
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2022. június XXXIII. évfolyam, 6. szám 
Megjelenik: június 17-én

Programajánló
2022. június 22. – július 6. - szerda esték,  

20 órától ART Udvar rendezvénysorozat 
Június 22. Szűcsinger 
Június 29. Percussion Project Pécs 
Július 6. Kuna Vali és testvérei 
Helyszín: Pásztorház udvara

2022. június 17. péntek, 18 óra 
Manófüvek – Gyógynövényes 
családmesék 2. 
Tavaszi zsongás 
Wágenhoferné Pohl Magdolna  
kötetbemutatója 
Helyszín: Községháza

2022. július 1. péntek, 18 óra 
Magosi Beáta kiállítása 
Helyszín: Községháza

2022. július 2-3. szombat-vasárnap 
Gyenesdiási Keszegfesztivál 
Helyszín: Piac

2022. július 8-án 18 órakor a József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár klubtermében 
Zolcsák Miklós atya bemutatja az idei 
ikonfestő tábor alkotásait. 

2022. július 14-17. csütörtök-vasárnap 
Gyenesdiási Bornapok 
Helyszín: Kárpáti korzó

2022. július 25. 
Kerámia Ház és Egerszalók csoportos 
kiállítása 
Helyszín: Községháza

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

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 9-10.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Étkezdéje a jelenlegi formájában (részlege-
sen önálló intézmény) 1991 óta üzemel. Az 
intézmény négy korcsoport (bölcsődések, 
óvodások, iskolások és felnőttek) étkezé-
séről gondoskodik és naponta 600 ebédet 
főz le. A megnövekedett gyermeklétszám 
az ebédeltetési időszak időbeli elhúzódását 
eredményezte, ezért az egészséges étkeztetés 
biztosítása miatt indokolttá vált egy új mele-
gítőkonyha létrehozása. A biztonságos (71-es 
úton való áthaladást mellőző) és kényelmes 

ebédeltetésre a COOP üzlet tetőterének beépí-
tése tűnt célszerűnek.

A Georgikon Coop Zrt-vel kötött meg-
állapodást követően első ütemben 2018 
januárjában a T.J. Terv Bt. tervei alapján 
kezdődött meg a tetőráépítés. A kivitelezést 
a Horváth-Ép Kft végezte, melynek átadására 
2018 decemberében került sor.

A beruházás második ütemében a tető-
tér kettős funkcióinak kialakítása való-
sult meg. Délidőben melegítőkonyhás 
ebédlőként, azon kívüli időszakban a tetőtér 
művelődési és közösségi házként szolgál. 
A beruházás keretében egyszerre, mintegy 
három alsós osztálynyi gyermek tud kényel-
mesen megebédelni, a délutáni időszakokban 
pedig a civil közösségeknek és kisebb előadá-
soknak nyújt megfelelő színteret az új épít-
mény. A teljes beruházást az önkormányzat 
önerőből valósította meg. A második ütem 
tervezője, a T. J. Terv Bt, műszaki vezetője 
Olt István, műszaki ellenőre Horváth Zoltán 
és kivitelezője a Fest-Ép Bau Kft volt. Teljes 
költségvetés: 206 millió forint

A többfunkciós épület május 19-én, meghí-
vott vendégekkel és sok iskolás gyermekkel 
ünnepélyes keretek között került átadásra. 
Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere 

Új művelődési házzal és melegítő 
konyhával gazdagodott a település

folytatás a 2. oldalon

Az átadás ünnepélyes pillanata: Kláminger Imre  fővállalkozó, Szabó Zsolt Szilveszter Az átadás ünnepélyes pillanata: Kláminger Imre  fővállalkozó, Szabó Zsolt Szilveszter 
a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Divinyiné Zsadányi Mónika az a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Divinyiné Zsadányi Mónika az 

étkezde vezetője, Dr. Varga Andrea a Keszthelyi Járási Hivatal vezetője és Gál Lajos étkezde vezetője, Dr. Varga Andrea a Keszthelyi Járási Hivatal vezetője és Gál Lajos 
Gyenesdiás polgármestere vágták át a szalagotGyenesdiás polgármestere vágták át a szalagot

Közel száz gyermek avatta fel az új étkezőt, gyümölccsel és friss pogácsával Közel száz gyermek avatta fel az új étkezőt, gyümölccsel és friss pogácsával 
várták őket az étkezde dolgozóivárták őket az étkezde dolgozói
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beszédében hangsúlyozta: „Nagyon nagy 
mérföldkő  ez a mai nap a település életében, 
már régóta vártuk, hogy a kultúrának egy 
méltó helye és színtere alakuljon és léte-
süljön a település központjában. Nagyon 
fontos, hogy a rendszerváltáskor, az akkori 
önkormányzat célul tűzte ki, hogy elindítja az 
intézménystruktúra fejlesztését. Ez megin-
dult az óvoda, a polgármesteri hivatal, később 
az iskola, (ami önkormányzati fenntartású 
volt,) aztán a bölcsőde átalakításával, építésé-
vel és természetesen nagyon fontosnak érezte 
a mindenkori önkormányzat, hogy a későb-
biek során mind az étkezde mind a kultúr-
ház is méltó helyszínre kerüljön. Az étkezde 

néhány évvel ezelőtt, teljes felújítást nyert. 
Ott főzik az ételeket és ez a létesítmény, amit 
most avathatunk ez egy új művelődési intéz-
mény, egy közösségi tér, melegítő konyhá-
val. Önkormányzatunknak több célja is volt. 
Elsődlegesen az, hogy ez a gyönyörűen felújí-
tott iskola és benne a közel 540 gyermeknek 
ne kelljen a 71-es úton átmenni, és fontos, 
hogy az étkezési időt is letudjuk rövidíteni.  
Még egy dolog volt, ami motiválta az önkor-
mányzatot, hogy a rendszerváltáskor, amikor 
a községháza megépült, annak egy kis része 
volt a könyvtár és a kulturális igazgatásnak 
a tere. Szerettük volna ezt szétválasztani. Az 
új létesítmény lehetőséget ad erre és  méltó 
székhelye lehet a kultúra terének.

Divinyiné Zsadányi Mónika a Gyenesdi-
ási Önkormányzat Étkezdéjének a vezetője 
fontosnak tartja az egészséges táplálkozást, 
azt, hogy mit eszünk és milyen körülmények 
között, mennyi idő jut az étkezésre. Az új 
épület lehetőséget biztosít az iskolásoknak, 
hogy nyugodt körülmények között fogyasz-
szák el az ebédjüket.

Szabó Zsolt Szilveszter a József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója már 
a programokat tervezgeti, hogy a jövőben  
élettel teljen meg ez a szép modern épület, 
ami kisebb-nagyobb méretű rendezvények-
nek, közösségi, civil kezdeményezéseknek 
adhat otthont. Nyár végére és őszre már ide is 
szervezik az eseményeket.

folytatás az első oldalról

Ismét ezüstérmes 
a női labdarúgó csapat

A Zala Megyei Női I. osztályú bajnokság-
ban szereplő Kinizsi SK női labdarúgó csa-
pata az idei bajnokságban is nagyon szép 
eredményt ért el, ismét ezüstéremmel zárták 
a pontvadászatot. A 16 mérkőzésükből 13-at 
megnyertek, 3 vereséget szenvedtek. Gólerős 
játékkal 92-szer találtak ellenfeleik hálójába 
és közben a remek védelemnek köszönhe-
tően csak 19 gólt kaptak. Szeibert Noémi 19, 
Nyakó Rita 15, Nagy-Fáró Dorottya 11, Vizi 
Szilvia Mercédesz 8, Németh Erika 7, Széles 

Kitti 6, Vida Adrienn 6, Bránát Anikó Teréz 
4, Szabó Anna 4, Kaszás Natália 2, Mika 
Ramóna 2, Szijártó Dorina 2, Horváth Janka 
Bianka 1, Pintér-Vincze Beáta 1 gólt szerzett. 
Szabó Viktória, Propszt Viktória, Horváth 
Bianka, Bor Gabriella, Györei Annamária, 
Benes Noémi nélkül elképzelhetetlen lett 
volna az ezüstérem megszerzése.

Deák Ádám edző egyúttal elköszönt a 
sikeres csapattól, ősztől máshol folytatja 
sportpályafutását, amihez sok sikert kívá-
nunk és köszönjük neki és a hölgyeknek is 
Gyenesdiásért végzett sportmunkájukat.

Góth Imre

Deák Ádám edző elköszönt a sikeres Deák Ádám edző elköszönt a sikeres 
csapattól, az érmet Góth Imre Árpád csapattól, az érmet Góth Imre Árpád 

Gyenesdiás alpolgármesterétől vette át.Gyenesdiás alpolgármesterétől vette át.

