GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2022. október XXXIII. évfolyam, 10. szám
Megjelenik: október 14-én

Programajánló
2022. október 14. péntek, 18 óra
48. gyalogezred emlékkönyveinek
interaktív bemutatója
Helyszín: Községháza
2022. október 21. péntek, 16.30
Ünnepi megemlékezés
Helyszín: Iskola és Hősök kertje
2022. október 24. hétfő, 17.30
Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája
IX. kötet bemutatója
Helyszín: Községháza
2022. október 27. csütörtök, 18 óra
Németh Ida kiállítása
Helyszín: Községháza
2022. november 5. szombat, 18 óra
25 éves a Gyenes Néptánc Együttes
Helyszín: Balaton Színház

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljes körű népszámlálást. Ez
a statisztikai adatfelvétel biztosítja a szükséges
adatok teljességét és területi részletezettségét,
olyan adatforrás, amely teljes körű képet nyújt
a népesség és a lakásállomány jellemzőiről. Ez
mellett olyan információforrás, amelyek szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a
helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos
kutatásokhoz.
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb
szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét,
a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi
CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A
népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás

– az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra,
a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre
vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.
Az adatgyűjtés három módon teljesíthető:
2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési időszak (az online kitöltött
kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja el!)
2022. október 17. és november 20. között:
számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (azon lakosok körében, akik nem töltötték ki
az online kérdőívet)
2022. november 21. és november 28. között:
pótösszeírás-polgármesteri hivatalban (azon
kimaradt lakosok körében, akik az előző két
lehetőség közül egyikkel sem éltek)

2022. november 8. kedd, 17 óra
Író-olvasó találkozó Juhász Erika íróval
Helyszín: Új Művelődési Ház
2022. november 10. csütörtök, 18 óra
Ligetplex Magyar Filmnapok
Hétköznapi kudarcok – filmbemutató
közönségtalálkozóval
Vendég: Grosan Cristina, a film rendezője
Helyszín: Ligetplex Cinema
2022. november 11. péntek, 18 óra
Találkozás Gera Zoltán
volt válogatott labdarúgóval
Helyszín: Ligetplex Cinema
2022. november 12. szombat, 17.45
Márton Nap
Helyszín: Iskola aulája
2022. november 14. hétfő, 17.30
Kardos Gy. József - Magány, vágy, pillanat
című kötetének bemutatója
Helyszín: Községháza
2022. november 21. hétfő, 18 óra
Farkas Anett és Anne Raven kötetbemutatója
Helyszín: Községháza
2022. november 25. péntek, 18 óra
Traccsparti
Vendég: Thuróczy Szabolcs színművész
Helyszín: Községháza
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
További információ: +36301349105
gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 18-20.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, és a József Attila Művelődési Ház
és Könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt

2022. október 21-én, pénteken 16:30 órakor
az 1956-os forradalom és szabadságharcról
tartandó ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra
Kárpáti János ÁAMI aulájába majd a és Hősök kertjébe.
Program:
Ünnepi műsor az iskola diákjainak részvételével, majd ünnepi beszéd, rövid műsorral
és koszorúzással a Hősök kertjében. Ünnepi beszédet mond: Varga Sz. Gábor
történelemtanár, a keszthelyi Vajda János Gimnázium igazgatója

Közreműködnek: Gyenesdiási Dalárda Gyenesdiási Népdalkör
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
gyenesdiaskultura@gmail.com
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Gyenesdiás a LIFE LOGOS
4 WATERS pályázat abszolút
nyertesei között
Sikeresen zárult a klíma alkalmazkodást és
természetes vízmegtartást ösztönző Önkormányzati Pályázati Program.
Napjainkban társadalmilag és gazdaságilag
is kiemelt jelentőségűvé vált az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás és a vízmegtartás kérdése. Már nem csak unokáink, hanem
a gyermekeink jövőjét is fenyegeti a klímaváltozás okozta extrém vízhiány, melyet idén
nyáron is mindannyian tapasztalhattunk.
A támogatási programot a víznek, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban betöltött
szerepének, a vízmegtartás fontosságának és
a víz-érték szemlélet elterjesztésének érdekében hívta életre a Belügyminisztérium
által koordinált projekt. A Pályázati Program
Magyarországon egyedülálló lehetőséget
biztosított a hazai települési önkormányzatok számára. Olyan innovatív, újszerű ötletekkel pályázhattak az önkormányzatok,
melyek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, illetve a vízvisszatartást segítik
elő, helyi, kisléptékű beavatkozások keretében. A pályázati program célja – a beruházások megvalósításának támogatása mellett – az
volt, hogy felhívja a figyelmet a kisléptékű,
természetalapú, költséghatékony megoldások

2022. szeptember 20-án került sor Budapesten az „Együttműködésben a klímatudatos
vízgyűjtő-gazdálkodásáért” című LIFE LOGOS 4 Waters keretében indított Önkormányzati
Pályázati Program díjátadó rendezvényére, ahol a nyertes önkormányzatok képviselőinek
Dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, és Kovács Lajos, a
Klímabarát Települések Szövetségének elnöke adta át az elismeréseket.
előnyeire, és rávilágítson a széleskörű részvé- támogatásra pályázhattak a LIFE LOGOS 4
telen, a helyi közösségek bevonásán alapuló WATERS projekt költségvetésében rendelkeintézkedések sikerességére.
zésre álló 100 000 euró forrásra. 36 községtől,
Az önkormányzatok minimum bruttó 700 000 6 nagyközségtől, 28 várostól, 8 megyei jogú
forint, maximum bruttó 3 500 000 forint értékű
folytatás a 4. oldalon

MEGHÍVÓ!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel
meghívja Önt és Kedves Családját
2022. október 24-én, hétfőn 17.30-ra a gyenesdiási
Községháza nagytermébe (Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.)

A Gyenes Néptánc Eg��ttes 25 éves fennállásának évfordulója,
illet�e a g�enesdiási néptáncoktatás 30. jubileuma!

című könyv ünnepélyes bemutatójára.
Köszöntőt mond: Gál Lajos polgármester

Közreműködnek: • Gyenesdiási Népdalkör • Gyenesdiási Dalárda
• Gyenes Néptánc Együttes • Gyenesdiási Nyugdíjasklub
• Kőhalmi Ágnes - Varázshangok az Egészségért Egyesület
A kötet a bemutató alkalmával, korlátozott számban, kedvezményes,
7000 forintos árban megvásárolható.
A kötet és a film elérhető online a https://www.gyenesdias.hu/hu/gyenes-info/
monografia-kotetek/9-kotet-gyenesdias-muvelodestortenete oldalon, valamint
kölcsönözhető a könyvtárból.

Belépőjeg�:

2022. november 5. 18:00
Balaton Színház Keszthely
8360 Keszthely, Fő tér 3.
1.500,- Ft
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a
l
a
v
n
eg�ö
ak m
s
c
d
maj
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További információk:
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. • Tel: 83/314-507
E-mail: gyenesdiaskultura@gmail.com

Időpont:
Helyszín:

GYE
NE

A könyvet bemutatja:
Hársfalvi György, a művelődési intézmény ny. igazgatója, a kötet szerzője
és
Hársfalvi Ákos, a Keszthelyi TV munkatársa,
a Két év mozgóképes krónikája - filmmelléklet készítője

@gyneofficial

KözKultúra
GYENESDIÁS

Gyenesdiási Híradó
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A Védett Közjóért Polgári Egyesület tisztelettel hív minden érdeklődőt
a Védett Társadalom Alapítvány alapítói,
Földi László és Földi-Kovács Andrea
az Élet védelme témájú előadására.
Helyszín: Gyenesdiás Községháza
Időpont: 2022. október 21. 18 óra
Az előadás ingyenes, de egyesületünk szívesen elfogad támogatást
a helyszínen, valamint a Takarékbank Zrt. gyenesdiási kirendeltségén
nyitott bankszámlára utalással vagy befizetéssel.
A Védett Közjóért Polgári Egyesület számlaszáma:
50466797-10003619-00000000.

Márton Nap Gyenesdiáson a Táncház és kultúra jegyében
Helyszín: Kárpáti János Általános és Művészeti Iskola Aula
Időpont: 2022. november 12. (szombat)
Első évben, de a hagyományokhoz hűen az Önkormányzat és a Köz-Kultúra
Alapítvány szeretettel várja az érdeklődőket egy vidám táncos és gasztro- kulturális
estre. A közös zenés esten elmaradhatatlan a Márton napi libapecsenye és az újbor.
A részletes program:
17.45. Vendégek fogadása
18.00. Gyerekek lampionos bevonulása, kis műsorral (gyülekező a diási templomnál 17.30-kor)
18.15. Köszöntő, kulturális értékelés, az ünnepi est megnyitása (Dongó Árpád, kuratóriumi elnök)
18.30. Márton Napi meglepetés műsor
18.45. Az újbor kóstolása, libasültek kiosztása, a közösség megáldása

Zenél: Harangláb együttes
A BATYUS rendezvényre süteményt és italt a hagyományoknak megfelelően
minden kedves résztvevőtől szívesen fogadunk. Mindenkit szeretettel várunk!
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

MEGHÍVÓ

A gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt, kedves Családját és Barátait

Németh Ida
ODAKINT – IDEBENT

című kiállításának megnyitójára!
Időpont: 2022. október 27. csütörtök, 18 óra
Helyszín: Községháza nagyterme, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
A kiállítást megnyitja: Jávorka Csaba, festőművész
Közreműködik: Bardócz L. Csaba, dalköltő
További információk:
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97.
8315
Tel: 83/314-507
E-mail: gyenesdiaskultura@gmail.com

