
Szüret  

 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen az időjárás kedvezett a szüreti rendezvényünk napjára. Bátran 
tervezhettük a szüreti menetet, a szokott útvonalon, a körforgalomtól a piacinál felállított 
rendezvénysátorig. 

 A rendezvény a présnél kezdődött a gyülekezővel, aztán  a szokottnál több lovaskocsival, hogy az 
idősebbeknek ne kelljen végiggyalogolniuk a 1,5-2 km-t,  a szokásos kevesebb gyalogossal  elindult a 
menet.  Külön köszönjük a Gyenesdiási Fürdőegyesület búvárjelmezes tagjainak,  az iskolásoknak, akik 
jelmezbe öltözve, vagy feldíszített biciklivel vonultak, a művészeti csoportjaink tagjainak, Varga 
Tamásnak, a sort záró, Fehér László vezette kistraktor feldíszített utánfutóján utazó Faludi 
betyároknak  és természetesen a két lovas betyárnak, Kiss Pistának és dr.Boronyák Tibornak. 

A menet először  a Községházáig vonult, ahol a kisbíró – Vértesaljai Laci – jelentett a szüretről – Papp 
Tóni bácsi bíró urunk és kedves felesége helyeslése közepette  -, majd adott át polgármesterünknek 
egy szőlőtálat. Polgármesterünk megköszönte a szőlőt, méltatta a közösség erejét, majd a menet 
továbbindult zenével, énekkel, tánccal a végcél, a rendezvényterület-piac felé. 

Itt még a Zalai Balaton-part fúvószenekar zenélt, aztán a kisbíró hirdetménye hangzott el, majd 
néptáncosaink, népdalköröseink és a Dalárda műsora következett. Utóbbi csoporthoz csatlakoztak 
külsősök is , „erősítve a produkciót”. A műsor a Re Folk együttes t igen hangulatos koncertjével ért 
véget. 

A rendezvényterületen persze akadtak más néznivalók – kézműves bemutatók; kovácsolás, 
korongozás, fafaragás, hímzés, mézeskalács és porcelán festés, kosárfonás,  kézműves játszóház, 
szőlődarálás, préselés -, kóstolnivalók – bor, must, birkagulyás, erdélyi töltött káposzta és persze 
minden, ami a piacon is kapható volt. 

Azért az örömbe némi üröm is vegyült, út közben egy német kérdezte tőlem, hogy  hol vannak a 
nézők? mert nálunk ilyenkor tele van az utca közönséggel.  Nem tudtam válaszolni.  

Arra gondoltam – ahogy 1993-tól is az akkori Faluklub (Gyenesdiási Baráti Kör) is -, minél szélesebb 
körből vonjuk be az érdeklődőket, legyen ez egy magunk (a közösség) csinálta  jó kis vidámság, ahova 
mindenki önként, szívesen jön saját ötleteivel magunk és egymás szórakoztatására. Ne egy személy, 
intézmény feladata legyen új szereplőket felkérni. Ne csak valakinek a feladata legyen, hogy 
megmondja mi legyen a menetben, aztán a résztvevőknek udvaroljon, hogy jöjjön már el, csinálja ezt, 
vagy azt. Hál’ Istennek jó példák vannak – Varga Tamás szellemesen  feldíszített biciklije, a Faludi 
betyárok és a Gyenesdiás Közösségi Életéért egyesület kistraktoros-utánfutós  kocsija -, de rajtuk 
kívül több vállalkozó sajnos nem igen akad. Mert ha akadna, lehet, hogy több helyit is érdekelne, 
kijönne, megnézné. Vagy azért nem vállalkoznak rá, mert úgysem nézik meg, alig érdekel valakit. 

Köszönjük önkéntes segítőinknek a szüreti rendezvényen közreműködést (az előbb megnevezetteken 
kívül): kézművesek: Kissné Páli Réka, Bognárné G. Piroska, Bujtor Kata, Bujtor Tibor, Urbán 
Zoltánné, Kollár Szabolcs, Zalavetczky Zita, Murmann Marcell, Glóbits Judit, Bertók Ágnes, 
Varga Lászlóné Erika, Macsek Anita 

Szőlőért és a kínálásért a Dongó családnak 

Az erdélyi töltött káposzta elkészítőinek, Vaga Irmának és Bődör Miklósnak, a tálalásban 
segítőjüknek Hóbár Jánosnénak 



