkáját és szakértelmét.

SPORT
Focitábor Gyenesdiáson
A nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezésre kerül Gyenesdiáson a Focitábor a Balaton utcai pályán. A 6-14 éves gyerekeket várják
a szervezők, akik között neves szakemberek, egykori labdarúgók szerepelnek, és korosztályonkénti bontásban foglalkoznak a jelentkezőkkel.
A garantált jó hangulatot, játékos programok és a focizás teszi teljessé,
étkezési lehetőséggel. A tervezett időpontok Június 20-24, Július 18-22,
augusztus 22-26 között, reggel 7.30-tól – 17.00 óráig. Érdeklődni
Fejérvári Ferencnél (0620 939 2986) és Németh Annamáriánál (0630
854 5248)-as telefonszámon lehet.
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INFORMATIONEN FÜR
DEUTSCHSPRACHIGE EINWOHNER

begleiteten den 1. Internationalen Holzschnitzwettbewerb.
Das Capernaum-Seniorenheim erhielt vom
Landkreis Zala eine Auszeichnung.

Am 28. März 2022 fand im Gemeindeamt
eine Informationsstunde in ungarischer Sprache für die Einwohner von Gyenesdiás statt.
Aufgrund verschiedener Ereignisse sind die
Terminkalender des Herrn Bürgermeisters und
der Gemeinderäte prall gefüllt, so dass wir Sie
um Verständnis bitten, dass wir eine zusätzliche Informationsstunde für deutschsprachige
Einwohner in diesem Jahr leider nicht anbieten
können. Natürlich möchten wir Sie über alles
auf dem laufenden halten und geben Ihnen hier
die Zusammenfassung der am 28.3. besprochenen Themen.
Wenn Sie Fragen zu den Themen an die
Gemeindevertreter haben, senden Sie sie bitte
an titkarsag@gyenesdias.hu . Vielen Dank.

LAUFENDE PROJEKTE:
Produkt- und Infrastrukturentwicklung
zur Präsentation des Festetics-Erbes.
Zentrum für Gesundheit und künstlerische
Entwicklung auf dem Gelände der Allgemeinen Schule: 4 neue Klassenräume, 2 Fachklassenräume, Kunst- und Technikräume, eine
teilbare Turnhalle, Fitness-Räume, ein Tanzsaal.

Jahresrückblick 2021:
Wir können stolz sein auf unsere Leistungen
im Jahr 2021:
Der Wiederaufbau der Diáser Mühle
erfolgte mit Unterstützung des Hévíz-Balaton-Zala Verbandes. Im Rahmen des Projektes
wurden ein Wasserrad gebaut und ein Bäckereimuseum eingerichtet. Alltagsgeräte zeigen
die Geschichte der Mühle und der ehemaligen
Bäckerei.
Das Wellness Hotel Katalin **** eröffnet
die größte Hotel-Wasseranlage des Landes
mit einer 90-Meter-Wasserrutsche und einem
beheizten Schwimmbad mit einer Wasserfläche von 456 m2.
Der Bau der Kinderarztpraxis und des
Krankenpflegedienstes wurde im Rahmen
des Kindergesundheitsdienstes mit Hilfe einer
Ausschreibung von 49.000.000 HUF und aus
dem Gemeindebudget realisiert und an die
Kinderärztin Frau Dr. Mária Tótok übergeben.
Dank der Kisfaludy-Ausschreibung wurden
beide Strände von Gyenesdiás mit einem
Zuschuss von 70 Millionen HUF verbessert.
(Erschließung von Grünflächen und Verkehrsinfrastruktur; Sanierung des bestehenden Gehwegs, neue Umkleidekabinen, zusätzliche
Schattenplätze).
Gyenesdiás gewann zum dritten Mal den
Titel „Familienfreundliche Siedlung“.
Bei der Wassermühle wurden der Festetics
Gewürzgarten und Herbarium eingeweiht.
Von der Mühle bis zum Fahrradweg am See
entstand ein Quellen-Lehrpfad mit Infotafeln.
Erfolgreich war auch die Aktion des Tourismusvereins Gyenesdiás: „Helden machen
Urlaub in Gyenesdiás!“ Dank des Vereins
konnten insgesamt 78 Mitarbeiter des Gesundheitswesens im Juni unentgeltlich ihren Urlaub
in Gyenesdiás verbringen.
Beide Strände wurden wieder mit 5 Sternen
ausgezeichnet.
Viel Interesse und Presseberichterstattung

VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2021
Die neue Kulturleitung debütierte erfolgreich mit mehreren Großveranstaltungen:
Fischfestival mit Brassen und Fischsuppe,
Gyenesdiáser Weintage, Musikalische Promenadenabende, Historische Tage von Diás,
Festetics-Pferderennen, Erntedankfest und
Kartoffeltag.
Außerdem gab es neue Veranstaltungen:
„ART UDVAR” - Musik, Texte, Wein (ehemals Konzerte im Gemeindehaus), Ligetplex
Ungarische Filmtage, Plauderparty, Tag der
Geschichte von Diás..
VERANSTALTUNGEN IM JAHR 2022
Traditionelle Volkskunst und lokale Kulturgemeinschaften gewinnen wieder an Dynamik. Die Veranstaltungen des Kulturhauses
werden fortgesetzt (Ausstellungen, Bibelmarathon, Kunsthandwerk), beliebte Plauderpartys und ungarische Filmtage. Der Große
Saal des Gemeindehauses reicht oft nicht aus,
so dass wir auf das Kino im Ligetplaza ausweichen.
Neues Literatur-Event: So schreiben wir!
Musik-Events: Im Sommer sind die Größen
der zeitgenössischen Musikkultur wieder in
Gyenesdiás: Anima-Soundsystem, Blahalouisiana, Die Doors Memorial Band, Dallos
Bogi-Konzert.
UMWELTZUSTAND DER SIEDLUNG
Der Bau von 8 öffentlichen Beleuchtungsmasten bei der Nefelejcs und Csillag utca
wurde abgeschlossen, ebenso die Installation
von 15 Leuchten während der Erweiterung
und Verdichtung des öffentlichen Beleuchtungsnetzes.
Kanalisation, Entwässerungssystem: Bauarbeiten in den Straßen József A. u., Darnay
u., Malom u., Homoki u., Meleghegyi u.,
Lőtéri u., Homoki köz, Felső utca, Kümell u.
Wasserversorgungsnetz: Faludi utca. Der
Austausch der Hausanschlüsse ist noch im
Gange.
Der Bau der 3. Verstärkeranlage in der
Nähe des Hauses der Natur ist aufgrund der
wachsenden Bevölkerung und der Anzahl der
Installationen nötig und wird mit fortlaufenden Entwicklungsplänen vorbereitet.
Zur Unterstützung bei höherer Gewalt stellte
das Innenministerium 48,7 Mio HUF zur Ver-
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fügung. Das Geld wird für die Restaurierung
der Straßenmauer in der Bem utca verwendet. Die Arbeiten müssen bis Ende Dezember
2022 abgeschlossen sein.
Straßenarbeiten, Asphaltbeläge in den
Straßen: Iparosok útja, Malom u., Malom
köz., József A. u., Homoki u., Darnay u,
Hajnal u., Széchenyi u., Mandulás u., Nyírfa
u., Csokonai u., Paulini köz, Gebauer u., Toldi
u., Fenyő u., Felső u., Katica köz, Dobó köz,
Blaha L u., Széchenyi u.
Dornyai Béla u., Harmat u., Kárpáti u.
Stanz-, Walz- und Reparaturarbeiten wurden
von unseren Vertragspartnern kontinuierlich
durchgeführt ( Reparatur von Unfallgruben
auf den Rad- und Gehwegen der Balaton- und
Faludi u.)
Studienausflüge und Vorlesungen in
Schule und im Kindergarten. Außerdem
Errichtung eines Öko-Demobereiches und
eines Spielplatzes mit innovativen Spielelementen auf dem Schulhof.
Der Gyenesdiáser Kreis der Gartenfreunde verteilte 1.700 Gemüsesetzlinge und
organisierte mehrere Vorträge über Gartenarbeit.
Die Verbrennung im Freien ist genehmigungspflichtig. Das Verbrennen in Gärten ist
in unserem Dorf ganzjährig verboten, aber
aufgrund der aufgetretenen Schädlinge wurde
die Beschränkung zwischen dem 28.10. und
30.11.2021 aufgehoben.
Abfallwirtschaft: Rund drei Viertel der
240-Liter-Trennmülltonnen
sind
belegt.
Gleichzeitig wurde die Sackentsorgung bis
Ende September 2020 abgeschafft. Mit dem
Abfallentsorger wurde ein Dreijahresvertrag
abgeschlossen.
Gyenesdiás erhielt den Sonderpreis des
Ministeriums für Innovation und Technologie
im Wettbewerb „Blumiges Ungarn” für seine
Maßnahmen zur ökologischen Nachhaltigkeit.
Im Juli fand in Gyenesdiás die 1. Klimafreundliche Veranstaltung der Freien Universität unter Beteiligung renommierter
Professoren, Dozenten und Experten statt.
Im Oktober besuchte János Áder (ehem. Präsident von Ungarn) Gyenesdiás, um sich über
unsere 25-jährigen Umweltschutzaktivitäten
zu informieren. Mit den Worten „Gyenesdiás
kann ein Beispiel für Umweltbewusstsein
sein” verlieh er unserer Gemeinde den Titel
„Klimafreundliche Siedlung”.