2022. október
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folytatás a 2. oldalról

várostól és 8 fővárosi kerülettől összesen 86
pályázat érkezett be.
A nagyfokú érdeklődés minőségi pályázatokkal párosult. A felhívásra számos kiváló
megoldási ötlettel pályáztak az önkormányzatok. Néhány ezek közül: esőkertek, rönkgátak létesítése, a csapadékvíz gyűjtésére
záportározók létrehozása, csapadékvízgyűjtő edények biztosítása a lakosságnak.
Ezeket a fejlesztéseket a projekt keretében
készülő, ún. „jó gyakorlatok” gyűjteményben is bemutatjuk.
Illetve azt is jól mutatja, hogy a települések vezetői felismerték a klímaváltozás
okozta negatív hatások következményeit
helyi szinten, és látják szerepüket a hatások
mérséklésében, és az azokhoz való alkalmazkodásban. Azt gondoljuk, hogy ez nem
csupán feladatuk az önkormányzatoknak, de
lehetőség is számukra, hogy egy élhetőbb,
az éghajlatváltozás okozta szélsőségeknek
kevésbé kitett települést alakítsanak ki,
melynek a lakosságvonzó és lakosságmegtartó képességére is hatással lehetnek az
intézkedések, hiszen a természetes vízmegtartó megoldások számos egyéb járulékos
haszonnal (pl. erózióvédelem, talajvédelem,
természetes élőhelyek létrehozása és megőrzése, mikroklíma-szabályozás, és rekreációs
lehetőségek teremtése) is járnak egy település ételében.
A pályázatok szakmai kiértékelésének
folyamatában a LIFE LOGOS 4 WATERS
projektben közreműködő partner szervezetek
is bevonásra kerültek, melynek végén a projekt keretében, együttműködő szakmai szer-

LAKOSSÁGI PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
AQUA CAN BABY 210 L
ESŐVÍZGYŰJTŐ SZETTRE

Előzmény:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. május 17-én pályázatot nyújtott be a
Klímabarát Települések Szövetségének Life
Logos 4 Waters című pályázatára 100%-os
támogatás intenzitású bruttó 3.500.000 Ft
összegre esővízgyűjtő tartályok, növény-

Szeptember 28-án sajtótájékoztató keretében került bemutatásra a nyertes gyenesdiási
pályázat, melyen Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke Zoom-on
keresztül ismertette a Life Logos pályázatok részleteit és a gyenesdiási jó gyakorlatot.
Egyúttal együttműködési megállapodás született a Huminsz Kft-vel (a képen balra
Pais István, kereskedelmi ügyvezető) a pályázat keretében kiosztásra kerülő Kondisol
növénykondicionálók felhasználásáról. A pályázatot Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata a szakmailag nagy tapasztalattal rendelkező Kertbarát Körrel (a fényképen
jobb Volner Lajos, elnök) együttműködésben kívánja lebonyolítani.
vezetek delegált tagjaiból felállított Integrált
Támogató Tanács döntött a nyertesekről.
A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt költségvetésében rendelkezésre álló forrásból
(100 000 Euró) összesen 14 önkormányzat
pályázata kerülhetett támogatásra, ebből 3
település kapott 100% támogatást, köztük
Gyenesdiás.

A pályázat népszerűsége azt bizonyítja,
hogy az ilyen típusú, rugalmasabban felhasználható támogatások – még ha kis összegűek
is – remek lehetőségként szolgálnak az önkormányzatok számára a klímaváltozás okozta
negatív hatások mérséklése, és az azokhoz
való helyi alkalmazkodás terén történő cselekvésre.

kondicionálók, további palánták lakosság
körében - pályázati úton történő - kiosztásra.
A Klímabarát Települések Szövetségének
2022. augusztus 31-i értesítése alapján Bíráló
Bizottság az Önkormányzatunk által megpályázott összeg 100%-át ítélte meg.
A pályázatnak megfelelően Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata mintegy 62
db AQUA CAN BABY 210 l-es komplett
(csappal, ereszcsatorna bekötővel és talpazattal) antracit szürke színű esővízgyűjtőre kínál
a lakosság részére pályázati lehetőséget az
alábbiak szerint.
Támogatás megnevezése: Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati
alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati
koordinációval.
Támogatás tartalma háztartásonként:
1 db AQUA CAN BABY 210 l-es komplett
esővízgyűjtő szett
5 éven keresztül 1-1 liter Kondisol
növénykondicionáló
2023 tavaszán egyszeri alkalommal zöldség
és fűszernövény palánták 2000 Ft értékben a
Gyenes Kertdoki „Egy ház palántázz akcióban”
Támogatás elnyerésének módja: egysze-

rűsített kiválasztási eljárásrend a pályázatok
benyújtásának sorrendjében. A pályázatokat Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere
bírálja el legkésőbb 2022. november 30-ig.
Beadás kezdete: 2022. október 20.
Beadási határidő: 2022. november 20.
Támogatás célja: Lakossági esővízgyűjtés
és háztáji zöldségtermesztés (veteményeskert
fenntartásának) támogatása
Támogatást igénylők köre: Gyenesdiási
állandó lakos, nagykorú természetes személy.
Ingatlanonként 1 db esővízgyűjtőre lehet
pályázatot benyújtani.
Önerőt szükséges biztosítani? Nem
Pályázati feltétel:
Víztartályra azon helyi állandó lakos pályázhat, aki
saját tulajdonú kertjében a pályázat elbírálását követően vállalja, hogy 5 éven keresztül
legalább 10 m2-en idény zöldség termesztést
folytat, veteményeskertet tart fent,
vállalja, hogy az 5 év alatt minimum 10
Kertbarát Kör szakmai előadáson részt vesz,
vállalja, hogy a saját termesztésű növényekből öt éven keresztül a szeptemberi Burgonyanap keretében zajló Kerti Kosár Mustrára
termést bemutató kosarat hoz,

Gyenesdiási Híradó
vállalja, hogy öt évig az esővízgyűjtő edényt
megőrzi és használja,
vállalja, hogy 5 éven keresztül évente 1
Liter Kondisol növénykondicionáló szert
felhasznál.
Egyéb rendelkezések:
Önkormányzat a használatból eredő megrongálódásokért sem felelősséget, sem a
javításokat és eszközpótlást sem vállalja.
Amennyiben pályázó az öt év alatt a pályázati
feltételeknek és a pályázati adatlapban foglalt
vállalásainak nem tesz eleget, úgy pályázó
köteles a pályázat keretében elnyert esővíz-

„Zöldben látjuk a jövőt!

– Innovatív zöldterület fejlesztés
Gyenesdiáson a klímavédelem érdekében”
(BFT-SZK-22/2022)

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
25.900.000 Ft értékben zöldterületfejlesztési
projektet valósít meg, melyet a Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs és Technológiai Minisztérium 16.835.000 Ft-tal támogat.
Sokak örömére a fejlesztések öt különböző
helyszínen zajlanak, melynek kivitelezési
munkálatai már megfigyelhetők a településen, de a fejlesztési területek a végső képet
október végéig érik el. A projekt már másfél
éve leegyeztetetten (amelyről a legutóbbi
közmeghallgatáson is szó esett) egy komplex
tájtervezési munka után valósul meg, ezáltal
egységes fasorok, virágos bokorcsoportok,
kis vizes élőhelyek, pihenést szolgáló létesítmények, természetes anyagú térplasztikák
kerülnek kialakításra, kihelyezésre. A fejlesztendő területek kijelöléséhez kapcsolódóan a
terveztetés során arra törekedtünk, hogy egy
ökológiai zöldfolyosót hozzunk létre a település nyugati szélében a Balatontól a Faludi
utcáig. Ezen a sávon található az öt fejlesztési
területből 4, így ezzel egy összefüggő terület
alakulna ki, mely elősegíti az élőlények vándorlását, terjedését, a biodiverzitást.

-5gyűjtő szettet a megjelölt határidőn belül
önkormányzat részére visszaszolgáltatni vagy
megrongálódás esetén a pályázati értékét
önkormányzatnak visszafizetni.
Pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag az önkormányzat által összeállított adatlapon, mely letölthető a www.
gyenesdias.hu weboldal Klímabarát Település aloldaláról.
A pályázat támogatói:
LIFE LOGOS 4 WATERS LIFE 20 CCA/
HU/001604 Önkormányzati Pályázati Program
Huminisz Kft wwww.huminisz.hu
Gyenes Kertdoki
A Dobó utca és a Kossuth utcai sarki
területen egy fedett esőbeálló (paddal és
kerékpár tárolóval) kap helyet, melynek
tetején extenzív zöldtetőt alakítunk ki és
un. esőkerti kiültetéssel tesszük gazdagabbá
a növényzetet, kisállatok menedékeként
a környezetet. Az Oppel Imre sétányon
kiegészítésre kerül a meglévő fasor, évelőágyást hozunk létre, padokat, rovarhotelt
és ághulladékból készült esztétikus térelválasztókat helyezünk el, melyhez az ághulladék helyben keletkezik a település bozótos
területeinek tisztítása, fenntartása során.
A Balaton utcában is évelőkkel beültetett
esőkert kerül kialakításra, valamint az utca
nyugati szélén lévő (nem allergén, leszaporított nyár) fasort kiegészítjük, ezek közé akadálymentesen padokat és hulladékgyűjtőket
helyezünk ki. A körforgalom melletti területen, egy kisebb épített dombon a település
hegyközségi hagyományira utaló térplasztikai elemek (szőlőfürtök és felirat, mint fotópont) kerülnek kihelyezésre, a hegyközségi
múltat szimbolizáló présfedéssel összekötött
lugassal, asztalokkal és padokkal bővítjük
a pihenési lehetőséget, továbbá fák, cserjék kiültetése is megvalósul. A Dornyai
Béla és Faludi utca sarkán lévő területen
a növényzet gazdagítására további fákat és
cserjéket ültetünk, valamint a Bakonyerdő
Zrt-vel leegyeztetett, a település turisztikai
lehetőségeit szimbolizáló szoborcsoport
(erdész-vadász, turistapár, juhász, valamint
Keszthelyi-hegység állatvilága stilizációk
Móricz József fafaragó művész alkotásaiként), további látványelemként kerülnek
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További információ:
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
06 83/312-737/100,
marketing@gyenesdias.hu

elhelyezésre. Ezek a (Bakonyerdő Zrt felajánlásával és a művészek adományai révén)
a 2021-es Fafaragó verseny és a 2022-es
Alkotótábor során készültek el Gyenesdiás
részére, akárcsak a strandi és más helyeken
megjelenő településünk identitását hűen tükröző térplasztikák.

