GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2022. február XXXIII. évfolyam, 2. szám
Megjelenik: február 18-án

Programajánló
2022. február 26. szombat, 18 óra Traccsparti
– Vendég: Borbély Alexandra
Helyszín: Községháza nagyterme
2022. március 1. kedd, 18 óra Húshagyó keddi
fánkparti Helyszín: Községháza nagyterme
2022. március 2. szerda, 17.30 Évfordulós
zeneszerzők 3. rész – Kiss Tamás,
zenetanár, karnagy előadása Helyszín:
Községháza nagyterme
2022. március 4. péntek, 17 óra
Természetfotósok és egy festő csoportos
kiállítása Helyszín: Községháza
2022. március 8. kedd, 18 óra Nőnapi
köszöntő és műsor – Marcali 3 Tenor
Helyszín: Községháza nagyterme
2022. március 11. péntek, 16 óra Március 15-i
megemlékezés Helyszín: Hősök kertje
2022. március 19. szombat, 32. Lepke túra
2022. március 19-20. szombat-vasárnap
Újszövetség maraton Helyszín:
Községháza nagyterme
2022. március 30. szerda, 18 óra Traccsparti
– Vendég: Csányi Sándor színművész
Helyszín: Községháza
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
További információ: +36301349105
gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 12.

Megerősödik testvértelepülési együttműködésünk
Csíkszenttamás, testvértelepülésünk meghívására Gál Lajos polgármester, felesége
társaságában kiutazott székelyföldre. A
rövid négynapos út során Kedves Róbert
polgármester úrral megbeszélést folytattak
a covid utáni időszak testvérkapcsolati újraindításáról, az iskolás gyerekek pályázati
/Határtalanul/ programjairól és a település
kultúrcsoportjainak idei évi felcsíki látogatásáról; de szó került a jövő évi 15 éves testvérkapcsolat gyenesdiási megerősítéséről is.
Első nap a képviselő-testület tagjaival és
feleségeikkel folytattak kötetlen megbeszélést. Bemutatásra kerültek a csíkszenttamási
fejlesztések; a települési /belterületi és a
Csonka torony felé vezető/ úthálózat korszerűsítése, a Községháza és környezetének
rendbetétele, valamint a Feneketlen tó melletti épület javítása és színpadának fedése.
/Itt lenne 2022. július 23-án a Szent Anna
napi búcsúi program, táncfesztivál/ A településvezetés elkötelezett abban, hogy az
együttműködési szándékot Gyenesdiással
megerősítse és a családok és kultúrcsoportok közti partneri kapcsolatot ápolja. Nagy
eredménynek számít, hogy a Pék házaspár
egy új közös /Trianoni/ CD kiadványon dolgozik a Gyenesdiási Dalárdával és a szenttamási és madéfalvi kultúrfelelősökkel.
Második napon a felcsíki polgármesterekkel
volt egy spontán találkozó Csíkszépvizen. Itt a

Csíkszenttamás és Madéfalva polgármesterei, képviselői az
anyaországi vendégekkel

Kedves Róbert és Gál Lajos polgármesterek
megerősítették a testvérkapcsolati
együttműködést
székely határőrség történetét bemutató, tavaly
nyáron megnyílt, közel 600 négyzetméteren
berendezett interaktív kiállítást mutatták be,
melyet kötetlen beszélgetés követett. Ezen 16
felcsíki és Gyimes-völgyi polgármester jelezte,
hogy határon túli magyar közösségekként részt
folytatás a 2. oldalon

Siculicidim túrán Kenyeres Oszkár is részt vett
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folytatás az első oldalról

kívánnak venni az anyaországi április 3-ra
kitűzött országgyűlési képviselő-választáson.
Értékesnek és nemzetösszetartónak látják az
anyaország polgári kormányát, hiszen önbizalmat és bátorítást kapott a határon túli magyarság erkölcsileg és emberileg is az elmúlt
években. Nagyon hálásak és kifejezték azon
érzésüket is, hogy a magyar-magyar kistelepülési testvérkapcsolati együttműködés
rendszere igazi nemzeti érték a magyarság
jövője számára. A magyar vidéki fejlődés és a
nemzeti összetartozás záloga a külhoni magyarok számára is a jelenlegi polgári keresztény
politika, amely igazi értékteremtő gondolkodás. Európa számára is jó példa lehetne a

nemzetek kötelességtudatának, identitásának
erősítése és a saját kultúrájuk védelme. Gál
Lajos polgármester felvetésére a településvezetők megegyeztek, ha ismét lehetőség
kínálkozik egy „Székelyek a Nyugat-Balatonnál” projekt újraindítására, akkor élnének vele és látogatást tennének térségünkbe.
Harmadik napon került sor a Hargita gyalogos meghódítására /III. Madéfalvi Hargita
túra/, melynek során a Hazajáró Honismereti
és Turista Egylet kezdeményezésére, Szentes Antal, megyei tanácsos koordinálásával,
immáron harmadik alkalommal szervezték meg a Siculicidium emléktúrát. (Az ezt
megelőző este még a „Hazajáró” közönségtalálkozóra került sor /Kenyeres Oszkárral/,

Gyenesdiási Híradó
valamint könyvbemutatóra; majd Varga
Csaba, hegymászó himalájai expedícióiról
készült vetített képes élménybeszámolója
kápráztatta el a teltházas nagyközönséget.)
A negyedik napon szintén a Hargita volt a
célállomás, ellenben ekkor szánozással.
Székelyföld az élmények tárházát kínálja
télen is. Külhonban minden anyaországi
turista olyan baráti és szívélyes fogadtatást
talál, melyet másutt nagyon kevés helyen
kap meg. A testvérkapcsolati együttműködés pedig a család-család kapcsolatot is
erősíti, nemzeti összetartozásunkat mélyíti.
Éljünk vele!
A nyári utazásunk részleteiről hamarosan
tudósítunk.

Magyar Kultúra Napja 2022

A Magyar Kultúra Napját a helyi művészeti csoportok fellépésével ünnepeltük. A Községházán a Népdalkör, a Kórus, a Néptánc
Együttes és a Dalárda is fellépett. Az estet színesítette a kosárfonó és kézműves szakkör munkáiból egy kis válogatás, valamint a már
hagyományosnak számító Gyenesdiás az elmúlt évben fotókiállítást is megtekinthették az érdeklődők.
Gál Lajos polgármester ünnepi beszédében kiemelte, „hogy ilyenkor nem csak a Himnuszunkat, magyar anyanyelvünket,
magyarságunkat, egyáltalán zalai magyar és gyenesdiási identitásunkat ünnepeljük, hanem talán azt a közösségi kultúrát is, amely
végeredményben meghatározza évről évre azt, hogy hogy élünk itt Gyenesdiáson, milyen fontosak a rendezvényeink, a közösség szerepe, a
kultúra ápolása, és mindaz, amit tesznek ezek a közösségek azért, hogy egy-egy évet tartalommal tudjanak kitölteni.”
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel vár
minden érdeklődőt 2022. március 11-én, pénteken 16 órakor