HAUSHALTSSTAND DER
GEMEINDE 2021 IM VERGLEICH MIT VORJAHREN
Die Einnahmen durch Bau- und Grundsteuer sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.
Die Einnahmen durch Gästesteuer/Kurtaxe sind bis inkl. 2019 auch kontinuierlich
gestiegen, aber seit 2020 pandemiebedingt
wieder erheblich gesunken.
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Die Einnahmen durch Gewerbesteuer sind
bis inkl. 2020 kontinuierlich gestiegen, aber
in 2021 pandemiebedingt gesunken. Der
Staat wird die entgangenen Steuereinnahmen
2021/2022 als zusätzlichen Zuschuss an die
Kommunen ausgleichen.
Bedingt durch Steueränderungen fließen ab
2020 die Einnahmen durch die Kfz-Steuer
vollständig in die Staatskasse. Dies geht zu
Lasten der Gemeinden und bedeutet für Gyenesdiás einen Verlust von 20 Millionen HUF
pro Jahr.
Es war geplant, die lokalen Steuersätze zu
erhöhen und den Kreis der Steuerzahler ab
dem 1. Januar 2022 zu erweitern, aber dies ist
immer noch von der Regierung verboten, so
dass unserer Gemeinde zusätzliche Einnahmen in Höhe von 40 bis 45 Millionen HUF
fehlen werden.
Entwicklung der Strandeinnahmen 20142021: Die Einnahmen sind durch steigende
Besucherzahlen und Erhöhung der Eintrittsgelder bis 2019 gestiegen, aber danach
wieder gesunken. Insgesamt kann jedoch bis
inkl. 2021 eine lineare Steigerung festgestellt
werden.
Zusammensetzung der Strandausgaben
2017-2021: Die Personalkosten und Lohnbeiträge sind in den letzten Jahren angestiegen.
Die Sachleistungen sind nur 2018 und 2019
angestiegen und haben sich danach ungefähr
auf dem Level gehalten. Die meisten Ausgaben sind bei Investitionen, Renovierungen
und Erneuerungen zu verzeichnen.
Die Finanzierung unserer Erschließungskosten an den Stränden wurde größtenteils
aus Ausschreibungen gelöst:
2017-2018. Im Rahmen des regionalen Entwicklungskonzepts hat die Gemeinde Gyenesdiás eine Ausschreibung in Höhe von
73.180.114 HUF gewonnen.
2020-2021. Durch die Ausschreibung „Kisfaludy 2030“ für die Entwicklung der familienfreundlichen und qualitativ hochwertigen
Dienstleistungen konnten wir 82.980.000
HUF für die Strände der Gemeinde ausgeben.
2022 wird eine Preiserhöhung für das
Strandticket erforderlich, da sowohl die Personalausgaben als auch die Servicegebühren
aufgrund gesetzlicher Lohnerhöhungen und
der inflationären Auswirkungen stiegen. Aufgrund des zentral verhängten Moratoriums
konnten wir die Ticketpreise für das erste
Halbjahr 2022 noch nicht erhöhen, erwarten
aber zusätzliche Einnahmen für die Hochsaison.
Strandentwicklungen im Rahmen der diesjährigen Ausschreibung Kisfaludy 2030, die
bis zum Saisonbeginn 31. Mai umgesetzt
werden:
Diáser Játékstrand: Design eines vandalensicheren Wasserblocks, Ein- und Ausgang
des Strandes, barrierefreier Bürgersteig auf
der Westseite des Strandes, E-Bike Ladestation, Infotafel mit neuem Strandplan am Ein-