Egy másik, MTÜ által támogatott projekt
(GINOP-7.1.9-17-2018-00015) részeként a
szomszédos Faludi úti játszótér fejlesztését
céloztuk meg, egy nagyon komoly nagyjátszótéri elemmel és több kisebb játékkal.
A környezetben a terveknek megfelelően
több faragott pad kerül még elhelyezésre,
fásítással bokrok telepítésével, valamint
ivókút és kiskerítés is megvalósul a fejlesztés során.
Mindkét pályázat megvalósításával célunk
a zöldítés, vízmegtartás, árnyékolás, virágosítás, méhlegelők kialakítása mellett olyan pihenést és kikapcsolódást szolgáló eszközök és
térplasztikák megjelentetése, amely a természetes (fa)anyaghasználat mellett visszatükrözi hegyközségi múltunkat, történelmünket,
az erdő közelsége adta szimbólumokat, a természethez való kapcsolódásunkat, növelve
a település több pontján a kisebb turisztikai
gyöngyszemeink számát.
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Önkéntes faluszépítés 72 óra kompromisszum nélkül
Gyenesdiáson is
Egy országos önkéntes akcióhoz, a 72 óra
kompromisszum nélkül nevű kampányhoz
idén Gyenesdiás is csatlakozott szervezésünkben.
A 2000-ben Németországból induló
mozgalom hazánkba 2006-ben „érkezett
meg”. A kezdeményezés a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református
Egyház és a Magyarországi Evangélikus
Egyház ökumenikus összefogásában valósul
meg azóta, töretlen lendülettel, országos
hírveréssel, igaz, egyre kevesebb pénzből.
Célkitűzése egyszerű, de nagyszerű.
Lokálpatrióta felnőttek koordinálásával,
fiatalok aktív közreműködésével szépíteni,
jobbá tenni az adott települést bármilyen
önkéntes munkával, ötlettel, erősítve ezzel
az összetartozást és a helyi identitást.

A 6.A osztály lelkes csapata, osztályfőnökük Berta András

A fentiek fényében regisztráltunk, majd
meghirdettük az akciót, s láss csodát, jelentkeztek, elsőre nem is olyan kevesen! Szombatra hirdettük ugyan a munkát, de a Kárpáti
János ÁAMI diákjai – jelesül a 6.A osztály
és osztályfőnökük, Berta András péntekre
jelentkeztek be hozzánk. Iskolájuk környékén
lelkesen szedték a szemetet, gyomláltak,
lombhulladékot gyűjtöttek.
Másnap főként helyi felnőttek és néhány
fiatal, (velünk együtt összesen 14 fő) a
Pásztorház és a Polgármesteri Hivatal
környezetét szépítette. A Pásztorház előtt
egy virágoskert helyét alakítottuk ki közösen, emellett lombhulladékot és szemetet
gyűjtöttünk, a Pásztorház erősen elkorhadt
kerítését emeltük ki, gyomláltunk, kapáltunk, bokrokat metszettünk. A jókedven és a
szerszámokon túl zsíroskenyérrel és üdítővel
vendégeltük meg a szorgos segítő kezek tulajdonosait, név szerint: Dongó Árpád Istvánt,

Jubileumi Nemzeti Vágta a
Hősök terén
Az idei ünnepi Nemzeti Vágtára október
1-én és 2-án került sor Budapesten. Németh
János, Őcsény lovasa nyerte Galaxy nevű
lovával a 15. Nemzeti Vágta döntőjét a
második napon a főváros szívében. Az immár
háromszoros bajnok Németh János Temerin,
Farkaslaka, Kunadacs és Szilvásvárad lovasát győzte le a Hősök terén kialakított különleges versenypályán. A 2022 leggyorsabb
lovasa címet elnyerő tolna megyei versenyző
a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as
huszárszablyát és ötmillió forintos jutalmat
vehetett át az ünnepélyes díjátadón. Galaxy
nevű lova hátára győzelmi takarót terítet-

Együtt az önkéntes csapat
Vértesaljai Lászlót, Dancs Attilát, BuzásBelenta Rékát, Buzás Mátyást, Dancs
Leventét, Dancs Mersét, Kőhalmi Szilast,
Valentin Szilvesztert, Sándorné Kurdy
Emesét és Sándor Gyulát.

A JAMK csapatának nevében: Szabó Zsolt
Szilveszter

tek. A döntőben másodikként befutó Földes
Luca, Temerin lovasa egymillió forintos, a
harmadik helyezett Tamás Csaba, Farkaslaka
versenyzője pedig félmillió forintos jutalmat
kapott, a további két döntős, Kunadacs és
Szilvásvárad lovasa 300-300 ezer forintot
vihetett haza.
A kishuszár vágtán a döntőben Harsányi
Viktória, Békéscsaba lovasa aratott győzelmet
Kassim nevű lován Békés, Vác és Szilvásvárad lovasa előtt. A Kincsem plusz fogatvágta
döntőjében négyen álltak rajthoz, az első
helyezést Tieger Endre és ifjabb Tieger Endre
párosa ért el a Dombóvár Sütvényi ménes
színeiben. Vasárnap délután megrendezték
a nemzetközi futam döntőjét is, amelynek
győztese Szerbia lovasa, a vajdasági Ördög

Alen lett. Másodikként Szlovénia, harmadikként Magyarország lovasa, Farkas Dorottya
ért célba. A negyedik helyen Ausztria, míg
ötödik helyen az Egyesült Királyság versenyzője végzett.
A Hősök terén felállított speciális pályán
a kétnapos versenysorozat ideje alatt 60
magyarországi és határon túli terepülés lovasa
mérte össze tudását az elő- és középfutamokban. Gyenesdiás lovasa sajnos nem indult
el, de egy gyenesdiási versenyző (Nánássy
Ákos) Kelevíz képviseletében 5. helyezést
ért el. Pék László, Alsópáhokot képviselte,
ő is 5. lett a saját futamában, öregbítve Zala
megye jó hírét és a Kelet-zalai településbarátságot. Gyenesdiást képviselő kocsitolók
csapata (Berta Antónia, Vértesaljai Valéria,

Köszönjük Mindenkinek! Jövőre folytatjuk!
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Peszeszér Tina, Gál Marcell, Csiza Márton,
Jánosa Tamás) a szombati elődöntőben
kemény küzdelem árán a második helyet
szerezte meg.
A jubileumi eseményt hagyományos történelmi lovas felvonulás, 1848-as csatajelenet
és a Győri Ördöglovasok jubileumi bemutatója is színesítette. Az évforduló alkalmából a
Nemzeti Vágta idei programjai a 15-ös szám
köré szerveződtek: az esemény egyik leglátványosabb eleme volt 150 gyerek lovas felvonulása. Az idei verseny három rendkívül
bátor gyermeknek állított emléket: Tóth Imre
András kishuszár, századtrombitásnak, Simig
Rezső tüzér hadnagynak, a szabadságharc
legfiatalabb tisztjének, valamint Koroknay
Dániel tüzér, főágyús, kisdobosnak. A 15 éves
hősök az 1848-49-es harcok alatt tettek tanúbizonyságot hazaszeretetükről.

Kocsitolóink a második helyet szerezték meg

Fotó: Vértesaljai László

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Tisztelt Gyenesdiásiak! Kedves
Kultúra- és Művészetkedvelők!
Túl az első őszi hónapon és az október első
hetén, ismét lajstromba vesszük a közelmúlt
gyenesdiási kulturális eseményeit.
Utolsó idei szabadtéri rendezvényünk – már,
ami a még majdnem nyárias időben lezajlókat illeti – a Burgonyanap írásos (és képes)
beszámolóját külön cikkben találhatják.
Szeptemberi kiállításunk a hatodik őszi
tematikus tárlat is volt egyben. Az idei téma
Petőfi Sándor költészete, így a költő-fejedelem verseinek illusztrációit vártuk, számos
művészeti ágból. A poéta népszerűségét mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy harminckét alkotó félszáznál is több munkája került
végül kiállításra. Petőfi és Szendrey Júlia
kapcsolatáról Dr. Lukács Gábor egyetemi docens, a keszthelyi Szendrey Júlia
Emlékszoba gondozója tartott izgalmas és
gondolatébresztő előadást. A tárlatot Góth
Imre Árpád alpolgármester ajánlotta az
érdeklődők figyelmébe. Az esten közreműködött a Gyenesdiási Dalárda és Kovácsné
Kopfer Beatrix.

Az esten közreműködött a Dalárda és Kovácsné Kopfer Beatrix
Október 3-án megünnepeltük a Zene
Világnapját is. Ezúttal koncerttel, és nem is
akármilyennel! Zenés európai utazásként hirdettük három roppant tehetséges és képzett
zenész előadását. És nem csalatkoztunk! Dr.
Ludmány János zongoraművész, valamint
Papp-Csővári Dóra Viktória fuvolaművész
és férje, Papp Máté klarinétművész klas�szikus és kortárs európai szerzők műveiből
válogatva varázsoltak el minket a majdnem
teltházas hangversenyen.
Másnap az Országos Könyvtári Napok
programsorozatához csatlakozva Nyugdíjas

Dr. Ludmány János zongoraművész,
Papp-Csővári Dóra fuvola művész és Papp Máté klarinétművész

Klubunk tagjai 70 felett is fitten! címmel
Hegedüs Mária, a Keszthelyi Kórház
Egészségfejlesztési Irodájának vezetője
egészséges életmóddal kapcsolatos vetített
képes előadását láthatták, hallhatták. A színes,
szórakoztató prezentáció sok hasznos tanác�csal látta el idősklubunkat.
Október 6-án késő délután idén is megemlékeztünk az Aradi Vértanúk Emléknapjáról.
A megemlékezésen beszédet mondott Gál
Lajos polgármester és Hársfalvi György
önkormányzati képviselő. A műsorban
közreműködtek: a Gyenesdiási Népdalkör,

Hegedűs Mária előadása a könyvtári napon
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Intézményünk Facebook-oldala továbbra
is hasít. Növekvő népszerűségét kihasználva
a gyenesdiási Tourinform Iroda munkatársaival közösen egy lakossági kérdőívet készítettünk, annak érdekében, hogy
visszacsatolást kapjunk Önöktől munkánkat
érintően. E hasábokon keresztül is arra
biztatjuk Önöket, töltsék minél többen! De
addig se felejtsék el közösségi felületünket
az alábbi QR kód beolvasása után kedvelni,
„bekövetni”!