az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóján
tartandó ünnepi megemlékezésre, majd ünnepi beszédre és
koszorúzásra a hősök kertjében felállított ’48-as emlékműnél.
A megemlékezőket Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere köszönti.
Ünnepi beszédet mond Nagy Bálint Keszthely polgármestere,
választókerületi elnök.
Közreműködnek: a Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola tanulói,
a Községi Kórus és a Dalárda.
Kérjük, tisztelje meg ünnepségünket jelenlétével!
EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT A MAGYAR NEMZET
SZABADSÁGÁNAK ÜNNEPÉN
További információk: Tel: 83/314-507
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Védettségi igazolvánnyal látogatható.
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Országgyűlési képviselő választás 2022.
Országos népszavazás
A Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását és országos népszavazást.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről postai úton értesítőt kaptak. A névjegyzék a helyi választási irodában (önkormányzati
hivatalban) tekinthető meg.
SZAVAZÁS: A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben (mindhárom szavazókör az általános iskolában) szavazhat 06.00 óra – 19.00 óra között.
Átjelentkezés: Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, átjelentkezéssel kérheti a tartózkodási helyén
történő szavazást. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2022. március
25-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR HÍREI
Kedves Gyenesdiásiak,
Tisztelt Kultúrakedvelők,
Művészetpártolók!
Beléptünk a – naptári
szempontból – utolsó
téli hónapba. Február és
a kikelet hava, március
is bővelkedik ígéretes programokban, mi
legalábbis hisszük, hogy izgalmas, változatos eseményekkel szolgálhatunk Önöknek! A következő bő harminc nap kínálatát
programajánlónkban, illetve plakátokon
találják. Most azonban a legutóbbi időszak
kulturális történéseiből mazsolázunk.
2022 első rendezvénye a Ligetplex
Cinema mozival közös programsorozatunk,
a Ligetplex Magyar Filmnapok keretében,
Az unoka című magyar film bemutatója
volt. Az eseményről külön cikkben szólunk.
Ugyanezen hét vasárnapján tartottuk
hagyományos megemlékezésünket a világháborúkban elesett hőseink előtt tisztelegve, közvetlenül a katonák és civilek előtt
fejet hajtó szentmise után. A tiszteletadáson és koszorúzáson katonadalok eléneklésével szerepelt a Gyenesdiási Dalárda,
ünnepi beszédet Gál Lajos polgármester
úr mondott. A koszorúzáson Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata mellett a

Mozgóurna iránti kérelem: A kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága
miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelem
benyújtási határideje:
2022. március 30. 16.00 óra levélben vagy online (ügyfélkapus azonosítás nélkül)
2022. április 1. 16.00 óra a Választási Irodában személyesen vagy
írásbeli meghatalmazott útján
2022. április 3. (vasárnap) 12.00 óra online ügyfélkapus azonosítással vagy meghatalmazott útján a szavazókörben.
Külképviseleti névjegyzék: Akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételüket 2022.
március 25-én 16.00 óráig kérhetik a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a helyi választási irodánál.
További információért a Helyi Választási Irodához személyesen vagy
telefonon fordulhatnak. (312-737).

Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesület, és
természetesen az áldozatok leszármazottjai
vettek részt.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
idén végre újra találkozhattunk személyesen. A korábbi évek tradíciójának megfelelően helyi művészeti csoportjaink (dalárda,
népdalkör, néptánc együttes, községi kórus)
műsorával köszöntöttük az érdeklődőket.
Ezt követően polgármester úr szívhez szóló
ünnepi gondolatai után – szintén a hagyományok szerint – megnyitottuk a Gyenesdiás az elmúlt évben című fotókiállítást.
A közelmúltban lezajlott író-olvasó találkozóról, valamint januári Traccspartinkról – melynek vendége Dolák-Saly Róbert
volt – szintén különálló írás emlékezik meg.
Februárban ez idáig két rendezvény zajlott
le. Komoróczi Lajos háztáji pálinkász két
alkalomból álló előadássorozatában szemléltető eszközökkel és vetített képes illusztrálással ismertette meg az érdeklődőkkel a
házipálinka-főzés műhelytitkait. Az első
alkalommal a cefrézésen, míg második
etapban a lepárlás volt a fő téma. Természetesen pálinkáról beszélni úgy nagyon
nehéz, ha nem győződünk meg arról saját
nyelvünkkel, hogy milyen is a minőségi
párlat. Így, természetesen mindkét estén
meg is kóstolhattuk a jobbnál jobb kisüstiket.
A másik februári programunkkal elsősorban a (kis)gyermekes családokat céloztuk
meg, hiszen a remek világzenei együttes, a

HolddalaNap hozta el nekünk Zöld Péter
című koncertmeséjét. Az előadáson a címszereplő Péter magyar népdal- és népmesekincsünk motívumainak „hátán” közlekedve
bolyongott, majd jutott el végcéljához a fantázia birodalmában.
Szakköreink, kisközösségeink továbbra
is működnek, csak néhányuk van hos�szabb-rövidebb pihenőn, de a tervek szerint
a tavaszi-nyári időszakban mindegyikük
aktivizálódni fog.
Intézményünk Facebook-oldala szépen
fut, népszerűsége, látogatottsága folyamatosan nő. Önök se maradjanak ki a jóból,
legyenek naprakészek a programokat illetően! Ehhez semmi mást nem kell tenniük,
mint az alábbi QR kód beolvasása után kedvelni, „bekövetni” oldalunkat!
Íme, a varázserejű négyzet:

Várjuk a következő találkozást valamelyik
rendezvényünkön, vagy akár valamelyik
kisközösségünk összejövetelén a JAMK
összes munkatársa nevében!
Szabó Zsolt Szilveszter
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Szédületes este egy
„Műfajszédelgővel”
Traccsparti
Dolák-Saly Róberttel
A tavalyi esztendő sikersorozata után 2022ben is folytatódik a Traccsparti Gyenesdiáson. A várakozásokat igyekeztek felülmúlni a
szervezők, akik az idei első alkalomra a L’art
pour l’art Társulat népszerű előadóművészét, Dolák-Saly Róbertet hívták meg egy
kellemes, interaktív beszélgetésre.
A szédületes „Műfajszédelgőre” a járványhelyzet ellenére is sokan voltak kíváncsiak,
január 28-án pénteken. Sajnos, a Traccspartik
műsorvezetője, Szabó Zsolt Szilveszter az
eseményt megelőző napokban karanténba
került, így ért engem a megtiszteltetés, hogy
Művész Úr beszélgetőtársa lehettem.
A nagyteremben helyet foglaló sokadalom
izgatottan várta az estét. A közel két és fél
órás beszélgetésünket produkciók és virtuális
elemek, olykor egy-egy dal, humoros betét
szakította meg, így adott volt a lehetőség a
sokrétű kikapcsolódásra. Bizonyos esetekben
a nevetéstől a szemünk nem maradt szárazon,
s a közönség az egészségtudatosság jegyében
– no meg persze a humorista unszolására –
még egy kis közös gimnasztikára is kapható
volt, bár a nadrágját senki sem tolta le végül.
Dolák-Saly Róbert nem egyedül érkezett
Gyenesdiásra. Vele tartott az egész díszes
és népszerű társaság: Boborján, Anti bácsi,
Naftalin Ernő és persze Leopold is. A
nézők emellett láthattak tv-műsor részletet és
videó klipet a kivetítőn, hallhattak citera és
gitár játékot. Az igazi meglepetést azonban,
mindannyiunknak a feleségétől kapott jódlizó
madárral okozta – legalábbis a műsor kezdeteit megelőző pillanatokban meglátni ezt a
„lényt”, cseppet sem segített a komoly ábrázatunk megtartásában.
A győri származású – egy ideig Zalaegerszegen gyermekeskedő – előadó szeretettel