A Kinizsi SK női labdarúgó csapata az idei bajnokságban ezüstéremmel zárta a pontvadászatot.A Kinizsi SK női labdarúgó csapata az idei bajnokságban ezüstéremmel zárta a pontvadászatot.
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2022. május 24-én, 
a Covid járvány miatt két év 
kihagyás után üléseztek újra 

a Klíma Követek.

A 13. alkalommal tartott gyermek képvise-
leti tanácskozás ezúttal is előzetesen ismer-
tetett napirendi pontok szerint zajlott.

Elsőként Gál Lajos polgármester a 2020-
2021-ben megvalósított „Gyenesdiás a 
klímatudatosság útján” című pályázat kere-
tében zajlott szakmai előadásokról, prog-
ramokról és kirándulásokról, valamint az 
iskolaudvarban kiépített Öko Bemutató és 
Játéktérről tartott összefoglalót.

Második napirendi pontként a gyerme-
kek osztották meg a tavalyi évben a Planet 

Világkiállításon  szerzett élményeiket, 
tapasztalataikat. Többször hangsúlyoz-
ták a megújuló energiaforrások elterjedtebb 
használatának fontosságát és a pet palackok 
vásárlásának visszafogását célzó tájékozta-
tók kihelyezését az iskolában.

Ezt követően polgármester úr a jelenleg is 
futó környezetvédelmi pályázatok részleteit 
és fejlesztéseit vázolta. Említést tett arról, 
hogy az önkormányzat -sikeres pályázat 
esetén- a Klímabarát Települések Szövetsé-
gének Life Logos pályázatának keretében 
mintegy 70 db esővízgyűjtő tartály ado-
mányozását tervezi a lakosság számára. 
Ismertette továbbá a jelenleg megvalósítás 
alatt álló „Zöldben látjuk a jövőt” és Living 
Gardens című pályázatok zöldfelület kiala-
kítási terveit.

A találkozó végén, a ballagó Klíma 
Követektől és Kadlicskó Krisztián tanár 
úrtól búcsút véve, megköszönve több éves 
együttműködésüket, ötleteiket, szorgalmu-
kat és példamutatásukat, ”Zöld Föld” nevű 
kiadvány csomagot ajándékozott az önkor-
mányzat.

Hisszük, hogy a környezetvédelem fon-
tosságát és a klímatudatos gondolkodást kis 
korban kell megalapozni. A Klíma Követek 
újszerű meglátásai nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Gyenesdiás a klímavédelem 
területén – még ha apró lépésekkel is de – 
folyamatosan fejlődjön, hiszen tudjuk a kis 
lépések, melyeket megteszünk, többet érnek, 
mint a nagyok, melyeket csak tervezünk.

Mert Gyenesdiásnak fontos a környezetünk 
és a jövőnk sorsa ...

Múlt és Jövő
 
A gőzgépek csodálatos világával ismer-

kedhettek a gyerekek Bagyó Árpád gépész 
mérnök jóvoltából. Árpi bácsi működés 
közben mutatta be saját készítésű gőzgép 

modelljeit, felidézve ezzel a gőzkorszak 
múltba vesző időszakát. 

Ezzel párhuzamosan a könyvtár klubtermé-
ben, ugrottunk egy nagyot az időben, ahol 
a Digitális Utazó Élményközpont mun-
katársai Tamás és Bence, több mint 200 

gyermeknek mutatták be a 3D nyomtatót, a 
LEGO robotot, a rádióvezérlést és mindenki 
nagy örömére a VR szemüvegek segítségé-
vel a gyerekek és tanáraik hullámvasútra is 
ülhettek. Köszönjük a Digitális Jólét Program 
Hálózat támogatását.

Bagyó Árpád saját készítésű gőzgépei működés közbenBagyó Árpád saját készítésű gőzgépei működés közben

Újra munkában a Klíma Követek. (fotó: Keszthely TV)Újra munkában a Klíma Követek. (fotó: Keszthely TV)

A VR szemüveg a gyerekek és a felnőttek körében is népszerű voltA VR szemüveg a gyerekek és a felnőttek körében is népszerű volt
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Gyenesdiás 
Polgármesterének

Mi Filipov Viktor és Filipova Nyina ukrán 
állampolgárok Nyipro városából kifejezzük 
szívélyes hálánkat Önöknek az egész 
adminisztrációnak a falu összes lakosának a 
meleg fogadtatásért, támogatásukért és a 
segítségért.

Mi Ukrajnából akkor utaztunk el, amikor a 
háború kezdődött, és 3 hónapig éltünk itt. 
Különösen szeretnénk kifejezni hálánkat 
a nagyszerű asszonynak Gubis Magdinak 
a jóságáért, amiért fogadott bennünket 
és nagyon nagy segítséget nyújtott, 
szintén nagyon köszönjük a doktornőnek a 
segítségét, aki látva a mi nehéz helyzetünket 
fogadott bennünket és mindenben ellátott 
bennünket. Nagyon hálásak vagyunk a 
konyha kollektívája iránt.

Tisztelettel: Filipov család
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A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Közgyűlést tartottunk
Május 18-án közgyűlést tartottunk, mely-

nek során az elmúlt évben végzett munká-
ról, megvalósított fejlesztésekről, bevezetett 
újdonságokról, az idei évi munkáról, jövő-
beni tervekről hallhattak szakmai beszámo-
lót a jelenlévők. A 2021. évi zárszámadást 
és 2022. évi költségvetés és hozzárendelt 
feladatterv elfogadását követően, Kiss Zalán 
elnökhelyettes a Vendégem alkalmazást 
használó magánszállásadók számára tartott 
bemutatót a digitális okmányolvasó műkö-
déséről, amelynek keretében tapasztalatait, 
praktikákat és gyakorlati tanácsokat is meg-
osztott a jelenlévőkkel. 

Végül a Kontakt Műhely szakértője, Juhász 
Gábor rövid prezentációját hallhatták a 
jelenlévők online marketing témában, mely 
beharangozója volt a május 25-i marketing 
műhelymunkának. 

Köszönjük mindenkinek a közgyűlésen 
való aktív részvételt, konstruktív hozzászó-
lásokat, a kulináris kényeztetést Samartinean 
Lászlónak (Piroska Csárda)! 

Gyakorlati tanácsok, tippek az 
okmányolvasó használatához

A vendégem alkalmazás működéséhez 
Közgyűlésünkön hallott praktikákat szeret-
nénk megosztani mindazokkal is, akik nem 
tudtak jelen lenni.

- Foglalást érdemes előre rögzíteni. Ezt 
egyszerűbb laptopon/asztali gépen, de ter-
mészetesen telefonon is lehet.

- A vendégek érkeztetését ajánlott 
okostelefonon rögzíteni (nem laptopon). 
Az okmányolvasás során fényképes igazol-
vány, azaz személyi igazolvány, jogosítvány 
és útlevél is beolvasható. Az igazolványt 
érdemes kontrasztos/sötét felületre helyezni, 
illetve a tükröződést kerülni beolvasáskor.

- A beolvasást követően – okmánytípustól 
függően – a még hiányzó adatokat (jellem-
zően az irányítószámot) manuálisan kell 
rögzíteni. A kötelező, de hiányzó adatokra 
a rendszer piros jelöléssel hívja fel a figyel-
met.

- Amennyiben nem sikerülne az okmány-
olvasóval beolvasni az igazolványt, a hiba-
üzenetet követően manuálisan kitölthetők az 
adatok.

- Tesztelje mindenki bátran akár saját iga-
zolvánnyal is a rendszert, nap végi zárás 
előtt törölhető a „téves érkeztetés”.

- A beolvasott adatok alapján a papíralapú 
vendégkönyv a nap folyamán a későbbiek-
ben is kitölthető.

Aki igénybe venne segítséget, annak ezúton 
ajánljuk figyelmébe Valentin Szilveszter 
szállásadóknak nyújtott szolgáltatásait:

Gyakorlatorientált online-
marketing képzés

Május 25-én szolgáltató partnereinkkel 
mindannyiunk számára hasznos műhelymun-
kán vettünk részt. A profi szakemberek saját 
tapasztalataikra épített interaktív prezentáci-
ója a közösségi médiafelületek és a hatékony 
weboldal kialakítására, azok kezelésére, az 
eredményesség mérési módszereire, eszköze-
ire, és sok egyéb hasznos tippre is kitértek. A 
programot a study tour sorozatunkból eddig 
kimaradt Szent Ilona Csárdában zártuk, ahol 
ezúttal is az adott hely kínálatát, egyediségét 
ismertük meg, hogy aztán személyes tapasz-
talatok alapján tudja mindenki ajánlani ven-
dégeinek. Köszönjük az aktív részvételt, és a 
kulináris élményt Kiss Andreának és Stéger 
Timótnak a Szent Ilona Csárdában! 