Az önkormányzat részéről Gál Lajos polgármester és Góth Imre
alpolgármester koszorúzott
a Gyenesdiási Dalárda, Kenesei Aurélia,
Kun Sándorné, és Stefanics Lajosné.
Októberi Traccspartinkról – melyen Bocskor Bíborka volt a vendégük – és a 72 óra
kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióról külön cikkünk foglalkozik.
Szakköreink, kisközösségeink, civiljeink
megkezdték őszi-téli évadjukat, és egy új
közösség is megkezdte rendszeres működését
az Új Művelődési Ház falai között! A Léleknemesítő Klub több mint 40 tagot számlál

a térségből, vegyes korosztályból, és főként
hölgyeket. Minden szombat délelőtt jönnek
össze, szerteágazó témákban (test és lelki
egészség, harmónia, táplálkozás, stb.) szerveznek előadásokat, közösen tornáznak, egyszóval hasznosan töltik egymás társaságában
az időt.
Soron következő rendezvényeink sorát a
címoldali programajánlóban tüntettük fel
(legtöbbjükhöz már plakát is készült), ahogy
eddig mindig.

Nagy szeretettel várjuk Önöket további őszi,
és később persze téli rendezvényeinken is!
Szeretettel üdvözlöm Önöket a JAMK összes
munkatársa nevében!
Szabó Zsolt Szilveszter

Énekesnő és édesanya –
Traccsparti
Bocskor Bíborkával
A Traccsparti sorozat októberi vendége
ismét egy különleges, izgalmas, jelenlévőket elvarázsoló személyiség volt. Bocskor
Bíborka, a Magashegyi Underground zenekar erdélyi származású énekesnője, aki nem
mellesleg két és fél éve Zsolna nevű kislányának boldog édesanyja.
Az eddigiekben megszokott pályaismertetés (minden visszakereshető a barátunk,
a Google által) és a beszélgetőpartnerként
megtapasztaltak leírása (itt pedig kön�nyen és jogosan érhet az elfogultság vádja)
helyett egyszerűen csak idézek a közönség
két tagjának véleményéből, név nélkül.
Mindkét gondolatsor tömören, de plasztikusan megfogalmazza a lényeget, íme:
„Csodás találkozás volt. Bíborka egy tündöklő személyiség, erős, mély gyökerekkel
és magasba repítő szárnyakkal. Hittel, végtelen odaadással és megható szerénységgel
járja útját, hogy sziporkázó hangjával, dallamaival és komoly üzeneteivel felemeljen
és megtartson. Mert neki <nem elég> a felszíneskedés, neves szerzőtársaival számára
végtelen az alkotói vertikum és horizont…”

Bocskor Bíborka énekesnő és édesanya
„Meghitt, lélek-emelő, varázslatos,
csoda, belső béke… ezek a szavak jutnak
eszembe a tegnapi este kapcsán. Hitet adó,
mély tartalmakat is könnyedén, érthetően,
egyedi bájjal felszínre csalogató egyéniséggel találkozhattunk, bepillantást nyerve
anyaság, hit, munka, gyökerek legmélyebb
bugyraiba…”

A Traccsparti következő vendége november 25-én pénteken 18 órától Thuróczy
Szabolcs színművész lesz. Várjuk Önöket
akkor is sok szeretettel! De csak akkor, ha
nem akarnak lemaradni egy újabb megismételhetetlen estéről.
Szabó Zsolt Szilveszter
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Óvodánkban hagyományainkhoz híven
idén is megünnepeltük a Zene Világnapját.
Vendégeink Kőhalmi Ágnes és Kőhalmi
Balázs voltak, akik ez alkalommal is elrepítették a gyerekeket változatos, interaktív
műsorukkal a zene birodalmába. Öröm volt
látni a gyerekek csillogó szemét, mosolygós
arcát.
Közösen énekeltek az elején és a végén, volt
mozgás, rövid zenés bábjáték, ismerkedés a
hangszerekkel és egy szélcsengős relaxálás.
Minden kisgyerek aktív résztvevője lehetett a
hangversenynek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
Áginak és Balázsnak az igényes, színvonalas előadásért.
Somorjai Lívia
óvodapedagógus

Autómentes nap az óvodában
Kerékpáros ügyességi napon bizonyíthattak
a gyenesdiási óvodások az Autómentes nap
keretein belül. Biciklivel, futóbiciklivel és
rollerrel, rendőri segítséggel teljesítették a
gyerekek a Bartók Béla utcában felrajzolt
és összeállított akadálypályát.
Rajtvonaltól indulva, nyilak segítségével
szlalomozhattak a gyalogos átkelőig, ahol
a közlekedési lámpa jelzésére kellett, hogy
figyeljenek. A gyerekek már jól tudják: „Állj,
ha piros! Várj, ha sárga! Indulhatsz, ha zöld
a lámpa!”
A libikókáig folytathatták tovább útjukat,
ahol a Keszthelyi Rendőrkapitányságtól
visszatérő Dongó Norbert főtörzsőrmester
segítette át az óvodásainkat. A pályát
teljesítők egy kis jogosítványt kaptak.
Az óvoda udvarán dr. Lakics Andrea

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Kedves Kertbarátok!
Bár a kert „gyümölcseit” már nagyrészt
mindenki betakarította, van teendőnk a
kertben. Letermett gyümölcsfáink, cserjéink
első lemosó permetezését elvégezhetjük
réztartalmú készítményekkel (Champion,
Rézhidroxid), vagy olajos mészkénlével
(Nevikén). Ha idén súlyos monília, varasodás volt megfigyelhető, ajánlatos felszívódó készítményt is használni, amíg a
lomb a fákon van (Folicus solo, Topas 100).
Fenyőink, tujáink a borókaszú (ami a sárgulást, majd elhalást okozhatja) ellen még
Mospilan, Karate szerekkel, tapadószer
hozzáadásával. Dísznövényeinket, ha szük-

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életének
olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti a bajokon.”
Kodály Zoltán
rendőr őrnagy és Sváb Erika rendőr százados segítségével a gyerekek ujjlenyomatot
készíthettek és egy nagyméretű kockapuzzlet
is kirakhattak.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél
hamarabb megismerkedjenek a biztonságos
és helyes közlekedés szabályaival. Próbáljuk ösztönözni őket, hogy akik a közelben
laknak, gyakrabban használják az óvodába
járásra biciklijüket, rollerjüket, hiszen ezzel
még saját környezetünket is óvjuk és sokkal
költséghatékonyabb.
Köszönjük az együttműködést a Gyenesdiási Polgárőr Egyesületnek, illetve intézményünk minden dolgozójának, akik még ezen
a napon a késő délutáni órákban sárkányhajózással zárták a programot.
Martin-Nusal Ágnes
óvodapedagógus

séges lisztharmat, rozsda ellen kezeljük le
még rézhidroxid és felszívódó gombaölőszer
kombinációjával (Amistar, Topas100). A
leandereket és fás dísznövényeket pajzstetű ellen felszívódó készítményekkel pl:
Mospilan, vagy olajtartalmú kontakt szerekkel permetezhetjük. Őszi ültetés előtt (saláta,
fokhagyma), ha szükséges talajt fertőtlenítsünk (Force 1,5G). Az elhalt, beteg növényi
részeket minden növényről távolítsuk el, ez
vonatkozik a fentmaradt, de mumifikálódott,
vagy elrothadt gyümölcsmaradványokra is.
Jó kertészkedést és jó egészséget kívánva:
Kiss Balázs
növényorvos
Októberben nagyon sok munka van a kertben. Aktuális az őszi tápanyag visszapótlás.

Dongó Norbert
főtörzsőrmester segítette
a biztonságos közlekedést

A legjobb és legolcsóbb komposzttal vagy
szerves trágyával megoldani a feladatot. Az
őszi munkák a kertben azért fontosak mert
felkészítjük a földet és a kertet arra, hogy
jövő tavasszal és nyáron bőséges termést
hozzon. A tápanyag visszapótlás fontos a
növények számára. Kiváló taktika lehet ha
a földet fehér mustármaggal vetjük be és
tavasszal ezt beássuk igy tápanyagban gazdag
földet kapunk. Aktuális időpont a fóliák
átvizsgálása, esetleges kijavítása. Gyűjtsük
össze a zöld hulladékot és komposztáljuk.
Ne feledkezzünk meg az őszi vetésekről sem.
Vethetünk hónaposretket, rövid tenyész idejű
sárgarépát, duggathatunk őszi fokhagymát,
vöröshagymát. Ne feledkezzünk meg az áttelelő saláta ültetéséről sem. Kiváló fajta a téli
vajfej.
Volner Lajos

2022. október
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MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Azt hittem, a Covid mellékhatásánál nem
lesz rosszabb, de tévedtem. Tudomásul
vettük, hogy közösségbe nem mehetünk, sőt
autóbuszba sem ülhetünk. Elfogadtuk. De
most az energiaválság áthúzta számításainkat, hiszen a múzeumok, kiállítóhelyek október közepétől zárva tartanak. Nekünk pedig
ez érzékeny pontunk, hiszen bár klubunk
nevében a „vándor” szó szerepel, mégsem
hátizsákos, erdőjáró társaság vagyunk. Kirándulásaink utcai ruhás utak, ahol Hazánk épített és természeti örökségeit keressük fel.
Így tettünk szeptemberi útjainkon is: Őszi
első útunkon Vác szépségeivel, nevezetességeivel találkozhattunk: A csodálatos
belváros, a Dunapart, majd a Kálvária szépségei, a Fehérek temploma, a Memento mori
– kiállítás, a Pannónia ház, benne a Sajdik
gyűjteménnyel, - még felsorolni is hosszú
a látnivalók sorát, amit bejártunk. Szeptember közepén aztán újra autóbuszra szálltunk, amikor az Őrség vidékére utaztunk.
Szentgotthárd megannyi kincsével várt
minket: a Pável Ágoston múzeum a szlovének életét mutatta be, majd a Városházán
a volt Ciszterci Apátság múltját és jelenét
láthattuk. Innét Szalafőre mentünk, ahol az
olajütést néztük meg, majd bekapcsolódtunk
az Őrségi Tökfesztivál programjaiba. Bár az
időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, az események feledtették velünk mindezt.
Tovább folytatva egy kicsit a fesztiválok
felkeresését, a Velemi Gesztenyefesztiválra

GYENESDIÁSI HORGÁSZ
ÉS VÍZISPORT EGYESÜLET
HÍREI
Az idei csónakos horgászversenyünk szep
tember 24.-én, enyhén szeles, de gyönyörű
napsütéses reggelen került megrendezésre.