mesélt gyökereiről és szüleiről, de kendőzetlen őszinteséggel beszélt édesapja korai
elvesztéséről, az ezzel járó nehézségekről, a
tudományos világ és a csillagászat iránti vonzalmáról és persze magánéletéről, családjáról,
szeretett kislányáról is.
A már egész ifjú korban dalokat komponáló
zenész jóvoltából a közönség aznap este, legalább egy-egy vicces anekdota erejéig bepillantást nyerhetett a színfalak mögé, legyen
szó koncertről vagy színházról. Mesélt zenei
pályájáról, a kezdetekről, a sok és olykor
végeláthatatlannak tűnő küzdésről, az
Omega együttessel töltött időről, és az ezt
követő sikereiről is. Bemutatta könyveit, s
kedvenc kötetéből még fel is olvasott nekünk
egy rövid, számára meghatározó verset cicája
elvesztéséről. A közönség kérésére pedig
végezetül „A döglött tehén” című dalát is előadta gitár kísérettel.

Rendkívül termékeny pálya az övé. Isten
adta tehetségét szorgalommal, alázattal és
persze mérhetetlen kreativitással fűszerezte
az évek során. Dolák-Saly humorával, szédületes tehetségével, közvetlen személyiségével
és megejtő őszinteségével lenyűgözte lelkes
publikumát. Emlékezetes este volt, hálás
vagyok e megtisztelő lehetőségért, s csupán
remélni tudom, hogy hozzám hasonlóan a
közönség is élvezte a január végi Traccspartit!
Köszönjük szépen a felbukkanást Gyenesdiáson, kedves Művész úr!
Következő alkalommal, a Traccsparti keretében, február 26-án a mindig gyönyörű és
rendkívül tehetséges, Jászai Mari-díjas színésznő, Borbély Alexandra beszélget majd
Szabó Zsolt Szilveszterrel. Mindenkit szeretettel várnak!
Balogh-Kovács Beatrix – műsorvezető
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Író olvasó találkozó
Farkas Anett és
Hollósi Annamária írónőkkel
A korábbi tervek szerint három szerzőnő lett
volna a vendégünk, de sajnos a Covid vírus
miatt csak kettőt köszönthettünk Gyenesdiáson. Vendégeink nagyon különböző, de egyformán szórakoztató, izgalmas regényekkel
rukkoltak elő olvasóik legnagyobb örömére!
Egy kis beszélgetés keretében megismerhettük őket, meséltek nekünk műveik keletkezésének történetéről, az alkotás öröméről.
Farkas Anett teljes és hivatalos neve Farkasné Pozsgai Anett, tehát írói álneve nincs.
Anett elárulta, hogy korábban jó ideig a
rendőrségnél dolgozott, ahonnan családja,
és a gyermekeivel való több időtöltés miatt
lépett tovább. Anett első kötetes szerző és az
A 33-as beteg című regényével rögtön egy
méretes fába vágta a fejszéjét, hiszen ez gyakorlatilag egy bűnügyi regény, némi romantikus szállal. Izgalmas, fordulatos történet,
ráadásul a szomszédunkban játszódik, Keszt-

helyen. Azért is döntött így az írónő, mivel
itt született és jól ismeri a várost. Anett az
A 33-as beteget elsősorban azon olvasóknak
ajánlja, akik szeretik a pörgős, csavaros sztorikat megkenve egy kis pszichothriller szállal.
Ezenkívül minden szülőnek tanulságul.
Hollósi Annamária írói álnevén Anne
Raven. Mivel sokáig titkolta, hogy történeteket ír, ezért döntött az álnév mellett. Annamária gyermekkora óta imád olvasni, innen is
érezte az indíttatást az íráshoz. Ő szintén a
rendőrségen dolgozik, így Anettel számukra
ez is közös terület. Az Illegális szerelem a

szerző negyedik regénye, amely egy romantikus könyv. Az első három kötete e-book
formájában jelent meg. Az írónő stílusa
impozáns, humoros, ugyanakkor realisztikus.
Annamária könyvét elsősorban a romantikus
könyvek kedvelőinek ajánljuk, egy igazi szerelmes történet tele érzelemmel, elgondolkodtató pillanatokkal. Anne Raven alkotása
páratlan, lenyűgöző és izgalmas.
Jelenleg Anett és Annamária is új könyveik
befejezésén, kiadásán dolgoznak. Reméljük,
hamarosan ezeket is bemutatják nekünk!
Mészáros Krisztina
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Csodálatos elsőfilm
egy fontos témáról
Az unoka című film gyenesdiási
bemutatójának margójára
A pandémia sokadik hullámának felfutó
fázisára időzíteni egy sikergyanús magyar
film bemutatóját: finoman szólva is öngyilkosság. Bár, nyilván, ezt előre nem lehetett
látni. Mint ahogy azt sem, hogy a Mindenki
című rövidfilmjével 2016-ban Oscar-díjat
nyerő Deák Kristóf első nagyjátékfilmje, Az
unoka beletrafál a néplélek közepébe.
Pedig így történt. Az unokázós csalás áldozatául eső nagypapa (Jordán Tamás) Rudi
nevű unokája (Blahó Gergő) magánnyomozásba (majd később bosszúhadjáratba) kezd,
hogy ha már az idős bácsi összes megtakarított pénze elúszott, legalább az a régi családi
ereklye, a karóra megkerüljön. Az unoka
története persze ennél jóval komplexebb, és
fordulatosabb, és teljesen berántja nézőjét,
több katarzissal is megajándékozva. Kiváló
arányérzékkel megrendezett, erős színészi
alakításokkal tűzdelt alkotás.
A Ligetplex Magyar Filmnapok januári
eseményén fenti filmet mutattuk be. A vetítés utáni közönségtalálkozón vendégünk volt
Deák Kristóf író-rendező, Blahó Gergő
főszereplő és Láng Imola, a film díszlet- és
látványtervezője. Kedvesek, közvetlenek,
oldottak voltak mindhárman, élmény volt
velük beszélgetni, és ez a nyitottság, bátorság
egy idő után a közönségre is átragadt.
Sok mindent érintettünk: kezdtük a viszony-

A FORRÁSVÍZ TERMÉSZET
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

32. Lepke túra
2022. március 19.

lag szűk költségvetés adta kényszermegoldásokkal, amelyek aztán szárnyakat adtak
a stáb kreativitásának. Láng Imola zsenijét
dicséri például a film technikai bravúrokat is
magában rejtő csúcspontja. (Imola egyébiránt
Enyedi Ildikó legutóbbi két remekművében,
a Testről és lélekről, valamint A feleségem
története című mozidarabokban is a rendezőnő alkotótársa volt.)
Az első filmszerepében brillírozó Gergővel
beszélgettünk a filmi és a színházi alakítás
technikai különbségeiről is. Itt említette meg
az ifjú színművész, hogy Kristóf, a rendező
küldött neki egy olyan videót Rudi szerepére
felkészülés során, amelyben a legendás Michael Caine tart mesterkurzust a filmszínészi
munka fogásairól és buktatóiról.
Kristóf jó karmester módjára folyamatosan
és finoman provokálta alkotótársait, így az
Szt. Miklós-forrás. Büdöskúti pihenő; Padkői kilátó (409 m tszf.), Jakabfi pihenő;
Keserű-tető; Szt. Mihály dombi kápolna.
Berekalja; (a 40 km-en Szt. Vendel kápolna;
Vas-hegyi Kitaibel Pál-kilátó); Vonyarcvashegy: vasútállomás.