Újságírói study tour
Májusban több újságírói tanulmányút is érin-

tette településünket, így egyebek között a Nyu-
gat-Balatoni Turisztikai Iroda szervezésében a 
Festetics túraútvonalat bejáró kerékpáros study 
tour. A csapat érintette a Festetics Imre Élmény-
központot, a Nagymezőt, a felhagyott bányát, a 
Darnay pincét, a Diási vízimalmot, és a Brin-
gatanyát is. Hogy az egyik újságírót idézzük, a 
„csodahelyekről” készülnek a térséget népsze-
rűsítő cikkek, különböző megjelenések.

Gyenesdiás turizmusa 
– lakossági kérdőív

A jövőre 20 éves fennállását ünneplő Egye-
sületünk alapításakor célul tűzte ki Gyenes-
diás turizmusának fellendítését, a turisztikai 
termékpaletta fejlesztését, a helyi turisztikai 
szolgáltatók érdekképviseletét. Ennek a célnak 
a megvalósítása érdekében az elmúlt közel 
két évtizedben folytatott munkánk részeként 
aktív marketing- és innovációs tevékenységet 
végeztünk. Legyen Ön is részese a Gyenes-
diás turizmusáért végzett munkának, és töltse 
ki rövid, 14+1 kérdésből álló kérdőívün-
ket! A felmérés célja, hogy feltérképezzük 
a településen élők véleményét Gyenesdiás 
turizmusáról és az Egyesület munkájának 
eredményességéről. A kapcsolódó kérdőívet 
online felületeinken tesszük elérhetővé, ill. itt 
található: shorturl.at/qyNR5. Kérjük Önt is, 
hogy a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat!

Bakonyerdő 
Az eddig is jó együttműködésünket még 

szorosabbra fűztük a Bakonyerdő ZRt-vel. 
Ennek megpecsételéseként egyesületünk 
örökbe fogadott egy csodaszép kislevelű hárs-
fát a Festetics Imre Élményközpont területén. 

A képen Varga Péterné Judit az Élményköz-
pont tavasszal kinevezett új vezetője adja át 
Somogyi Zoltán elnök úrnak a tanúsítványt. 
Judit lendületesen vetette bele magát a mun-
kába, lelkesen mutatja be nap mint nap, a 
(gyerek)csoportoknak az állatpark lakóit; tar-
talommal tölti meg az Élményközpont tema-
tikus programjait; és építi a kapcsolatokat, 
keresi partnereit. Keressék bátran együttmű-
ködési szándékkal!

Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata 
lenne, keressen bennünket!

A Tourinform Gyenesdiás csapata
Tourinform Gyenesdiás / Gyenesdiási 

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

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

gyenesdias

Varga Péterné Judit az Élményközpont Varga Péterné Judit az Élményközpont 
vezetője és Somogyi Zoltán elnök a vezetője és Somogyi Zoltán elnök a 

tanúsítvánnyaltanúsítvánnyal

https://www.facebook.com/festetics.imre.elmenykozpont
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JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Kedves Gyenesdiásiak, 
Tisztelt Kultúra Barátok!

Talán nem tévedünk vele nagyot, ha azt 
mondjuk, hogy – különösen itt, a Balaton 
partján – mindenki, vagy majdnem min-
denki már várta a nyarat, a jó időt, a pezsgő 
turistaáradatot, és vele együtt a sok-sok 
rendezvényt! Mi – és még sokan, akik a 
turizmusban, a vendéglátásban, vagy épp a 
kulturális szférában tevékenykedünk – bizo-
nyosan. A nyár első felének eseményeiről 
– ahogy eddig mindig – a címoldali prog-
ramajánlóból és a plakátokról tájékozód-
hatnak. Az elmúlt hónap kulturális krónikáját 
pedig alább olvashatják. 

Nagy örömünkre szolgál – talán az egész 
település nevében mondhatom ezt – hogy 
nemrégiben került sajtó nyilvános átadásra 
az új Művelődési Ház és Melegítőkonyha 
komplexuma. Erről külön kis írásban szó-
lunk, mint ahogy május végi Múlt és jövő 
címmel tartott, két, távoli idősík találkozá-
sát jelentő bemutatókról is külön kis képes 
beszámolóban olvashatnak. 

A hónap utolsó vasárnapján – miután egy 
szigorúan titkos akció keretében idén is felál-
lították fiataljaink Gyenesdiás májusfáját a 
Kárpáti korzón – azt ter-
veztük, hogy a Gyenes 
Néptánc Együttes és a 
Nyugat-Balatoni Ifjú-
sági Egyesület fiataljai-
val közösen kitáncoljuk, 
majd kidöntjük. Ebből 
a rossz idő miatt sajnos 
csak az utóbbi valósult 
meg, tánc nélkül. Mi és 
még néhány lelkes helyi 
fiatal mindenesetre nem 
hagytuk a földben ezt a 
szép, sudár fácskát.

Közvetlenül a pünkösdi 
hosszú hétvége előtt emlé-
keztünk meg az 1920 
nyarán Trianonban aláírt 
szégyenteljes békediktá-
tum 102. évfordulójáról. 
A Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából tartott, 
szomorúan emelkedett 
műsorban közreműködtek 
a Gyenesdiási Dalárda 
tagjai, Hársfalvi György, 

Kovácsné Kopfer Beatrix és Kun Sándorné. 
Az alkalomra szóló beszédet Gál Lajos, telepü-
lésünk polgármestere mondott. 

Júniusi kiállításunk megnyitójától (június 
10-től) három héten át nem akárkinek a fest-
ményei díszítik falainkat. Miklós Hajnal 
Barcsay-díjas festőművész Belső kék című 
tárlatának nyilvános nyitányán köszöntőt 
Góth Imre Árpád alpolgármester mon-
dott, a műveket Horváth Dániel festőmű-
vész ajánlotta a nagyérdemű figyelmébe. Az 
estén zenei élményt adott Szilágyi Attila 
handpan művész.

Szakköreink, kisközösségeink folyama-
tosan működnek, bár jó részük nyári „sza-
badságra” vonult, de szeptembertől újra 
kezdődik a közösségi pezsgés. Ráadásul 
több új kezdeményezés készül útjára indulni. 

Intézményünk Facebook-oldalának nép-
szerűsége, látogatottsága továbbra is folya-
matosan nő. Hogy a nyári pezsgés és zsongás 
Gyenesdiásra eső programjairól végképp 
nem maradjanak le, ahhoz az szükségeltetik, 
hogy Önök se maradjanak ki a „követők” 
sorából hisz közösségi felületünkön keresz-
tül teljesen naprakészek lehetnek, aktuális 
történéseinkről itt első kézből értesülhetnek! 
Ehhez semmi más teendőjük nincs, mint az 
alábbi QR kód beolvasása után kedvelni, 
„bekövetni” oldalunkat!

Nagy szeretettel várjuk Önöket nyári ren-
dezvényeinken, programjainkon is! Tisz-
telettel üdvözlöm Önöket a JAMK összes 
munkatársa nevében!

Szabó Zsolt Szilveszter

Kun Sándorné versmondó, háttérben a szereplőkkelKun Sándorné versmondó, háttérben a szereplőkkel

Középen Miklós Hajnal festőművészKözépen Miklós Hajnal festőművész
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ÓVODAI, BÖLCSŐDEI 
HÍREK

2022-2023-as nevelési évre felvett 
gyermekek névsora

ÓVODA: 

Boross Anna Zorka, Füleki Dóra, 
Hauer Petra, Hegedüs Bende Lotár, 
Hégely Alíz, Heincz Adrián Benett, 
Horváth Benett, Károly Barnabás, 
Kovács Bori, Kránicz Áron, Lakos 
Luca, Leskó Benedek, Lőricz Alex, 
Makó-Hóbár Olívia, Németh Ádám, 

Németh Levente András, Néveri Zente, 
Pál-Orosz Botond, Tengerdi Gábor, 
Tóth Zente, Vitéz Zselyke Zsófia, 

Volner Marcell

BÖLCSŐDE: 

Szabolcs Zsombor, Németh Zalán, 
Szita Adél Borbála, Székely Zsombor 

Bendegúz, Barcza Máté, Sütő 
Bendegúz, Horváth Panna Mária, 

Hégely Dávid, Rigó Csanád, Szilágyi 
Áron Jenő, Friss Elizabet, Albrecht 

Denisz, Kovács Boglárka Edit, Péter 
Janka, Hoffmann Flóra, Papp Gergő, 

Györei Bertalan, Györei Patrik, 
Soós Mira Bella

Tájékoztatás a Családi napról

Két év kihagyás után 2022. május 27-én 
tartottuk meg újra a Családi napunkat. Az 
időjárás kegyes volt hozzánk, így az udvaron 
a családok vidám, színes programokon vehet-
tek részt. A gyerekek körében nagy sikert 
aratott a csillámtetoválás, a zsákbamacska, a 
hajtogatott lufik, az ugráló vár, melyet ezúton 
szeretnénk megköszönni Kis-Markos Imré-
nek. Lehetőség volt még rendőrautóba ülni a 
Balatongyörök Rendőrőrs jóvoltából. 