Magyar vándoraink Vác szépségeivel és az Őrség kincseivel ismerkedtek
megyünk október közepén. Persze „csak”
ezért nem utaznánk oly messzire. Minden
utunkat megtöltjük fajsúlyosabb tartalommal
is: Ják nevezetessége a Jáki templom, ahol
várnak bennünket, de belekerült a programba
a Kámoni Arborétum, valamint Ávár Tibor
szombathelyi gyertyaöntő manufaktúrája is.
A délután már a fesztivál ideje lesz, és biztos
vagyok benne, hogy minden velünk utazó
klubtag érzi azt a figyelmet, törődést, amel�lyel odafigyelünk egymásra.
Talán ezért is jönnek sokan szívesen
velünk kirándulni. Hiszen a közösség, az
érdeklődési kör, a barátság legalább olyan
fontos, mint a látnivalók! És eljutottunk
október közepéig, a múzeumok, kiállító-

helyek zárásáig. Mit tehetünk? Például
adventi kirándulásunk helyett klubszintű,
batyus összejövetelt fogunk tartani, november 26-án (szombaton) délután, egy
nappal megelőzve Advent első vasárnapját. A pontos helyszín és időpont olvasható
lesz Klubunk honlapján is. Elég a keresőbe
beírni: „Gyenesdiási Magyar Vándor Klub.
– és minden információ a rendelkezésre áll!
Tehát szeretettel várjuk és hívjuk Klubtagjainkat (és a klubunk után érdeklődőket is) egy
olyan programra, mely kicsit visszatekint az
elmúlt időszakra és előre néz a jövőre, kissé
már ünnepi hangulatban.
Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulás szervezője -

Második helyezett:
Gombos Bence és Gombos József 6,2 kg
fogással, 3,2 kg átlaggal
Harmadik helyezett:
dr. Szalóky Jenő és id. Szalóky Jenő 3,2 kg
fogással, 1,6 kg átlaggal
Legnagyobb halat fogta:
Gombos Bence 5.8 kg-os ponttyal
Legeredményesebb ifjúsági versenyző:
Fenyvesi Zétény
A helyezést elért versenyzők értékes díjakkal és mindannyian egy finom ebéddel, egy
jó közösségi élménnyel lettünk gazdagabbak.

Közel negyven lelkes fő nevezett be és külön
öröm, hogy egy ifjúsági és egy hölgy nevezőnk is volt. (utóbbi meg is nyerte a versenyt
és megmutatta, hogyan lehet eredményesen
halat fogni). A verseny első pár csendes órája
után beindultak a kapások és többen szép
fogási eredményeket értek el.
Első helyen végzett:
dr. Nagy Ildikó 6,0 kg fogással, melyből
2 db ponty volt.

Köszönet a versenyzőknek, Túri Lászlónak
a szervezésért Rapp Zoltánnak és csapatának
a finom ebédkészítésért!
Gombos József az Egyesület elnöke a versenyeredmények ismertetése után elmondta,
hogy ebben az évben a betervezett diási tanyán
elkészült a régi csónakkikötő mederkotrása, a
200m hosszú partfalerősítése, a járófelületek

Gyenesdiási Híradó
kialakítása, valamint új oszlopokat kaptak
a csónakállások. Megköszönte a gondnok
és a tagok, társadalmi munkáját, külön
kiemelte ifj. Pál Miklóst, aki egyedül
lefestette az összes stég fa felületet, Ertl
Csabát, aki fiával és tagtársaival összefogva rendrakásban segített sokat.
Továbbiakban elmondta, hogy a gyenesi
kikötőben kicserélésre kerültek a kikötőoszlopok, nyáron megtörtént a hínárvágás
és most ősszel indul a behajózó csatorna felújítása. Ennek keretében megépül a partfalerősítés teljes hosszban. Megújul a csatorna

KLÍMA HÍREK

Hogyan vegyük rá
a családtagokat az
energiatakarékosságra?
Legkisebbek (totyogó korúak)
A környezettudatos nevelés már egészen kis
korban elkezdhető: az apró gyermekek számára szüleik cselekedete, viselkedése a követendő példa - ha a felnőttek
figyelnek energiapazarló szokásaik mérséklésére, a kicsik is
boldogan követik őket.
Kicsi és nagy gyermekek
• Kisebb gyermekeket bízzunk meg komoly feladatokkal, amiket alapvetően nem
ők csinálnak, de büszkén segítenek. Ilyen feladat lehet például az elosztók kikapcsolása
lefekvés előtt vagy a telefon
feltöltése után, a TV stand-by
üzemmódjának kikapcsolása
stb.
• Zsebpénzt kapó gyerekeket
motiválhatunk azzal, hogy az
energiamegtakarítás értékével
növeljük a zsebpénzüket.
• Ha a gyerekek észrevesznek valamilyen
pazarlást a lakásban (nem kapcsoltuk le a
lámpát, nyitva maradt az ablak, nincs letekerve a fűtés stb.), akkor szólnak és ezzel
jutalompontokat vagy jutalommatricákat
gyűjtenek, amik aztán tetszőleges darabszám
után beválthatók valamilyen apró meglepetésre, egészséges finomságra stb.
• Végezzünk kísérleteket a gyerekekkel! Ld.
nyári melegben az ablakok elsötétítésének
fontosságát megvizsgálhatjuk a csoki-kísérlettel: nézzük meg mi történik, ha a csokit
lehúzott redőnyös ablak párkányára tesszük,
illetve ha “napoztatjuk” a csokinkat ugyanezen a párkányon. Beszéljük meg az eredményt.
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világítása, energiatakarékos led lámpatestek
lesznek felszerelve, valamint a kikötő bejárata is új fényeket kap. Ezzel a munkával
• Családi közös programként elmehetünk a
gyerekekkel olyan helyekre, amelyek az általunk megspórolt dolgokról szólnak. Fontos
megismertetni velük, hogy az áram, ivóvíz,
gáz nem csak magától jön a konnektorból,
csapból és tűzhelyből, hanem sok ember sok
munkájának köszönhetően jut el a háztartásunkba. Ismertessük meg őket a folyamattal!
• Remek gyerekeknek szóló kiadványok is
vásárolhatóak energiatakarékosság, környezetvédelem témában.

A család
• Mérjük fel és írjuk össze energiapazarló szokásainkat, tudatosítsuk ezeket a
családtagokban. Jobban érthetővé teszi
életmódunk öko- és karbon-lábnyomát,
ha körülnézünk kicsit a világban: a neten
például több olyan fotósorozatot találunk,
amely a világ különböző országaiban élő
családok életébe enged bepillantást és
összehasonlítja a háztartások által fogyasztott havi élelmet, a gyerekek hálószobáit,
játékait, életkörülményeit. A képeket és
az egyes országok lábnyomaira vonatkozó
oldalakat nézegetve érdemes elgondolkodni
és összevetni családunk és hazánk karbonlábnyomát más országok és családok lábnyomával!

2022. október
egy időben kezdődik bent a kikötőben
a töltőpontok kiépítése, mely mindenki
számára lehetővé teszi majd az akkumulátorok helybeli töltését. Szeretnénk még
kitisztítani, újra járhatóvá tenni a behajózó
csatorna jobb, Keszthely felé eső partját,
valamint egy teljes mederkotrást is elvégezni.
További jó hír, hogy több évi munka eredménye alapján, nyáron megkötésre került a
mederbérleti és a kikötő bérleti szerződése. A
napokban pedig megkaptuk a kikötő fennmaradási és üzemben tartási engedélyét is.
• Szembesítsük a családot az elektromos
készülékek lemért fogyasztásával. Jó családi
program lehet például az is, ha mindenki
megtippeli, hogy melyik kisgép fogyasztja
a legtöbbet a háztartásban, ezt a fogyasztásmérővel leellenőrizzük, majd egy beszélgetés
során próbálunk más lehetőségeket keresni a
legtöbbet fogyasztó eszközök lecserélésére,
kiiktatására.
• Keressünk megoldásokat a pazarlás felszámolására. Kezdjük a leghatékonyabbal, a
példamutatással!
• Határozzunk meg felelősségi és feladatköröket a
családtagok között a fogyasztáscsökkentő megoldások kivitelezésére.
• Helyezzünk el figyelemfelhívó, takarékosságra buzdító
posztereket, rajzokat, cédulákat a megfelelő helyeken, ld.
fürdőszobatükör,
hűtőszekrény, villanykapcsoló, radiátor.
• Havi megbeszélés keretében vitassuk meg, hogy volt-e
értelme az erőfeszítéseinknek.
Kísérjük figyelemmel az elért
eredményeket tartsunk rendszeres megbeszélést a további
teendők meghatározására.
• Jutalmazás: Az odafigyeléssel, viselkedésmegváltoztatással, zöld megoldásokkal
megtakarított összeget a családra költjük (pl.
közös programra, nyaralásra) vagy olyan
beruházást valósítunk meg belőle, amivel
még energiatakarékosabbak lehetünk.
Felnőttek motiválása
• Olvassunk és tudjunk meg minél többet az
energiatakarékosság témájáról közösen.
• Karácsonykor és születésnapokon adjunk
ajándékba olyan vásárlási utalványt vagy akár
konkrét ajándékot, amivel energiát spórolhatunk (pl.: takarékos izzók, napelemes eszközök, újrahasznosított ajándékok stb.).
(Forrás és további hasznos tippek: https://
energiakozossegek.hu)

2022. október
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A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Szálláshelyminősítés-workshop
A szálláshely-szolgáltatók számára a következő kihívást a kötelező szálláshelyminősítés
jelenti. Rengeteg kérdés merül fel a folyamattal kapcsolatban mind tartalmi, mind formai
szempontból. Sokak számára a minősítési
eljárás riasztó feladatnak tűnhet a sok, néha
másodkézből származó információ hatására.
Az Egyesület a helyi szállásadók munkájának támogatására, a felmerült kérdések
megválaszolására szeptember 29-én szakmai
workshopot szervezett a Községháza nagytermében, amin a Minősítő Bizottság egyik
szakértője, Horváth István tartott előadást
a minősítés menetéről, a határidőkről és a
fontosabb tudnivalókról.
A téma jelentőségét és a program sikerességét mutatja, hogy nemcsak helyiek, hanem
környékbeli szállásadók közül is sokan éltek a
lehetőséggel, így teltházas előadás keretében
kaphattak választ a legégetőbb kérdésekre.
Előadónk nemcsak a jogszabályi keret által
meghatározott előírásokon és folyamatokon
vezette keresztül a hallgatóságot, hanem a
már lezajlott minősítések tapasztalatai alapján
is felhívta a figyelmet azokra a súlyponti
elemekre, amikre minden szállásadónak
ügyelnie kell. Érintette a pontrendszer és a
besorolási rendszer összefüggéseit, felhívva a
figyelmet arra is, hogy az adott elért pontszám
nem jelenti automatikusan a magasabb kategóriába történő besorolást. Kulcsfogalom a
100%-os megfelelőség elve, azaz egy kritérium csak akkor teljesül, ha minden lakóegységben teljesül.
Rengeteg kérdés is felmerült akár általános, akár egyedi problémákkal kapcsolatban,
amelyre meghívottaink igyekeztek választ
találni. Reméljük, hogy a résztvevők számára
sikerült megnyugtató segítséget adni a minősítési folyamathoz.

