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Gyenesdiás harmadszor is "Humanitárius Település" címet nyert

Gál Lajos polgármester és Góth Imre alpolgármester az átvett díjakkal

A Magyar Vöröskereszt a nagyközségünkben folytatott eredményes, sokrétű munka elismeréseként ítélte meg újonnan a címet!
A cím elnyerését igazoló oklevél és tábla átadására június
25-én Esztergomban, a Magyar Vöröskereszt alapításának
140. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen került sor!
A megtisztelő címet Gál Lajos polgármester és Góth Imre Árpád
alpolgármester, a helyi Vöröskeresztes Szervezet elnöke vette át, a
Magyar Vöröskereszt főigazgatójától, Kardos Istvántól és országos
elnökétől, Dr. Göndöcs Zsigmondtól.
Az önkormányzat évente több alkalommal segíti a különböző
szakmai programok szervezését és biztosít helyet a Községházán
a véradásoknak. A regisztrált véradók száma Gyenesdiáson 336
fő. Köszönjük ezúton is minden véradó segítő közreműködését, önzetlen támogatását! A kitüntető cím, közös érdemünk!
Ne feledjük: minden csepp segítség számít!

A Diási Vízimalom környezetében került sor a Festetics Fűszerkert,
Herbárium Tanösvény ünnepélyes avatási ünnepségére
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2019. évben pályázatot nyert a Ginop7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámon „A
Festetics örökség bemutatását és hálózatba
kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” keretében Festetics Fűszerkert, Festetics Forrástanösvény, Festetics
Fűszerkert Parkoló, Herbárium létesítésére,
eszközbeszerzésre és a Természetháza előtti
Dornyai Béla út aszfaltozására. A pályázat
keretében összesen 58.113.526 Ft támogatás
állt rendelkezésre, melyhez az önkormányzat
közel 15 millió Forint önerővel járult hozzá.
A Festetics Fűszerkert Ambrus Mária tájés kertépítő mérnök munkáját dicséri, aki a
rendelkezésre álló területen gyógy- és fűszernövények termesztésére alkalmas ágyásokat
tervezett. Helyet kapott itt egy úgynevezett
„Gyógyító Óriás” ágyás is, amelyben a növények a gyógyhatásuk szerint kerültek a testrészeknek megfelelően beültetésre.
A Festetics Forrástanösvény a Diási Vízimalomtól a Balatoni Bringakörútig tartó
370 méter hosszú tanösvényt öleli fel, amely
mentén a honos élővilágot mintegy 15 ismeretterjesztő tábla mutatja be.
A Herbáriumban a gyógy- és fűszernövények feldolgozására alkalmas gépi és tárgyi
eszközök segítségével valósulnak meg a
folytatás a 4. oldalon

balról jobbra: Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmus
szakmai vezérigazgató-helyettese, Manninger Jenő országgyűlési képviselő,
Wágenhoferné Pohl Magdolna és Gál Lajos polgármester ünnepélyes keretek között
felavatják a Festetics Fűszerkertet és Herbáriumot.
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Végre újra régi formájában
a Keszeg!
Egy éves kihagyás után és az idei évi bizonytalanságok eloszlását követően július 4-én vasárnap, 12-ik alkalommal került megrendezésre
a Keszeg Party és Halászléfőző verseny. Az
egy napra tervezett rendezvény fogadtatása – az
óvatos készülődés ellenére – minden várakozást
felülmúlt, és ismét bebizonyította a sült keszeg
és a halas ételek töretlen népszerűségét.
A hivatalosan 16 órakor kezdődő rendezvényen Gál Lajos polgármester köszöntőjét
követően a rendezvény együttműködő partnereként Tardi Csaba, a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat Somogy megyei képviselőjeként kiemelte, hogy a gyenesdiási Keszeg
Partynak komoly múltja, páratlan jelene és
remélhetőleg még hosszú, sikeres jövője lesz.
Az MNVH örömmel vesz részt az ilyen népszerű és hazai termékek fogyasztását támogató
rendezvényeken és további sok sikert kívánt
Gyenesdiás vidékfejlesztési célkitűzéseinek
megerősítéshez. Fodor Ferenc, a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt haltermelési
igazgatója köszöntőjében örömmel osztotta
meg a közönséggel, hogy a közelmúltban a
balatoni hal uniós oltalmat kapott, amely
egyfajta garancia a Balaton vízgyűjtő területén tenyésztett halak minőségére. Zámbó
Tibor, a Hotel Carbona mesterszakácsa és
egyben a halászléfőző verseny zsűrielnöke
fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a
halászlé népszerűsítésében, a hagyományok őrzésében a mai nap a főzőcsapatoknak is óriási szerepük van, és javaslatában
megfogalmazta, hogy a tradícióktól nem
érdemes eltérni, a klasszikus, jól bevált
fogások évszázadok óta bizonyítanak.
A rendezvény első felemelő pillanata
Szőke András filmrendező, előadóművész, Karinthy-gyűrűs humorművész
érkezésével jött el. A polihisztor közvetlen nyitottsága, parádés humora, elképesztő élettörténetei hamar betaláltak a
szívekbe. „Bandi”, ahogy sokaknak a
rendezvény során bemutatkozott Németh
Tamás, „Füstbenjáró”, BBQ mesterséffel
közösen ismertette – az egyébként Zámbó
Tibor zsűrielnök alkotásából született –
„Fogasfilé, keszthelyi módra” receptjét és
a mostanság nagyon közkedvelt grillezett
ételek sorába illő „csíptetett ponty” elkészítésének fortélyait.
Közben a hét főzőcsapat mindegyike remekül állta a próbát, a nehéz döntést azonban a
zsűrinek kellett meghoznia. Remek halászlevet készített a Gyenesdiási Fürdőegyesület,
az Alaplé és a Flykonda csapata. Gratulálunk
nekik, és biztatjuk továbbra is őket, hogy
jövőre ismét jöjjenek el erre a közösségépítő
rendezvényre. Megosztott bronz minősítést
kapott a Tasmán Ördögök és felsőrajki
Öregfiúk csapata. Köszönjük, hogy idén –
már sokszori visszatérőként – töretlen jókedvvel és nagyon finom halászlével gazdagították

a programot. Ezüst minősítést szerzett az
évek óta verhetetlen Keszthelyi Kormoránok csapata, akik csupán 3 ponttal maradtak
le az aranyéremről. Gratulálunk nekik is! Az
idei évben a képzeletbeli dobogó legtetejére Vaszily Zsolt és barátai léphettek, akik
főztjükkel a zsűri osztatlan tetszését nyerték el. Szívből gratulálunk mindannyiuknak.
Németh Tamást idézve: tisztességes alapanyagból, tisztességes munkával, tisztességes módon készült az aranydíjas halászlé.
Ezúton is nagyon köszönjük a zsűri munkáját,
reméljük szakmaiságukra rendezvényeinken
még sokáig számíthatunk.

