GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2022. szeptember XXXIII. évfolyam, 9. szám
Megjelenik: szeptember 16-án

Programajánló
2022. szeptember 18. vasárnap
XI. Gyenesdiási Burgonyanap
Burgonyavásár, főzőverseny, színpadi programok,
családi játszóház
Helyszín:Piac
2022. szeptember 23. péntek, 18 óra
Őszi tematikus kollektív kiállítás
Téma: Petőfi versillusztrációk
Helyszín: Községháza
2022. október 3. hétfő, 18 óra
Európai zenés utazás a Zene Világnapja
alkalmából
Komolyzenei koncert – könnyedén
Fellépnek:
Ludmány János zongoraművész
Papp-Csővári Dóra Viktória fuvolaművész
Papp Máté klarinétművész
Helyszín: Községháza
2022. október 5. szerda, 18 óra
Traccsparti
Vendég: Bocskor Bíborka, a Magashegyi
Underground énekesnője
Helyszín: Községháza
2022. október 6. 18 óra
Megemlékezés az aradi vértanúkra
Helyszín: Hősök kertje
2022. október 8.
72 óra kompromisszum nélkül – Önkéntes
akció
Helyszín: Pásztorház és a Községháza környéke
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
További információ: +36301349105
gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 11.

CSURRAN A HEGY LEVE
– Szüreti Vigasságok 2022–

Berta Antónia és Farkas Réka a szüreti kosárral
Szeptember 3-án rendeztük az idei Szüreti
Vigasságok nevű tradicionális rendezvényünket. Mint oly sok év óta mindig, most
is szüreti felvonulással kezdődött a program, majd a menet beérkeztével a piacon
szőlődarálás, préselés, must- és borkóstoló fogadta a megfáradt és szomjas fel-

Gál Lajos polgármester, Pék András bíró és felesége Pékné Julika

vonulókat, no, meg a közönséget. Az itt
elkészített birkagulyás és erdélyi töltött
káposzta fogyasztása pedig segítette, hogy a
szomjunk ne apadjon túlságosan. Itt jegyezzük meg, hogy idén is hatalmas köszönettel
tartozunk Keresztes Józsefnek és Csapatának, valamint Vaga Irmának és segítőinek!
Mielőtt a színpadi műsorok elkezdődtek
volna, a pódium előtt a Zalai Balaton-part
Ifjúsági Fúvószenekar Vonyarcvashegy
alapozta meg a hangulatot. Ezután az emelvényre pattant Bíró és Bíróné Asszony (Pék
házaspár), a borlovagok és a borhölgyek,
valamint újdonsült Kisbírónk: Dongó Árpád,
hogy jelentést tegyenek és dicsérjék az idei
termést Gál Lajos polgármester úrnak. Ezt
követően színpadon előbb néptáncosaink,
a Dalárda és a Népdalkör léptek fel, majd
a Dvorák Patka színtársulat szórakoztatott kicsiket és nagyokat. Őket a feltörekvő
Kontraszt zenekar hangulatos koncertje
követte. A napot Krissz frenetikus tánczenés
estje zárta.
folytatás a 4. oldalon
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Diós Települések XII.
Nemzetközi Találkozója
2022. augusztus 27.
Új Diós
A 2021-es gyenesdiási Diós Települések XIV.
Országos és XI. Nemzetközi Találkozóján
Szerbiába (egykori Délvidékre) gurult tovább
a vándordió, így 2022-ben Gyenesdiás települése meghívást kapott Zentagunarasra
(egykori nevén: Diósludasra, vagy Új
Diósra) a Diós Települések XII. Nemzetközi Találkozójára. Az utazás első körben 2
naposra volt tervezve, de sajnos több okból
kifolyólag is 1 naposra módosult. Gyenesdiás
nagyszerű és kitartó fellépőkből, sütemény
készítőkből és érdeklődőkből álló népes csapata, (a határnál való nehézségekkel együtt)
7-7 órás ki és visszautazást vállalva lelkes és
aktív, vidám részvétellel, isteni finom erdélyi
töltött káposztával, sok finom süteménnyel vett
részt a vajdasági találkozón.
A települések bemutatkozó műsorában
helyet kapott a Gyenes Néptánc Együttes
és a Gyenesdiási Népdalkör kis műsora is,
Gyenesdiás standjánál pedig a Gyenesdiási Dalárda dalos hangja töltötte be a teret.
A finom és népszerű káposzta Vaga Irma
keze által készült és került kínálásra. Örömmel kínáltuk a szintén Zalából indult Dióskáli
küldöttség csapatát is. A diós süteményekből a
Gyenesdiási standnál nem volt hiány, a jórészben nyugdíjasaink által készült édességekből
még díjazásra is került. A zsűrizés kemény
feladatát és annak eredményét a zsűri elnöke,
településünk oszlopos tagja Komáromy Béla,
idén már 5. éve elnökként hirdette ki a közönségnek, résztvevőknek.
Új Diós település a találkozó programját a
XXI. Új Kenyér Ünnepe rendezvénye köré
szervezte, amelynek kapcsán nem csak a
„diósok”, hanem a helyi, környékbeli települések kis csoportjai is műsort adtak. Az időjárási körülményeket tekintve jobbat nem is
kívánhattunk volna, a forró nyári melegben
jól esett mindenkinek az árnyékban beszélgetni, megismerni egymást.

Gyenesdiás Zentagunarason (Új Dióson) is sikeresen bemutatkozott

Néptáncos lányaink a színpadon
Érkezésünk előtt, reggel a helyi templomban a már előző este megérkezett polgármesterek társaságában, a megjelent hívekkel
együtt Baráth Gábor atya megáldotta az új
búzából sült kenyeret, majd közös sétával a
szomszédos szabadtéri színpadhoz sétálva
köszöntötték egymást a települések vezetői.
Hangsúlyozva az anyaországi és külhoni,
magyar-magyar barátságot és együttmű-

Népdalkörünk is kitett magáért, előtérben Kun Sándorné, Eszter

ködést. A találkozót részvételével megtisztelte Fremond Árpád parlamenti képviselő is,
a VMSZ helyi képviselője, aki köszöntőjében
kifejtette, hogy nem sok hasonló kezdeményezést ismer a Kárpát-medencében. Dicsérni
és tisztelni való ez a kezdeményezés és az
évről évre történő találkozók megszervezése.
Mindannyian – így mi gyenesdiásiak is úgy éreztük, hogy a diós településekhez való
tartozás kötelez bennünket, őrizni szeretnénk hagyományainkat, a találkozókon
pedig megjeleníteni tájegységeink kultúráját, hogy igazi „diós” közösségek, barátságok épüljenek ki, megismerve és tisztelve,
egymás gasztronómiai valamint művészeti
hagyományait.
A Topolya községhez tartozó társtelepülés
egész nap, igazán kitett magáért. Az ünnepi
nap során volt a szomszédos focipályán labdarúgás, és külön főzőverseny is, de nem
hiányoztak a kézműves-vásár szereplői sem.
Zentagunaras felénk irányuló vendégfogadása, vendéglátása is dicséretet érdemel,
ebédre finom töltött paprikát, vacsorára pedig
marhapörköltet kapott a népes vendégsereg.
folytatás a 4. oldalon

Gyenesdiási Híradó

-3-

Október 6-án, 18 órakor,
az Aradi Vértanúk Napján

Egyházközségi hozzájárulás
(„egyházi adó”)

Minden megemlékezőt szeretettel várunk!

Kedves Testvérek, az egyházközségi
hozzájárulást az alábbi
bankszámlaszámunkra lehet átutalni/
befizetni:
Gyenesdiás Római Katolikus
Plébánia
OTP: 11749039-20046918
A hozzájárulás mértéke:
6.000,- Ft/fő/év
Közlemény rovatban kérjük
feltüntetni a nevet és lakcímet!
Hálásan köszönjük!