Az előadás prezentációja online is elérhető
lesz, mindaddig azonban a szallashelyminosites.
hu weboldalt ajánljuk szállásadóink figyelmébe,
ahol a minősítéssel kapcsolatos valamennyi
információ könnyen elérhető.

Kitelepülés a Nemzeti Vágta
Korzón
Településünk idén ismét bemutatkozhatott
az immár 15. jubileumát ünneplő Nemzeti
Vágtán, Budapesten. Az időjárás a rendezvénynek kedvezett, így a csupán rövid záporral megszakított napsütésben idén is rengeteg
érdeklődő kereste fel a remek hangulatú,
ünnepi eseményt. Évről-évre azt tapasztaljuk, hogy a standunkhoz mosolyogva lépő
emberek sok emléket fűznek településünkhöz, kiváló strandjainkhoz és sok esetben már
a jövő évi nyaralás tervezéséhez válogatnak
kiadványaink, szállásajánlatokat tartalmazó
prospektusunk, vagy akár túratérképeink
között.
Szombati napon, a Kocsitoló verseny előfutamában ismét megmérettettek gyenesdiási
ifjaink, akik hősies küzdelemmel az előkelő
második helyen futottak be. Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek!

Szállásadók figyelmébe!
Elindult az NTAK iránytű
Szálláshelyekre vonatkozó összesítő statisztikai és összehasonlító adatokkal segíti a
szolgáltatók piaci versenyképességének erősítését, sikeres működését legújabb fejlesztésével a Magyar Turisztikai Ügynökség. A
szálláshelyek saját NTAK felületükre belépve
saját egységre, települési és régiós szintre
vonatkozóan érhetnek el statisztikai mutatókat és összehasonlítási lehetőségeket.
Tapasztalataink alapján néhány ponton
még fenntartásokkal kell kezelni az adatokat,
azonban a fejlesztés folyamatos, így érdemes
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böngészni a felületet, amely nagyban segítheti a szolgáltatók munkáját, és hozzájárulhat
a szálláshelyek sikeresebb működtetéséhez.

Személyi változás a Tourinform
Irodában
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2022.
szeptember 29-én Közgyűlésre hívta össze
tagjait, melyen tisztségviselő választásra
került sor. Kovács Judit hosszú idő után úgy
döntött, átadja az irodavezetői és titkári
posztot. Az elnökség a döntést sajnálattal, de
tudomásul vette. Álláshirdetésre beérkezett
pályázatok közül az egyesület csapatát 6 éve
erősítő Kenesei-Bezzeg Katalin kapta meg
a bizalmat, ő veszi át október 1-től az irodavezetői és tikári feladatokat. Kollégájával,
Strausz Tamással továbbra is szívesen állnak
rendelkezésre a Tourinform Irodában, bármilyen szakmai kérdéssel kapcsolatban.
Kovács Judit, a Tourinform Iroda 2002-es
nyitása és az Egyesület 2003-as megalakulása
óta oszlopos tagja a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesületnek és Gyenesdiás település turizmusirányításának, hiszen rengeteg munkával, energiával és kreativitással járult hozzá településünk
turizmusának alakulásához. Személyében példaértékű munkaerőt, a helyi értékek ismerőjét
és képviselőjét, nagyszerű kollégát és barátot
ismertünk meg.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Kovács
Juditnak az eddigi eredményes munkát és
kívánunk neki sok sikert az új kezdethez!
Somogyi Zoltán elnök
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

Sok érdeklődőt vonzott a szálláshelyminősítés-workshop

Gyenesdiási Híradó

Egy korszak lezárul
Számomra október közepén egy korszak lezárul. Gyenesdiás turizmusának fejlesztésében
eltöltött 21 évem után átadom a Tourinform irodában és a Gyenesdiási Turisztikai Egyesületnél
betöltött irodavezetői posztomat.
Tartalmas, kihívásokkal teli évek voltak mióta
2001-ben friss diplomával idegenforgalmi
referensként kezdtem el dolgozni a Hivatalban
Szalóky Jenő polgármester úr mellett. Kezdésként vendégelégedettségi felmérést végeztem,
majd elkészült Gyenesdiás első települési weboldala. 2002-ben Gyenesdiás film forgatása
zajlott és fontos lépés volt a Tourinform iroda
megnyitása. Közben elindult a testvértelepülési
kapcsolat az ausztriai Gaal-lal, továbbá hosszas
előkészítő munka eredményeként 2003. májusában megalakult a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület. 2004 óta animáció színesíti a kínálatot
a Diási strandon, marketing terén pedig - az új
kiadványok mellett - ki kell emelni turisztikai
értékesítési rendszerünket és portálunkat (www.
gyenesdias.info.hu), mely azóta többször megújult, és máig nagyon fontos szerepet tölt be.
Komoly elismerés volt, hogy 2006-ban Egyesületünk a számtalan nemzetközi példa között
bemutatkozhatott a Turisztikai Világszervezet
(WTO) budapesti konferenciáján, illetve bekerült a szakképzési tananyagba, mint a TDM
rendszer helyi szintű modellje.
2008-ban a korábbiaknál még komolyabb és
tudatosabb szakmai munka indult: arculati kézikönyv, szlogen, turizmus fejlesztési stratégia
került kidolgozásra, és életre hívtuk a Gyenesdiás kedvezménykártyát.
Turisztikai várásokra, kiállításokra jártunk,
évről évre egyre színvonalasabb nyomtatott

Életre hívtuk a Védett
Közjóért Polgári Egyesületet
Gyenesdiáson
A húsz évvel ezelőtt megalakult polgári körök
nem pártpolitikai mozgalomként működnek, de
kiállnak a kormány mellett, összefogásban erőt
demonstrálnak. A háttérhatalommal - amely
semmibe vette a népakaratot, és célul tűzte ki a
megválasztott kormány megbuktatását - szembe
szálltak, és napjainkban is ezt teszik. A polgári
körök eszmeisége vitte utcára a békemenetben
részt vevőket, ez a polgári értékrendű közösség
a közjót és a nemzeti érdekeket szolgálja.
A polgári körök értékeinek szintet emelésével
aktivizálni szeretnénk olyan polgárokat, akik
egy keresztény, család központú, összetartó
közösségben gondolkodnak.
Hévízen ismerkedtünk meg a Védett Társadalom Alapítvány elnökével, Földi László
titkosszolgálati szakértő úrral és feleségével,
Földi- Kovács Andrea újságíró asszonnyal.
Olyan előadást hallottunk tőlük, amelyre nagy
szükségünk van: gyermekek és családok védel-
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lassan felkerült a turisztikai térképre, egyre
ismertebbé és keresetté vált.
A következő évek feladatait TDM pályázataink határozták meg, komoly lendületet adva a
település turizmusfejlesztésének. Kitáblázásra
kerültek a gyalogtúra útvonalak, touch info terminálokat telepítettünk, létrehoztuk a térségi
West-Balaton kártyát, új irodába költöztünk,
családbarát termékfejlesztési elemek valósultak meg, ajándéktárgy kínálatot alakítottunk
ki, foglalkoztató táblák készültek a település több pontjára. Térségi együttműködésben
pedig - egyebek között - kerékpáros fejlesztések
valósultak, melyhez kapcsolódóan kerékpárkölcsönzőt is nyitottunk.
A kor elvárásaihoz, vendégeink és partnereink
igényeihez igazodva évről évre változott, bővült
feladataink és szolgáltatásaink köre. Így például
marketingben egyre nagyobb hangsúlyt kapott
az online megjelenés, Vendégváró kisokos sorozatot indítottunk, rendszeres híradásainkkal
egyre többször jelentünk meg a médiában.
Számtalan további, szívemnek kedves projekt
valósult még meg, mint például a GyenEScape
kalandtúránk, a Születésnap Gyenesdiáson
akció, 7 pecsétes 7 próba játékunk, az Adventi
gesztenyesütés rendezvényünk, Bala Toni
teknősünk, a Jó reggelt Gyenesdiás napi hírlevelünk, a partnereinkkel közösen létrehozott
projektek, mint pl. a Gastro Card és a Gyenesi Íz-lelő, A hősök Gyenesdiáson nyaralnak
akciónk, valamint színvonalas kiadványaink, a
különböző szakmai rendezvények, fotózások,
forgatások, study tourok…
Izgalmas, kihívásokkal teli időszak volt. Rengeteget tanultam szakmailag és emberileg is,
fantasztikus csapatban dolgozhattam, értékes

méről, szeretetről és generációs összetartozásról, kultúránk, hitünk megőrzéséről.
„A közösség, a család, a nemzet jelentik
az élet alapjául szolgáló kötelékeket, mind
egyéni, mind társadalmi szinten.
Ellene mondunk a hagyományos értékeket agresszívan támadó, a rendet alapjaiban
felforgatni kívánó erőknek. Hiszünk benne,
hogy a hit és a szeretet erejével, a lélek tisztaságával és a hagyományban gyökerező szellemi tudással felvértezve képesek vagyunk
diadalmaskodni az anyagelvű erők felett,
akik egyre nyíltabban és erőszakosabban
kívánják kiterjeszteni a gazdasági, információs és politikai hatalmon nyugvó uralmukat.” - idézet az Alapítvány manifesztumából.
Új egyesületünk a Védett Társadalom Alapítvány szellemi és erkölcsi ernyője alatt
kíván működni. A közvetlen és elsődleges pártpolitikától távol, egyfajta szellemi
műhelyként szeretnénk dolgozni, célunk a
közösségünk és környezetünk hagyományos
összetartó erejét védeni és csiszolni.