A Keszeg Party zenei fellépői este hat órától
foglalták el és adták át egymásnak a piac
színpadát – egészen késő éjszakáig. A Helios
zenekarból jól ismert Szabó-Siklódi Lia hangja
és a választott dalok sziporkázó előadása fergeteges vérpezsdítést indított el a közönség
tagjaiban, és jól megalapozta az est legnagyobb nevének koncertjét. A Szepesi Mátyás
vezette Konyha zenekar a fiatalabb és a
középgeneráció körében egyre emelkedő
népszerűségnek örvend. Ötödik sorlemezükön fúvós hangszerekel dúsították fel slágereik

hangzását, és Gyenesdiásra is ebben a bővített
felállásban érkeztek. Azt kell mondjuk, hogy a
könnyed pop-rock találkozása a nagyzenekari
megszólaláshoz közelítő rezesmuzsikával egészen különleges zenei élményt jelent. Az ebből
következő lüktető, hullámzó ritmusok és váltakozó érzelmek nem hagyták hidegen közönségünket. A koncert végére igazi fesztivál fieszta
kerekedett a piac sátrában. Silver Bandnek
ezek után már „csak” fenn kellett tartani ezt
az emelkedett hangulatot. Amit ők becsülettel
meg is tettek. Éjfélig mulattak a 12. gyenesdiási
Keszeg Party legkitartóbb táncoslábúi.
Mint minden nagy esemény, a Keszeg Party is
hajnaltájt indul. Ezúton is hálásan köszönjük a virradatkor is bűbájos hölgykoszorú
tagjainak a pótolhatatlan segítséget az előkészítésben: Divinyiné Zsadányi Mónika,
Bogdán Ágnes, Hajasné Neugebauer
Emőke, Horváthné Mérges Andrea, Kovács
Miklósné, Kozma Tiborné, Nemes Melinda,
Tafota Jánosné, Venekeiné Rácz Anita,
Pékné Orbán Julianna, Karáth Rebecka.
A női csapatot lelkesítette és a munkát
segítette: Komáromy Béla. A hagyományőrzően 10 órától induló keszegsütés
gyenesdiási kuriózuma, hogy a sütést civil
baráti közösségek, önkéntes támogatásból
végzik. Két csapatot és tagjaikat emelnénk ki, és köszönjük egész napos, fáradságos munkájukat: Keresztes József,
Keresztes Józsefné, Krasznai Tamás,
Krasznai Tamásné, Halápi Anna, Herkó
Zoltán, Volner Ricsi és Volner Lajosné.
A Piac bejárata mellett sütötte nagyon
finomra a keszeget: Kőhalmi Zoltán,
Vandlik Gyöngyi, Berta Antónia, Lengyel
Lászlóné, Dongó Árpád István, Dongóné
Marika, Radóczi Erzsébet és Peszeszér Tina.
A rendezvény nem jöhetett volna létre a
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár és az önkormányzat lelkes kollégáinak
flottul összehangolt közreműködése nélkül.
Külső szemmel figyelve a sokrétű, összetett
rendezvényt, talán sokakban megfogalmazódhatott Gyenesdiás sikerének egyik titka:
lehet bármilyen zavaros vagy hínáros a víz,
a hal úszni kíván.
Buzás-Belenta Réka
(és Szabó Zsolt Szilveszter)

Gyenesdiási Híradó
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MEGHÍVÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és
a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel vár minden érdeklődőt
2021. július 30-án, pénteken 19 órára
a gyenesdiási Községházára,

Zalaveczki Zita festőművész
és szakkörös tanítványai
Funtek Luca, Hosszú Ignácné,
Karászi Georgina, Karászi Karina,
Márkus Melinda, Újvári Lajosné,
Szabó Mária
kiállítása megnyitójára
Köszöntőt mond Gál Lajos polgármester.
A kiállítást megnyitja: Pappné Beke Judit ny. könyvtárigazgató
Közreműködnek: Papp-Csővári Dóra Viktória - fuvolán, Papp Máté - klarinéton,
Hordós Bence -zongorán, Bognár István verssel

Nyáresti
könyvbemutató
2021. július 22-én, csütörtökön 18 órakor
a gyenesdiási Termelői Piacon
a gyenesdiási-szombathelyi
Böröczki Mihály: Tóringató
c. verseskötetét mutatjuk be.
Az est házigazdája:
Góth Imre Árpád – alpolgármester
Közreműködik:
Vadkerti – Zsapka – Sipos akusztikus trió
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb információ:
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
8315, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
+3630/342-39-34
gyenesdiaskultura@gmail.com

KORZÓ ESTÉK
2021. augusztus 12-14.
Program
Augusztus 12. csütörtök
20 órától Kiscsillag zenekar
Majd buli a Helios zenekarral
Augusztus 13. péntek
20 órától Takáts Eszter és MoJazzter
Majd buli Silver Band zenekarral
Augusztus 14. szombat
20 órától Pál Utcai Fiúk zenekar
Majd buli a Fantasy Zenekar
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folytatás az első oldalról

szakmai programok és workshop jellegű
foglalkozások. A helyben gyűjtött gyógy-és
fűszernövényekből készített teákat lehet itt
elfogyasztani. A minden korosztályt megszólító rövidebb-hosszabb programok egészen a
fiatalabb korosztálytól az egészségtudatos felnőtt korosztályig hasznos ismeretterjesztést
nyújtanak. A Herbáriumot a térség kiváló
természetgyógyásza, Wágenhoferné Pohl
Magdolna, a Kakukkfű Porta üzemeltetője
működteti egész éves nyitvatartással, széleskörű termék- és programkínálattal.
Ezen felül három személygépkocsi és egy
mikrobusz parkolására alkalmas, térkővel
burkolt parkoló került kialakításra.
A 2021. áprilisában átadott Diási Vízimalom a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak
Leader Egyesület - apPORTA - helyi érték
előállítását bemutató kis mintagazdaságok
fejlesztése című, VP6-19.2.1.-42-6-17 kódszámú felhívása és pályázati támogatásból
valósult meg. A projekt keretében látvány
vízikerék épült, kis mintagazdaság “pékműhely” került kialakításra, valamint beltéri installációk és mindennapi használati
eszközök mutatják be az egykori pékmesterséget, az épület történetét.
A pályázat része volt a Természet Háza és
Festetics Imre Állatpark előtt húzódó 650

Megállapodott egymással
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata és a
Bakonyerdő Erdészeti és
Faipari Zrt.
2021. június 16.-án egy a térség jövőbeni
turisztikai kínálatát meghatározó jeles eseménynek adott otthont a Bakonyerdő Zrt.
Keszthelyi Erdészetének fenntartásában lévő
Természet Háza Látogatóközpont.
Gyenesdiás Önkormányzatának részéről
Gál Lajos a település polgármestere és Varga
László a Bakonyerdő Zrt. Vezérigazgatója egy jelentős horderejű megállapodást,
szerződést látott el kézjegyével. A megállapodás lényege, hogy a korábbi tartós bérleti
jogviszonyban lévő terület, amely eddig a
gyenesdiási önkormányzat tulajdonában volt,
egy adás-vételi megállapodás eredményeként
átkerül a korábbi bérlő, a Bakonyerdő Zrt.
tulajdonába. A terület jelenleg is otthont ad a
Bakonyerdő Zrt. 2014-ben átadott Természet
Háza Ökoturisztikai Látogatóközpontnak.
A jelen megállapodás viszont egy tisztább
jogi helyzetet teremt, amely lehetővé teszi az
Erdőgazdaság számára, hogy a térség turisztikai vonzerejét növelő jelentős fejlesztéseket
tudjon végrehajtani.
Ennek a nagyívű fejlesztési folyamatnak az
első és egyik jelentős állomása a Természet
Háza Látogatóközpont szomszédságában,
az önkormányzati tulajdonban lévő 4,6 ha-s

méter hosszú- Dornyai Béla út aszfaltozása
és kerékpáros nyomsávokkal való ellátása is,
amely jelentős mértékben hozzájárult a térség
Festetics örökség élményelemeinek színvonalas integrálásához.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
az 1551-ből származó Diási Vizimalom