ünnepi gyertyagyújtás és műsor a
Hősök kertjében a
’48-as emlékműnél.

Kedves Fiatalok és Idősebbek,
és Minden Kedves Tettre kész
Gyenesdiási!

Európai utazás
a ZENE VILÁGNAPJA
alkalmából

Komolyzenei koncert –
könnyedén, fiatalosan!
Önkéntes faluszépítési akcióra
hívunk Titeket!
A több mint egy évtizede elkezdett országos
önkénteskedési akcióhoz,
a 72 óra kompromisszum nélkül nevű
országos ökumenikus önkéntes akcióhoz
idén Gyenesdiás is csatlakozni kíván!
Ehhez azonban szükségünk volna minden
segítő kézre.
A munkákhoz az eszközöket és a házigazdai
jókedvet biztosítjuk!
Tervezett időpont: 2022. október 8.
szombat 9-13 óráig
Tervezett munkák
(bár ez erősen változhat az időjárás és
egyebek függvényében):
Lomb- és zöldhulladékok összegyűjtése,
szemétgyűjtés, kerítésjavítás (esetleg festés),
buszmegállók, nyilvános tereink
takarítása, stb.
Várjuk kisebb-nagyobb baráti társaságok,
csapatok, de egyének jelentkezését is, akik
tennének szűkebb környezetük szebbé
tételéért, és nem csak szavakkal!
Köszönjük: A JAMK csapata

2022. OKTÓBER 3.
HÉTFŐ, 18 ÓRA

KÖZSÉGHÁZA NAGYTERME
(GYENESDIÁS, KOSSUTH L. U. 97.)

2022. szeptember

A József Attila művelődési Ház és
Könyvtár szeretettel vár minden
érdeklődőt

2022. szeptember 23-án,
pénteken 18 órára a gyenesdiási
Községházára a

Petőfi Sándor versei
ihlette képzőművészeti
alkotásokból rendezett
kiállítás megnyitójára.
Köszöntőt mond: Góth Imre Árpád
Gyenesdiás alpolgármestere
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia
kapcsolatáról előadást tart és a
kiállítást megnyitja:
Dr. Lukács Gábor
egyetemi docens, a Szendrey Júlia
emlékszoba gondozója
Közreműködnek:
Kovácsné Kopfer Beatrix
Gyenesdiási Dalárda

Tisztelt Nyugdíjasok!

A belépés díjtalan! Sok szeretettel
várunk Mindenkit!

Örömmel közlöm, hogy újra itt van
október, az évad kezdete.
Október 4-én, 17. 00 órára szeretettel
hívom és várom a Nyugdíjas Klub
tagjait, az új nyugdíjasokat, nőket és
férfiakat egyaránt. A Gyenesdiáson
élő külföldi nyugdíjasokat is szívesen
fogadjuk.
Tánczos Lászlóné
Nyugdíjas Klub vezető

További információk:
József Attila Művelődési Ház
és Könyvtár
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507
E-mail:
gyenesdiaskultura@gmail.com

Ha elmúltál 55 éves, de szeretnél
„mozgásban maradni” látogass
el hozzánk egy könnyed, minden
ízületet átmozgató zenés tornára,
családias környezetben, jó
hangulatban.
Helyszín: Gyenesdiás óvoda
Kezdés: szeptember 29. 18 óra
Telefon: 06 20/466-3276

Fellépnek:
Ludmány János zongoraművész
Papp-Csővári Dóra Viktória
fuvolaművész
Papp Máté klarinétművész
Műsoron: Európai zeneszerzők művei

2022. szeptember
folytatás az 1. oldalról

Fentieken túl nagyon nagy köszönet illeti
a rendezvényen közreműködő önkénteseket:
Kisbírónkat, Dongó Árpádot és a Pék házaspárt, a felvonuló lovasokat, jelmezeseket, a

-4borkínálókat, a bicikliseket, fáradhatatlan
szőlőcipelő néptáncosainkat, fürdőegyesületi tagokat, a borbarát hölgyeket, a borlovagokat, akik évről évre hozzájárulnak
a rendezvény sikeréhez és természetesen a

Gyenesdiási Híradó
daráló, préselő legényeket is, és a tallérváltó
hölgyeket! Biztosan hagytunk ki valakit, de
nekik is NAGYON köszönjük!
Szabó Zsolt Szilveszter

Hatalmas köszönettel tartozunk Keresztes Józsefnek és Csapatának, valamint Vaga Irmának és segítőinek
folytatás a 2. oldalról

A finom ebédet követően a színpadon a települések rövid bemutatkozása és műsora következett.
Az idei találkozó záró momentuma a
„hova a gurul a dió jövőre” program volt,
melyet a polgármesterek közös megvitatása után, Szlovákia, (az egykori Felvidéki)
Diósförgepatony települése kapott meg.
Az eredményt Új Diós polgármestere, Fekecs
József hirdette ki. Diósförgepatony fogadta a
gratulációkat, és szeretettel adta át szóban a
2023. évi szívélyes meghívást településükre,
a következő /XIII./ Diós Települések Nemzetközi Találkozójára. Gál Lajos polgármester a
gyenesdiási delegáció nevében megköszönte
a vendégszeretetet, a szíveslátást és gratulált
minden „diós fellépőnek” a szereplésért, és
süteménykészítőnek a finomabbnál-finomabb
ételekért.
Zárszóul elmondhatjuk, hogy az idei talál-

Őszi kirándulás
Gaal
Osztrák testvér-településünkre, Gaal községbe Gyenesdiás Nagyközség Képviselőtestülete túrát szervez 2022. október 15-16-án
(szombat-vasárnap) a jövő évi 20 éves jubileumi ünnepség pontosítása és egy szépi őszi
kirándulás céljából.
1.) Utazás: önkormányzati támogatásból
(kisebb buszokkal, kb. 20 fő) vagy egyénileg
személygépkocsikkal.
2.) Szállás: egyéni foglalással. Szabad
helyek a következő oldalakon:
• https://www.gaal.gv.at/rasten-undschlafen.html
• www.booking.com
3.) Tervezett Program:
Szombat:

2023-ban Diósförgepatony ad otthont a Diós települések találkozójának
kozó is igazán jól sikerült, baráti hangulatú
összejövetel volt, amely valamennyi település
számára megerősítést adott a további összetartáshoz.

Ezúton köszönjük még egyszer a segítséget,
részvételt mindenkinek!
Mészáros Krisztina
programszervező

Indulás szombaton reggel
(várhatóan 7:00 órakor) a
Községháza elől. Érkezés a
kora déli órákban (Kb. 300
km, 3,5 óra-4 óra utazás).
Majd szálláshelyek elfoglalása.
Délután séta Gaal község
környékén a legfőbb nevezetességek megtekintése:
Ingeringsee és Klementi
Kapelle
Este közös vacsora és
megbeszélés. (A vacsorára Gaal község
önkormányzata vendégül látja a gyenesdiási
delegációt.)
Vasárnap:
Fakultatív programlehetőségek:
• Alpinpark Kalandpark
• VW Bogármúzeum