A vírushelyzet után mindenki számára nagy 

öröm volt, a közös programokon való részvé-
tel, gyermek és felnőtt együtt zumbázhatott 
Móricz-Gyurcsák Annamáriával.

A mozgásos játékok és táncház során 
minden mozogni vágyó közelebb került egy-
máshoz.

Minden kedves Szülőnek és Hozzátartozó-
nak köszönjük a támogatást.

A támogatás befolyt összegét, 32.500 Ft-ot, 
az Alapítvány részére befizettük.

Tóthné Regényi Csilla, Kocsis Martina
óvodapedagógusok

A Gyenesdiási Óvodás 
Gyermekekért Alapítvány 

közhasznúsági jelentése 
a 2021-es évről 

Támogattuk az óvodás gyermekeket kre-
ativitásuk, kézügyességük fejlesztésében, 
amelyhez tárgyi eszközöket vásároltunk 
162.311 Ft értékben, mint pl. kartonok, színes 

papírok, festékek, ragasztók, ecsetek stb.
A szeptemberi „gyereknap” megrendezé-

sekor pedig gyümölcslevet kaptak tőlünk a 
résztvevők.

Sajnos erre az évre is érvényes volt a jár-
ványügyi korlátozás, így a személyes találko-
zások korlátozottak voltak.

Pénzügyi összefoglaló
Nyitó bankállomány: 372.005-
Nyitó pénztári állomány: 0-

BEVÉTELEK: 
NAV 1% magánszemélyek SZJA 185.671-
KIADÁSOK:
Bankköltség: 10.441-
Gyermekek támogatása: 170.276-
Könyvelési díj: 30.000-
2021.dec. 31.
Záró bankállomány: 346.959-
Záró pénztári állomány: 0-
Összesen: 346.959-

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Májusi eső aranyat ér ...
...és hatására felszaporodnak a kártevők, 

fokozódik a kórtani nyomás kertünkben. 
A kiültetett paradicsom, paprika, uborka 
folyamatos védelemre szorul levéltetvek, 
tripsz, liszteske /Mospilan 20 SG/ és gom-
babetegségek /lisztharmat, uborkaperonosz-
póra, fitoftóra/ ellen /Amistar, Champion, 
Bordóilé/. Baktériumos betegségek ellen a 
rézhidroxid készítmények megelőző jelleg-
gel használhatók. Alma, körte gombabeteg-
ségei /varasodás, lisztharmat, körterozsda 
ellen /Score, Bordóilé, kéntartalmú szerek/ 
nyújtanak védelmet. Csonthéjasok /man-

dula, meggy, kajszi és őszibarack/ moníliája 
ellen /Astra rézhidroxid, Bordóilé, Folicur 
solo/ használható. Szőlő lisztharmata ellen 
Kumulus, Folicur Solo, Tebusha Thiovit 
Jet, peronoszpóra ellen Cymbal, réztartalmú 
szerek, peronoszpóra ellen rézhidroxid, 
Bordói por, Champion, feketerothadás ellen 
Mystic, Delan pro javasolt. FONTOS! Sző-
lőkabóca ellen, ami az Aranyszínű sárgaság 
fitoplazmát /zárlati kórokozó/ terjeszti feltét-
lenül védekezni kell /Karate Zeon, Klartan, 
Mospilan 20 SG/. 

Dísznövények esetében lisztharmat nyomás 
erősödik /kén tartalmú szerek/, illetve a 
levéltetvek ellen folyamatosan védekezni 
kell /Pirimor, Mospilan./ 

Kiss Balázs
növényorvos

Júniusban bőven akad tennivaló a házunk 
körüli konyhakertekben. Ebben a hónapban 
még ültethetünk különböző zöldségnövénye-
ket, így például paprikát, paradicsomot, karfi-
olt, vagy éppen édesburgonyát. 

A tökfélék palántáit is kiültethetjük, például 
cukkinit vagy az uborkát. Az említett növé-
nyek kiváló másodvetésű zöldségek, melye-
ket például a már letermelt zöldborsó helyére 
telepíthetünk. A paradicsomot és a paprikát is 
érdemes már megkarózni, hiszen egyes egye-
dek nem bírják a sok termést. 

Fordítsunk kellő figyelmet a kerti növények 
öntözésére. A jó termés biztosítéka a termés-
kötés, melyre javasolt növényvédő szer a 
Kandisol B+S. 

Mindenkinek jó kertészkedést kívánunk. 
Volner Lajos

A családi napon a gyerekek és szüleik  a Zumbával is megismerkedhettek.A családi napon a gyerekek és szüleik  a Zumbával is megismerkedhettek.
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ISKOLAI 
HÍREK

Ballagás időpontja: 2022. június 18. szom-
bat, 10.00 óra

Tanévzáró ünnepély: 2022. június 22. 
szerda, 17.00 óra

A Kárpáti János Általános Iskola és AMI 
tanulói eredményesen szerepeltek április 
26-27-én a Keszthely város és városkör-
nyéki iskolák,  valamint a május 3-5. között 
megrendezett megyei atlétika versenyen is. 
Kislabdahajítás, távolugrás, 60 m, 4.100m-
es váltó, a nagyobbaknál 600 m-es futás ver-
senyszámokban mérték össze tudásukat az 
induló csapatok. A tanulókat felkészítette: 
Ács Alexandra, Berta András és Varga Lász-
lóné.

Keszthely város és városkörnyéki iskolák 
atlétika versenye eredményei:

II. korcsoport:
1. hely – fiú egyéni összetett  Imrei Máté 

3. a

2. hely – leány egyéni összetett Vass Csenge 
4.b

4. hely – leány egyéni összetett  Varga Zoé 
3. a, Vass Gréti 4. a 

2. hely – leány csapat (tagjai: Hajas Kata 
3.a, Varga Zoé 3. a, Vass Gréti 4. a, Vass 
Csenge 4. b, Bertalan Zsófia 4. b)

3. helyezett – fiú csapat (tagjai: Ángyán 
Zalán, Beke Kristóf, Békefi András, Ferenczi-
Nagy Bátor, Imrei Máté, Polgár D Pál 3. a 
osztályos tanulók)

Zala megyei atlétika diákolimpia eredmé-
nyei:

II. korcsoport 
4. helyezett lett a leány összetett 9 induló 

csapatból (tagjai: Hajas Kata 3. a, Varga Zoé 
3. a, Vass Gréti 4. a, Vass Csenge 4. b, Berta-
lan Zsófia 4. b)

Egyéni összetett leány közel 60 indulóból
8. Vass Csenge, 17. Varga Zoé, 19. Vass 

Gréti
4. helyezett lett a fiú összetett 9 induló csa-

patból (tagjai: Békefi András 3. a, Imrei Máté 
3. a, Tüttő-Boda Gellért 3. a, Dóczi Dávid 4. b, 
Tóth Zsombor 4. b, Wágenhoffer Baján 4. b

 Egyéni összetett fiú közel 60 indulóból
9. Imrei Máté 14. Wágenhoffer Baján

III. korcsoport
7. helyezett lett a fiú összetett 12 induló 

csapatból ( tagjai: Besenczki Levente 6. b, 
Fáró Máté 6. a, Gyulai Bulcsú Hunor 6. b, 
Kiss-Bertók Levente 6. a, Lancz Botond 6. a, 
Stefanics Gergő 5. b)

Egyéni összetett fiú közel 75 indulóból:
7. Stefanics Gergő, 20. Besenczki Levente

kislabdahajítás
1. helyezett Vers Hunor 7. a

PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Jeder ist herzlich willkommen!

„ART UDVAR” - Musik, Texte, Wein.
Genießen Sie die vier Mittwoch-Abende 

im Juni und Juli im ruhigen kleinen Hof des 
Hirtenhauses neben dem Gemeindehaus. 
Die Veranstaltungsreihe ist vielen noch 
bekannt unter dem Namen „Musikabende 
im Gemeindehaus”. Sie sind herzlich 
willkommen mit feinem Wein. Freier 
Eintritt für vorregistrierte Gäste.