Gyenesdiási Híradó
rekonstrukcióval a Festetics Herbárium,
Fűszerkert és Forrástanösvény helyreállításával immár a harmadik (Pásztorház és
Darnay Boronapince) kortörténelmi örökséget újítja fel és adja át oktatási, turisztikai
és gasztrokínálat bővítése céljából a szélesebb nagyközönségnek. A térségi komplex
programkínálatba kapcsolódva a Fűszerkert,
Herbárium és Tanösvény környezeti adottságaival varázslatos kiegészítője és méltó
helyszíne a Festetics szellemi örökség képviseletének, egy családbarát helyszín, ahol
a gyógynövények és a pékmúzeum világa a
régmúltba varázsolja az arra kirándulókat.
A kivitelezés munkálatokat Ángyán Szilveszter, a Barabás Kertcentrum, a Fest-ÉP
Bau Kft Kurnáth Miklós és Horváth-Ép Kft
végezte. Köszönjük szakmai munkájukat,
támogatásukat, partnerségüket.
A Festetics Fűszerkert és Herbárium ünnepélyes átadására 2021. július 2-án délután 17
órakor került sor.
A könnyed, nyárias, elegáns hangulatú
rendezvényhez a finom péksütemény falatokat Komáromy Béla és Divinyiné Zsadányi Mónika biztosította. Köszönjük ezúton
is pótolhatatlan támogatásukat, segítségüket.
A jó hangulatról Pékné Orbán Julianna és
Pék András muzsikája gondoskodott. Hálásan
köszönjük közreműködésüket, szívességüket!

terület tartós bérletbe vétele
a Bakonyerdő Zrt. részéről,
amely területen az Erdőgazdaság, egy a hazai nagyvadfajokat bemutató vadfarmot
hoz létre. A Bakonyerdő Zrt.
ezzel a fejlesztésével egy
olyan turisztikai attrakciót
kínál a településre érkező
turisták részére, amely akár
egy egész napos, izgalmas,
élményekkel teli kikapcsolódást biztosít, elsősorban
gyermekes családok, de az
Gál Lajos polgármester és Varga László a Bakonyerdő Zrt.
iskolás csoportok részére is.
vezérigazgatója az aláírt megállapodással.
Ezzel a 3 létesítményből
álló élményközponttal, amely központ Feste- látható jelei lesznek a létesítményben, ugyan
tics Imre nevét fogja viselni, jelentős mérték- is az AÖFK gondozásában lévő Országos
ben növeljük a térség turisztikai vonzerejét, Kerékpáros Vándor egyik táborhelyszíne lesz
mondta el Varga László a Bakonyerdő Zrt. a Természet Háza Látogatóközpont udvara.
Vezérigazgatója. Továbbá célunk, hogy Itt kerül kialakításra egy sátortábor, amely
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatával a kerékpáros vándorok szálláshelye lesz.
közösen, tovább erősítsük a Keszthelyi hegy- Továbbá a létesítmény otthont ad, több, helyi
ség Nyugati kapujának turisztikai kínálatát és szervezők által szervezett nyári tábornak és
elmélyítsük a már korábban is jelentős együtt- rendezvénynek. A teljesség igénye nélkül
működést a település és az Erdőgazdaság néhány:
Gyenesdiás Napközis gyermek tábor
között. Közösen hozzunk létre új attrakciókat. Hiszen egyértelmű a szándék, a 21 állami
Társasjáték tábor, a Varázshangok szervezet
erdőgazdaság tulajdonosi jogait gyakorló szervezésében
Magyar Állam részéről azzal, hogy a hazai
Lovastábor, a szomszédos lovas egyesület
turisztikai kínálat erősítésében az erdőgazda- szervezésében
ságok számára egy nagyon jelentős fejlesztési
Családi és gasztronómiai rendezvények, a
feladatkört, küldetést határoz-határozott meg. Bakonyerdő Zrt szakmai stábja és TO-ME
Ennek a küldetésnek, már az idei évben is Food Kft. (Németh Tamás) szervezésében

Gyenesdiási Híradó
A Bakonyerdő Zrt. célja, hogy egy olyan
turisztikai központot hozzon létre a településen, amely a saját önálló attrakcióin túl, integrátor szerepet tölt be a helyi civil szervezetek
és turisztikai kezdeményezések számára.
Célja, hogy létesítményként összefogja és
kulturált helyszínt biztosítson a település
rendezvényei számára. Ehhez jelentős infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre
az élményközpont külső, szabad területén.
Többek között fejlesztettük a létesítmény villamos hálózatát, rendezvénysátor felállításával, pedig helyszínt tudunk biztosítani, akár
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koncertek, hangversenyek lebonyolításhoz is.
Az új Festetics Imre Élményközpont, a
jövőben egy belépőjeggyel egy kiindulási
ponttól, a Természet Háza Látogatóközponttól kiindulva, a vadfarm megtekintésén
át, az őshonos hazai háziállatokat bemutató
állatparkba való belépéssel válik teljessé.
Az egyszer megvásárolt belépőjeggyel a
látogatók az adott nap során többször is vis�szatérhetnek az élményközpont bármelyik
helyszínére és a vonalkódos beléptető rendszer segítségével zavartalanul látogathatják
a kedvenc állataikat.

A Természet Háza előtti területen kialakított kulturált parkolóban leparkolhatják autóikat és egy kellemes sétával birtokba vehetik
az élményközpont attrakcióit, mondta Gál
Lajos Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere. Gál Lajos polgármester elmondta, hogy
a létesítményt kvázi kettészelő Dornyai utca,
a közelmúltban került átadásra, amelyet a
település saját erőből valósított meg. Örömét
fejezte ki a megállapodás kapcsán, hiszen a
Bakonyerdő Zrt.-ben egy kiváló együttműködő partnerre talált, a település jövőbeni célkitűzéseit illetően.

a HŐSÖKnek Gyenesdiáson. A programot
követően kötetlen beszélgetések mellett
fedezték fel a vendégek a piac kínálatát.
A következő napokban még érkeztek a vendégek, kit ahogy a szabadsága engedett (a
nyitóprogramon a teljes létszám 1/3-a tudott
csak jelen lenni).
Köszönjük a nagylelkű felajánlást szállásadó (Ágnes Apartman – Riedl Ferencné,
Piroska Apartman – Szalókiné Farkas Piroska,
Balaton Beach – Schindler Manfred, Oasis
of Peace – Lugosi Zsolt, Kovács Apartman –
Kovács Pál, A Mi Házunk – dr Halász Gabriella, Folly Ház – Folly Pálné, Benedek Ház
– Benedekné Gelencsér Katalin, Lili Nyaralóház – Fodor Tibor, Dencs Apartman – Dencs
Krisztián, Anci Apartman – Nacsa Gáborné)
és szolgáltató partnereinknek, támogatóinknak (Önkormányzat, Kajaksziget, a
Bakonyerdő Zrt., Vaszi Beach
Shop, Édeske Műhely, Piac
vendéglátóegységei),
akik
nélkül nem jöhetett volna létre
az akció!

megszokott módon (18 év felett 440 Ft/fő/éj).
Nem kell azonban turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni 2021. január 1-től 2021. december 31-ig a koronavírus-világjárványt követő,
a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló kormányrendelet szerint.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET JÚLIUSI HÍREI
Különleges vendégeket
fogadtunk Gyenesdiáson
Nemes gondolat született meg év elején.
Egyesületünk szállásadó és szolgáltató partnereivel együttműködésben, illetve a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával
(MESZK) való hosszas egyeztetés és előkészítő munka eredményeképpen június 19-26.
között olyan egészségügyi szakdolgozókat
látott vendégül családjaikkal, közel 80 főt
(amiből 38 fő egészségügyi szakdolgozó),
akik a frontvonalban harcoltak, covid ellátásban vettek részt a nehéz időszakban.
A HŐSÖK Gyenesdiáson nyaralnak elnevezésű akciónk keretében június 19-én
érkezett vendégeket ünnepélyes keretek
között fogadtuk a Piacon. Egyesületünk
részéről Szalóky Szilvia köszöntötte őket,
majd Gál Lajos polgármester osztotta meg
gondolatait, mutatta be a települést a jelenlévőknek. Mindketten ezúton is kifejezték
hálájukat az áldozatos munkáért. Az akcióban
partnerként együttműködő MESZK részéről
Szánti Istvánné járóbeteg-ellátásért felelős
alelnök beszélt az egészségügyben dolgozók
szemszögéből az akció fontosságáról.
Ezt követőn a jelenlévők átvehették névre
szóló ajándékcsomagjukat, mely belépőket,
utalványokat tartalmazott, így a szállás biztosítása mellett az egyesületi összefogásnak,
szolgáltatók felajánlásának köszönhetően
számos élményben lehetett és volt is részük