- 15 gang, barrierefreie Website für den Strand,
Induktionsschleife an der Kasse, Austausch
von Sonnensegeln, Bau einer Gepäckaufbewahrung, Steg für Rollstühle, Anschaffung
von Rollstühlen und Außenmöbeln, Landschaftsbau, Renovierung der Außenbeleuchtung, Anschaffung von Geräten zur
Saisonverlängerung.
Gyeneser Lidostrand: Umbau eines bestehenden Wasserblock zu einem barrierefreien
Wasserblock, Landschaftsgestaltung, Austausch von Sonnensegeln, Bau einer Gepäckaufbewahrung, barrierefreier Bürgersteig,
Induktionsschleife an der Kasse, E-BikeLadestation mit geschlossenem Fahrradplatz,
Infotafel mit Strandplan am Eingang, barrierefreie Website für den Strand, Rollstuhlsteg,
Anschaffung eines Rollstuhls.
Geplante Änderungen im Strandbetrieb:
Einführung eines neuen Tickettyps: „Gastro-Ticket“ Es kann in der Hauptsaison eine
Stunde und in der Hauptsaison zwei Stunden
vor Schließung eingelöst werden.
Strandunternehmer können „Entrepreneurs-Tickets” (max. 5 Stück) für ihre Gäste
kaufen und damit ihre unternehmerischen
Möglichkeiten kreativ gestalten. Es bietet
Zugang für vier Personen gleichzeitig.
Spezifische Maßnahmen zur Verhinderung
des illegalen Zutritts und zur Sanktionierung
des illegalen Zutritts (Schließung von Toren
neben Geschäften).
Überprüfung der Strandabfallentsorgung
und Änderung der Abfallentsorgungsverordnung.
Überarbeitung der Strandmietverträge
und Abschluss neuer Verträge mit Strandunternehmern nach den aktuellen realen
Bedingungen. Die Öffnungszeiten sind geregelt (wie Strandöffnungszeiten, Benutzungsordnung).
Wenn die verpachtete Fläche, Terrasse von
Geschäften nicht geöffnet und nicht genutzt
wird und keine Dienstleistungen erbracht
werden, kann die Gemeinde an Dritte vermieten.
Der ästhetische Zustand der gewerblichen
Vorgärten und Terrassen muss auch in der
Nebensaison erhalten bleiben.
Die Bedingungen für die Winterlagerung
von Wassersport- und anderen Ausrüstungsgegenständen ändern sich.
Balatoner Fisch- und Kleinbauernmarkt
2022: Neuer Marktinspektor mit Jahresmandat, Abrechnung von Mieten, Anpassung einzelner Entsorgungsverträge, neuer Mieter in
Holzbude Nr.6,
Vereinbarung zwischen der Gemeinde und
dem Verein für Gemeinschaftsleben in Gyenesdiás, monatlicher „Saison-Einkaufskorb”,
saisonale Produktangebote der Erzeuger.
Haushalt der Kommunen für 2022:
Gesetzliche Erhöhung des Mindestlohns
von 167.400 HUF auf 200.000 HUF → +
19,47 %,
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und des garantierten Mindestlohns von
219.000 HUF auf 260.000 HUF → + 18,72
%,
Zentrale Senkung des Sozialbeitrags von
15,5 % auf 13 %,
Steigendes Preisniveau: Die Anschaffungskosten für Fach- und Betriebsmittel sowie die
Gebühren für die Nutzung der Dienste steigen
stetig. Die zusätzlichen Kosten für Gasgebühren sind ausstehend. Dies wirkt sich natürlich
auf die Entwicklungsausgaben aus.
Vermögensaufstellung:
Aktiva und Passiva waren in den Jahren
2018-2021 ausgeglichen und zeigen, dass
wiederum keine Kredite aufgenommen
wurden und es nur geringfügige vorübergehende Verbindlichkeiten gab. Motto: „Wir
können nur Geld ausgeben, das wir eingemommen haben.” Die Gemeinde konnte mehrere Projekte aus eigener Kraft realisieren.
Geburt und Geburtsbegleitung: Der
Gemeinderat Gyenesdiás beschloss die Einführung einer finanziellen Geburts- und
Starthilfe für alle neugeborenen Kinder. Der
Antrag auf Unterstützung von max. 60.000
HUF kann innerhalb von 6 Monaten nach der
Geburt des Kindes gestellt werden.
Entwicklungsideen und Verbesserungen