Mittwoch, 15. Juni um 20 Uhr: 
Ein romantischer Abend mit Orsolya 
Karafiáth und Eszter Takáts, die uns 
mit Liedern, Gedichten und Prosa durch 
die Wellen des Herzens führen.

Mittwoch, 22. Juni um 20 Uhr: Ein 
fröhlicher musikalisch-literarischer Abend 
mit dem Duo „Szücsinger”. Ein Musiker 

und ein Dichter mischen Humor mit 
Rockmusik und Literatur.

Mittwoch, 29. Juni um 20 Uhr: 
„Percussion Project Pécs” sorgt für 
Stimmung und Rythmus pur. 

Mittwoch, 6. Juli um 20 Uhr: Kuna Vali 
und ihre Band begeistern mit ihrem Jazz-
Rock-Konzert. 

Freitag, 17. Juni um 18 Uhr: Elfen und 
Frühlingsgefühle - Familiengeschichten 
mit Kräutern. Verarbeitung von Früchten 
und Kräutern ohne Chemie. Frau Mag-
dolna Wagenhofer-Pohl (Heilpraktikerin 
und Phytotherapeutin) stellt viele 
Möglichkeiten im großen Saal des 
Gemeindehauses vor.

Freitag, 24. Juni ab 17.00 Uhr: 
Erlebnisse am Strand. Zauber der 
Mittsommernacht. Familienprogramme am 
Gyeneser Lidó-Strand. Öko-Handwerk, 
Sport, Spiel, Musik, Unterhaltung für 
Groß und Klein.

Samstag, 25. Juni um 20.00 Uhr: 
Party zum Sommerbeginn. Dream Beach 
Cocktailbar am Diáser Játékstrand.

Freitag, 1. Juli um 18 Uhr: 
Körpermalerei. Ausstellung von Beáta 
Magosi, Kosmetikerin - Maskenbildnerin 
- Hennamalerin „Ich träume meine Bilder 
und male dann meine Träume.”

Samstag, 2. Juli und Sonntag 3. Juli auf 
dem Marktplatz:

13. Gyenesdiáser Fisch-Festival mit 
gebratenen Brassen

Eintritt frei, jeder ist herzlich willkommen!
Samstag: Ab 10.00 Uhr werden die Fische 

gebraten. 
16.00 – 19.00 Uhr Spielklub für Kinder
16.00 Uhr Feierliche Eröffnung und 

Fischsuppen-Kochwettbewerb (Anmeldung 
nötig)

zwischendurch Gastro-Schnipsel
18.00 Uhr Unterhaltung für Kinder mit 

einer Komödie der Portéka-Bühne
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19.00 Uhr Die Jury hat entschieden - 
Siegerehrung, Preisverleihung

20.00 Uhr Schlagercocktail mit Milán 
Szakonyi

21.30 – 01.00 Uhr Party- und Tanzmusik 
mit der „Fair Group” Band

Bitte beachten: Die Teilnehmer am 
Kochwettbewerb erhalten Karpfenfische 
und Zutaten für die Fischsuppe. Eigene 
Zutaten können mitgebracht werden. 
Spätestens bis 18.00 Uhr soll die Suppe 
fertig sein, damit die Jury eine Portion 
davon probieren kann. Es werden Farbe, 
Geschmack, Geruch und Präsentation 
bewertet.

Registrierung für Fischsuppen-
Kochwettbewerb: +36 83/312-737/100 

Sonntag: Ab 10.00 Uhr werden die Fische 
gebraten.

15.00 – 19.00 Uhr Volksspiele
18:30 – 20:30 Uhr Film- und Musical 

Songs mit der Regatta Band
21:30 Uhr Retro Party

Freitag, 08. Juli um 18.00 Uhr: 
Ikonenmalerei. Pater Miklós Zolcsák stellt 
die Werke der diesjährigen Ikonenmalereien 
im Klubraum des Kulturhauses und in 
der József-Attila-Bibliothek vor. Die 
Ausstellung ist bis Ende Juli geöffnet.

Samstag, 09. Juli ab 17.00 Uhr: 
Erlebnisse am Strand. Kunst am Strand. 
Familienprogramme am Gyeneser Lidó-
Strand. Kunsthandwerk für Kinder, Kajak-
Wettkampf, Musik, Unterhaltung für Groß 
und Klein.

Donnerstag, 14. – Sonntag, 17. Juli im 
Kárpáti-Park (neben dem Markt)

Gyenesdiáser Weinfest: 4-tägige 
Veranstaltung. Flanier- und Genussmeile, 
Weinstraße, Volkskunst- und 
Kunsthandwerk, Kinderprogramme und 
Kultur. Eintritt frei. Jeder ist herzlich 
willkommen.

Donnerstag, 14. Juli
17.00 Uhr „Varázshangok Zauberklänge“ 

- Workshop für Kinder
18.00 Uhr Offizielle Eröffnungszeremonie 

mit einer Volkstanzaufführung
18.30 Uhr Folkloreaufführungen: Gye-

nesdiás Folk Dance Group, Gyenesdiás 
Folk Chöre, Konzert der Vass Lajos Folk 
Alliance, etc.

21.00 - 01.00 Uhr Tanzparty mit der 
Spectrum Band

Freitag, 15. Juli
17.00 Uhr „Varázshangok Zauberklänge“ 

- Workshop für Kinder
18.00 Uhr Dallos Bogi Konzert

20.00 Uhr The Doors Gedenkkonzert
22.15 - 02.00 Uhr Tanzmusik mit DJ 

Krasznai & DJ Coly
Samstag, 16. Juli
17.00 Uhr „Varázshangok Zauberklänge“ 

- Workshop für Kinder
17.00 Uhr Dog Agility-Aufführung
18.00 Uhr Der tollpatschigste Zauberer 

der Welt
19.00 Uhr Boombatucada-

Trommelaufführung
20.00 Uhr Anima Sound System-Konzert
21.40 Uhr Stand-up-Comedy
22.15 - 02.00 Uhr Uhr Tanzparty mit der 

Fantasy Band
Sonntag, 17. Juli
17.00 Uhr Brassdance Konzert 

(Blechblasinstrumente)
19.00 Uhr Team Gusto Cubano – Caribian 

& Salsa Show
22.00 – 01.00 Uhr Tanzparty mit der 

Silver Band
Weitere Informationen: Tourinform 

Gyenesdiás, Tel: +36 83/511-790 oder 
gyenesdias@tourinform.hu

Samstag, 23. Juli ab 14.00 Uhr: 
Erlebnisse am Strand. Sport am 
Gyeneser Lidó-Strand. Strandvolleyball, 
Strandfußball, Ping-Pong, Wasser-Aerobic, 
Lidó-Strandparty für Groß und Klein.

Montag, 25. Juli: Gemein schaft-
saus stellung vom Keramikhaus und 
Gemeinde Egerszalók im großen Saal des 
Gemeindehauses

Gemeindenachrichten 

Modernisierung von 
Fußgängerüberwegen: Wir haben 
einen großen Schritt in Richtung 
Verkehrssicherheit gemacht, um Unfälle zu 
vermeiden.

An der Kreuzung 71-er Hauptstraße – 
Darnay utca wurde ein Fußgängerüberweg 
mit einer Druckknopf-Ampel gebaut.

An der Kreuzung Kossuth utca und 
Madách utca wurde die Modernisierung 
der gelben Blinkanlage durch ein Login-
System (Lichtschrankensensor) ergänzt 
und die Beleuchtung mit Sonderhelligkeit 
konzipiert.

Angeln  verboten 
Jetzt beginnt die Sommer- und Ferienzeit, 

und deshalb müssen wir die Angler 
darauf aufmerksam machen, dass in der 
Badesaison das Angeln im See vom 
Strand aus verboten ist. 

Wettbewerb „Unser Dorf soll noch 
schöner werden!”

Wir rufen wieder zu einem Wettbewerb 
auf, der in vier Kategorien aufgeteilt ist. Es 
wird gesucht: 

„Der blumenreichste Garten”
„Der authentischste Garten” (eigener 

Stil, individuelle Dekoration)
„Die gepflegteste, sauberste Straße” 

(die Teilstrecke vor dem Grundstück)
„Der schönste Obstgarten (mit Gemüse) - 

Ziergarten"

Ziel des Wettbewerbs: Die 
Grundstückseigentümer werden motiviert, 
bei der Gestaltung und Verschönerung 
unserer Siedlung mitzuwirken. Dabei 
wird besonders Wert gelegt auf 
Umweltverträglichkeit, Gestaltung, Baum- 
und Grünbepflanzung sowie Blumenvielfalt, 
um das Siedlungsbild und die Ästhetik der 
Wohnumgebung zu steigern. 