Visszaindulás kis buszokkal kb. 16:00 óra
körül. Érkezés Gyenesdiásra este 20:00 óra
körül.
További információ és jelentkezés:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
83/312-737/100
marketing@gyenesdias.hu
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„Katolikus közösségeink:
erősek és ellenállóak”
Gál Lajos polgármester, a képviselő-testület tagjai, hívek és érdeklődők Deák Ákos
nyugdíjba vonuló plébánost búcsúztatták
és köszöntötték Kerekes Zoltánt, Gyenesdiás,
Vonyarcvashegy és Balatongyörök új plébánosát.
Gál Lajos beszédében idézte a „Hitélet,
keresztény élet” –újság Ákos atyáról írt sorait.
Deák Ákos Ervin plébános, címzetes esperes: saját megfogalmazása szerint „kalandos papi
életet” tudhat maga mögött. Változatos szolgálatok jutottak neki, kihívások sorát élte meg, de
mosolyát, vidám alaptermészetét az idő mégsem
koptatta el. Közel 50 évnyi lelkipásztorkodása
során volt templomépítő, disznóhízlalással foglalkozó gazdálkodó, családsegítő központ vezetője, szociálisan hátrányos helyzetű emberek
lelki gondozója is többek között. És közel 20
éve már Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök, plébánosa, bevallása szerint közel
négyezer katolikus hívő lelkipásztora.
Ákos atya Zalaegerszegen született 1948.
november 10-én, és Csácsbozsokon élt hároméves koráig. Akkor Búcsúszentlászlóra költöztek, apja ott lett váltókezelő. Emlékezetes
helyszín volt ez az életében. Már gyermekként
megragadta a szakrális környezet, a kegyhely,
a ferences jelenlét, a Szent László-tisztelet. Az
őrház, amelyben laktak, a templommal szem-

Deák Ákos plébános és Kerekes Zoltán atya a képviselő testület körében.
közt állt. Édesanyjával, és nagyobbik húgával
már hároméves korától rendszeresen eljárt a
templomba. Egészen apró gyermekként kezdett ministrálni, és hamarosan TUDTA, hogy
ő is pap szeretne lenni. Az általános iskola
után az esztergomi ferences gimnáziumban,
majd a budapesti Központi Szemináriumban folytatta tanulmányait. Dr. Lékai László
akkori veszprémi püspök 1972. július 2-án
szentelte fel Búcsúszentlászlón.
Deák Ákos első kápláni állomáshelye Sümeg
volt, majd fél év után Somlóvásárhelyre, onnan
pedig Ajkára került. Később Lékai László
Nagydobszára helyezte, ahol rábízta egy általa
megkezdett templom építésének a befejezését.
„Ez a térség az egyházmegye legelhanyagoltabb része volt, az emberek nagy szegénységben
éltek”, emlékezett vissza erre az időre Ákos atya

az interjúban, ezért, az anyagiak pótlására – élve
a téesz kedvező ajánlatával –, maga is disznóhízlalással kezdett foglalkozni, a papi teendők
mellett.
1988 októberében a Karitászhoz vezetett az
útja, ahol szenvedélybetegek lelki vezetésével
kezdett foglalkozni. Hat év után viszont főpásztora hazahívta az egyházmegyébe, ahol előbb
Balatonakali és Nagyvázsony, majd 2004-ben
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök plébánosa lett.
Gál Lajos és a testület tagjai az ünnepség
végén ajándékokkal búcsúztak Deák Ákos
plébánostól, majd bemutatkozott a település
új plébánosa, Kerekes Zoltán, akit 2003-ban
szentelték fel, azóta szolgált Berhidán, Ugodon,
Balatonalmádiban, Csóton, majd 2016-tól mostanáig Pápateszéren.

2022. szeptember
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A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

időszakban is Budapesthez köthető, ezt
követően változatlanul a Balaton térség
szálláshelyei a legnépszerűbbek. Külföldi vendégek jellemzően idén ezekből
Véget ért a nyári főszezon
az országokból érkeztek a Balaton téra Balatonnál
ségbe: Németország, Szlovákia, CsehorBár pontos számok ilyenkor még nem állnak szág, Lengyelország, Ausztria.
Online szállásfoglaló oldalak adatai
rendelkezésünkre, mégis tekintsünk vissza
milyen is volt az idei turisztikai főszezon a alapján a szeptemberi és októberi fogBalatonnál. A szállásadók és szolgáltatók lalási szint is jóval magasabb, mint
az idei évben sem lélegezhettek fel, hiszen tavaly, és már a 2019-es utolsó negyeda koronavírus-járvány okozta károkat még éves számokat is túllépték. Érdemes
ki sem heverve az orosz-ukrán háború sötét ráerősíteni az őszi időszakra, melyen
fellegei árnyékolták be a tavaszi időszakot. A belül a négynapos hosszú hétvégére kimaháború közvetlen hatásaként lemondott fog- gasló a kereslet szálláshelyek és rekreáció
lalások, a szektorban erősödő munkaerőhiány iránt.
Gyenesdiáson is lesznek még vonzó progés az egyéb gazdasági tényezők megnehezítették az indulást és a tervezést. Az elmúlt ramok, rendezvények, az őszi Balaton, a terkét évhez viszonyítva jellemzően emelkedő mészet felfedezésre csábít, a térség kulturális
árak azonban nem riasztották el a vendé- és gasztronómiai kínálata pedig változatos
élményeket ígérnek.
geket. (Forrás: Turizmus.com)
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató KözSzállásadók figyelmébe:
pont (NTAK) eddigi országos adatai alapján
prognosztizálható, hogy kiemelkedő eredszálláshelyminősítés a
ménnyel zárul az idei nyár is a turizmus tekingyakorlatban
tetében. A belföldi vendégéjszakák száma
már júniusban 15 %-kal meghaladta a 2019Ajánljuk minden szállásadó figyelmébe
es rekord évet, a külföldi vendégek száma szeptember 29-én 18 órakor a Községpedig megtöbbszöröződött, köszönhetően a házán megrendezésre kerülő szakmai
korábbi lezárások teljes feloldásának. Bár a workshopunkat, akik még ezután indítják el
vendégéjszakák nagyobb százaléka a nyári a minősítési folyamatot. Vendégünk a Minő-

sítő Bizottság egyik szakértője lesz, aki a
minősítés menetéről, határidőkről, időben
javasolt ütemezésről fog beszélni, fontosabb
tudnivalókra hívja fel a figyelmet, és a már
lezajlott minősítések tapasztalatai alapján a
neuralgikus pontokra is ki fog térni. A szakmai programot természetesen kötetlen kérdezz-felelek zárja.
Éljen a lehetőséggel, hogy felkészülten
vágjon bele az újabb szakmai feladatba!
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

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Tisztelt Gyenesdiásiak! Kedves
Kultúra- és Művészetkedvelők!
A 2022-es nyár is elmúlt… Talán nem elfogultság azt állítani, hogy volt mi közül válogatni annak, aki a településen szórakozni,
töltődni, kikapcsolódni a programjainkon szeretett volna.
A Gyenesdiási Híradó legutóbbi számában a
fonalat a Korzó Estek eseményeinél tettük le,
úgyhogy most itt vesszük fel.
A háromnapos rendezvény idén a műfaji
sokszínűséget tűzte ki zászlajára. Ennek
megfelelően a nyitónapon (csütörtök)
a varázsos, misztikus múltba kalauzolt
minket a Bordó Sárkány zenekar, mikor
is középkori rock and roll partit rittyentett
a korzó új táncparkettjére. A banda elképesztő hangulatú koncertjét míves keretbe
foglalta az Anima Prizma Mozgásműhely
tüzes show-ja. Az estét a Midnight Boogie
Band frenetikus bulizenéje kerekítette le. A
pénteki napon az egyik legismertebb hazai
Queen emlékzenekar, a Crazy Little Queen
jött Gyenesdiásra. Pontosabban jött, látott,
és győzött! Egészen elképesztő tömeg gyűlt
össze a tiszteletükre, illetve azért is, hogy
egy nagyot táncoljon az örökbecsű Queenslágerekre. A koncert után a Silver Band
muzsikájára ropta a nagyérdemű.