Kovács Judit
emberi kapcsolatokkal lettem gazdagabb, és az
időnként felmerülő nehézségek ellenére számtalan felejthetetlen pillanat, projekt és eredmény
részese lehettem, amikért nagyon hálás vagyok.
Köszönöm mindenkinek, aki közös sikereinkben bármilyen szerepet játszott: az inspiráló
beszélgetésektől, a lehetőségek megteremtésén
át, a megvalósításban való együttműködésig!
Remélem és kívánom, hogy Gyenesdiás turizmusa továbbra is lendületesen fejlődjön, amihez
kreatív és sikeresen megvalósuló ötleteket,
hozzá támogató környezetet kívánok!
Az irodavezetői posztot Kenesei-Bezzeg
Katalin veszi át, aki az elmúlt 6 évben a Gyenesdiási Turisztikai Egyesületnél marketing
menedzserként több projektben bizonyított.
Forduljanak a Tourinform csapatához továbbra
is bizalommal, kollégáim készséggel állnak rendelkezésre!
Kovács Judit

Szeretnénk a leírtak szellemében olyan előadókat, beszélgető társakat invitálni községünkbe, akiktől szellemi töltekezést kapunk,
amely segíti a család szorosabb összetartozását, elmélyíti a közösség tagjainak kapcsolatát,
választ ad az aktuális kérdésekre.
Célunk az ifjúság megszólítása, a velük történő
párbeszéd kialakítása. Mindazt, amit elődeink
felépítettek a kultúra, a tudomány, a gazdaság
és a sport világában, mindannyiunk közös kincsét védeni kell, és az utókornak megmenteni.
Legyünk mindezekre büszkék, őrizzük meg, és
tegyük hozzá a magunk részét!
Szeretettel várjuk tagjaink sorába, de különösen előadásainkra azokat, akik ezzel az
értékrenddel azonosulni tudnak. Bátran érdeklődjenek, akik hisznek a jövő generációjának
tisztaságában, okos alkotó készségében. Azokat
is várjuk, akik a védelmet és a kihívást a tudomány területén keresik, vagy egyszerűen őszinte
szívvel érdeklődnek.
Dr. Gergye Miklós
elnök
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Gyenesdiási részvétel
Tóvölgyi László atya
budapesti exhumálásán

Gyenesdiás egykori, sokak által a mai
napig mélyen tisztelt Plébánosának, Tóvölgyi László „Szentatyának” és szüleinek
újratemetésére (méltó helyre történő nyugalomba helyezésére) 2022. szeptember 15-én
a Margit körúti ferences templom, kolostor
kriptájába került sor, melyen a gyenesdiási
küldöttség nevében Kerekes Zoltán Plébános
úr (László atya hajdani barátjaként), valamint
Samu Zoltán és Gál Lajos, néhai ministránsai
és Gálné Németh Ildikó vettek részt.
A megemlékezésen Várday György,
Tóvölgyi Atya egykori közeli barátja mondott beszédet, melyet teljességében teszünk
itt közzé, őrizve és tanúságot téve halhatatlan
lelkipásztori jelentőségéről nagyközségünkben.
„Tisztelt és kedves Megemlékezők, mindazok, akik szerették és becsülték dr. Tóvölgyi László gyenesdiási plébánost és szüleit!
Külön köszöntőm a Gyenesdiásról érkezett
híveket, megköszönve jelenlétüket!
Az 1950/60-as években Pasaréten, a ferences templomban és rendházban működött egy
ifjúsági pasztorációs mozgalom, egy cserkészcsapat, melyet egyik alapítójuk, Teodóz
atya után „Dózi-bandának” neveztek és a
II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja előtti
hárompapos szertartásokon szolgált az úgynevezett „arany asszisztencia”, melynek
emlékét a templomban márványtábla őrzi.
László barátom szülei, Zsuzsa néni és
Oszkár bácsi a középiskolai tanulmányok
előtt álló fiának társaságot kerestek és azt a
pasaréti ferences közösségnél megtalálták.
Jól emlékszem, 1953-ban, a templom előtti
téren mutatták be nekünk Lacit, mi befogadtuk és Ő megtalálta helyét közösségünkben,
a csoportok programjaiban, az oltárszolgá-
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latban tevékenyen részt vett. Közöttünk való- kal, ministránsokkal, akik második otthont
ban a sírig tartó barátság alakult ki, Ő volt találva szinte hazamentek a Plébániára.
esketőnk, gyermekeimet Ő keresztelte meg és Különös figyelmet fordított a templom és a
lányom keresztapja volt. Az természetes, hogy kápolna felújítására, berendezéseinek gazdaegy ifjúsági közösségben mindenkinek van gítására, biztosítva a hitélet rendezett külső
egy sajátos jellemző neve, tudtuk, Laci egy- feltételeit.
házi pályára készül, így elneveztük „SzentAz egyház felé szolgálatait maradéktalanul
atyának” és ezen a néven szólítottuk meg Őt teljesítette. Szinte folyton dolgozott. Asztalán
plébános korában is.
az írógépben állandóan befűzve volt a papírTanulmányait a budapesti piarista gimná- lap, beszédeit előre gondosan leírta és számos
ziumban majd Szentendrén a ferenceseknél tanulmányban foglalkozott a magyar vidék
végezte, a kegyesrendieknél iskolatársak hitéletével. Hagyatéka a ferencesek könyvis voltunk. A szeminárium elvégzése után tárába került, ennek a feldolgozása azonban
1964-ben Vácott szentelték fel és a Veszp- még várat magára.
rémi Egyházmegyében szolgált. Káplán,
Ars poétikájában nehéz feladatot jelentett
illetve plébános volt Murakeresztúron, Zala- a feljebbvalókkal szembeni engedelmesapátiban, Nagykapornakon, Veszprémben, ség teljesítése. Esetünkben nem az esetleges
Nagykanizsán, Marcaliban, majd 1973-ban engedetlenségről van szó, ez természetesen
Kétújfalúra, a Dráva meneti kisközségbe ellenkezne László természetével. Az akkori
került.
politikai helyzet okozott gondot, nevezetesen a
Akit az Isten nagy feladat elvégzésére szán, kádári, kommunista diktatúra Állami Egyházazt felkészíti és alkalmassá teszi erre. Ennek a ügyi Hivatalának létezése. Az ateista pártpotételnek az igazságát bizonyította a kétújfalúi litika ütközött az emberi igazságossággal. A
papi szolgálata. Az ottani közösség közö- kommunisták rossznéven vették a fiatalokkal
nye, közömbössége miatt László barátom való foglalkozást, a hitoktatást és esetenként
nem tudott látható, kézzelfogható eredményt ellenőrizték a papok szószékről elmondott
elérni. Az itten eltöltött évek „szellemi edzőtá- beszédeit is. Lászlónak bűvészmutatványt,
bort” jelentettek Számára. Azonban tapaszta- kötéltáncot kellett bemutatni, nehogy szembe
latokban gazdagodott, akarata megerősödött. kerüljön a sokszor megfélemlített egyházi
Emlékszem, családommal egy nyári iskolai elöljárókkal.
vakáció egy részét a kétújfalúi plébánián tölEmlékszem, hogy Laci egy hétköznapi este
töttük el. Laci örömmel fogadta a környeze- váratlanul feljött hozzánk. Fáradtan leült és
tének változását, érezte, tudta, a keményebb sorolta: „behívatott a hivatal…, összeszidtak,
időszaknak meg lesz majd az eredménye.
letoltak, mert a fiatalsággal foglalkoztam…,
Gyenesdiásra 1981-ben került és a 2004- megfenyegettek…, de nem engedek nekik”.
ben bekövetkezett haláláig a Balaton menti Kihallgatóikkal, vallatóikkal szemben abszonagyközség plébánosa volt. Itt már lelkierő- lút szellemi fölényben volt.
ben megerősödve, ismeretekben gazdagodva
Derűs, bölcs realizmus jellemezte. Életémaradandót és nagyot alkotott. Emlékét a ben megvalósította Bolberitz Pál teológus
diási templom falán márványtábla őrzi és professzor
klasszikus
mondását:
„a
Vonyarcvashegyen, a dombtetőn álló kápol- keresztény ember sosem optimista, sosem
nához vezető sétány az Ő nevét viseli.
pesszimista, hanem minden esetben realista,
Ars poétikáját, hivatásának vezérfonalait a következőkben lehetne összefoglalni és jellemezni. Elsősorban kapcsolat
a helybeliekkel, kapcsolat az idelátogatókkal és a nyaralókkal, valamint kapcsolat a fiatalokkal. Három különböző
érdeklődésű, felkészültségű társadalmi
csoport, mindhárom különböző megszólítást, megközelítést igényel. Azonban
László barátom nagymestere volt ennek
a feladatnak a megoldásában! Jellemző
volt, hogy vasárnaponként és ünnepnapokon a gyenesdiási templomba a közeli
városból, Keszthelyről is érkeztek hívek
szentbeszédét meghallgatni.
Megkülönböztetett figyelemmel fordult
az ifjúság felé. A plébánia ajtaja a szó
igazi értelmében nyitott volt számukra,
és mint évtizedekkel előbb Laci középiskolás korában Pasarétre ment, a gyenesi
fiatalok, lányok és fiúk úgy jöttek Hozzá,
ahogy mondták, az „atyához”. TöbbTelepülésünket Gál Lajos polgármester és
ször meglátogattam Lászlót, állíthatom,
Kerekes Zoltán plébános képviselte
minden esetben találkoztam hittanosok-
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realizmusának pedig az az alapja, hogy Jézus
Krisztus halálával és feltámadásával az egész
teremtett világot megváltotta!” Minden
tisztelt megemlékezőnek is szíves figyelmébe
ajánlom ezt a tanítást!
Ha megkérdeztem Laci barátomat „hogy
vagy?”, bölcsen válaszolt: „nem vagyok
olyan jól, mint szeretnék lenni, de sokkal
jobban vagyok annál, mint sokan látni szeretnének!”
Ha valaki László atyát tiszteletbeli ferencesnek tartaná, igen nagyot tévedne! Sokkal több
volt ennél, világi, egyházmegyés pap volt, aki
ferences lelkülettel, lelkiséggel végezte szolgálatát. Amit fiatal korában kapott a „barnacsuhásoktól”, azt maradék nélkül visszaadta
híveinek szent Ferenc tanítása szerint. Jellemző volt, hogy a gyenesdiási plébánián,
a parókiához tartozó nagy zöldterületen
évenként táborozásra vendégül látta a pasa-