2021-2022
In den letzten Jahren hat die Gemeinde den
Erlös der verkauften Immobilien für Investitionen verwendet. Die bedeutendsten davon
sind:
Gebäude für Kinderarztpraxis, Überwachungskamerasystem, neues Kulturhaus und
Speisesaal auf dem CoOp-Gebäude (wird in
Kürze abgeschlossen), Tor am kleinen Strand,
öffentliche Arbeiten, Straßensanierungen,
Renovierung der Hausarztpraxen, Kauf eines
LKW und Rasentraktors, Erweiterung des
öffentlichen Beleuchtungsnetzes, Rekonstruktion der Wassermühle und des DarnayKellers, Immobilienkäufe, Holzbuden und
Container für den Balatoner Markt, neuer
öffentlicher Friedhof ist im Bau.
Die Gemeinde verfügt über zusätzliche Immobilienverkaufsmöglichkeiten im
Gewerbegebiet, mit denen nicht nur die lokalen Steuern erhöht, sondern auch Arbeitsplätze geschaffen werden können. Aus dem
Erlös würde die Gemeinde eine Ausfahrtstraße bauen sowie Immobilien in Gyenesdiás
kaufen. Eigentumserwerb: Rückforderung
von staatlichem Land neben der MadáchStraße und dem Diáser Park. Neben anderen
Strandentwicklungen plant die Gemeinde den
Bau von Strandparkplätzen. Die Gestaltung
öffentlicher Straßen, Bürgersteige und das
öffentliche Versorgungsnetz schreiten voran.
Unterstützung einer nachhaltigen Tourismusentwicklung, komplexe Umweltschutzprogramme, hochwertige Dienstleistungen
an den Stränden und im Ort, Förderung von
Freizeitsportaktivitäten, Investitionen für den
Gemeindehof und den Gemeinschaftsraum.
Margrit Falley
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PROGRAMME UND VERANSTALTUNGEN IN GYENESDIÁS APRIL/MAI
Jeder ist herzlich willkommen!
ENDLICH WIEDER FRÜHLINGSFEST!
Samstag und Sonntag, 23. und 24.
April ab 10.30 Uhr: „Die Knospen sprießen”. Nach einer zweijährigen Pause wird
in diesem Jahr das Frühlingsfest auf der
Großen Wiese endlich wieder stattfinden.
Ein vielseitiges Programm mit Vergnügen
für die ganze Familie. Sonntag ist der zentrale Tag. Wandertour, Kochduell am offenen
Feuer, Vorführung von Reitern und Bogenschützen, Spiele, Volksmusik und vieles
mehr. Alle sind herzlich willkommen!
Samstag, 23. April:
10.30 Festumzug des III. Szegeder Landwehrmann-Bataillons und des Gyenesdiáser Husarenbanderiums durch Gyenesdiás,
begleitet von der Boombatucada-Band
(Route: Diáser Strand, Madách utca, Csokonai utca, Lőtéri utca, Große Wiese/Nagymező).
12.30 Husarenvorführung mit Pferden.
14.30 Anlässlich des Tags der Erde:
Tagesprogramme für Erwachsene (Familienausflüge, Botanischer Spaziergang und
Vorführung von Elektroautos im Großen
Feld, innovativer Umweltschutz).
Sonntag, 24. April:
08.00 Kochduell (Anmeldung erforderlich).
10.30 Eröffnung, dann Husarenparade.
11.15 Vorstellung von Kultur Umweltverbänden und Pfadfindern,
auf der Spielwiese Trampolin, Kletterwand, Hüpfburg.
12.30 Küche der alten Zeiten, Zubereitung
von traditionellen Gerichten, dann Jury des
Kochwettbewerbs.
13.00 Anlässlich des Tags der Erde: Täglicher Natur- und Umweltschutz, Wettbewerb
für Kinder und Erwachsene, inzwischen
Mittagessen von kompostierbaren Einwegtellern.
13.40 Fröhliche Kindershow (Überraschung mit Band).
14.20 Gyeneser Volkstanzgruppe auf der
Bühne.
15.10 Vorführungen der örtlichen Reitschulen.
16.00 Highlight des Tages: „Meister und
Meisterin der Großen Wiese" im Steinwurf
und Nudelholz-Weitwurf werden gesucht.
17.15
Preisverleihung, die Gewinner
werden bekanntgegeben (Kochduell, Wanderpokale).
18.00 Volksmusikkonzert der Re-FolkBand und Tancház.
19.45 Tanz, Gesang und Spaß am Lagerfeuer.