15 km-en a szintemelkedés 350 m,
A térségi Forrásvíz Természetbarát Egyesület
szervezésében két év kihagyás után ismételten
szintidő: 4 óra ill. nincs!
25 km-en a szintemelkedés 390 m,
megrendezésre kerül a “LEPKE” teljesítszintidő: 6 óra ill. nincs!
ménytúra a Keszthelyi-hegység területén. A
40 km-en a szintemelkedés 1140 m,
COVID világjárványa miatt most ez lenne
szintidő: 10 óra
2022-ben a 32. “LEPKE” teljesítménytúra.
Mint eddig a szokott módon most is márciusban rendezzük meg hol tavaszias, hol pedig
Indítás: mindhárom távon 7-11 óra között
kissé télies időjárási viszonyok között a túrá- folyamatosan a Vonyarcvashegyi vasútállomásról, és ugyanott a cél is legkésőbb 18
inkat. Meglátjuk, mit tartogat 2022!
óráig (a vasútállomás mellett van nagy parkolási lehetőség autóknak, buszoknak is). A
Időpont: 2022. március 19. (szombat)
túrán való részvétel a koronavírussal kapcsoÚtvonal: Vonyarcvashegy vasútállomás; latos járványügyi intézkedések betartásával
Pető-hegy (Berzsenyi-kilátó, de a 15 km-es lehetséges.
távon kimarad); Büdöskúti pihenő (15 km-es
Vigyázzunk egymásra!
távon innen a Pad-kőre); Büdöskúti erdő; (a
Nevezési díj: 15 km: 1800,- Ft/fő; 25 km és
40 km-en Bélap-völgy; Szépkilátó; Bisekőtető; Márványkőfejtő-hegy); Vékony-cser; 40 km: 2200,- Ft/fő

őt (és ezzel az írói, rendezői munkát) érintő
kérdéseket is igyekeztek több oldalról megvilágítani.
A beszélgetés második felében a másfélszáz
főnyi nagyérdemű soraiból is bátor és izgalmas kérdésekkel bombázták többen vendégeinket. Remek hangulatú, tartalmas este volt.
Egyelőre – sajnos – nagy a csend a magyar
filmek leendő forgalmazóinak háza táján.
Így azt sem tudjuk, hogy mikor tűnik fel egy
újabb film, amit bemutathatnánk. Azt azonban megígérhetem, hogy amint eloszlanak a
felhők, mi rögtön megpróbálunk lecsapni az
első adandó lehetőségre. Arra biztatok hát
mindenkit, hogy támogassuk a fentiekhez
hasonló remek magyar filmeket és Gyenesdiás moziját, a Ligetplex Cinemát!
Szabó Zsolt Szilveszter
Előzetes nevezési időszak: 2022. február 18.
– 2022. március 10. (nem kötelező)
A nevezési díjat a helyszínen kérjük befizetni, amennyiben előre szeretné utalni 2022.
március 16-ig tudjuk fogadni az alábbi bankszámlán:
Forrásvíz Természetbarát Egyesület
Takarékbank Zrt
74500248-10035450
Visszamondás esetén a befizetett összeget
400 Ft adminisztrációs díj levonásával tudjuk
visszautalni.
Kedvezmény: 200 Ft kedvezmény: a helyszínen nevezőknek MSTSZ, TTT tag, MTSZ
és Magyar Turista kártya bemutatásával;
ingyenes: 7 éves kor alatt és 70 év felett a
kedvezmények nem összevonhatóak
Azok a résztvevők, akik a kiírásnak megfelelően végigjárják a túra útvonalát, ellenőrzőlapjukon minden ellenőrzőpont igazolása
szerepel, emléklapot és kitűző jelvényt kapnak.

2022. február
Az útvonal mentén frissítőállomás (inkább
saját pohár legyen!), de a forrás is jó vizű,
iható.
A túrán mindenki a saját felelősségére vesz
részt, a rendezőktől kártérítés semmilyen
címen sem igényelhető, csomagmegőrzést a
rajt-célnál vállalunk.
Felhívjuk a figyelmet az erdő és természetvédelemre, ill. hogy az erdő területén se szemeteljenek, tüzet ne okozzanak!
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TURISTATÉRKÉPE.
Részletek és térkép a túrához: http://www.
forrasviz.eu/?p=aktualis
Egyéb tavaszi program –előzetes:
2022. március 20-án 15 órakor Víz Napi
Balcsi-parti rendezvényre kerül sor Gyenesdiáson a Balaton-parton, amely igazodik a
NABE által meghirdetett programokhoz.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

Megérkezett a nyomdából színes és informatív települési kiadványunk, mely Gyenesdiás bemutatása mellett szállás és szolgáltatói
ajánlatokat is tartalmaz. A kiadvány elérhető
online, természetesen Tourinform irodánkban, továbbá hamarosan az ország számtalan
Tourinform irodájában is hozzájuthatnak a
balatoni nyaralást tervezők.

A február mindig fordulópontnak számít a
kertek életében. Hidegek még a nappalok,
de egyre több jele van a tavasznak. Elkezd
virágozni a tavaszt jelző hóvirág és a téltemető. Kezdenek hajtani a virághagymák és a
földbe elvetett magok is. Szépen fejlődik az
őszi vetésű cukorborsó is.
Ideje elkezdeni felkészülni a tavaszi
kerti munkákra, valamint átgondolni az
azzal kapcsolatos teendőket is! Tervezzük
meg az idei évi ültetéseket. Ellehet kezdeni beszerezni a vetőmagokat is, melyek
beszerzése a kertészeti szaküzletekben
javasolt.
Tél vége felé, az időjárás függvényében,
meglehet kezdeni a kerti kiültetéseket. Ne

Programjainkon szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
Gálné Németh Ildikó, egyesületi elnök

Keressük új kollégánkat

Rendezvénynaptár 2022

GYENESDIÁSI KERTBARÁT
KÖR HÍREI

2022. április 23-24. Rügyfakadás - Tavaszünnep kétnapos programja a Nagymezőn.
Ismét tavaszköszöntő szabadtéri családi
rendezvény a Föld napja alkalmából (Vasárnap a főnap, részletek később, vagy a www.
forrasviz.eu honlapon); helyszín: Nagymező
Kirándulóközpont Gyenesdiás.