Színpadon a Crazy Little Queen emlékzenekar
Nem gondoltuk volna – na, jó, titkon azért
reméltük – hogy a pénteki csoda fokozható.
Sőt, nem sokkal a koncert előtt a meglehetősen borongós idő miatt és a szórványos
közönség láttán erősen aggódni kezdtünk. A
Blahalouisiana azonban megcsinálta! Hangbeállásuk vége felé, mintegy varázsütésre
hömpölyögni kezdett a tömeg a piac és a
korzó között, és egyre csak jöttek a színpad
felé. Közel háromezer ember zarándokolt el
a hazai indie zenei szcéna egyik legnagyobb
reménységének bulijára. És persze nem is

akarták kedvenceiket ereszteni egykönnyen.
Leírhatatlan energiák, megismételhetetlen
hangulat jellemezte a Korzó Estek utolsó
estéjét, ahol a Fantasy zenekarnak jutott az a
„hálás” feladat, hogy ezt a magasan lévő hangulatot kellett fenntartani még órákig.
A Korzó Estek idején ebben az évben is
egy látványos, hangos és nagyszabású program szerveződött. Napközben Nemzetközi
Fafaragó Alkotótábor zajlott neves résztvevőkkel. (Ez utóbbiról külön cikkben értekezünk.)

Gyenesdiási Híradó
Augusztus 20. idejére szerveztük idén is a
tavaly elindított Diási Históriás Napok nevű
családi összművészeti programot a Diási Történelmi Emlékpark folyamatosan fejlődő
szépülő helyszínén, ismét beleágyazva az
államalapítás és az új kenyér megünneplését.
Augusztus 19-én hangolódás gyanánt csupán
egy esti programot terveztünk lebonyolítani
a park színpadán, ám az időjárás közbeszólt,
így a Községházán valósulhatott meg a Maszk
Bábszínpad Borok és dalok című előadása.
Másnap, az ünnepi program nagyrészt a (kis)
gyermekeknek, illetve a gyermekes családoknak kedvezett. A Varázshangok Játszóház
és a Fanyűvők Játszópark által kínált izgalmas foglalkoztatók sokakat vonzottak, mint
ahogy a Maszk Bábszínpad Mátyás királyról szóló frenetikus, óriásbábos előadása is.
Természetesen az idén is az új kenyér megáldása, felszelése és kóstolása képezte az
ünnepi program gerincét. Kerekes Zoltán
plébános úr áldása és Gál Lajos polgármester ünnepi gondolatai után polgármester úr
felszelte, majd kiosztotta Élet és Haza összekapcsolását szimbolizáló kovászos kenyeret.
Ezt követően megkoszorúztuk Szent István
szobrát. A színpadi műsorok sorát a Hórihorgas Hujákolók nevű gólyalábas társulat gyerekműsora zárta.
A Diási Históriás Napok étel- és italkínálatáról idén Volner Richárdék csapata gondoskodott, akik a középkort idéző kemencében
sült oldalast kínáltak az éheseknek. Mindezt
teljességgel társadalmi munkában, mi csak az
alapanyagokat és a tallérváltó segítőket (kolléganőinket) biztosítottuk mindehhez! Nagyon
köszönjük nekik az önzetlen segítséget!
Augusztusban folytattuk az áprilisban nagy
sikerrel megkezdett Így írunk MI! elnevezésű programsorozatot. Szálinger Balázs
vendége és beszélgetőtársa ezúttal Bereményi Géza író, filmrendező, színházi szakember volt. A két művész, a két irodalmár
beszélgetése az egók, a művészi ének csatározása is volt, persze szigorúan békés keretek között. A többek között Kossuth-, József
Attila- és Balázs Béla-díjas legenda mérhetetlen (rezignált) bölcsességgel és hihetetlen
éleslátással nyilvánult meg, még Balázs leg-
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Az új kenyér megáldása, felszelése és kóstolása képezte az ünnepi program gerincét

Koszorúzás Szent István szobránál

provokatívabb kérdéseit hallva is. Izgalmas,
unikális, felejthetetlen este volt!
Augusztusi kiállításunkat a hónap végén
Beke Gyöngyi festményeiből rendeztük. A
tárlatot Turi Nagy Ilona festőművész nyitotta
meg. Az esten közreműködött
Varnyu
Mariann előadóművész. Két szeptember
eleji rendezvényünkről (Szüreti Vigasságok,
Traccsparti
Geszti Péterrel) külön
cikkjeink foglalkoznak.
Szakköreink, kisközösségeink, civiljeink
már készülnek a benti
évadra! Soron következő rendezvényeink
sorát egy különálló
programajánlóban
Szálinger Balázs vendége, Bereményi Géza
tüntettük fel (legtöbb-

jükhöz már plakát is készült), így itt ezekről
külön nem szólnék. Intézményünk Facebookoldalának népszerűsége, látogatottsága szépen
nő. Már jócskán meghaladtuk a 2000 követőt!
Önök se maradjanak ki a „jóból”, hisz közösségi felületünkön keresztül teljesen naprakészek lehetnek, aktuális történéseinkről itt első
kézből értesülhetnek! Ehhez semmi mást nem
kell tenniük, mint az alábbi QR kód beolvasása
után kedvelni, „bekövetni” oldalunkat!

Nagy szeretettel várjuk Önöket őszi-téli
rendezvényeinken is! Szeretettel üdvözlöm
Önöket a JAMK összes munkatársa nevében!
Szabó Zsolt Szilveszter

2022. szeptember
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Szöveggyártó kisiparosból ikon

Traccsparti Geszti Péterrel
Geszti Péter egyik élő megtestesülése
a (poszt)modern polihisztor típusának.
Egyik, ha egyáltalán van még rajta kívül
olyan ember széles e hazában, akire
mindez ráaggatható. És ha egyáltalán rá
kell aggatni. Szüksége van-e rá? Ennek is
igyekeztünk utánajárni a Traccsparti sorozat soron következő eseményén.
Egy (popkulturális) ikon, több generáció
meghatározó, identitásformáló vezéralakja.
Aki elhatározta – és azóta tartja is –, hogy
akárhogy is alakul, akármilyen magasságokba jut is, ő bizony ember marad, morális lény, aki önazonos és konzekvens. Ilyen
és ehhez hasonló szavakkal jelentettem be
Geszti Pétert, a Traccsparti sorozat legutóbbi vendégét.
A kis hazánkban ma élő és alkotó művészek
közül az egyik legszínesebb referencia-hálóval és legsokoldalúbb tehetséggel Geszti Péter
van megáldva. Gyermekkorában (!) szinkronszínészként (Lúdas Matyi, Mézga Aladár)
indult, majd dalszövegíróként (helyesebben:
szöveggyártó kisiparos – Első Emelet) rapper-énekesként (Rapülők, Jazz+Az) lett
igazán sikeres, miközben vagyonát, befolyását, kapcsolatrendszerét reklámszakemberként, később producerként építette fel, és építi
azóta is. Meg, hát van A dzsungel könyve, és
még inkább A Pál utcai fiúk musical.
A nyolcvanas évek végi indulásától kezdve
szinte az egész pályafutása, szinte minden
megnyilvánulása – jó értelemben véve –
megosztó. Egyfelől tömegek rajonganak érte,
nemzedékek emlékezetébe vésődtek be poénjai, szójátékai, rímjei, dalai, reklámjai. Másfelől egy hangos kisebbség szinte folyamatosan

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Szeptember az ősz első hónapja. Most van
a betakarítás és a vetések ideje, mindkettő
esetben fontos az időbeni munka elvégzése.
Betakaríthatjuk az uborkát, a paprikát, a paradicsomot, a padlizsánt. Gyümölcsökből a
korai almát, és a körtét. A kései szilva fajták
beérése most történik. Szőlőben javában érnek
a csemegeszőlő fajták, és a borszőlők is.
Fontos odafigyelni a növényvédelemre, hisz
a gomba és a kártevők mellett a rovarok is
megjelentek. Most vethetjük a hónapos retket