- 16 21.00 Abschluss unserer zweitägigen Veranstaltung.
Programme an beiden Tagen:
»Regionale und lokale interaktive Demos
in mehreren kleinen Zelten.
»Präsentationen von Naturschutzverbänden und dem Haus der Natur, an den Ständen
sind auch Broschüren und Karten erhältlich.
»Messung des ökologischen Fußabdrucks,
Balaton-Brettspiel.
»Portal des Tourismusverbandes von Gyenesdiás.
»Vorstellung und Messe der Volkskünstler
und Handwerker.
»Einführung
regionaler
Sportvereine
(BEFAG Schützenverein).
»Krankheitsprävention – Gesundheitserhaltungsprogramme.
»Magic Sounds SPIELPLATZ.
Donnerstag, 28. April um 18 Uhr:
„Gemeinsame Straße” – Gemälde-Ausstellung von András Gécseg im Gemeindehaus.
Freitag, 29. April um 18 Uhr: „Du weißt,
dass es keine Vergebung gibt” – HOBO
József-Attila-Abend - LEIDER SCHON
ALLE PLÄTZE BESETZT.
Im Großen Saal des Gemeindehauses findet
ein besonderer Vortragsabend statt. HOBO
László Földes hat seit 2005 das ganze Land
und die von Ungarn bewohnten Gebiete jenseits der Grenzen besucht und die Gedanken
des bedeutenden Dichters József Attila hundertfach interpretiert und musikalisch untermalt.
Freitag und Samstag, 6. und 7. Mai:
„Tropfen im Meer” Animations-Minifestival für Jung und Alt, Kinder und Erwachsene
im Ligetplex-Kino.
Samstag, 7. Mai von 13-14 Uhr: Frühling in der Gyenesdiáser Mühle. Im Mai
dreht sich alles um die Liebe. Kräuter spielen dabei seit jeher eine wichtige Rolle.
Welche Art von herzwirksamen Kräutern
kennen wir? Können wir möglicherweise
in unserer Nachbarschaft welche sammeln?
Interessante, spannende Themen mit Verkostungsmöglichkeit bei hoffentlich herrlicher
Maisonne im außergewöhnlichen Gewürzgarten unserer Mühle.
Die Teilnahme ist KOSTENLOS, eine
Anmeldung unter kakukkfuporta@gmail.
com ist jedoch erforderlich.
Sonntag, 22. Mai um 18 Uhr: „Die Verkostung von Obsitos und das schwarze
Lamm” Film und Theater im LigetplexKino.
Freitag, 27. Mai: Zurück zur Natur – Verarbeitung von Gemüse, Früchten und Kräu-
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tern ohne Chemie. Frau Wágenhofer-Pohl
Magdolna (Heilpraktikerin und Phytotherapeutin) stellt umfangreiche Möglichkeiten
im Großen Saal des Gemeindehaus vor.
Samstag, 28. Mai vormittags: Tanz um
den Maibaum auf dem Kárpáti-Platz neben
dem Markt.
Samstag, 28. Mai: Kräuter für unsere
Kinder. Kräuter und natürliche Lösungen,
die wir unseren Kindern bedenkenlos geben
können. Die Leiterin des Herbariums der
Gyenesdiáser Mühle, Frau Wágenhofer-Pohl
Magdolna, hält zum Kindertag einen interaktiven Vortrag im Gewürzgarten der Mühle.
Montag, 30. Mai: Einweihung des
Miska-Kellers. Neben ihrem Keramikhaus hat sich die Familie Pék einen Traum
erfüllt und ein kleines Presshaus mit vielen
uralten Holzbalken und Steinen erbaut. Das
Gebäude beherbergt eine besondere Ausstellung und eine alte Weinpresse, in die der
Meister damals die Jahreszahl 1851 eingeritzt hat.
Wettbewerb „Unser Dorf soll noch schöner werden!”
Wir rufen wieder zu einem Wettbewerb
auf, der in vier Kategorien aufgeteilt ist. Es
wird gesucht:
„Der grünste Garten” (immergrüne
Pflanzen, Bäume, Tuja, Sträucher)
„Der blumenreichste Garten”
„Der authentischste Garten” (eigener
Stil, individuelle Dekoration)
„Die gepflegteste, sauberste Straße” (die
Teilstrecke vor dem Grundstück)
Ziel des Wettbewerbs: Die Grundstückseigentümer werden angespornt, bei der
Gestaltung und Verschönerung unserer
Siedlung mitzuwirken. Dabei wird besonders Wert gelegt auf Umweltverträglichkeit,
Gestaltung, Baum- und Grünbepflanzung
sowie Blumenvielfalt, um das Siedlungsbild und die Ästhetik der Wohnumgebung zu
steigern.
Die Jury findet im August statt. Sie können
sich selbst oder andere im Gemeindehaus
oder per eMail (gyenesmuszak@t-online.hu)
melden, zum Beispiel Nachbarn, Freunde,
Bekannte. Bitte reichen Sie ein aktuelles
Foto und die Adresse des „WettbewerbsObjekts” ein.
Bitte senden Sie die Fotos bis spätestens 1. August 2022 an die oben angegebene E-Mail-Adresse, zusammen mit den
Angaben zum Bewerber und Objekt. Die
Gewinner werden mit wertvollen Souvenirs
belohnt. Der Hauptpreis ist ein Pflanzenkaufgutschein im Wert von 50.000 HUF.
Bewerber erhalten einen Regenwasserfänger
(begrenzte Anzahl).