Nyomtatott Gyenesdiás rendezvénynaptárunk, garantált programajánló
leporellónk szerkesztése is folyamatban
van, de addig is, míg elkészül, ajánljuk
figyelmébe a www.gyenesdias.info.hu/
ajanlo/rendezvenyek-gyenesdiason/
oldalt, ahol már elérhető az éves rendezvénylista, mely folyamatosan bővül,
esetenként változik, így érdemes újra és
újra ránézni ;-) de érdemes a facebook.
com/Gyenesdias oldalunkat is követni

Elkészült megújult kiadványunk

Idén is változatos zenei, gasztronómiai, kulturális, családi és sportrendezvények várják a
látogatókat, a lelkes közönséget. A hagyományos települési nagyrendezvények, a József
Attila Művelődési Ház elmúlt évben megújított (Art Udvar, Diási Históriás Napok),
illetve nagy sikerrel elindított programsorozatai, mint a Traccsparti, Ligetplex Magyar
Filmnapok mellett számtalan közösség, civil
szervezet is készül kisebb-nagyobb rendezvénnyel Gyenesdiáson.
A színes rendezvénykínálat mellett hétköznapokra is különleges élményt és izgalmas kalandot ígér Gyenesdiás állandó,
garantált programkínálata. A változatos
családbarát, szabadidős szárazföldi és

Gyenesdiási Híradó

vizes balatoni programok során garantáltan
rengeteg izgalmas kaland vár mindenkire.
Azon dolgozunk, hogy ezt minél többen
fedezzék fel, és töltsenek élménydús napokat Gyenesdiáson, a Nyugat-Balaton családbarát üdülőfalujában!
feledjük, a kiültetéseket minden esetben,
a jól előkészített talajba kell elvégezni. A
talaj előkészítésnél először is távolítsuk el
az esetleges száraz növénymaradványokat. Forgassuk át a földet, majd jelöljük ki
a sorokat. Mindenkinek jó kertészkedést
kívánunk.
Volner Lajos
Közeledik a tavasz, lassan ébred a természet, de még a februári fagyok miatt csak
azokat a kerti munkákat érdemes elvégeznünk, mely után egy esetleges későbbi nagy
hideg a növényeinket nem károsítja.
Növényegészségügyi szempontból a metszés egy nagyon fontos művelet. Egyelőre,
ha megoldható, csak a szőlőt, almát, körtét,
strapabíró dísznövényeket, fenyőféléket
metsszünk.

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület pályázatot hirdet front office állás
betöltésére a Tourinform irodába.
Elvárás: biztos német (és angol) nyelvtudás, jó kommunikációs és problémamegoldó készség, számítástechnikai
és online felületek ismerete. Turizmus,
marketing területen szerzett tapasztalat előny. További információ: www.
gyenesdias.info.hu.
Önéletrajzokat,
pályázatokat
a
gyenesdias@tourinform.hu
címre
várjuk 2022. február 23-ig.
Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata
lenne, keressen bennünket a Tourinform irodában!
A Tourinform Gyenesdiás csapata
A koronaalakítás és termésszabályozás
mellett az elszáradt, láthatóan beteg, repedt,
sérült fás részek levágása fontos. Ezen
részek fontos kártevő és kórokozó „tanyák”,
melyből tavasszal a fertőzés, rajzás kiindul. A nagyobb vágásfelületeket célszerű
fasebkezelő szerrel lekenni /Fasebkezelő
viasz, Fagél stb./ Én metszés után egy alapos
bő lével végzett rezes vagy Nevikénes
lemosó permetezéssel szoktam zárni a metszést. Ez még egy sebkezelést ad, továbbá a
pici vágásfelületet is fertőtleníti, amit nem
ecseteltünk fasebkezelővel.
Nagyon fontos még az elszáradt, gyümölcsök, szőlőfürtök /gyümölcsmúmiák/ eltávolítása.
Kiss Balázs
növényorvos

Gyenesdiási Híradó

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Brrrrrm, brrrrrm… - szinte már hallani
vélem az autóbusz beinduló motorját…
Ami nem jelent mást, mint azt, hogy itt az
ideje bizakodva tekinteni a jövőbe, bízva
abban, hogy a koronavírusos időszaknak
oltásaink védelme vet majd véget, - és véget
is fog vetni! Tervezzünk tehát. Előkerülnek
félretett útikönyveink, térképek nyílnak,
rákeresünk érdekességekre, Hazánk szépségeire. Mert egy jó programot összeállítani
nem kis feladat. Egyedül nem is menne…
Éppen ezért évek óta azokat szólítjuk meg,
akik résztvevői kirándulásainknak: Klubunk
tagságát!
Egy ilyen évindító megbeszélésen aztán
jönnek az ötletek, hova kellene mennünk,
mit lenne érdemes megnéznünk az év során.
Aztán a felírt javaslatokból választjuk ki
együtt és közösen, mely utakat emeljük be
az idei évadban útjaink közé.

ISKOLAI HÍREK
Ebben a tanévben is indított iskolánk csapatokat a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen. Az országos döntőbe való
bejutás ugyan nem sikerült, de a pandémia,
a gyakori hiányzások is nehezítették a
felkészülést, ahogy a regionális verseny
napján is (Baranya, Somogy, Tolna és Zala
megye csapatai versenyeztek.) az általában
4 fős csapatok betegségek miatt kevesebb
fővel tudták magukat megmérettetni. Szégyenkezni sincs okunk, a regionális versenyen csapataink a középmezőnyben, vagy
a felső harmadban végeztek. A következő
helyezések születtek:
3. osztályosok:
3.a: Gyutai Emília, Imrei Máté, Stiller
Júlia 9. hely
3. b: Beliczky Jázmin Helga, Mezősi
Magor, Kiss Márton Barna 22. hely
4. osztályosok:
4. b: Bertalan Zsófia, Fáró Enikő,
Horváth Nóra 11. hely
4. b: Baráth Barnabás, Bertalan
Ádám, Bremzay Zénó, Gyutai Zente 14.
hely
8. osztályosok:
8. a: Hajas Bercel, Lancz Domokos
16. hely
Nagy Antal Róbert
Január 16-án emlékezett meg településünk
az I. és a II. Világháborúban hősi halált halt
katonáiról, háborús hőseiről. A hősök emlékére mondott szentmise után ünnepi beszédében Gál Lajos polgármester emlékezett a két
világháborúban harcoló magyar katonákra,
majd az emlékműnél helyezték el koszorúikat
a hozzátartozók. Köszönjük a Dalárda és
Kun Sándorné Eszter közreműködését.
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minden kirándulásunk egyedi, alapos
szervezői munka készíti elő, hogy a velünk
utazó Klubtagoknak olyan élményt tudjunk adni, amire egy iroda sem lenne
képes: jó hangulatban, egymásra odafigyelve, egymásnak segítő társaságot nyújtva keressük fel mindazt, amit
célul tűztünk ki aznapra. Ez nem kevés.
Talán ezért is jönnek szívesen velünk nem
csak Gyenesdiásról, hanem Keszthelyről,
Balatongyörökről is a velünk kirándulók.
Kirándulásaink nem erdei túrák, hanem
autóbuszos, utcai ruhás, városnéző utak,
kastélyok, várak, szép városok nevezetességeivel. Hiszen Klubunk célja továbbra is
Hazánk épített és természeti örökségeinek
felkeresése úgy, hogy közben útitársainknak
felejthetetlen élményben legyen része.
Nos, ennek, a programtervezésnek jött el
most az ideje! Hívjuk Klubtagjainkat, sőt
azokat is, akik csak hallottak rólunk és szívesen jönnének velünk kirándulásainkra,