Die Jury findet im August statt. Sie können 
sich selbst oder andere im Gemeindehaus 
oder per eMail (gyenesmuszak@t-online.
hu) melden, zum Beispiel Nachbarn, 
Freunde, Bekannte. Bitte reichen Sie 
ein aktuelles Foto und die Adresse des 
„Wettbewerbs-Objekts” ein. 

Bitte senden Sie die Fotos bis spätestens 
1. August 2022 an die oben angegebene 
E-Mail-Adresse, zusammen mit den 
Angaben zum Bewerber und Objekt. 

Strandbadkarten für Gyenesdiáser 
Einwohner: 

Strandpässe werden vom 2. Juni – 31. 
Juli 2022 donnerstags und freitags (8 bis 
16 Uhr) im Gemeindeamt validiert und 
ausgegeben. Für einen neuen Strandpass 
sind ein Foto und eine Adresskarte 
erforderlich, die nicht älter als ein Jahr 
sind. Der Missbrauch von Ausweisen wird 
vom Amt kontrolliert und sanktioniert. Die 
Karte ist registriert und nicht übertragbar. 
Bei unbefugter Nutzung wird die Karte für 
ein Kalenderjahr entzogen.

Gyenesdiáser Einwohner können einen 
Strandpass für vier Familienmitglieder je 
Unterkunft einlösen. 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. Ein drittes 
Kind und alle anderen Minderjährigen 
einer Familie sind von der Gebühr für die 
Ausstellung eines Strandpasses befreit.

mailto:gyenesdias@tourinform.hu
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Gyermeknapi Bevásárlónap a 
Szezon Kosár 

Bevásárló közösséggel

2022. május 27-én pénteken tartotta a 
Szezon Kosár Bevásárló Közösség a már 
megszokottak szerint minden hónap utolsó 
pénteki helyi termék Bevásárlónapját a Gye-
nesdiási Termelői Piacon.

A május végi alkalom egyben egy gyer-
meknapra is készült, ahol a helyi termelőkön 
kívül Varázshangok játszóház és Manófüvek 
színező verseny várta a családokat, gyereke-
ket. A frissítőről a termelők gondoskodtak, 
minden gyermek ajándékba finom szörpöt, 
limonádét kapott. A sikeres színező verseny 
nyereményei a helyi termelők helyi termék 
felajánlásaiból kerültek ki.

Köszönjük a termelőknek, támogatóknak, 

és a kedves vásárlóknak, gyerekeknek, hogy 
rendezvényünket megtisztelték!

Szeretettel várunk mindenkit a következő 
helyi termék vásáron is, június 24-én 17 
órakor a Gyümölcsöző Bevásárlónapon, Gye-
nesdiáson a Termelői Piacon!

Fogyasszunk mindig friss, egészséges, helyi 
terméket!

Mészáros Krisztina
projektmenedzser
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Az utóbbi időszakokban egyre gyakrabban 
előforduló nagy intenzitású, esőzések, zápo-
rok következtében a belterületi csapadék-
víz-elvezető rendszerek (árkok és csatornák) 
ill. azok műtárgyai (átereszek, tisztító és 
víznyelő aknák) folyamatos karbantartásra, 
tisztításra szorulnak, vízelvezető képességük 
megtartása érdekében.

Akár egyetlen ingatlan előtti belterületi 
vízelvezető szakasz karbantartatlansága is 
komoly problémát okozhat, hiszen a karban 
nem tartott vízelvezetőben felgyülemlett 
csapadék visszaduzzasztó hatása következ-
tében kifolyó vízmennyiség lakóingatlant, 
ill. egyéb értékeket is veszélyeztethet.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének „A helyi környezet- 
és természet védelméről, a település tisztasá-
gáról” szóló 19/2013. (V.29.) önkormányzati 
rendelet 5 § (1) bekezdése szerint 

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, 
használója köteles

a) Az ingatlanok, valamint az ingatlan mel-
lett húzódó közterületet képező járda, víz 
elvezetésére szolgáló árok, áteresz és utak 
középvonaláig terjedő úttest tisztításáról, 
gyomtalanításáról gondoskodni,

b) A csapadékelvezető árokba szennyezett 
(olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni 
tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására 
alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, 
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anya-
got) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, 
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni 
tilos!

c) az ingatlan és a közút közötti területet 
folyamatosan gondozni.

Az árok tisztántartása és karbantartása az 
árokba időközben bekerült iszap, felgyü-
lemlett hordalék, ill. szemét eltávolítását, a 
növényzet kaszálását, nyírását jelenti.

A gépjármű behajtók alatti csőátereszek 
tisztítása keretében pedig a csövekbe került 
iszap, törmelék eltávolítását szükséges elvé-
gezni úgy, hogy a cső keresztmetszete telje-
sen szabaddá váljon.

Kérjük az érintett Tisztelt Ingatlantulaj-
donosokat, hogy a szélsőséges időjárásra 
való tekintettel, valamint esetlegesen kiala-
kuló csapadékvíz elöntések megelőzésére 
a fentebb felsorolt karbantartási, tisztítási 
munkákat lehetőségük szerint minél előbb 
elvégezni szíveskedjenek.

Természetesen nagyon sok ingatlantulajdo-
nos van, aki az ingatlanja előtti árokszakaszo-
kat folyamatosan rendbe tartja, tisztítja, nekik 

a biztonságos csapadékvíz-elvezetés érdeké-
ben végzett munkájukat megköszönjük.

* * *
Gyalogátkelőhelyek korszerűsítése:
Nagy lépést tettünk a biztonságosabb köz-

lekedés, a balesetek elkerülése érdekében. 

A 71.sz. főút – Darnay u. kereszteződés-
ben nyomógombos jelzőlámpás gyalogát-
kelőhely kiépítésére került sor a Signalterv 
Forgalomtechnikai Kft felajánlásával, 
finanszírozásában.

A Kossuth u. – Madách u. kereszteződés-
ben a sárga villogó rendszer korszerűsítése 
bejelentkező rendszerrel (fotocellás érzé-
kelővel) kiegészítve, illetve a térvilágítás 
kiemelt fényerővel került kialakításra az 
önkormányzat megrendelésére.

Elhanyagolt, gazos telkek

Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok 
figyelmét, hogy azok akik az általuk hasz-
nált, 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 rendszere-
sen nem kaszálják, továbbá az ingatlan 
előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, 
átereszt nem tisztítják, megszüntetik, 
vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
nem biztosítják, a beépített, illetve beépítet-
len belterületi ingatlan előtti járdán, 
illetve mellette nőtt gazt nem írtják, a 
kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem 
gondoskodnak, százötvenezer forintig ter-
jedő közigazgatási bírsággal sújthatóak!

* * *

Felhívás házszámtábla kihelyezésére 
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában 
problémát jelent az ingatlanok beazonosí-
tása a házszámok hiányos, nem megfelelő, 
nem kellőképpen látható feltüntetése miatt. 
Több ingatlanon a házszámok egyáltalán 
nem kerültek kihelyezésre. A kialakult álla-
potok megnehezítik a betegszállítók, postai 
kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi köz-
szolgáltató munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 
tulajdonosa köteles az ingatlant ház-
számtáblával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelye-
zéséről, szükséges cseréjéről, megrongáló-
dása esetén pótlásáról és karbantartásáról a 
tulajdonos saját költségén köteles gondos-
kodni. A házszámtáblát az ingatlanon lévő 
kerítésen vagy házfalra, az utcáról jól lát-
ható módon kell elhelyezni.

Kérjük, saját és mások érdekében is 
helyezzenek ki épületükre házszámtáblát.

* * *
Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy a 

természetes fürdővizek minőségi követel-
ményeiről, valamint a természetes fürdőhe-
lyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai 
alapján a strandok területén a fürdési sze-
zonban horgászni TILOS!

* * *
Viharjelzés.
Április 1-jétől elindult a tavi viharjelzési 

szezon, amely október 31-ig tart. 
Elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző 

percenként 45-öt villan. Ilyen esetben 
úszni, csónakkal és más vízi sporteszközzel 
csak a parttól számított 500 méteren belül 
szabad tartózkodni.

Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző 
berendezés percenként 90-szer villan fel. 
Ebben az esetben fürödni tilos! Valamint 
tilos csónakkal és más vízi sporteszközzel 
közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

A vízen és víz mellett dolgozók, sportolók, 
pihenők és a környéken élők gyorsabb és 
hatékonyabb informálása érdekében készült 
a „TAVIHAR” elnevezésű, mobil eszközö-
kön használható Widget alkalmazás.