Geszti Péter a lelkes közönséggel
hangot ad nemtetszésének. Gesztit ez utóbbi
azonban jó ideje már nem érdekli. Úgy véli
(és ezt Gyenesdiáson is több ízben megfogalmazta): „aki mindenkié, az senkié! – Nem baj,
ha megosztó vagyok, mert az azt jelenti, hogy
valami nagyon markáns dolgot csinálok!”
Ő „csupán” azt tűzte ki maga elé, mikor
nyilvánvalóvá vált, hogy milyen pályát szán
neki a sors, hogy hatást akar gyakorolni,
nyomot akar hagyni a világban. A többi nem
számít. A többi játék.
Beszélgetésünkben szó volt részben kényszerű, részben választott, több hónapos
trópusi száműzetésről, de az olvasás fontosságáról is. Úgy véli, hogy magabiztossága,
kritikai érzéke és értékítélete két dolognak
köszönhető: a sziklaszilárd szülői szeretettel
teli nevelésnek, és a rengeteg olvasásnak.
Aztán érintettük az egyre sivárabbá váló
kereskedelmi médiát, a közösségi média szellemi sivatagát is, mint ahogy munka és család
egyensúlyának „gesztis” titkáról is ejtettünk
pár szót. Péter nem rejtette véka alá – mert
nem szégyelli, sokkal inkább tanult belőlük
– zajos sikerei mellett hangos kudarcainak,
szakmai és pénzügyi vakvágányainak történetét sem.
spenótot, a sóskát és az áttelelő salátát. Szedhetjük a zöldbabot, perezselyemből metélőhagymából bátran cserepezhetünk a télre.
Gondoskodjunk a zöldség félék tárolásáról.
Volner Lajos
Itt van az ősz és vele együtt az őszi teendők is. Tujáink, fenyőink elsárgult hajtásait
vagdossuk ki, a tüneteket okozó borókaszú és
boróka tarkadíszbogár ellen Mospilan, SumiAlfa 5 plusz tapadószer kombinációjával
védekezhetünk. A letermett gyümölcsfákat
és szőlőtőkéket már most lemoshatjuk réztar-

A tervek és az álmok tekintetében tudhattunk ugyan meg néhány izgalmas részletet,
de a babona (és a titoktartási szerződés) még
egy ilyen hírességnél is nagy úr. A legutóbbi
hetek, hónapok pedig egy számára nagyon
kedves film, a Szia, Életem! promotálásával
telnek, amelynek elkészültében feleségével,
Ditz Edittel producerként bábáskodtak.
Azt, hogy a beszélgetés inspirálóra és gondolatébresztőre sikeredett, mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy az est harmadik harmadában csak úgy záporoztak a nézői kérdések!
Jó társaságban gyorsan telik az idő, így aztán
több mint két és fél óra után álltunk fel székeinkről, hogy szomorúan, de kellemesen elfáradva útjára bocsássuk Geszti Pétert. Ahogy
az elköszönéskor is kívántuk neki, most sem
kívánhatunk neki mást: minden jóból jó sokat!
A Traccsparti sorozat soron következő vendége október 5-én az erdélyi származású
Bocskor Bíborka lesz, akit a legtöbben a
Magashegyi Underground zenekar énekesnőjeként ismerhetnek. Várjuk önöket akkor is
sok szeretettel!
Szabó Zsolt Szilveszter
talmú készítmény és felszívódó szer /Folicur
Solo, Topas/ kombinációjával. Érdemes az
összeaszalódott elhalt gyümölcsmúmiákat
leszedni, és az elhalt félig letört ágrészeket
levágni.
Poloskák ellen Karate, Coragen kezelésekkel védekezhetünk. Levéltetvek ellen Pirimor,
Mospilan javasolt.
Másodvetésű cékla, tarlórépa bolhák elleni
védelme szükséges lehet /Karate Zeon,
Mospilan/ réztartalmú gombaölőszeres kezeléssel kombinálva.
Kiss Balázs
növényorvos

Gyenesdiási Híradó
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GYENESDIÁSI
FÜRDŐEGYESÜLETI HÍREK
Az elmaradt Keszegfesztiváli főzés helyett
szeptember 2-án tartottunk a diási horgásztanyán egy nyárbúcsúztató összejövetelt. Dr.
Bánhidi Péter, Lőrincz Csilla segítségével
főzött rackajuh húsából egy rendkívül finom
gulyáslevest, amely az utolsó cseppig elfogyott.
Rendezvényünkön részt vett és részletesen
beszámolt Gál Lajos polgármester úr a község
életéről és a jövő feladatairól. Az egyesület
tagjai által feltett kérdésekre kimerítő válaszokat kaptunk, melyeket köszönünk.
Másnap, szeptember 3-án részt vettünk
a szüreti ünnepségen. A bálványos présnél
(körforgalom) a gyülekezést megkönnyítette,
hogy az egyesület zászlója alatt találkoztunk. Itt, köszönet a szervezőknek, lehetőséget kaptak az idősebb egyesületi tagok egy
lovaskocsival megtenni a piac térig vezető
utat. Igyekszünk minden évben valami új,
ránk jellemző öltözékbe bújni és így tenni
színesebbé a felvonulást. Eddig már volt
amikor fürdőruhában, míg mások egyesületi
trikóban, de volt amikor békatalppal, úszószemüvegben, homokozó játékokkal, pettyes
gumilabdával, matróznak öltözve vonultunk.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

A fürdőegyesületi tagok egy jóhangulatú rendezvénnyel zárták a nyarat.
Idén hölgytagjaink úgy gondolták, hogy
legyen a jelmezünk a felvonuláson az egyesületi trikóra átvetett színes fürdőtörölköző.
Nagyon jól mutatott.
A piactéren sikerült úgy helyet foglalni,
hogy az egyesületi tagok többsége együtt
volt. Mint minden évben idén is megkóstoltuk a birkagulyást és a töltött káposztát. Csak
annyit mondhatunk, hogy fantasztikusan

finom volt. Köszönjük a főző mestereknek.
A jól sikerült nyárbúcsúztató után elköszöntünk egymástól. A tavaszi Rügyfakadás
ünnepségen találkozunk legközelebb.
Az elkövetkező hónapokra és ünnepekre
jó egészséget és sok boldogságot kívánok
minden kedves egyesületi Tagunknak.
Kovács Miklós
elnök

eltávolítani és elszállítani. Amennyiben
nem teszik meg, azokat az Önkormányzat
eltávolíttatja.
Ugyanígy kérjük a gyenesdiási nádasok
ban található illegális bejárók eltávolítását,
mert Önkormányzatunk jogi lépéseket
tehet ennek érdekében.
Mindezen intézkedések a Balaton-parti
nádasok védelmét és a vízpart rendezetté tételét szolgálják.

kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” pályázati támogatásból
elkezdődnek az Iparosok útja, és a Malom
utca aszfaltozási munkálatai.