2022. február
hogy találkozzunk évindító megbeszélésünkön, 2022. február 25-én (pénteken)
17.oo órakor a Gyenesdiási Polgármesteri
Hivatal nagytermében. Batyus összejövetel
lesz, szabad hozni ezt-azt, de nem kötelező,
hiszen harapnivalóról és üdítőről mi is gondoskodni fogunk. Jó lesz majd találkoznunk
újra, megismerni az újonnan érkező érdeklődőket, találkozni barátokkal, ismerősökkel.
Vannak, akik még nem hallottak klubunkról. Szóljunk nekik, mondjuk el, milyen jó
közösségre találnak, ha eljönnek közénk.
Minden érdeklődőt várunk!
Kérjük ötleteket, javaslatokat, érdekes látnivalókat rejtő úticélokat hozzanak magukkal. Egyeztetünk, szavazunk és döntünk. És
majd a délután végén jó lenne elmondani azt,
hogy ismét egy nagyszerű programot állítottunk össze, erre az évre is! De ez csak együtt
sikerülhet. Várja Önt is:
Csányi Zoltán
- a Klub elnöke,
a kirándulások szervezője -

2022. február
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

akadályozzák. A rendőrség folyamatosan fog
ellenőrizni az utcában.

Adózóink figyelmébe

A lakó pihenő övezetben közlekedők
figyelmét is felhívjuk, hogy a lakó-pihenő
övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra
sebességgel szabad közlekedni! Az egyenrangú kereszteződésekben jobbkéz szabály
érvényes, erre fokozottan figyeljenek!

Az adószámla kivonat évente egy alkalommal kerül kiküldésre, mely tartalmazza a
mindkét félévi befizetéshez szükséges csekkeket.
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a helyi adók
pótlékmentes befizetési határideje:
2022. március 15.
2022. szeptember 15.
Ismételten felhívjuk az egyéni vállalkozók, vállalkozások figyelmét, az adóhatóság
nem küld értesítést az adózó adószámlájának
egyenlegéről az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
Az adóegyenleg bármely időpontban lekérdezhető az Elektronikus ügyintézési portálon:
https://ohp-20.asp.lgov.hu
Felhívjuk szállásadóink figyelmét, hogy az
éves idegenforgalmi adóbevallás benyújtási
határideje január 31. Aki még nem nyújtotta
be az éves bevallást, haladéktalanul küldje
be az adócsoport részére személyesen, levélben, vagy email-en. A bevallással együtt a
vendégkönyveket is kérjük beküldeni lezárás
céljából.
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az építmény és telekadóztatás önbevallás alapján
történik, ezért az ingatlannal kapcsolatos változásokat (adás-vétel, öröklés, ajándékozás,
telekalakítás, helyrajzi szám változás, használatbavételről kapott hatóság bizonyítvány
vagy végzés, az ingatlanban életvitelszerűen
élők számában történt változás, stb) 15 napon
belül a Gyenesdiási Közös Önkormányzati
Hivatalnál be kell jelenteni.

Síkosság mentesítés

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az
ingatlan használók figyelmét, hogy a havat,
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos
közlekedésre használt útterületen eltakarítani kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet
a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek,
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántartása, hó és síkosság mentesítése, mind a
nyitva tartási időben, mind azon túl a tulajdonos, használó, üzemeltető kötelessége!

Közlekedési problémák

Gyenesdiáson a Bartók Béla utcában Tilos
megállni! (azaz még az utas ki-beszállásának
idejére sem szabad egyhelyben tartózkodni).
A megállni tilos tábla azt jelzi, hogy - a forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást kivéve - megállni, valamint várakozni
tilos.
Sajnos az utcában sorozatos közlekedési
szabályszegések történnek, mellyel folyamatos balesetveszélyt okoznak és a forgalmat is

Továbbá a település egész területén a sebességhatárok betartására kérjük fokozottan
figyeljenek.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Az utóbbi időszakban egyre gyakrabban előforduló nagy intenzitású, esőzések, záporok következtében a belterületi
csapadékvízelvezető rendszerek (árkok és
csatornák) ill. azok műtárgyai (átereszek,
tisztító és víznyelő aknák) folyamatos karbantartásra, tisztításra szorulnak a vízelvezető
képességük megtartása érdekében.
Akár egyetlen ingatlan előtti belterületi vízelvezető szakasz elhanyagoltsága is komoly
problémát okozhat, hiszen a karban nem tartott vízelvezetőben felgyülemlett csapadék
visszaduzzasztó hatása következtében kifolyó
vízmennyiség lakóingatlant, ill. egyéb értékeket is veszélyeztethet.
Az ilyen jellegű problémák megelőzése
érdekében a helyi környezet- és természet
védelméről, a település tisztaságáról szóló
19/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet
kimondja, hogy
„5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles
a) Az ingatlanok, valamint az ingatlan
mellett húzódó közterületet képező járda,
víz elvezetésére szolgáló árok, áteresz és
utak középvonaláig terjedő úttest tisztításáról, gyomtalanításáról gondoskodni,
c) az ingatlan és a közút közötti területet
folyamatosan gondozni,
d) élő sövényt ápolni, az ingatlan előtti
közterületre kinyúló ágak és bokrok vis�szanyeséséről folyamatosan gondoskodni.
e) a havat, jeget ingatlana előtti járda,
vagy gyalogos közlekedésre használt területen eltávolítani.”
Az árok tisztántartását és karbantartását az
árokban időközben bekerült iszap, felgyülemlett hordalék, ill. szemét eltávolítását, a
növényzet kaszálását, nyírását jelenti.
A gépjármű behajtók alatti csőátereszek
tisztítására pedig a csövekbe került iszap, törmelék eltávolítását szükséges elvégezni úgy,
hogy a cső keresztmetszete teljesen szabaddá
váljon.
Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat,
hogy a szélsőséges időjárásra való tekintettel,
valamint az elkövetkező őszi esőzések, majd
az azt követő téli/tavaszi hóolvadás okozta
esetlegesen kialakuló csapadékvíz elöntések
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megelőzésére a fentebb felsorolt karbantartási, tisztítási munkákat lehetőségük szerint
minél előbb elvégezni szíveskedjenek.
Természetesen nagyon sok ingatlantulajdonos van, aki az ingatlanja előtti árokszakaszokat folyamatosan rendbe tartja, tisztítja, nekik
a biztonságos csapadékvízelvezetés érdekében végzett munkájukat megköszönjük.
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, kihelyezéséről, 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!
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

Álláshirdetés
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata állás lehetőséget kínál az alábbi
munkakörökbe.
ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÓ
Főbb feladatok: fűnyírás, zöldterület gondozás. Foglalkoztatás határozatlan idejű
munkaviszonyban, 8 órás munkarend,
bérezés megegyezés szerint. A jelentkezés határideje 2022. február 21. hétfő
12.00 óra személyesen, telefonon vagy
e-mailben. Személyes meghallgatás előre
egyeztetett időpontban.
TEMETŐ GONDNOK
Főbb feladatok: temető rendjének biztosítása, gyommentesítés. Foglalkoztatás
részmunkaidős munkaviszony, elsősorban
nyugdíjasok számára, bérezés megegyezés
szerint. A jelentkezés határideje 2022.
február 21. hétfő 12.00 óra személyesen,
telefonon vagy e-mailben. Személyes meghallgatás előre egyeztetett időpontban.
További információ, jelentkezés: Gyenesdiás Községháza, Kossuth L. u. 97.
(Műszak csoport) gyenesmuszak@
t-online.hu, Tel.: 83/516-001.