* * *
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-

nak Környezetvédelmi és Településfejlesz-
tési Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás 
Nagyközség közigazgatási területén az 
alábbi kategóriákban: 

1. „Legvirágosabb” udvar
2. „Legautentikusabb” udvar (egyedi 

stílusú és dekorációjú)
3. „Leggondozottabb, legtisztább” utca, 

utcaszakasz
4. „Legszebb haszonkert (zöldséges) – 

díszkert”
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok 
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2022. május 24-én 
tartotta legutóbbi soros ülését.

 Az első napirend keretében a közbizton-
ság helyzetéről, a Keszthelyi Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság tevékenységéről, vala-
mint a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóság 
tevékenységéről szóló tájékoztatókat tár-
gyalta a képviselő-testület. A Balatongyö-
röki Rendőrőrs parancsnoka elmondta, 
2021. évben a Keszthelyi Rendőrkapi-
tányság rendkívül sikeres évet zárt. Gye-
nesdiáson az elmúlt évben a regisztrált 
bűncselekmények száma 37-ről 26-ra csök-
kent. A bűncselekmények számának ala-
kulását vizsgálva megállapítható, hogy 
az elmúlt 10 évben folyamatos volt a 
csökkenés, az ismertté vált bűncselekmé-
nyek száma 2021-ben volt a legalacsonyabb 
a településen.

A közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek száma is tovább csökkent az előző évi 
adatokhoz képest. 

Gyenesdiás vonatkozásában 2021. évben 
9 kiemelten kezelt bűncselekményt regiszt-
ráltak, míg 2020. évben 11 ilyen jogsértés 
történt. A személy elleni bűncselekmény 
az elmúlt évben nem történt, garázdaság 2 
esetben fordult elő, lopás bűncselekmény 5 
esetben történt. 

Gépjárműlopás 2021-ben a településen 
nem történt.

Közelít az idegenforgalmi szezon; bízik 
abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 
kapnak segítséget. Tavaly az idegenforgalmi 
szezonban Győr-Moson-Sopron megyei 
rendőreivel egészült ki a Keszthelyi Rend-
őrkapitányság állománya, továbbá készen-
léti rendőrök is teljesítettek szolgálatot. 
2022. évben Zala megye volt az egyetlen, 
ahol a nyári szezonban nem emelkedett 
a bűncselekmények száma. Bízik abban, 
hogy az idei szezon is sikeres lesz.

Polgármester úr tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a 71-es főút gyenesdiási sza-
kaszán a közeljövőben két helyen történik 

meg a gyalogos átkelőhely modernizáci-
ója. Egyrészt a Kossuth-Madách, másrészt 
pedig a Kossuth-Darnay utcák keresztező-
désében a sárga villogó rendszer átépítése 
mellett bejelentkező rendszer és modern, 
érzékelővel ellátott térvilágítás került fel-
szerelésre, mely még biztonságosabbá teszi 
a közlekedést. 

A Keszthelyi Vizirendészeti Rendőrőrs 
parancsnoka tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a Vizirendészeti Rendőrőrs is nagyon 
jó évet zárt. Talán a járványnak köszönhe-
tően is nagyon sokan voltak a Balatonon. 
Halálos vízibaleset 2021. évben nem volt.

A vízieszközök használatával kapcsolat-
ban jogszabályváltozás várható. 

Megjelentek az új elektromos szörfdesz-
kák, amelyek 50-60 km/óra sebességre 
alkalmasak. Tudomása szerint ezekre nincs 
a hajózási hatóságnak engedélye.

Szó volt az elszaporodott ideiglenes 
víziállásokról, (napozóstégekről) ezekre a 
Vízügyi Igazgatóság adja ki az engedélyt, 
melyért mederhasználati díjat kell fizetni, 
azonban csak április 1-től október 30-ig 
lehetnek kinn a vízen! A víziállást nem lehet 
összekötni a parttal. Az új szabálysértési 
törvény azonban megváltozott! Elfogytak 
a kikötőhelyek is, egyre többen hagyják 
bójánál a hajójukat, ami újabb gondokat 
okoz. Ilyenkor fekete gömböt kell felhúzni 
a hajóra, az éjszakára vízen hagyott hajót 
360 fokban meg kell világítani, ekkor már 
elvileg szabályos, de veszélyes!  

A Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség hatósági katasztrófavédelmi refe-
rense megköszönte a közös munkát, 
amelyet az Önkormányzattal együttesen 
egész évben végeznek; akár ellenőrzése-
ken, akár vis maior helyzetekben történő 
részvételt. 

Polgármester úr elmondta, hogy a DRV 
fejleszti a térségben a vízgerinc hálóza-
tot, de a Gördülő Fejlesztési Terv csak 2-3 
év múlva hoz megoldást a jelenlévő prob-
lémákra. Vannak olyan településrészek 
(Felgyenes), ahol nincs már meg a nyo-
másérték, nem lehet rákötni és tűzcsapot 
kiépíteni.

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség kép-
viselője kérte, hogy a DRV bejárásra a 
Kirendeltség is kapjon megkeresést, hogy 
a megfelelő fórumokon képviselni tudja a 
település érdekeit.

A második napirendi pontban a képviselő-
testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadást 1 142 869 476 Ft költség-
vetési bevétellel,  1 299 516 660 Ft költségve-
tési kiadással, -156 647 184 Ft költségvetési 
maradvánnyal,  1 093 302 273 Ft finanszí-
rozási bevétellel, 398 587 947 Ft finanszírozási 
kiadással, 694 714 326 Ft finanszírozási marad-
vánnyal, 2 236 171 749 Ft összes teljesített 
bevétellel, 1 698 104 607 Ft összes teljesített 
kiadással hagyta jóvá.

 A harmadik napirend keretében a kép-
viselő-testület az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének módosítását fogadta el. A 
testület a költségvetési bevételét 1 091 868 
998 Ft-ban, finanszírozási bevételét 983 
234 559 Ft-ban, bevételei összesen 2 075 
103 557 Ft-ban, költségvetési kiadásait 1 
616 668 789 Ft-ban, finanszírozási kiadá-
sait 458 434 768 Ft-ban, kiadásait összesen 
2 075 103 557 Ft-ban, költségvetési hiányát 
-524 799 791 Ft-ban állapította meg. 

A rendeleten az időközben jóváhagyott 
testületi döntések kerültek átvezetésre az 
államháztartási törvény szerint. 

A negyedik az üdülőhely általános rend-
jéről 20/2013. (V. 29.) önkormányzati 
rendeletet vizsgálta felül a testület és módo-
sította a közterület-használati díjakat (20 % 
emelés), valamint a strandbelépőket (átla-
gosan 11 %-os emelés). 

Egyebekben a képviselő-testület döntött:
a Szabolcs Cinema Kft. bérleti megállapo-

dása jóváhagyásáról, 
A településen elhagyott hulladék felszá-

molása körében tett intézkedések meghatá-
rozásáról, 

közétkeztetési díjak felülvizsgálatáról, 
a nyári napközis tábor igénybevételének 

rendjéről szóló rendelet megalkotásáról. 
(A tábor július 1-től napi 500 Ft térítési díj 
ellenében vehető igénybe.)

az önkormányzat 2021. évi belső ellenőr-
zési jelentésének jóváhagyásáról. 

ösztönzése kulturált, környezetbarát, ven-
dégváró környezet kialakítására, zöldterüle-
tek növelésére és virágosítására, fásításra, a 
településkép, különösen a lakókörnyezet esz-
tétikus megjelenítésére. A zsűrizés augusz-
tus hónapban történik. Írásban, e-mail-ben 
(gyenesmuszak@tonline.hu) jelentkezhet-
nek: ingatlantulajdonosok, kereskedelmi egy-
ségek. Szomszédok, barátok, ismerősök is 
nevezhetik az általuk legszebbnek ítélt kertet. 
Kérjük Önöket, hogy a fotókat legkésőbb 
2021. augusztus 1-ig küldjék meg a fent 
megadott e-mail címre a pályázó és az ingat-
lan adataival együtt. A nyerteseket értékes 
ajándéktárgyakkal jutalmazzuk a fődíj pedig 
50.000 Ft-, értékű növényvásárlási utalvány. 

A jelentkezőket esővízgyűjtővel ajándékoz-
zuk meg (korlátozott számban).

Pályázat a helyi népi építészeti és 
kultúrtörténeti értékek támogatására.

A pályázat általános feltételei: A támo-
gatás a népi építészeti emlékek, hely- és 
kultúrtörténeti örökség megőrzése érde-
kében kerül kiírásra, pl. nádfelújítás, 
homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, 
falszigetelés, stb. A pályázatot Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzatának Környe-
zetvédelmi és Településfejlesztési Bizott-
sághoz kell benyújtani. A határidőn túli, 
tartalmilag nem megfelelő pályázat érvény-

telennek minősül. A keretösszeg vissza nem 
térítendő támogatás.