Aszfaltozási és burkolatjavítási
munkálatok:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert TOP-1.2.115-ZA1-2016-00015 azonosítószámú „A
gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” című
projekt kivitelezési munkálatai elkezdődnek,
mely során megvalósul a Malom-árok kotrása, a Gyenesi Horgásztanya villamos felújítása akkumulátortöltő csatlakozási pontok
kiépítésével, valamint beszerzésre kerül
egy 20 m2-es szabadon álló stég. A projekt
összeköltsége: nettó 61.712.390 Ft.
A munkálatok a Malom-árok környezetében nagyobb munkaterületet érintenek,
az ide történő bejárás a munkavégzés alatt
szigorúan tilos!
A Malom-árok és környezetében található bejárók, stégek tulajdonosai szíveskedjenek azonnali hatállyal a vízi állásokat

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Szent Ilona
utcában, melyet az Önkormányzat saját költségvetéséből finanszíroz. Kérjük az ingatlan
tulajdonosokat, hogy a közmű bekötéseket az
aszfaltozás elvégzése előtt végezzék el. Az
elkészült új aszfaltburkolat későbbi felbontásához az önkormányzat nem fog hozzájárulni!
A TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00008 azonosító
számú „Gyenesdiás Nagyközség úthálózatának
kerékpárosbarát fejlesztése Algyenes-Aldiás
kerékpáros barát településrész kerékpárosbarát
fejlesztése” című pályázat keretében a két
strandot összekötő kerékpárút építési munkálatai elkezdődtek. Az építkezés során a területre
balesetveszélyes, tilos a behajtás!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
25.900.000 Ft értékben zöldterületfejlesztési
projektet valósít meg október 31-ig, melyet a
Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs
és Technológiai Minisztérium 16.835.000
Ft-tal támogat.
A zöldterületfejlesztések 5 helyszínen valósulnak meg: az Oppel Imre sétányon, a Balaton utcában, a körforgalom melletti területen,
a Dornyai – Faludi utca sarkán és a Kossuth
– Dobó utca sarkán. A projekt során a fásítás
mellett évelőágyásokat, esőkerteket, cserjesorokat hozunk létre, padokat, asztalokat, hulladékgyűjtőket helyezünk ki, valamint egy
esőbeálló, szőlőlugas és térplasztikai elemek
létesítése is megvalósul.
A projekt elnevezése: „Zöldben látjuk
a jövőt! – Innovatív zöldterület fejlesztés
Gyenesdiáson a klímavédelem érdekében”

A Széchenyi utcában a forgalom lassító
GINOP-7.1.9-17-2018-00015 számú „A küszöb lett vissza építve. Kérjük figyelmesen
Festetics örökség bemutatása és hálózatba vezessenek!

2022. szeptember

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Az utóbbi időszakokban egyre gyakrabban
előforduló nagy intenzitású esőzések, záporok következtében a belterületi csapadékvíz-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 nem megfelelő karbantartása
is komoly problémát okozhat, hiszen a karban
nem tartott vízelvezetőben felgyülemlett csapadék visszaduzzasztó hatása következtében
kifolyó vízmennyiség lakóingatlant, ill. egyéb
értékeket is veszélyeztethet.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének „A helyi környezetés természet védelméről, a település tisztaságáról” 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
mellett 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 anyagot)
a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
c) az ingatlan és a közút közötti területet
folyamatosan gondozni.

- 10 a biztonságos csapadékvíz-elvezetés érdekében végzett munkájukat megköszönjük.

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

Az árok tisztántartása és karbantartása az
árokba időközben bekerült iszap, felgyülemlett hordalék, ill. szemét eltávolítását, a
növényzet kaszálását, nyírását jelenti.
A gépjármű behajtók alatti csőátereszek
tisztítása keretében pedig a csövekbe került
iszap, törmelék eltávolítását szükséges elvégezni, úgy hogy a cső keresztmetszete teljesen szabaddá váljon.
Kérjük az érintett Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a szélsőséges időjárásra való
tekintettel, valamint esetlegesen kialakuló
csapadékvíz elöntések megelőzésére a fentebb felsorolt karbantartási, tisztítási munkákat lehetőségük szerint minél előbb elvégezni
szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a II. félévi
helyi adók pótlékmentes befizetési határideje:

Természetesen nagyon sok ingatlantulajdonos van, aki az ingatlanja előtti árokszakaszokat folyamatosan rendbe tartja, tisztítja, nekik

Egyéni vállalkozók, vállalkozások részére
az értesítés elektronikusan kerül kiküldésre,
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szol-

Adózóink figyelmébe

2022. szeptember 15.
Magánszemélyek részére adószámla kivonat évente egy alkalommal kerül kiküldésre,
mely tartalmazza a mindkét félévi befizetéshez szükséges csekkeket.

Gyenesdiási Híradó
gáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény alapján.
Az adóegyenleg bármely időpontban lekérdezhető az Elektronikus ügyintézési portálon:
https://ohp-20.asp.lgov.hu, illetve csekk a
hivatalban kérhető.
Iparűzési adó
Felhívjuk a katás vállalkozók figyelmét,
hogy a törvényi szabályozás következtében
2022.08.31-i nappal megszűnt minden
eddig tételes katás vállalkozás, és az adófolyó-számlán törlésre került az iparűzési adó
2022.09.01-től 2022.12.31-ig (8356.- Ft).
Akik továbbra is a tételes kata adózást
választják,
2022.10.15.
napjáig
változásbejelentő nyomtatványon elektronikusan be kell jelenteni az önkormányzati
adóhatóság felé, és az időarányos adót
(8356.- Ft-ot) ez alapján írjuk ismét elő.
A szüneteltetett vállalkozások esetében a
2022. évi iparűzési adó elszámolása 2023.
január 15-ig benyújtott iparűzési adóbevallás
alapján történik.
Azon tételes katás vállalkozók, akik
2022.09.01-től nem tételes iparűzési
adózás alapján fognak adózni, 2022.09.01től
2022.12.31.-ig
terjedő
időszakra
változásbejelentő nyomtatványon tudják az
adóelőlegüket bejelenteni, és 2023. május
31-ig benyújtott iparűzési adóbevallás alapján számolják el a második félévre esedékes
iparűzési adót.

Építmény és telekadó
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
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Adóhatóságánál be kell jelenteni.

Tisztelt Szálláshelyszolgáltatók!
A 2022. augusztus havi idegenforgalmi
adóbevallás benyújtási és a beszedett idegenforgalmi adó befizetési határidő 2022. szep
tember 15-i nappal jár le.
Továbbá felhívom minden szálláshely szolgáltató figyelmét, hogy aki még nem adta
le a havi IFA bevallásokat, vagy az összesített éves statisztikai bevallást, legyen szíves
mihamarabb pótolni!!!
A jövőben a szálláshelyeknek, üzemeltetési
tevékenységük folytatásához minősíttetni

Gyenesdiási Híradó
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kell magukat, és meg kell felelniük a minősítő
szervezet által közétett követelményeknek,
amely első alkalommal díjmentesen vehető
igénybe!
A már nyilvántartásba vett szálláshelyeknek a minősítési folyamatot egy egyszerű
regisztráció segítségével, a kormányrendeletben jelölt határidők szerint szükséges
kezdeményezni: szállodáknak és panzióknak

Bővebb információ a Magyar Turisztikai
Minőségtanúsító Testület honlapján érhető
el: https://szallashelyminosites.hu
Megszűnik a szálláshely-szolgáltatók kettős

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
SEPTEMBER/OKTOBER

Freitag, 23. September um 18.00 Uhr im
Gemeindehaus:
Petőfi-Verse
und
Illustrationen,
Gemeinschaftsausstellung mit herbstlichem
Thema.