Idegenforgalmi adó,
turizmusfejlesztési
hozzájárulás
319/2021. (VI. 9.) kormányrendelet értelmében 2021.
július 1-jétől újra kötelező az
idegenforgalmi adófizetés a

Önfoglalkoztatók kompenzációs
támogatása
Bizonyára sokan találkoztak már a hírrel,
miszerint az államtól egyszeri támogatást
igényelhetnek azok a mikrovállalkozások és
önfoglalkoztatók, akik a korábbi bértámogatásból kimaradtak, mert nincs alkalmazottjuk.
A támogatást adószámos magánszemélyként szállást/szolgáltatást üzemeltetők is
igényelhetik (természetesen, ha megfelelnek
bizonyos kritériumoknak, pl. tényleges főtevékenységük a listán szerepel).
Részletek a nfsz.munka.hu/cikk/1544 oldalon olvashatók, ill. a szükséges Kérelem is
itt érhető el, melyet az epapir.gov.hu oldalon
lehet benyújtani.
Partnereink, tagjaink között már többen
megkapták a támogatást, így bátran buzdítunk
mindenkit, éljenek a lehetőséggel.
Hogy naprakész legyen, ne maradjon le
hasonló lehetőségekről, várjuk Önt is a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület szállásadó és
szolgáltató tagjai körébe! Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.
Szép nyarat, jó szezont kívánunk!
A Tourinform csapata
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JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Tisztelt Közönség!
Kedves Gyenesdiásiak!
Legutóbb nagy örömmel számolhattunk
be Önöknek arról, hogy végre és szép lassacskán megkezdhetjük közösségeink újraépítését – az alapoktól és a rendezvények
megvalósítását.
Azóta a Nyaraló Nyárelő nevű szezonnyitó rendezvényünket követően meglepően nagy érdeklődés mellett lezajlott a
Tájházak Napja alkalmából két helyszínen
megrendezett közösségi napunk. A korábbi
évekhez képest külső programhelyszínként
belépett a Festetics Fűszerkert és Herbárium, mely közelmúltbéli felavatása óta a
Diási Vízimalom és Pékmúzeum épületében működik Wágenhoferné Pohl Magdolna
természetgyógyász-filoterapeuta értő vezetésével. Magdi – ahogy ezen a napon is – rendszeresen tart a gyógynövények rejtelmeibe
beavató interaktív előadásokat. Visszatérve
a fő helyszínre – Pásztorházunkba és annak
udvarába – kora délután kézműves foglalkozásra invitáltuk az érdeklődőket. Hársfalvi
Györgyné Ildikó vezetésével körmönfonás
technikáit mutattuk be, illetve az újrahasznosítás jegyében kávékapszulákból
készítettünk ékszereket. Kicsit később
érkeztek a nyugdíjas klub hölgyei, akik

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
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zalai dödölle elkészítésének. Az illatok és a
Pék házaspár, Pékné Orbán Julianna és Pék
András muzsikájának hangjai egyre több
érdeklődőt vonzottak a hűs udvarba. Estére
aztán – a jó hangulatú nap végére – az utolsó
morzsáig elfogyott a remek dödölle.
Július első vasárnapján – egy esztendő kihagyás után – végre újra eljött a sült keszegek
és a halászlevek napja a Keszeg-Party eseményén. (A részletekről külön írásban számolunk be – 2. oldal)
Most pedig néhány gondolat erejéig az elkövetkező bő egy hónap tervezett eseményeiről.
Nyakunkon a Bornapok (olyannyira, hogy e
sorok megjelenésekor már javában zajlik),
melynek sokszínű programjaira szeretettel
várunk kicsiket és nagyokat!
Július 16-án pénteken 16 órától a
Községháza nagytermében tartjuk az Ikonfestő tábor zárókiállítását. Erre az eseményre – mivel zárt térben lesz – csak
védettségi igazolvánnyal lesz lehetséges a
belépés.
Az Art Udvar programja július 21. és
augusztus 11. közötti szerda estéken valósul
meg. Július 22-én csütörtökön piacunkon
tartjuk a tavalyi évben elmaradt Böröczki
Mihály-kötet bemutatót. (Mindkettő esetében külön plakáton olvashatnak a részletekről.) Az Art Udvar estjein való részvétel

növény folyamatos növekedését kötözzük,
így megóvjuk a letöréstől. Megelőzés képpen
a kalcium hiánybetegségre ajánlom a folyékony kalcium levéltrágyát illetve a kalcium
Gyenesdiáson üde színfolt a Kerámiaház, klorid készítményt. A fentiek alkalmazásával
sokunk szeme „lefotózza” Julika konyha- megelőzhetjük a talpasodás hiánybetegségét.
kertjét és az Andris alkotása is megállítja a A paprikában is épp úgy látható a kalcium
hiánybetegség jelei, ezért feltétlen pótolni
gyalogost, és még az autóst is lelassítja.
kell. Paprika - , paradicsomnál ne feledkezKedves Pék család köszönet a látványért!
Szakmai körkérdés Volner Lajos: 1-2 éves zünk meg a baktériumok elleni védekezésről
szamóca töveiről szedjük le az ostorindákat, rézkészítményekkel ( pl.shampion)
mert ezek gyengítik a töveket. A leszedett
Cuppon Ferenc: A füvet kétnaponta
indákat gyökereztessük és ültessük vissza alaposan öntözzük meg. Az egynyári és
pótlásként vagy fiatalíthatjuk velük a sza- mediterrán növényeket kéthetente Kálium
túlsúlyos tápoldattal öntözzük meg. (pl.musmóca elöregedett töveit.
A szőlőben folytassuk a kötözést és a zöld- kátli tápoldat)
munkákat: hónaljazás, tetejezés, kordonműCserjékről az elvirágzott részeket vágjuk
velésű szőlők hajtásait bujtassuk vissza a vissza. Babérmeggy túlöntözésétől óvakodhuzalpárok közé és kötözzük is oda.
junk - heti egyszeri elég- a gombabetegség
Rendszeresen ápoljuk a zöldoltásokat a miatt. A szobanövényeinknek is jót tesz ha
megeredt hajtásokról törjük ki az oldal- kirakjuk árnyékos helyre egészen kora őszig.
hajtásokat. Ne feledkezzünk meg a terület
Figyelem! Jön a selyemfényű puszpánggyomtalanításáról, a talajt sekély kapálással moly második lárva generáció támadása!
lazítsuk. A változó és meleg időjárás kedvez Figyeljük a bukszus bokraink belsejét mert
a lisztharmat gyors terjedésének, gyakran és először ott jelennek meg. Védekezés: Stewalaposan ellenőrizzük a tőkéket és időben ard vagy Coragen
Cserjéken levéltetűre: Mospilan + Pirimor
védekezzünk a korokozók ellen.
Paradicsom töveknél az índeterminált faj- vagy Karate ( az erős fertőzés miatt kell a
táknál végezzük el az oldalhajtások eltávolí- két szer)
Rózsák elvirágzás utáni helyes visszavátását, ezzel nagyobb termést érhetünk el. A