A pályázat tartalmi követelményei: A 
pályázó adatai (név, cím, hrsz., levelezési 
cím, telefonszám) Általános feltételei: 
Felújítás előtti és utáni állapotról fotódo-
kumentáció, felújítás leírása, költségvetés, 
elkészülés határideje, pályázott pénzösz-
szeg felhasználásának módja. Az elnyert 
támogatás összegével a Támogatási meg-
állapodásban foglaltak szerint el kell szá-
molni.

Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a 
pályázattal kapcsolatban: gyenesmuszak@ 
t-online.hu +36/83/516 - 001. Beadási 
határidő: 2022. június 30.

mailto:gyenesmuszak@tonline.hu
mailto:gyenesmuszak@t-online.hu
mailto:gyenesmuszak@t-online.hu
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FUVAROZÁST VÁLLALOK 
7 TONNA ÖSSZTÖMEGIG 
BILLENCS AUTÓMMAL.

Papp Levente 06 30/194-1293
Papp Lajos 06 30/501-2884

Csónakhely kiadó a Diási horgásztanyán
Tel: 06 30/490 4376

Ingatlan adás-vételi,- egyesített telekalakítási,- ajándékozási szerződések, továbbá szolgalmi jogok 
alapítása, végrendeletek szerkesztése, illetőleg egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben 

várom továbbra is tisztelt ügyfeleimet.
Ügyfélfogadás: telefonon történt előzetesen bejelentkezés alapján (hétköznapokon 9-17 óra között)

Dr. Bácsalmási Csilla – ügyvéd 
Gyenesdiás, Kossuth L. utca 27. Tel.: 06-70-777-53-19 

e-mail: bacsalmasicsilla@gmail.com

Vis Maior tervezési feladatok ellátásának 
beszerzési eljárásáról I.-II. 

Life Logos pályázat benyújtásáról (eső-
vízgyűjtő tartályok beszerzéséről tárgyá-
ban)

„Gyenesdiás Bora” kiválasztásáról. A 
díjátadóra a Gyenesdiási Bornapok meg-
nyitóján, 2022. július 14-én (csütörtök) 18 
órakor kerül sor.

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2022. szeptember 27-én, 18:00 órai 
kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. I. 
félévi gazdálkodásának tapasztalatairól

2.) Bakonyerdő Zrt. tájékoztatója a telepü-
lésen végzett fejlesztésekről

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

* * *

Álláshirdetés

Önkormányzatunk munkavállalót keres 
az alábbi munkakörbe. ZÖLDTERÜLET 
KARBANTARTÓ. Főbb feladatok: fűnyí-
rás, zöldterület gondozás,. Jelentkezni 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
+36/83/516-001 és a gyenesmuszak@t-
online.hu vagy személyesen a Műszaki 
osztályon (Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 
Községháza, földszint).

* * *

Strandigazolvány

A strandigazolványok érvényesítése és 
kiváltása az Önkormányzati Hivatalban tör-

ténik 2022. június 2-től 2022. július 31-ig, 
csütörtöki és pénteki napokon (8-16 óráig).

Új strandigazolvány kiváltáshoz egy 
évnél nem régebbi fénykép és lakcím-
kártya szükséges. Az igazolványokkal 
való visszaélést a hivatal szigorúan ellen-
őrzi és szankcionálja. Az igazolvány 
névre szóló és nem átruházható. Jog-
talan használat esetén az igazolvány egy 
naptári évre bevonásra kerül. Az üdülő-
tulajdonosok minden ingatlanhoz négy 
családtag részére válthatnak ki strand-
bérletet, ha befizetik a fürdőegyesületi 
tagdíjat és nincs helyi adó tartozásuk. A 
fürdőegyesületi tagdíj befizetéséről szóló 
igazolás, valamint a személyi igazolvány 
bemutatásával tudják a strandigazolványt 
kiváltani. A harmadik és minden további 
kiskorú gyermek mentesül a strandigazol-
vány kiállításáért fizetendő díj alól.

mailto:bacsalmsicsilla@gmail.com
mailto:gyenesmuszak@t-online.hu
mailto:gyenesmuszak@t-online.hu
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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.

KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 5528 017
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Védőoltások, sürgősségi betegellátás, 
fogkőeltávolítás, veszélyes állatok kezelése, 

állapotfelmérés-vérvizsgálat

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

Az állatorvos házhoz megy...



Gyenesdiási Híradó 2022. június- 17 -

8.a osztály

Baki Balázs, Bakonyi-Gróf Anna, 
Bobály Vendel Adrián, 

Bunna Péter, Divinyi Zsombor, 
Doma Nándor, Eke Zsófi, 

Hajas Bercel, Horváth Miriam, 
Jantász Dorka, Kiss-Bertók Emese, 

Kovács Milán, Könye Dániel, 
Lancz Domokos, Lőrincz Hanna, 

Polgár Boróka, 
Shan Zhengchen Miki, 

Sipos Botond, Szekeres Csongor, 
Tódor Jázmin, Vaszily Zsombor, 

Wágenhofer Ádám, Zakár Boglárka

8.b osztály

Bagoly Marcell, Baranya Vanda 
Sára, Bellér Nóra, Domján Dolli Lili, 

Fogarasi Áron, Galát Flóra, 
Galaczi Tünde Anna, 

Grátzner Gréta, 
Gyalog Zsolt Ádám, 

Gyutai Borbála, Kupovits Kristóf, 
Lendvai Szabina, 

Liszák Gréta Emma, 
Nagy Panna Csenge, 

Németh Balázs, Paál Anna Terézia, 
Rajkai Géza Zsombor, 

Szarka Gergő Szabolcs, Tóth Csaba, 
Tóth Dániel Levente, 
Vajda Hanga Róza, 
Vajda Sára Anna, 

Walsh Rossi Thomas

8.c osztály

Aouich Meryem, 
Boros Hanna Lara, 

Czimondor Blanka, Farkas Máté, 
Horváth Ádám, Kecskés Domonkos, 

Lengl Sára, Orsós Zsolt, 
Reinhart Michelle, 

Stiener Máté Bendegúz, 
Szilasi Izabella, Szollár Virág, 

Szommer Dávid, 
Talabér Barnabás, 

Túri Dorka, Vörös Zsombor

BALLAGÓ DIÁKJAINK
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Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

TEL.: +36/30 866-9830

•  Épületek hőtérképezése
•  Nyílászárók 

minőségének vizsgálata

HŐKAMERÁZÁS

Keszthelyről: fagyasztott kézműves dödölle és nyújtott rétes több ízben
Dabroncról: házi tojás /gazda által termelt hagyományos takarmány/

Keszthelyről: frissen fejt házi tej, magyar tarka tehénből
Iharosberény: magyar termelői málna, ribizli, egres

Gyenesdiás: Kézzel készült hűtött pizzák
Olaszország: mézédes görögdinnye

Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra! 
Mindig friss és minőségi! Fizethet nálunk is SZÉP kártyájával

Trafikban folyó-és palackozott borok széles választéka és már sorsjegy is kapható
VEGYEN HAZAIT! EGÉSZSÉGÉRE!

Nyitva: H-P 6h-19h, Szombat: 6h-14h, Vasárnap: 6h-12h 
/Dohányboltunk nyitva tartása szombatonként 6h-16h/

Munkatársat keresünk: Zöldség kiskereskedésünkbe nyári munkára 
árufeltöltői munkakörbe. Érdeklődés: Az üzleteinkben ill. 

zoldhangya@t-online.hu e-mail címen önéletrajzzal. Tel: 0670/368-67-78

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis- és 
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás 
Kossuth 90. alatt, kényelmes nagy parkolóval!

GYENESDIÁS, Kossuth u. 104. 
(a községházával szemben, a zebrás gyalogátkelőnél)

P
Tel.: 06/20-263-7066 • Nyitva: hétfőtől-péntekig: 9-12, 14-17 óra 

E-mail: pelsooptika@gmail.com • www.pelsooptika.freewb.hu

Polárszűrős dioptriás Polárszűrős dioptriás 
napszemüveglencse napszemüveglencse 

22.000 Ft/db-tól22.000 Ft/db-tól
UV 400 dioptriás UV 400 dioptriás 

napszemüveglencse napszemüveglencse 
9.900 Ft/db-tól9.900 Ft/db-tól

Szép kártya elfogadóhely!
Részletek az üzletben. 2022.06.10-06.30-ig

Ingyenes látásvizsgálat 
június 30-ig! (bejelentkezés alapján)