Jeder ist herzlich willkommen!
Sonntag, 18. September: 11. Gyenesdiáser
Kartoffel-Tag auf dem Balatoner Fischund Kleinbauernmarkt
An diesem Tag dreht sich alles um die
Kartoffel. Zu zwei Drittel dient sie der
Weltbevölkerung als Grundnahrungsmittel,
und kaum ein anderes Gemüse kann so
vielfältig und schmackhaft zubereitet werden
wie die Wurzelknolle aus Übersee.
Stargast: Die aus vielen Rezept-Videos
bekannte Köchin Annuskám
12:00
Uhr:
Beginn
des
Kochwettbewerbs mit Hintergrundmusik
(Anmeldung erforderlich),
13:30-14:30 Uhr: Konzert des Zalaer
Jugendblasorchesters,
15:00-15.30 Uhr: Offizielle Eröffnung,
15:30-16:00 Uhr: Vaszily Zsolt (Landwirt
des Jahres) spricht mit Annuskám:
„Kartoffeln sind nicht alle gleich und können
in verschiedenen Speisen lecker zubereitet
werden”,
16:00-16:30 Uhr: Gastro-Chips, kleine
Meisterwerke,
17:30 Uhr: Konzert mit der Alma-Band,
18:45
Uhr:
Die
Gewinner
des
Kochwettbewerbs werden bekanntgegeben,
außerdem: Präsentation eines Korbes mit
Gemüse und Obst aus eigenem Anbau.
Auch die Körbe nehmen in diesem Jahr am
Wettbewerb teil. Im vergangenen Jahr waren
es 24 Körbe.
20:00 Uhr: RÁBA SOUL BLUES BAND
Auf dem Markt können Sie lokale
Kartoffelsorten kennenlernen und verkosten.
Für die Kinder gibt es im Spielhaus
viele
Spielsachen
und
spielerische
Beschäftigungen.
Sie können mit Ihrer Familie oder Freunden
am Wettbewerb mit Vorregistrierung
teilnehmen: marketing@gyenesdias.hu
Weitere Informationen: +36 83/312-737 –
Anschluss 100

2021. december 31-ig, kempingeknek, üdülőházaknak és közösségi szálláshelyeknek
2022. június 30-ig, magán- és egyéb szálláshelyeknek 2023. január 1-ig kell elvégezni.

Donnerstag, 29. September um 18.00
Uhr im Gyenesdiáser Kindergarten:
Wenn Sie über 55 sind und „in Bewegung
bleiben“ wollen, besuchen Sie uns in einer
familiären, guten Atmosphäre zu einer
leichten musikalischen Übung, die alle
Gelenke bewegt, Infos unter Tel.: 06 / 20
466 32 76
Freitag, 30. September ab 17.00 Uhr:
Käse-Einkaufstag auf dem Gyenesdiáser
Kleinbauernmarkt.
Hausgemachter
Käse und Käsespezialitäten, dazu eine
Auswahl an lokalen Weinen direkt von
regionalen Erzeugern mit ihren gesunden,
kontrollierten Produkten. Für die Kinder
gibt es im Spielhaus herbstliche kreative
Beschäftigung.
Montag, 3. Oktober um 18.00 Uhr im
Gemeindehaus: Musikalische Europareise
anlässlich des Weltmusiktages. Ein Konzert
ernster Musik - mit Leichtigkeit.
János Ludmány (Piano), Dóra Viktória Papp-Csővári (Flöte), Máté Papp
(Klarinette).
Dienstag, 4. Oktober um 17.00 Uhr:
Rentnerclub
Liebe Rentner! Der Oktober ist da, nun
beginnt wieder„unsere” Saison. Ich freue
mich, die Mitglieder des Rentnerclubs
und die neuen Rentnerinnen und Rentner
einzuladen zu können. Auch ausländische
Rentner, die in Gyenesdiás leben, sind
herzlich willkommen. Wir treffen uns
regelmäßig im Leseraum der GemeindeBibliothek (neben dem ATM). Ich freue mich
auf das Treffen mit unseren Mitgliedern und
vielen neuen Interessierten.
Tánczos
Lászlóné Clubleiterin im Ruhestand
Mittwoch, 5. Oktober um 18 Uhr im
Gemeindehaus: „Plauder-Party”
Diesmal ist Bíborka Bocskor (Sängerin
von Magashegyi Underground) zu Gast, mit
dem der Gastgeber lässig und locker über
das Leben, die Kunst und die Welt hinter den
Kulissen spricht.

2022. szeptember
adatszolgáltatási kötelezettsége, kivezetésre
kerül a fizetővendéglátó vendégkönyv vezetése!
2023. január 1-jétől elegendő lesz kizárólag
a szálláshelykezelő szoftverek pontos vezetése, és az adatok megfelelő rögzítése!!!
A turisztikai ágazat egységes adatforrása a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
(NTAK) lesz.
Donnerstag, 6. Oktober im Heldengarten:
Ein stilles Gedenken an die Märtyrer von
Arad.
Samstag, 8. Oktober beim Gemeindehaus,
Hirtenhaus und Umgebung:
72 Stunden ohne Kompromisse ... ist
eine landesweite soziale Freiwilligenaktion,
die von den christlichen Kirchen organisiert
wird. Die Aktion lädt die Jugend Ungarns
ein, gemeinsam etwas für andere und
unsere Umwelt zu tun. Große und kleine
Gruppen junger Menschen im ganzen Land
erfüllen drei Tage lang (also 72 Stunden)
öffentliche Aufgaben: Renovierung von
Einrichtungen und Spielplätzen, Reinigung
von Wäldern und Parks, Organisation
von Kulturprogrammen für verschiedene
Gemeinschaften
(Behinderte,
ältere
Menschen usw.).
Gemeindenachrichten
Zur Beachtung für unsere Steuerzahler:
Der zweite Termin für die halbjährliche
Gemeindesteuer ist am 15. September 2022.
Die Steuerrechnung wird für Privatpersonen
einmal jährlich zugestellt. Sie enthält die
Einzahlungs-Schecks für beide Halbjahre.
Für Einzelunternehmer und Unternehmen
erfolgt die Mitteilung elektronisch gemäß
Gesetz CCXXII von 2015 über die allgemeinen Regeln der elektronischen Verwaltung
und Vertrauensdienste. Der Steuersaldo kann
jederzeit im Elektronischen Verwaltungsportal eingesehen werden: https://ohp-20.asp.
lgov.hu
Im Bedarfsfall kann ein Scheck im
Steuerbüro der Gemeinde angefordert
werden.
Haus- und Grundstückssteuer beruhen
auf einer Selbsterklärung. Daher müssen
jegliche
Änderungen
bezüglich
der
Immobilie (Verkauf, Kauf, Erbschaft,
Schenkung, Landentwicklung, Landteilung,
Erweiterung bestehender Immobilien oder
Bau einer neuen Immobilie) innerhalb von 15
Tagen im Steuerbüro der Gemeinde gemeldet
werden. Formulare für Steueränderungen
finden Sie unter gyenesdias.hu/községháza/
adóügyek

2022. szeptember
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SPORT

Intersport Focitábor
Gyenesdiás
Idén is nagy sikerrel került megrendezésre
a nyári Intersport Focitábor Gyenesdiáson. A
nyolcadik rendezvényen is több mint száz
fő vett részt. A táborvezető Fejérvári Ferenc
jól ismert Gyenesdiáson és a környékbeli
labdarúgó életben és az utánpótlással
foglalkozó körökben a labdarúgást szerető
gyermekek között.
Három étkezést és rengeteg színes programot
biztosító táborban az élet már reggel fél nyolckor elkezdődött és általában 17 óráig tartott. A
foci edzések délelőtt, reggeli után kezdődtek
11 óráig, míg délután 15 órától 16.30-ig tartottak. Az alsógyenesi strandon Szabadics Csabánál a Szálka büfében került sor az ebédre,
délután szabad foglalkozás volt. Felnőtt engedéllyel lehetett pecázni, focizni és a kisebbek
homokozhattak, valamint úszhattak az edzőkkel. A pénteki táborzáráson ajándékot kaptak
a táborban részt vevők, melyet Vörös Csaba
az Intersport vezetője, valamint Farkas Csaba

Legyen sáros!

Augusztus utolsó hétvégéjén került megrendezésre a Faludi-síkon a Legyen sáros!