Gyenesdiási Híradó
előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációs linket Facebook-oldalunkon találnak,
illetve kérjük érdeklődjenek munkatársainknál!
Augusztusi rendezvényeink közül a Korzó
Esték programja már végleges, ezt egy külön
keretben olvashatják, a többi programunk
(Klassz a PartON, Diási Históriás Napok,
Festetics Vágta) még nem végleges, de ezen
események hírét is el fogjuk Önökhöz juttatni!
Amennyiben megtisztelik jelenlétükkel rendezvényeinket, úgy a nyári időszak összes
szabadtéri programja, amit mi rendezünk
(akár önállóan, akár az önkormányzattal
közösen) VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY
NÉLKÜL LÁTOGATHATÓ lesz! Mindez
sajnos a beltéren megvalósuló programokra
nem érvényes.
Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy
az Internet adta lehetőségeket kihasználva leginkább intézményünk Facebook-oldalának
kedvelői lehetnek naprakészek legfrissebb
híreinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatban.
Így arra biztatok Mindenkit, hogy nyomkodják szorgalmasan azt a bizonyos bűvös Tetszik feliratú gombot.
Mihamarabbi találkozásunkig pedig tisztelettel üdvözöljük Önöket a JAMK minden
munkatársa nevében!
Szabó Zsolt Szilveszter
gása: tea hibrideknél alulról számolva harmadik-, negyedik levélnél vágjuk vissza.
Parkrózsákat a negyedik,- hatodik levélnél
kell visszavágni. Futó rózsáknál, ha még
fiatal akkor neveljünk törzset ( hosszabb
ágak meghagyása), idősebb futóknál az elvirágzottakat a második-,harmadik levélnél
vágjuk vissza.
Aki az őszi szerves trágyát és a tavaszi
műtrágyát elfeledte annak most pótolni kell
a tápoldatozást.
Természetesen a nagy melegre tekintettel
este vagy kora reggel öntözzünk.
Rózsa betegségei ellen védekezés: Lisztharmat: Switch, Topaz, Rozsdára: Score,
Champion.
Kiss Balázs növényorvos
Mindenekelőtt fontos, hogy olyan növények
esetén, melyekről a termést már leszüreteltük, sem feledkezzünk meg. Meggy, kajszibarack, ribiszke, köszméte /egres/ védelme
levéltetvek, rovarkártevők ellen megfelelő
készítményekkel /pl: Mospilan, Coragen/,
gombabetegségek ellen/rézhidroxid, Topas,
Score/ ilyenkor is fontos.
Szőlő esetében a lisztharmat és a peronoszpóra ellen 10-14 naponta /időjárásfüggő/
szükséges védekezni. Érdemes kombinálni
kontakt kén, réz hatóanyagú szereket felszívódó /Folicur solo, Score, Topas/ szerekkel.

Gyenesdiási Híradó
Új betegség a feketerothadás mely ellen felszívódó „konazolokkal” /Topas, Folicur Solo/
védekezhetünk. Szőlőmolyok ellen /Pl:Karate
Zeon/ nyújt megfelelő védelmet. Időszerű a
tetejezést, zöldmunkákat elvégezni.
Almában a lisztharmat és a varasodás ellen
továbbra is védekezünk /Pl: Score+réz vagy
kén kombinációkkal/.
Körtében körterozsda ellen folyamatosan
szükséges permetezni. /pl: Score/
Az egész kertünket károsíthatják a levéltet-

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Meglátni, ha kell egy kis segítség!

Lehet, hogy közhelyesen hangzik a cikkem
címe, de szerintem nagyon is helytálló.
Sokszor meglátjuk, még talán beszélünk is
róla, és talán a gondolat is megfogalmazódik
bennünk, de a cselekvésig sok esetben nem
jutunk el. Szerencsére ez nem így történt a
következő esetben.
Bölcsődénkbe járó egyik igen nagyra becsült
család életébe változás állt be, és már nem csak
anya, hanem apa is „mélységébe” bekapcsolódott a gyermekek körüli teendőkbe. Ekkor
szembesült vele, hogy a bölcsődében használt
ágyneműk már szebb napokat is megéltek. A
huzatokon a gombok kicsit hiányosak, és a
színűk sem éppen fess.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Figyelem forgalmi rend változás!
Lakossági kérésre a Kapernaum utca a
Béke utca felől a Széchenyi utca irányába
egyirányúsításra került.
Kérjük a fokozott figyelmet és a közlekedési szabályok betartását!
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Ezek ellen a fent említett rovarölő szerek /Pl:
Mospilan, Coragen/ védelmet nyújtanak.
Diót Gnomónia ellen réztartalmú szerekkel, míg a dióburok fúrólégy ellen
megfelelő rovarölő szerrel /Pl:Mospilan/
védekezzünk.
Fontos minden növény esetében az elhalt
növényi részek eltávolítása.
A forróság ellenére gondoljunk a télre,
gyűjtsük be és szárítsuk meg, tegyük száraz-
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helyre dobozba, papírzacskóba a fűszereket,
pl: lestyán, zeller-, zöldség zöld, rozmaring,
zsálya, csalán stb. Igaz most nem olcsó a
gyümölcs de ki lehet fogni keresgélni kell és
közvetlen a termelőtől betudjuk szerezni, főzzünk be kompótnak.
Kiskerti ötleteket, tanácsokat folyamatosan megosztom a FB oldalon – Gyenesdiási
Kertbarátkör –.
További szép nyarat, jó egészséget kívánunk.
Körtvélyesi Ibolya

Segítő szándékkal álltak elő. Közösen a feleségével együtt az összes
bölcsődés gyermek részére vásároltak
ágyneműhuzatokat.
Ezúton szeretném magam és az
összes gyermek nevében megköszönni Papp Ádámnak és Pappné
Beke Szabinának a nagylelkű felajánlásukat. A nyárra jó pihenést és
feltöltődést kívánok.
Tótok Mónika – Tagintézmény
vezető
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda nevében
nagy tisztelettel köszönöm meg a felajánlott
napernyőket és a pavilont.
Ezekkel az árnyékolókkal elviselhető az
udvari élet. Köszönet Szita Gábor, Csák
Gábor és Csákné Varga Kata szülőknek a

Hétszínvirág csoportból, valamint Effenpergel
Rita Anna szülőnek a Szivárvány csoportból.
„A szeretet ott is kinyit ajtókat és ablakokat,
ahol soha azelőtt nem voltak.”
(Mignon McLaughlin)
Világos Csabáné – intézményvezető

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők
szíves figyelmét, hogy a Faludi utcában
vízvezeték rekonstrukció I. üteme készül a
házi bekötések cseréjével. A kivitelezés várható időtartama 2021.07.10. – 2021.09.30.ig tart. A munkavégzés az utca keleti oldalán
ideiglenes forgalomkorlátozást okoz. A
munkavégzésen kívüli időszakban a munkaterület visszaadásra kerül a forgalomnak,