Gyenesdiási Híradó
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Dr. Bácsalmási Csilla – ügyvéd

Gyenesdiás, Kossuth L. utca 27. Tel.: 06-70-777-53-19
e-mail: bacsalmsicsilla@gmail.com
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)

2022. április

FUVAROZÁST VÁLLALOK
7 TONNA ÖSSZTÖMEGIG
BILLENCS AUTÓMMAL.
Papp Levente 06 30/194-1293
Papp Lajos 06 30/501-2884
Csónakhely kiadó a Diási horgásztanyán
Tel: 06 30/490 4376

2022. április
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OÁZIS KERTÉSZET
KESZTHELY
KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Gyenesdiási Híradó
Az állatorvos házhoz megy...

Védőoltások, sürgősségi betegellátás,
fogkőeltávolítás, veszélyes állatok kezelése,
állapotfelmérés-vérvizsgálat

DR. MOLNÁR ANDOR
Tel.: +36 30 591 9948 • mobildoki

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.

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó

2022. április

- 19 -

A Darnay március 19-én egy rendhagyó rendezvénnyel – (Öröm)könnyezéstől rügyezésig, avagy
milyen a tavasz a szőlőben és a pincében – elnevezésű programjával hivatalosan is megkezdte az
idei szezont.
A családias hangulatú tavaszi program keretében helyi termékek bemutatóján kóstolhattak vendégeink házi készítésű finomságokat; a lugas, a Pajta udvara baráti beszélgetéseknek adott helyet, a
hangulatot Pékné Julika vidám dalaival alapozta meg, majd a „borvirágos hangulatról” Szívós Győző
előadóművész gondoskodott (akivel az őszi Gyenesi Íz-lelő gasztrotúrán már találkozhattak vendégeink. Akkor feledhetetlen Szécsi Pál emlékműsorát hallhattuk.)
Köszönjük vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat! Folytatás hamarosan, de addig is látogassanak el hozzánk!
Somogyi Zoltán Max
Húsvéti készülődésünket április 9-én az időjárás nem kímélte, mégis sok
kisgyermekes család látogatott el hozzánk. Lehetett fa-nyuszit, tojást festeni, díszíteni, süteményt sütni, húsvéti díszeket alkotni a Pásztorházban,
társasjátékozni, papírdíszeket készíteni, vásárolni használt babaholmikat a Községházán. Kapható volt húsvéti dekoráció, volt állatsimogató
- csibék, nyuszik, bárányok, liba és tyúkok. Köszönjük a közreműködést
a Bakonyerdő ZRT-nek,
hálás köszönet Horváth
Attilának az állatpark vezetőjének, Hóbár Jánosnénak,
Zsigmond Virágnak, a kézműves szakkör tagjainak
Ráczné Szalai Juditnak,