Gyenesdiási Híradó
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület 2022. január 7-én tartotta idei első, rendkívüli ülését.
Az első napirendi pontban a „Gyenesdiás
úthálózat kerékpárosbarát fejlesztése”
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. A nyertes ajánlattevő a
Horváth-Ép Közmű-Út- és Mélyépítő Kft.
(Keszthely)
A Képviselő-testülete 2022. január 25-én
tartotta következő soros ülését. Az első napirendi pontban az Önkormányzat 2022. évi
költségvetését tárgyalta első olvasatban a
testület. A várható bevételeket és kiadásokat
összevetve megállapítható, hogy az intézmény- finanszírozások nélkül - a tervezet
szerint – a kiadási oldalon 1.578.497.982 Ft, a
bevételi oldalon pedig 1.580.820.309 Ft végösszeg szerepel. Tehát költségvetési tervezetben a bevételek meghaladják a kiadásokat; a
többlet összege: 2.322.327 Ft.
A második napirendi pontban önkormányzati ingatlan elidegenítésére vonatkozó
szerződés felbontására került sor, mivel az
ingatlan vételára a szerződésben meghatározott határidőig nem került kifizetésre,

határidő hosszabbítási kérelem nem került
benyújtásra.
A harmadik napirend keretében – tulajdonosi kezdeményezésre – az 1309/2 hrsz alatti
ingatlan helyi védelmének megszüntetéséről
döntött a képviselő-testület.
A negyedik napirendi pontban a Polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj
összegének változását tárgyalta a képviselőtestület. A polgármester, alpolgármester
illetményére vonatkozó szabályozás 2022.
január 1. napjától módosításra került. Az
Országgyűlés az egyes kulturális tárgyú és
egyéb törvények módosításáról szóló 2021.
évi CXLVIII. törvény 26. §-ával módosította
a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) ide vonatkozó rendelkezéseit, mely alapján polgármester illetménye
és az alpolgármester tiszteletdíja módosul.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a
képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói
jogokat, így illetményének, költségtérítésének összegét a testület jogosult határozattal
megállapítani, a jogszabályban írt mértéktől
eltérni azonban nem lehet. Az illetményemelés miatti többletköltségekre a központi

KÖSZÖNET
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata hálás
köszönetét fejezi ki
TENGERDI GÁBOR úrnak
és családjának, hogy immár második alkalommal
többezer maszk felajánlásával segíti településünket
a járványügyi védekezésben.
A maszkok a Községházán és az intézményekben
kerülnek hasznosításra.
Ezúton is köszönjük nagylelkű támogatásukat!
Zenit Hotel Balaton

MOSOGATÓT, KONYHAI
KISEGÍTŐ KOLLÉGÁT
keresünk 3-4 órás napi
részmunkaidőben.
Bérezés nettó 2.000 Ft/óra

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Jelentkezés:
fodor.mark@hotelzenit.hu
vagy a 30-217-99-81
telefonszámon.

KARBANTARTÓ

munkatársat keresünk
Zenit Hotel Balatonba
heti 40 órás munkarendbe.
Bérezés
nettó 300.000 Ft / hó
+ 13. havi fizetés
Jelentkezés:
fodor.mark@hotelzenit.hu
vagy a 30-217-99-81
telefonszámon.

Bock Bisztró Balaton

FELSZOLGÁLÓ

Kollégát keresünk heti 40
órás munkarendbe.
Bérezés
nettó 18.000 Ft / nap
+ 13. havi fizetés
Jelentkezés:
fodor.mark@hotelzenit.hu
vagy a 30-217-99-81
telefonszámon.
Bock Bisztró Balaton

MOSOGATÓT, KONYHAI
KISEGÍTŐ KOLLÉGÁT

keresünk heti 40 órás munkarendbe.
Bérezés nettó 17.000 Ft / nap
+ 13. havi fizetés
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Jelentkezés:
fodor.mark@hotelzenit.hu
vagy a 30-217-99-81
telefonszámon.

2022. február
költségvetésből önkormányzatunk többlettámogatásra jogosult.
Az ötödik napirend keretében a Magyar
Falu Program alábbi pályázatain történő részvételről döntött a képviselő-testület:
„Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek
fejlesztése” bruttó 5.967.114 Ft összegben,
„Kommunális eszköz beszerzése” bruttó
11.160.617 Ft összegben.
„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény,
vízelvezető
rendszer
építése/felújítása”
34.715.667 Ft összegben.
A képviselő-testület soron következő ülését
2022. február 22-én, 18:00 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontjai:
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettségek
2.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
3.) Beszámoló a 2021. évi adóztatási gyakorlatról
4.) 2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
5.) Polgárőr Egyesület tájékoztatója
6.) Polgármester szabadság ütemtervének
jóváhagyása
A képviselő-testületi ülések továbbra is
nyilvánosak!

2022. február

WICHTIGE INFORMATIONEN
UND DATEN IM FEBRUAR
UND MÄRZ 2022
Maskenpflicht in Innenräumen!
Freitag, 25. Februar um 17 Uhr: Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás.
Wir laden unsere Clubmitglieder und auch
diejenigen, die nur von uns gehört haben und
mit uns auf Reisen gehen möchten, zu unserer
Versammlung in den Großen Saal des Gemeindehauses ein.
Sie können sich dies und das mitbringen
oder vor Ort Snacks und alkoholfreie Getränke
erwerben. Wir kümmern uns darum. Es wird
uns gut tun, uns wiederzusehen, die Neuankömmlinge kennenzulernen, Freunde und
Bekannte zu treffen. Einige haben noch nichts
von unserem Club gehört. Lassen Sie uns
zeigen, was für eine gute Gemeinschaft Sie
finden werden, wenn Sie zu uns kommen. Wir
warten auf alle Interessierten!
Samstag, 26. Februar um 18.00 Uhr:
„Plauder-Party” im großen Saal des
Gemeindehauses. Diesmal ist Borbély Alexandra (Schauspielerin) zu Gast, mit der der
Gastgeber lässig und locker über das Leben, die
Kunst und die Welt hinter den Kulissen spricht.
Dienstag, 1. März um 18.00 Uhr:
Fastnachts-Krapfenparty im großen Saal
des Gemeindehauses als Abschluss der Karnevalszeit. Am letzten Abend der närrischen
Tage können wir noch einmal ausgiebig
zusammen essen, trinken und feiern, bevor die
Fastenzeit beginnt. Mit guter Laune, Musik,
Gesang, gutem Wein, hausgemachten Krapfen
und einem bunten Programm wollen wir den
Winter vertreiben. Krapfen, Speisen, Snacks
und Getränke sollen die Teilnehmer bitte selber
mitbringen! Krapfenkönigin und Weinkönig
werden gekrönt!
Mittwoch, 2. März um 17.30 Uhr: Im
großen Saal des Gemeindehauses lädt Tamás