ideiglenes helyreállítással. A kivitelezés
során Gyenesdiás érintett területein több
alkalommal lesz vízhiány és nyomáscsökkenés, amelyekről a munkavégzés előtt
tájékoztatást adunk a pontos időpontokról. Kérjük a lakosság szíves türelmét
és megértését, hiszen a beruházás az Önök
érdekében történik. Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyenesdiás,
Dornyai Béla utcában épülő 4G frekvenciás mobiltelefon bázisállomással kapcsolatban felmerült lakossági aggályok
nyomán az alábbi közleményt adja.
Számos lakossági bejelentést követően,
elsősorban a Felső-Gyenes településrészt
érintő mobilinternet sávszélesség hiányosságokat orvosolva, önkormányzatunk a
Magyar Telekom Zrt-vel együttműködve
2 éve a térség digitális fejlesztése mellett
döntött, melyről több alkalommal lakossági fórum /közmeghallgatás, költségvetés
ismertetés/ keretében is tájékoztatást adott.
(Hasonló tornyok a Libás utca mentén és a
Malom utcában is találhatók.)
A fejlesztések eredményeképpen az adott
körzetekben is elérhető lesz a Telekom
minőségi 4G szolgáltatása, amely jobb
minőségű hanghívást és gyorsabb mobilinternetet nyújt az ügyfeleknek.
A 4G frekvenciás adótornyok környezetünkben is jelenleg már több helyen
biztonságosan működnek. Az emberek
védelme érdekében a szabályozás és
a határértékek betartását rendszeres
mérésekkel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ nagyon szigorúan
felügyeli.
A felmerült lakossági aggályok nyomán
Magyar Telekom Nyrt felé az alábbi kérésekkel, megoldási javaslatokkal éltünk.
A torony tetején lévő vörös akadályfény
fénycsökkentésére, lakóházak felé történő
leárnyékolására, a zavaró fényszennyezés
miatt.
A torony festésénél jó lenne megoldani a
további zöldre festést. – Legalább az alsó
két sáv, egy fehér és egy piros sáv kerülne
a 4-ből lefestésre, zöldre, a környékbeleik
kívánalmai szerint. Ez éppen a fasorral
egyező mértékű zöldítést adna így. (Sajnos
ez légügyi előírás)
Kértük a torony környezetében takaró
fásítást, növény telepítést, a terület
rekultiválását. Ez a játszótér felé és a lakóházak felé is megnyugvást hozna!
A beüzemelését követően egy részletes,
több helyszínen történő sugárzásmérést
kérünk.
Természetesen önkormányzatunknak is
elősorban a lakosság egészsége az első
rendű, ezért a torony működésére vonatkozóan szakmai vizsgálatokat (sugárzásmérés) kértünk. A beüzemelést követő mérésre
2021. június 26.-án került sor, melyen több
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adatok alapján a mért értékek az egészségügyi határérték 0,2 %-át alig érték el.
Természetesen a hivatalos jegyzőkönyv
megérkezése után azt a hivatalunkban személyesen is megtekinthetik.
Aszfaltozási és burkolatjavítási munkálatok: Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Belügyminisztérium Közlekedésfejlesztési feladatinak támogatása által az alább
felsorolt utcákban aszfaltozási és burkolatjavítási munkálatok kezdődnek 2021.
június 1-től: József Attila utca, Homoki
utca, Darnay utca és József Attila utca
kereszteződése, Hajnal utca, Mandulás utca, Csokonai utca I. ütem, Paulini
köz, Toldi utca, Fenyő utca, Pilikáni
köz, Felső utca, Katica köz, Dobó köz,
Blaha L. utca, Nyírfa utca, Erdőalja köz,
Gebauer utca.
További aszfaltozási munkálatok várhatók
a Harmat utcában és Kárpáti utcában is,
melyet az Önkormányzat saját költségvetéséből finanszíroz.
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!
Felhívás házszámtábla kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában
problémát 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
kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató munkáját.
Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni!
A házszámtábla beszerzéséről, kihelye-
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zéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a
tulajdonos 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
helyezzenek ki épületükre házszámtáblát!
Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy a
természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai
alapján a strandok területén a fürdési szezonban horgászni TILOS!
A művelődési ház kialakítási munkái
a Coop Bolt tetőterének beépítésével
elkezdődtek. Az építkezés miatt kisebb
területlezárásokra kerül sor. A bolt azonban
ez idő alatt is zavartalanul üzemel majd.
KOMPOSZTTELEP
Ismételten tájékoztatjuk a tisztelt
Lakosságot, hogy a komposzttelep felszámolásra került!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposzttelep egykori helyszínén és annak
környezetében zöldhulladék elhelyezése
SZIGORÚAN TILOS, melynek megszegése közigazgatási bírsággal sújtható.
Ezeknek a szabályoknak betartását fokozottan ellenőrizzük. A korábbi helyszínen
és környékén térfigyelő kamera rendszer
üzemel!
Faág, fanyesedék az alábbi helyszínen
helyezhető el: Cserszegtomaj, Kárpát
utca Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8:0016:00, telefonos elérhetőség: Horváth
Gergely: 06 30/412-5694.
Az ág lerakása díj ellenében lehetséges,
1 tonna össztömegig (kisutánfutónyi men�nyiség) 1.500 Ft-, 1 tonna feletti mennyiség
esetén érdeklődjenek a megadott telefonszámon.
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
STRANDIGAZOLVÁNY
A strandigazolványok érvényesítése és
kiváltása a Polgármesteri Hivatalban történik csütörtöki és pénteki napokon (8-16
óráig).
Az érvényesítés/kiváltás a földszinti
ügyfélfogadó pultnál történik. Mindenkit
nyomatékosan szeretnénk megkérni,
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hogy egy háztartásból lehetőség szerint
csak egy fő jöjjön intézni a strandigazolványokat. Megértésüket és türelmüket
előre is köszönjük.
Új strandigazolvány kiváltáshoz egy évnél
nem régebbi fénykép és lakcímkártya szükséges. A regisztrációs díj felnőtt számára
1000 Ft, gyermek számára 500 Ft.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 29-én
tartotta legutóbbi soros testületi ülését.
Az első napirendi pontban a képviselő-testület a Polgármester által a vészhelyzet alatt
hozott döntéseket hagyta jóvá.
A második napirendi pontban a 2021. évi
költségvetés módosításáról döntött a képviselő-testület. A képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi-kiadási

SPORT
A csapat, amelyre maximálisan büszkék
lehetünk!
Fellner Gergő, az U16-os korosztályt
vezető edzője így foglalta össze munkáját:
- Őszintén szólva, két éve, mikor idekerültem
sok jóra nem számítottam ezzel a korosztál�lyal, mivel, ha megnéztem az elmúlt évek
tabelláit nem igazán láttam a jó eredményeket, úgy gondoltam nem lesz könnyű dolgom.
Azonban az első fél szezonban már érezni
lehetett a fiúkon, hogy elszántak és van bennük
potenciál. Ám közbejött a covid helyzet, így
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Az igazolványokkal való visszaélést a
hivatal szigorúan ellenőrzi és szankcionálja. Az igazolvány NÉVRE SZÓLÓ és
NEM ÁTRUHÁZHATÓ! Jogtalan használat esetén az igazolvány egy naptári
évre bevonásra kerül.
Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz négy családtag részére válthatnak ki

strandbérletet, amennyiben befizeti a fürdőegyesületi tagdíjat és helyi adó tartozása
nincs. A strandigazolványt fürdőegyesületi
tagdíj befizetéséről szóló igazolás, valamint
a személyi igazolvány bemutatásával lehet
kiváltani. A harmadik és minden további
kiskorú gyermek mentesül a strandigazolvány kiállításáért fizetendő díj alól.

előirányzatát a 2/2021. (II.26.) számú rendeletével 1.938.739.459 Ft-ban hagyta jóvá. A
költségvetés 2021. évi előirányzata először
kerül módosításra és ezáltal 2.032.299.994
Ft-ra változik. Jelen előirányzat-módosítás az intézményekkel összességében mind
a kiadási, mind pedig a bevételi oldalon
93.560.535 Ft-tal emelkedik.
A harmadik napirend keretében a Polgármester szabadságolási tervét hagyta jóvá a
képviselő-testület.
A negyedi napirendi pontban „Gyenesdiás
Bora 2021” kiválasztása történt meg. A győztes bor kihirdetésére a Gyenesdiás Bornapok
megnyitója keretében kerül sor.