Az idén is, a IX. Volkswagen Bogaras
Balatoni
Nyárbúcsúztató
alkalmával
kirajzottak a „bogarasok” Gyenesdiáson
(Augusztus 25-28.)
Az eseménynek, mint az elmúlt években
a Caravan Camping adott otthont. Baráti
beszélgetések, szórakoztató programok színesítették a vidám napokat. Gyenesdiás látnivalóinak felfedezése sem maradhatott el.
Pénteken a reggeli órákban a bogarak,
buszok a Nagymezőre gurultak fel. A délutáni órákban a bogarakat hátra hagyva megtekintették a Diási Vízimalmot, majd egy
hangulatos borkóstolón vettek részt a Darnay
Pincében. Természetesen a szombati kirajzás
sem maradhatott el. Gyenesdiásról indulva
Szigliget felé vették az irányt mintegy 65-75
autóval, majd Balatongyörök-szépkilátón
át tértek vissza a kempingbe, de előtte egy
tiszteletkört is tettek a gyenesi körforgalomban. A „Bogár Tali Gyenesdiás” baráti

finanszíroztak. A korosztályokban külön edzők
foglalkoztak a gyerekekkel és különböző színű
mezt kaptak. Az idei táborban több edző és
segítő vett részt: Hajba Géza, Katona Károly,
Pergel Dávid, Beke Dániel, Kaszás Natália,

Németh Annamária és Horváth Fanni. A tábori
emlékeket fotók is megörökítették, melyekből mindenki kapott egy példányt és Borosné
Bohár Zsuzska készítette azokat.
Németh Annamária

elnevezésű Off Road találkozó. Az ország
minden részéből érkezett autósok hűek
maradtak a felhíváshoz és jól összesározták

magukat. Voltak a képen látható gyenesdiási
csapathoz hasonlóak, akikre csak kisebb autómosás várt a találkozó végén.

találkozó minden év augusztus utolsó hetében zajlik mintegy másfélszáz résztvevővel.
Az ország minden részéről érkeznek a több
mint kilencven százalékban visszatérő bogaras családok. Mi egy nagy bogaras család
vagyunk, mondta a rendezvény szervezője,
Nagy Zoltán programgazda.

Gyenesdiási Híradó
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Dr. Bácsalmási Csilla – ügyvéd

Gyenesdiás, Kossuth L. utca 27. Tel.: 06-70-777-53-19
e-mail: bacsalmasicsilla@gmail.com
Ingatlan adás-vételi,- egyesített telekalakítási,- ajándékozási szerződések, továbbá szolgalmi jogok
alapítása, végrendeletek szerkesztése, illetőleg egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben
várom továbbra is tisztelt ügyfeleimet.
Ügyfélfogadás: telefonon történt előzetesen bejelentkezés alapján (hétköznapokon 9-17 óra között)

FUVAROZÁST

VÁLLALOK 7 TONNA
ÖSSZTÖMEGIG
BILLENCS AUTÓMMAL.
Papp Levente 06 30/194-1293
Papp Lajos 06 30/501-2884

GARÁZSVÁSÁR-NYÁRI RUHÁK

Minőségi, divatos lecserélt vagy nem használt női és kislányruhák…és még néhány apróság.
Mindenkit szeretettel várok, jöjjön el megéri! Cím: Vörösmarty utca 25, Gyenesdiás • Tel: 0036 70593 2276

GOLDY

Kutyakozmetika
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva
kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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

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

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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STIHL FAFARAGÓ
Alkotótábor
2022. augusztus 11-13.
Az idei évben második alkalommal adtunk
teret Gyenesdiáson a Kárpáti Korzón a faragásnak.
Az Alkotótáborral folytatni kívántuk
Gyenesdiáson a fafaragó kultúra hagyományőrzését, ezzel is bővítve kulturális
kincsestárunk gazdag tárházát.
A munka a rönkök elhelyezésével, állításával kezdődött, majd a terület körbekerítése, kordonozása történt. Az Alkotótábor
hivatalos megnyitója csütörtök reggel volt,
majd innen egészen szombat délutánig folyt
a munka. Napközben a közönség szeme
láttára változtak át a farönkök gyönyörű
alkotásokká. A táborzáró szombat délután
volt, amikorra a kész szobrok foglalták el a
faragás helyszínét. A csodálat és az elismerés idén sem maradt el! Fafaragóink igazi
remekműveket hagytak maguk után Gyenesdiáson.
Ezúton is köszönjük a sok támogatást,
segítséget mindenkinek!
Mészáros Krisztina
programszervező

Ismét Festetics Vágta
a Faludi-síkon
Augusztus 21.-én immáron 13. alkalommal
került megrendezésre Gyenesdiáson a Nemzeti Vágta előfutama, a Nyugat-Dunántúl térségének jelentős lovasrendezvénye.
A folyamatos elővágta helyszín biztosításával
Gyenesdiás kivívta magának a legrégebbi és
leghűségesebb elővágta helyszín címet.
Az idei évben is nagy volt az érdeklődés a
nevezők részéről, így az ország minden szegletéből érkeztek versenyzők. Felnőtt kategóriában 10 versenyző állt starthoz. Kiemelkedő
volt a gyerek kategória iránti érdeklődés,
ennek köszönhetően 15 versenyző küzdött
meg a kishuszár kategóriában.

Ünnepélyes megnyitó

A fafaragó tábor résztvevői, Gál Lajos polgármesterrel
A nagyszámú közönségnek izgalmas futamokban és színes kiegészítő programokban
volt része.
A jó előkészületei munkáknak eredményeként, kitűnő minőségű pályán versenyezhettek a résztvevők, valamint a gyakorlott
szervezésnek köszönhetően gördülékenyen
és probléma mentesen zajlott le a versenynap.
A díjkiosztó eseményt követően, mindenki
elégedetten távozott és vitte országszerte
Gyenesdiás jó hírét.
Verseny eredmények:
Kishuszár kategóriában, Csemő színeiben
induló Szerencsés Szandra, valamint a Kalocsáról érkezett Czene Leila Izabella jutott be
a Nemzeti Vágta budapesti döntőibe.

Felnőtt kategóriában, első helyezést ért
el Szabó Nikolett a tavalyi Nemzeti Vágta
győztese aki Porva települést képviselte.
A Budapesten október 1-2. megrendezésre
kerülő Nemzeti Vágta döntő futamain találkozhatunk még a Festetics Vágtáról továbbjutva, Arató Barnával Bükkösd lovasával,
Botlik Fannival Alsópáhok színeiben, a
Tiszafüredről érkezett György Tamással,
valamint Varga Zoltánnal aki Gyenesdiást
képviseli ezen a rangos rendezvényen.
Ez úton is szeretnénk megköszönni a rendezőség részéről mindenkinek aki segítette
a rendezvény létrejöttét és annak zökkenőmentes és sikeres lebonyolítását.
Varga Zoltán
főszervező

Szoros versenyben a lovak és lovasaik
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis- és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90. alatt, kényelmes nagy parkolóval!
Zircről: téli tárolásra első osztályú burgonya
Balatoni Rózsa, Essme, Agate stb. napi legkedvezőbb áron
Keszthely: frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől
kézműves fagyasztott dödölle, hmm. nagyon finom
Dabronc: házi tojás, a gazda által termelt hagyományos
takarmányból
Gyenesdiás: kézműves hűtött pizzák, Komáromy Pékség,
kemencéből a polcra, friss és minőségi!
Trafik: folyó borok széles választéka, kaparós sorsjegy
V E G Y E N H A Z A I T! E G É S Z S É G É R E!
Októbertől új, téli nyitva tartás az energiahordozók
folyamatos drágulása miatt!
Részletek kidolgozás alatt!

HŐKAMERÁZÁS
Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

•É
 pületek hőtérképezése
• Nyílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