 
A birkagulyást készítőknek Keresztes József és csapatának -  Keresztesné Erzsi, Krasznainé 
Györgyi, Krasznai Tamás, Volnerné Éva, Lengyelné Kati, Hosszúné Kati, Szakályné Erzsi - a 
birkát szétszedő Csanaki Csabának 
 
A préselő Papp Jánosnak, Kopácsi Józsefnek. 
Köszönjük az általános iskola alsósainak a színpadi dekorációt. 
Köszönjük a dekorálásban való közreműködést Kocsis Zsófiának és Hegyi Biankának. 
Az önkormányzat fizikai dolgozóinak a rendezvény kapcsán adódó számtalan feladat 
elvégzéséért. 
Köszönöm munkatársaimnak a feladatok végrehajtását. 
 

Köszönjük a kölcsönkapott sátrakat, azok felállítását-elbontását a Varázshangok egyesületnek, illetve 
a Kőhalmi Balázsnak 

 

 

 

A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány a Nemzeti  Agrárszaktanácsadási  Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet gondozásában megjelent un. Hungarikum  pályázatán támogatást nyert helyi nemzeti értékek  
gyűjtésére, dokumentálására, népszerűsítésére, megőrzésére. A támogatásból – többek között – egy 
kiadványt,  filmet is készítünk – ezeket 2015. szeptember 29-én, 18 órakor  mutatjuk be az 
érdeklődőknek a  Községházán. A pályázatról már T. Olvasóinkat korábbi számunkban tájékoztattuk. 
Ezúttal is kérjük, hogy javasoljanak a településen fellelhető (pl. műemlékek, élelmiszerek, 
gyűjtemények, tevékenységek, stb.) helyi értékeket. 

További kérésünk volna ;  annak érdekében, hogy a lakosság által megbecsült személyeket, akár mint 
véleményformálókat bevonhassuk ötletadónak, a közösségi feladatok előkészítésébe, esetleg 
szervezésébe, kérjük, nevezzék meg azokat a személyeket, akik Önök szerint Gyenesdiás életében 
fontos szerepet töltöttek, töltenek be, közösségformáló erővel rendelkeznek, nélkülük a település, 
illetve a közösség nem érte volna el azt a helyet, rangot, amire ma büszke lehet.  

E célra egy gyűjtőládát teszünk ki a Klubkönyvtár Községháza felőli ajtaja elé, ahova – akár névtelenül 
is – bedobhatják a helyi értékekre vonatkozó javaslataikat,  illetve a település közössége számára 
fontosnak ítélt személyek nevét.  

E ládába bedobhatják olyan javaslataikat is, amellyel a helyi közösségek, a helyi közélet, Gyenesdiás 
összetartó erejét növelhetnénk. /Településünkre mondhatnánk; szociológiailag alvó település, azaz a 
helyi lakosság egy része csak aludni jár ide, munkahelye, közösségi, közéleti kapcsolatai többnyire 
Keszthelyhez, vagy más településhez kötik. Helyi rendezvényeken nem vesz részt, többnyire 
gyenesdiási kérdésekben tájékozatlan, esetleg csak hivatalos ügyben, az ittlakással kapcsolatos, vagy 
adóügyben keresi fel a Községházát. Nagy valószínűséggel az itt lakók közül is csak az utcában 
lakókat, szomszédokat ismeri. Természetesen ezt a réteget is szeretnénk elérni, a település közösségi 
életébe bevonni./ 

 

 



 

Gyenesdiási Helyi Értékek 

film- és kiadvány bemutató 
 

A Gyenesdiási 

Köz – Kultúra Alapítvány 

szeretettel hívja 

2015. szeptember 29-én, 

kedden 18 órára 

a  

Gyenesdiási 

Helyi Értékek 

film- és kiadvány bemutató 

rendezvényre a  

gyenesdiási 

Községháza nagytermébe. 

Szervezetünk – önkormányzati felhatalmazás szerint – települési értéktárat hoz létre, azt 
működteti, a települési értékeket gyűjti, dokumentálja, gondozza, népszerűsíti. 

Az est során megtekinthetik az értékeinket összegyűjtő kiadványt, bemutatjuk az azokról 
készült filmet. 

 

Projektünket támogatja 

 

 

 



Képaláírások: 

Festetics vágta 

Könnyű nyári koncert 

Kenyérsütés kép 

Maczkó Mária kép 

Jan ten Hove kép 

 

 

 

 