2021. július 5-én rendkívüli képviselőtestületi ülés keretében Vis Maior pályázat
benyújtásáról döntött a képviselő-testület.
Gyenesdiás településen a 2021. május 23-i
hirtelen lezúduló esőzés a település több útján
károsodást okozott. A káresemény bejelentésre és rögzítésre került (Lőtéri utca, Cseresznyés u., Bem u. és Jókai u.) majd helyszíni
szemlét követően a Jókai utca helyreállítását
engedélyezték. A károk helyreállításának
(költségvetés alapján) tervezett összköltsége:
4 343 108 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja (10 %) biztosítani. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.

csupán egy fél szezont tudtunk játszani, tehát
8 meccsünk volt, ebből 3 alkalommal tudtuk
győztesként elhagyni a pályát. Nyáron, mikor
elkezdtük a felkészülést sajnos tudatosítanom
kellett, hogy három meghatározó játékosom
kiöregedett a serdülő korosztályból, így nem
tudtam mire is számítsak, de ahogy elkezdődött a szezon jöttek az eredmények, edzésen
jól dolgoztunk, így egyre inkább éhesek voltunk a sikerre. Télen a 3. helyen fordultunk
és bizakodtunk a javulásban, a téli felkészülést megnyomtuk és meg is lett az eredménye, mivel egyedüliként megvertük a bajnok
Lenti csapatát 5-2-re. (Ezúton is gratulálunk
nekik a bajnoki címhez!). Nyilván voltak
ingadozó meccseink, nagy győzelmeket arat-

tunk és fájó pontot-pontokat is vesztettünk,
végezetül ez a teljesítmény a 2. helyre volt
elég, amihez nagyban hozzájárult a csapat
fejlődése. Itt kiemelném Erdősi Zsombort,
aki gólkirály lett a bajnokságban 36 góllal.
Mivel a 2. helyen zártunk, így rájátszást játszottunk az ATE csapata ellen, akik állandó
18 fős kerettel tudnak készülni a meccseikre,
így egy roppant erős gárdával szemben sem
vallottunk szégyent. A két mérkőzésen 8:4-es
összesítéssel zártunk, két vereséggel (2-5 és
3-2), idegenben teljesen partiban voltunk és
minden esélyünk megvolt a győzelemre is.
Végtére kimondhatom, nagyon büszke
vagyok a srácokra, mivel hatalmas eredményt
értünk el!
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Július első hétvégéjén Gyenesdiáson rendezték meg az MKB-Pannónia Strandröplabda Magyar Bajnokság második mesterversenyét.
Az érdeklődők, a strandolók érdekes küzdelmeket láthattak a Diási Játékstrand homokján. A felnőttek mesterversenye mellett
az utánpótlás korosztályoknak is rendeztek viadalokat a hétvégén. A nőknél Vasvári Zsófi és Vecsey Fanni Győzött, míg a férfiaknál
Hajós Artúr, Stréli Bence kettős állhatott a dobogóra.

VERANSTALTUNGEN UND
PROGRAMME IM JULI UND
AUGUST
21.+28. Juli, 4.+11. August 2019, 20 – 22
Uhr: Kunstabende
Im Juli und August findet unsere beliebte
M i t t w o c h a b e n d - Ve r a n s t a l t u n g s r e i h e
im ruhigen kleinen Innenhof zwischen
Gemeindeamt und Hirtenhaus im Freien statt.
Hörgenuss und Unterhaltung sind garantiert
bei leichter Sommermusik, Kleinkunst und
erlesenem Wein.
Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist
jedoch erforderlich!
Mittwoch, 21. Juli
Eszter Takáts Duo – Lieder und zwei
Gitarren
Mittwoch, 28. Juli
Lachentwicklungskonzept von Gyenesdiás oder: Durch die Augen eines Humoristen unserer Siedlung. Interaktives mit Bence
Szép & (davor) Gitarrenmusik mit Bertalan
Domby.
Mittwoch, 4. August
Lustiger, kleiner Unsinn - Fabók Mancsis
Puppentheater für Erwachsene
Mittwoch, 11. August
Duo Milán Szakonyi und Klára Hajdu –
Jazz, Pop & Soul
Donnerstag, 22. Juli um 18 Uhr –
Sommerliche Buchvorstellung
Im großen Saal des Gemeindehauses
präsentieren wir den Gedichtband Tóringató
von Mihály Böröczki, begleitet vom AkustikTrio Vadkerti - Zsapka - Sipos
Gastgeber des Abends: Vizebürgermeister
Imre Árpád Góth

Bei dieser Veranstaltung im Innenraum
ist ein Sicherheitszertifikat (Impfkarte)
erforderlich. Bei Außenveranstaltungen
benötigt man es nicht.
KORZÓ- Abende auf dem KárpátiFestplatz (neben dem Markt)
12., 13. + 14. August ab 20 Uhr
Fetzige Sommerabende in Gyenesdiás.
Freuen Sie sich auf tolle Musik, tolle Bands
und Tanz bis in die Nacht. Der Eintritt ist frei!
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die
Wirte vom Markt bieten auch an diesen
drei Tagen ihre Getränke und kulinarischen
Köstlichkeiten an. Wer also Musik, Tanz, gutes
Essen und Trinken und nette Gesellschaft
mag, ist hier in Gyenesdiás genau richtig.
Donnerstag, 12. August ab 20 Uhr
Kleine Starband – Kiscsillag
Danach Party mit der Helios Band
Freitag, 13. August ab 20 Uhr
Takáts Eszter und MoJazzter
Dann Party mit der Silver Band
Samstag, 14. August ab 20 Uhr
Pál Street Boy Band
Anschließend Party mit der Fantasy Band

Amtliche Nachrichten

Achtung Verkehrsänderung!
Auf Wunsch der Einwohner wurde die
Kapernaum utca von der Béke utca in die
Széchenyi utca umgeleitet. Bitte beachten Sie
die Verkehrsregeln!
Wasserversorgung
In der Faludi utca wird für den Neuaufbau
des Wassernetzes ein Austausch der

Hausanschlüsse vorbereitet. Voraussichtliche
Dauer: 10. Juli – 30. September 2021.
Straßenarbeiten
Asphaltierungsund
Straßenreparaturarbeiten ab 1. Juni 2021 in
den Straßen:
József Attila utca, Homoki utca, Kreuzung
Darnay utca und József Attila utca, Hajnal
utca, Mandulás utca, Csokonai utca I.
Abschnitt, Paulini köz, Toldi utca, Fenyő
utca, Pilikáni köz, Felső utca, Katica köz,
Dobó köz, Blaha L. utca, Nyírfa utca, Erdőalja köz, Gebauer utca.
Angeln verboten
Noch einmal zur Erinnerung und Beachtung:
In der Badesaison vom 01. Mai bis 31.
September 2021 ist das Angeln im See vom
Strand aus verboten.
Strandbadkarten
für
Gyenesdiáser
Einwohner
Strandpässe werden noch bis 31. Juli
immer donnerstags und freitags (08:00 bis
16:00 Uhr) im Büro des Bürgermeisters
an der Rezeption im EG validiert und
ausgegeben. Voraussetzung: Die lokale
Steuer und der Mitgliedsbeitrag des
Bäder-Vereins müssen bezahlt sein. Als
Nachweis bitte Personalausweis, Wohnkarte
und die Zahlungsbescheinigung für den
Mitgliedsbeitrag vorlegen.
Bitte beachten: Es kann immer nur
eine Person im Bürogebäude sein. Die
Verwendung einer Gesichtsmaske ist
obligatorisch! Wir möchten alle dringend
bitten, nur eine Person aus einem
Haushalt zu schicken. Vielen Dank für Ihr
Verständnis und Ihre Geduld.
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Kedves Piroska, Kedves Pysta!
- válasz az elmúlt havi számban megjelent
elköszönő levélre
Hogy merném én bírálni, vagy csak kritizálni felnőtt emberek döntését?
Azért azt leírhatom, hogy ez nem csak saját
életetekre van kihatással. Közösségünk,
inkább úgy mondanám, hogy közösségeink
számára nem túl örömteli az elhatározásotok, hogy elmentek. Persze, persze, megértjük, de ...
Nagyon hamar kulcsszereplőivé váltatok a
helyi közösségnek, Piroskát már korábban - a
kosárfonás miatt - ismertünk, Te, Pysta pedig
húsz évvel ezelőtt egy állomás fönökből
(tudom, persze, főleg az ifjúkori verseidet
megismerve, már azelőtt is...) egy fantasztikus művésszé, előadóvá, énekessé, versmondóvá, színésszé váltál. Tetszett, amit csináltál,
de nem fogom elfelejteni Jánosy Pista bácsi
búcsúztatóján - 15 éve - lenyűgöző versmondásodat. Csak a kulturális intézményi feladatainkból is bőven kivetted részed. Bármikor
számíthattunk együttműködésedre, sosem
kéretted magad, szívesen segítettél, énekeltél,
mondtál verset, vagy valami jópofa dologgal vidámítottad a közönséget, mint ahogy
Piroska Te is mindig szívesen vettél részt a
közösségeinkben és mindig az egyik, ha nem
a legnagyobb ajándék volt a tombolára, vagy