Dongó Árpádné Marikának, valamint a Varázshangok az Egészségért
Egyesületnek.
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HELYI TERMÉK VÁSÁR

ásá
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17 órától Szezon Kosár vásár
közvetlenül helyi termelőktől,
egészséges, ellenőrzött helyi termékek
Konyhakész CSIRKE VÁSÁR
Előrendelési határidő: 2022.04.24.

Add le előre rendelésed a
www.szezonkosar.hu oldalon, és vedd át
személyesen a Bevásárlónapon!
Info: www.szezonkosar.hu
szezonkosarbevasarlokozosseg@gmail.com

Szeretettel várunk minden
vásárlót, érdeklődőt!

2022. április

- 20 -

Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

Gyenesdiási Híradó

HŐKAMERÁZÁS

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis- és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90. alatt, kényelmes nagy parkolóval!
Keszthelyről: fagyasztott kézműves dödölle és rétes
több ízben
Dabroncról: házi tojás/gazda által termelt
hagyományos takarmány/
Keszthelyről: frissen fejt házi tej, magyar tarka tehénből
Csorna: Hajnal hús által gyártott pácolt húsok
(grillezéshez)
Felsőpáhok: házi készítésű savanyúságok széles
választéka (amíg az idő engedi)
Gyenesdiásról: Komáromy pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi!
Fizethet nálunk is SZÉP kártyájával
Trafikban folyó- és palackozott borok széles választéka
és már Sorsjegy is kapható
V E G Y E N H A Z A I T! E G É S Z S É G É R E!
Nyitva: H-P 6h-19h, szombat: 6h-14h, Vasárnap:6h-12h

Munkatársat keresünk:
Élelmiszer üzletünkbe
éves állásra
(Gyenesdiás és
Keszthely is)
Zöldség
nagykereskedésünkbe
kiszállítói munkakörbe
Zöldség
kiskereskedésünkbe
nyári munkára
árufeltöltői
munkakörbe.
Érdeklődés:
Az üzleteinkben ill.
zoldhangya@t-online.hu
e-mail címen
önéletrajzzal!
Tel.: 06/70/368-67-78

•É
 pületek hőtérképezése
• Nyílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

P

GYENESDIÁS, Kossuth u. 104.

(a községházával szemben, a zebrás gyalogátkelőnél)
Tel.: 06/20-263-7066 • Nyitva: hétfőtől-péntekig: 9-12, 14-17 óra
E-mail: pelsooptika@gmail.com • www.pelsooptika.freewb.hu

Prémium multifokális
(progresszív) szemüveg
lencse 59.900 Ft/db!

SZEMÜVEGKERETEK

12.000-30.000 Ft között!
INGYENES SZEMVIZSGÁLAT
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

Szép Kártya elfogadás!

Részletek az üzletben. 2022.04.21-05.31-ig

Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