- 12 Kiss (Musiklehrer und Dirigent) zu seinem 3.
Vortragsabend „Jubiläumskomponisten“ ein.
Freitag, 4. März um 17.00 Uhr: Im
Gemeindehaus
eröffnen
Naturfotografen
und ein Maler eine gemeinsame Foto- und
Gemälde-Ausstellung.
Dienstag, 8. März um 18.00 Uhr: Einladung
zum Frauentag. Zu Ehren der Gyeneser
Damen findet eine kleine Feier im großen Saal
unseres Gemeindehauses statt. Sie sind dazu
herzlich eingeladen. Interessierte Herren sind
auch willkommen. Begrüßung durch unseren
Bürgermeister, Herrn Lajos Gál. Anschließend
Verse mit Zoltán Csányi sowie ungarische
Volks- und Operettenweisen mit Marcali 3
Tenor.
Die Veranstaltung kann nur mit gültigem
Impfnachweis und Maske besucht werden.
Freitag, 11. März um 17.00 Uhr: Im
Andenken an den 1848/49-er Volksaufstand
und die Freiheitskämpfe findet im Heldengarten
eine Gedenkfeier zum 15. März statt.
Dienstag, 15. März: Nationaler Feiertag
Alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe
sind geschlossen. Restaurants haben geöffnet.
Samstag 19. und Sonntag 20. März: An
diesen beiden Tagen findet im großen Saal
des Gemeindehauses das große ökumenische
Bibel-Lese-Marathon 2022 statt. Die
Teilnehmer lesen nacheinander den Bibeltext
des Neuen Testaments – 5 Minuten je Leser.
Beginn Samstag um 14 Uhr. Am Sonntag
Messe in der Gyeneser St.Ilona-Kirche.
Mittwoch, 30. März um 18.00 Uhr:
„Plauder-Party” im großen Saal des
Gemeindehauses. Diesmal ist Sándor Csányi
(Theater- und Filmschauspieler) zu Gast, mit
dem der Gastgeber lässig und locker über
das Leben, die Kunst und die Welt hinter den
Kulissen spricht.
Freitag, 25. März: Frühlings-Einkaufstag
auf dem Markt
Ab 17.00 Uhr Verkauf saisonaler Produkte
direkt vom Erzeuger,
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17.15
Uhr
Begrüßung
durch
den
Bürgermeister, Herrn Lajos Gál,
Segnung durch Pfarrer Ákos Déak,
Feierliche Spende von Ebereschensetzlingen
von Gyula Partics (Erzeuger),
17.30 Uhr Pflanzenveredelung
Zweige verschiedener Weinreben und
Obstbäume werden zur Vermehrung und
zum Erhalt der Sorten zusammengefügt.
Nach altem Brauch werden die Äste geimpft
(gepfropft), um die Fruchtbarkeit zu erhöhen.
Gyula Partics führt Impftechniken vor. Die
einfachste Methode ist das Pfropfen hinter der
Rinde. Dabei wird ein geeigneter Zweig in
den eingeschnittenen Ast gesteckt. Lokale und
ältere Sorten der Obstbäume und Rebsorten
werden bevorzugt. Fachmännische Anleitung
für den Laien. (Bitte eigenen Pfropfreisig
sowie aufnehmende Äste und ein scharfes
Messer mitbringen.)
Samenbörse unter professioneller Leitung
von Lajos Volner. Besucher können selbst
gezogenes Saatgut oder alte Sorten anbieten
und tauschen (Gemüse-, Getreide-, Futteroder Blumensamen). Im Gartenfreunde-Kreis
besteht das Angebot hauptsächlich aus Samen
von Paprika, Tomaten, Gewürzen und Kräutern.
Die
Veranstalter
behalten
sich
Programmänderungen vor!
Weitere Informationen: +36 30 1349105 oder
gyenesdiaskultura@gmail.com
Gemeindenachrichten
Zur Beachtung für unsere Steuerzahler:
Die Steuerrechnung wird einmal jährlich
versandt und enthält die Einzahlungs-Schecks
für beide Halbjahre. Die Termine für die
lokalen Steuern sind: 15. März 2022 und 15.
September 2022
Störungsmeldung
für
öffentliche
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie
ihn bitte im Internet: https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes
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RDL ingatlaniroda / Immobilien / Real Estate
Szeretné az ingatlanját eladni, vagy új ingatlant keres?
Akkor irodánk a megfelelő Partner az Ön számára!
Magas szintű műszaki, építész tervezői, építéshatósági
tapasztalatokkal rendelkezünk az irodán belül.
Nézze meg weboldalunkat / Unsere Webseite:
www.rdla.hu
Möchten Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen?
Dann sind wir der richtige Ansprechpartner.
Wir begleiten Sie professionell, beginnend mit der
Wertermittlung Ihrer Immobilie.

Címünk / Adresse:
8315. Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 99.
/Fő úton / Auf der Hauptstraße/
Telefon: +36 20 587 4677 HU/DE/GB/NL

- 13 -

2022. február

2022. február

- 14 -

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
Az állatorvos házhoz megy...

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

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

Litográf-95 NYOMDA
Keszthely, Külső Zsidi út 11.
Tel.: 06 70 248 1347
www.litograf95.hu • E-mail: litograf95@gmail.com

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.
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A VI. Vindornyafoki Kolbásztöltő mulatságon két csapat is képviselte Gyenesdiást. A gyönyörű időnek és a jó szervezésnek köszönhetően
10 csapat mérhette össze a tudását, ebben a vendégszerető kis faluban. Keresztes József és csapata a Gyenesi Ízőrzők a legszebben sült
kolbász címet érdemelték ki, míg a Gyenesdiási Dalárda a 6. helyen állhatott a képzeletbeli dobogóra. Gratulálunk mindkét csapatnak!

Mézédes
Bevásárlónap

CSIR
VÁS KE
ÁR!!

2022.02.25.
Helyszín:

Add le előre rendelésed a
www.szezonkosar.hu oldalon,
és vedd át személyesen
a Bevásárlónapon!

Gyenesdiási
Termelői Piac

Konyhakész csirke vásár
Előrendelési határidő:
2022.02.21.
www.szezonkosar.hu

HELYI TERMÉK VÁSÁR
Ismerkedjünk meg a különféle mézekkel-

Méz kóstolás

Méhészetek: Stefanics Méhészet, Kovács Méhészet

17 órától helyi termék kóstolás és vásár

Egészséges, ellenőrzött termékek közvetlenül a termelőktől

Szeretettel várunk minden
vásárlót, érdeklődőt!

2022. február
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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: házi kocsonya
Dabroncról: házi tojás, hagyományos takarmányozás
Keszthelyről: friss házi tej, magyar tarka tehenektől 199Ft/l
Felsőpáhok: házi készítésű savanyúságok széles választéka
Fizethet nálunk is SZÉP kártyával!
Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra!
Zalaistvándról: házi készítésű sajtok, túró
Mindig friss és minőségi!
Trafikban folyó- és palackozott borok széles választéka, és
sorsjegy is kapható. Legyen szerencséje!
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

•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!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Szép Kártya elfogadás!
Részletek az üzletben. 2022.02.10-02.28-ig

Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