ajándékba készített gyönyörű kosarad.
A Gyenesdiási Dalárda, a Gyenesi Négyes
hangszeres-énekes csoport, a keszthelyi
Salve Regina Kórus, a Kertbarátok, a Magyar
Vándor, a Népdalkör és más közösségek
mind-mind hiányolni fognak Benneteket, ha
valóra váltjátok elhatározásotokat. Sok gondolatjel, kérdőjel, befejezetlen mondat e szövegben, nem véletlen... És ha nem tudnátok

eladni a házatokat, akkor maradnátok? A családegyesítés, közel lenni az unokához hátha
máshogy is lehetséges.
Biztos, hogy döntöttetek?
Akárhogy is, szép volt az a húsz év, amit
együtt töltöttünk Veletek...
Sok szeretettel és köszönettel: Hársfalvi
György (a gyenesdiási művelődési intézmény
vezetője, 1992. májustól 2020. októberig)
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A kicsi szép
A Klímabarát Települések Szövetsége első
szabadegyetem programját Gyenesdiáson tartotta.
Nagyközségünk abban a megtiszteltetésben részesülhetett, hogy július 9-10-én,
neves professzorok, diplomaták, kutatómérnökök és szakemberek közreműködésével a
jövőnket radikális mértékben meghatározó
klímavédelmi kérdéskörök tárgyalásnak
adhatott helyszínt.
A Klímabarát Települések Szövetségének
szervezéseben létrehozott rendkívül aktuális
és komplex kérdéseket felvető kerekasztal
fórumon Kőrősi Csaba, a Köztársasági Elnöki
Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának igazgatója, Dr. Bartus Gábor,
a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
titkára, Professzor Szöllősi-Nagy András,
hidrológus, az MTA doktora, korábban az
UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programjának titkára, valamint Dr. Pálvölgyi Tamás
(moderátor), a BME Környezetgazdaságtan
Tanszékének egyetemi docense a Balatonon tapasztható klímaváltozás jelenségeiből
kiindulva globális, rendszerszintű kihívások
lehetséges megoldásait boncolgatták a résztvevőkkel.
A szakértők egyöntetű állásfoglalása alapján
az éghajlatváltozás csak a felszín, ami napjainkban is már jól érzékelhető, ám az emögött
zajló összetett technikai, gazdasági, ipari
(termelési) és társadalmi (fogyasztási) változások azok, amelyekben a megmaradásunk
érdekében -az ipari forradaloméhoz hasonló
mértékű- változás várható.
A régóta hangoztatott cél a fenntartható fejlődés, mely még napjainkban sem könnyű
kihívás.

A feladatot voltaképpen úgy is megfogalmazhatjuk: tudunk-e úgy a továbbiakban
fejlődni, hogy az fenntartható maradjon? A
fejlett társadalmak tudnak-e úgy változtatni
jóléti céljainkon, hogy közben ökológiai lábnyomukat ne növeljék? A gazdasági fejlődés
szempontjából fontos és pontos mérőszám a
GDP és annak növekedése, de vajon tudunk-e
ilyen egzakt mutatószámot megfogalmazni a
fenntarthatóság javulásának mérésére is?
A kitűzött környezetvédelmi, fenntarthatósági célokat csak szűkös keretek között lehet
megvalósítnai, hiszen azokat csakis a meglévő törvényekkel és   társadalmi attitűdökkel összehangban lehet érvényesíteni.
A véges erőforrások már sok esetben kritikus zónában vannak. A jelenlegi rendszer
fenntartása hosszú távon csak akkor biztosítható, ha egyéni és helyi szinten is a rövidtávú
gondolkodást a hosszú távú váltja fel, ha döntéseinkkel kíméletesek maradunk Földünk
erőforrásainak kimerítésében. Ha végre a
mennyiség helyett a minőség lesz fontos.

Az exponenciálisan romló helyzetben
egyéni, közösségi , országos és nemzetközi
szinten is paradigmaváltásra van szükség,
melyben komoly szerepet kell kapnia az
oktatásnak, tájékoztatásnak, fogyasztói
magatartás befolyásolásának.
Ernst F. Scumacher közgazdásztól származó, akár a fórum bonmotjául is választható
bölcsességet érdemes többször tudatosítani
magunkban.
"A kicsi szép!" Akárcsak a saját termesztésű paradicsom a kertben. Sokkal
nagyobb ajándénk, mint gondolnánk!
A szabadegyetem, kötetlen programjai
során a résztvevők a település újonnan létesült nevezetességeinek (úgymint Diási Vízimalom és Természet Háza Látógatóközpont)
megismerése és vitorlázás során mélyíthették ismereteiket, tapasztalataikat és barátságukat.
Ezúton is köszönjük a Yacht Egylet Gyenesdiás közreműködését a vitorlás program
sikeres lebonyolításában.

Gyenesdiási Híradó
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Gyenesdiási Híradó

OÁZIS

KERTÉSZET
KESZTHELY

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

Nail Bar - Gyenesdiási Liget Pláza I. emelet Gyógy.
ill. Callux pedikűr-manikűr Gél-lakk, műköröm építés
Bejelentkezés: 30/ 333 77 41

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
2021. június 19-én az iskola bővítése miatt Keszthelyen került átadásra a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata által alapított Kárpáti díj. A díjat kiemelkedő
művészeti tevékenységéért, közösségi munkájáért és
tanulmányi eredményéért Berta Antónia 8.b osztályos tanuló kapta. (jobbra)

Pillanatképek
a rendhagyó
ballagásról
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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: frissen fejt tehéntej, magyar tarka tehenektől 199 Ft/l
Zalaistvándról: kézműves sajtok nagy választéka
Dabroncról: friss tojás, hagyományos takarmányozás
Keszthelyről: fagyasztott zalai kézműves dödölle és házi nyújtott rétesek
Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi.
Őrségből: fűszernövények nagy választéka. Cserepes és hazai szaporítás.
Trafikban folyóborok nagy választéka.
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 6.00-19.00, Szombat: 6.00-16.00, vasárnap: 6.00-12.00

P

•É
 pületek hőtérképezése
• Nyílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

GYENESDIÁS, Kossuth Lajos u. 104.
(Községházával szemben, a zebrás átkelőnél)

Tel.: 06/83-348-109, mobil:06/20-263-7066 • Email.: pelsooptika@gmail.com
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9-12, 14-17

KOMPLETT SZEMÜVEG

25.000 FT-TÓL

(keret + szemüveg lencsék
+ munkadíj + szemvizsgálat)
Részletek az üzletben!

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Az ajánlat 2021.07.08-tól visszavonásig érvényes.

Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