VARÁZSHANGOK AZ
EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET
HÍREI
Zeneterápiás konferencia
a családok egészségéért

A Varázshangok Egyesület 2022-ben ismét
megrendezi a „Zeneterápiás konferencia a
családok egészségéért – szemléletformálás
a múlt hagyományaiban és a jövő rendszerében” elnevezésű programját. A program
minden eleme szorosan kötődik a helyi
értékeink bemutatásához – a zenei nevelés
eszközrendszerét használva. Egyesületünk
kiemelten foglalkozik a helyi művészetterápiás segítségnyújtás különböző formáival,
a korai zenei neveléssel, a gyermekek és az
ifjúság zenei oktatásával, valamint a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok zeneterápiás
fejlesztésével. Három településen, Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen és Balatongyörökön
rajzpályázatot hirdettünk két korcsoportban,
óvodáskorú gyermekek és 1-4. évfolyamos
iskoláskorú gyermekek számára. A rajpályázat címe: „Egészséges ételek - egészséges
életek.” Milyen kertet szeretnék? Olyan alkotásokat várunk, melyekben a gyermekek az
elképzelt, vagy valós kiskertjeiket rajzolják
meg, felhívva a figyelmet a fizikai és a lelki
egészségvédelem összefüggésére. A rajzpályázat eredményhirdetésére a konferencia
megnyitóján kerül sor, az elkészült alkotások
pedig kiállítás formájában lesznek a rendezvényen megtekinthetők.
A rendezvénysorozat fő eleme a zeneterápiás konferencia 2022. november
12-én, szombaton kerül megrendezésre a
gyenesdiási Községházán. Ezen a napon
Magyarországról és a határon túlról érkező
neves szakemberek tartanak előadásokat
a zenei nevelés és a speciális zeneterápiás
módszerek témájában.
Kőhalmi Ágnes elnök

- 15 réti fiatalokat, ministránsokat. Közülük nem
eggyel beszéltem is, számukra ez felejthetetlen élményt jelentett.
Röviden szeretnék szólni az exhumálás történetéről is. Az Óbudai temetőben családunk
sírboltja közel volt a Tóvölgyi család sírhelyéhez, melynek állapota az évek során egyre
jobban romlott. Felújítás helyett a ferences
rendtartomány felajánlotta, hogy a mindhárom elhunyt urnáit befogadja a Margit kőrúti
rendház kriptájába. László barátunk nyugdíjazása után Pasaréten találta volna meg
lelkipásztori szolgálatának befejező helyét,
de a gyógyíthatatlan betegség közbeszólt. Így
Ő az újra temetéssel a ferencesekhez valóban
hazatalált.
Befejezésül Szekeres János hajdani pasaréti templomigazgató egy különös megemlékezését hívom segítségül. A „Dózi-banda”
földi őrzőangyalának, Zatykó Ilonka néni
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ravatalánál így szólt a gyászolókhoz: „ezen
a helyen szokás az elhunyt lelki üdvéért imádkozni, kérve az Urat, adjon számára üdvösséget; Ilonka néni egész életében alázatosan és
szeretettel szolgálta az evangéliumi tanítást,
földi gondolkodásunk szerint Ő célba ért,
ezért most kérjük, az Úr előtt Ő imádkozzon
mindazokért, akik szerették és tisztelték és
akik most itt, körbe állják a ravatalát!” Ezt
teszem most László barátom esetében is.
Drága Zsuzsa néni, Oszkár bácsi, felejthetetlen Laci barátom, az óbudai temető árnyékos sírboltja után nyugodjatok békében a
ferences barátok között!
(Elhangzott Budapesten, az Országúti /
Margit körúti/ Ferences Plébánián 2022.
szeptember 15-én az újra temetés miséjén
és urnaelhelyezésén. Elmondta és lejegyezte
Várday György, László atya jó barátja).”
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általános iskolás gyermekeket. Remélhetőleg
az átállás zökkenőmentes lesz, és mindenki
megelégedésére fog szolgálni az új ebédlő. Az
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának intézménynek telephelyként az új ebédlőt be
Képviselő-testülete 2022. augusztus 22-én kell jegyezni.
rendkívüli ülést tartott.
2022. szeptember 5-én a képviselő-testület
A rendkívüli testületi ülést megelőzően a ismét rendkívüli ülést tartott. Az első napiKözségháza Dísztermében a Képviselő-tes- rendi pont keretében költségvetési pótigény
tület ünnepélyesen köszöntötte a nyugdíjba elbírálásáról döntött. Az újonnan létesült
vonuló Deák Ákos plébánost, illetve a szol- Művelődési Ház műszaki átadása megtörtént,
gálatát kezdő Kerekes Zoltán atyát.
azonban a használatba vételhez, az üzemelteAz első napirend keretében Rumi László és téshez a katasztrófavédelem, illetve az ÁNTSZ
Társa felajánlásáról, magánút önkormányzati előírta egy pánikzár felszerelését, aquapanel
tulajdonba fogadásáról döntött a képviselő-tes- beépítését, egy tető kiépítését az étellift fölé,
tület.
továbbá poroltó készülék beszerzését (pótmunaz üdülőhely rendjéről szóló rendeletet vizs- kák költsége:1.740.939 Ft).
gálta felül a képviselő-testület, melyben a
A második napirendi pontban a Life Logos
strandi területbérleti díjak 20 %-os emelését pályázat előfinanszírozásáról döntött a képvifogadta el.
selő-testület. (A Life Logos pályázati kiírást
A második napirend keretében Tóth Csa- – esővíz gyűjtő tartály – ld. a jelenlegi lapbáné gyógytornász helyiségbérleti kérelmét számban).
bírálta el a képviselő-testület. Nevezett most is
A 2022. szeptember 22-én megtartott
tart kezeléseket Vajda doktor úr rendelőjében, rendkívüli képviselő-testületi ülésen a képezt követően az új gyermekorvosi rendelő épü- viselő-testület az első napirend keretében a
letében üresen álló rendelőben folytatja tevé- „Gyenesdiás Bem u. 25. előtti 273 hrsz. partfal
kenységét.
stabilizációja (EBR: 530 324) építőipari kivitelezési munkálatai” tárgyában kiírt beszerzési
A harmadik napirend keretében a képvi- eljárást eredményesnek nyilvánította, az eljáselő-testület a helyi önkormányzatok szociá- rásban a legkedvezőbb árajánlat benyújtója, a
lis célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó REMOROBITIC Kft.-t (Budapest) hirdette ki
támogatás igénybevételére pályázat benyújtá- nyertesnek.
sáról döntött.
A második napirendi pontban „A Festetics
A negyedik napirendi pontban a testület a örökség bemutatását és hálózatba kapcsolákizárólagos tulajdonában lévő 1888/6, 1888/7, sát célzó termék-és infrastruktúrafejlesztés
1888/8, 1888/9, 1888/10, 1888/11, 1888/12, I. ütem” című GINOP-7.1.9-17-2018-00015
1888/13, 1888/14, 1888/19, 1888/20, 1888/21, azonosítószámú projekthez a pályázati költség1888/22, 1888/23 hrsz-ú iparterületi ingatla- vetésben szereplő 3.619.500 Ft összegű „Tarnok értékesítését határozta el. (A pályázati fel- talék” költségsor összeg kifizetését a 2022. évi
hívás közzétételre került.)
költségvetés tartalékalap terhére biztosította.
Az ötödik napirendi pontban költségvetési
A harmadik napirend keretében testület „A
pótigény jóváhagyásáról döntött a képviselő- gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejtestület. A 2022. évi költségvetés tartalékalap lesztése, turisztikai célú hasznosítása” című
terhére biztosított 1.254.321 Ft-ot a Művelő- TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015
azonosítódési Ház pótmunkálataira, továbbá a 728/67 számú projekthez kapcsolódó „Elektromos
hrsz. rendezvénytér villámvédelmének kiala- töltőpontok kiépítése” tárgyában lefolytatott
kítása, villanyszerelési munkálataira 605.612 beszerzési eljárást eredményesnek nyilváníFt kifizetését jóváhagyta.
totta, az összességében legkedvezőbb árajánA hatodik napirend keretében a „A latot adó Szaki-Vill-Plusz Kft.-vel (8314
gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fej- Vonyarcvashegy, Rákóczi F. u. 30/1.) az
lesztése, turisztikai célú hasznosítása” című „Elektromos töltőpontok kiépítése” munkálaTOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015
azonosí- tokra szerződést köt, mely összegre a pályázati
tószámú projekthez kapcsolódó Mederkot- költségvetés nyújt fedezetet.
rás feladatok ellátása tárgyában lefolytatott
A negyedik napirendi pontban a testület „A
beszerzési eljárást a testület eredményesnek gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejnyilvánította. Az összességében legkedvezőbb lesztése, turisztikai célú hasznosítása” című
árajánlatot adó BÉTA-Q Kft. 2457 Adony, TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015
azonosítóDózsa Gy. u. 5. vállalkozást nyilvánította ki számú projekthez kapcsolódó „Vízállás (stég)
nyertesnek.
kialakítása” tárgyában lefolytatott beszerA 2022. augusztus 31-én megtartott rendkí- zési eljárást eredményesnek nyilvánította, az
vüli ülésen a képviselő-testület, egyetlen napi- összességében legkedvezőbb árajánlatot adó
rendi pontként az Étkezde alapító okiratának Horváth-ép Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei
módosításáról döntött. 2022. szeptember 5. út 1) vállalkozással az „Vízállás (stég) kialanapjától az étkezde megkezdi működését az kítása” munkálatokra szerződést köt, mely
új épületben (korábbi Coop-üzlet tetőtere). Az összegre a pályázati költségvetés nyújt fedeétkezde munkaközössége teljes mértékben fel- zetet.
készült arra, hogy az új ebédlőben fogadja az
Ezt követően Polgármester úr a jelenleg
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folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatta a
megjelenteket, az alábbiak szerint:
GINOP-7.1.9-17-2018-00015		
73 307 678 Ft
A Festetics örökség bemutatását és hálózatba
kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem
Befejezés határideje: 2022.11.30
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015
61 712 390 Ft
A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható
fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása
Befejezés határideje: 2022.11.30
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00008
330 879 855 Ft
Gyenesdiás Nagyközség úthálózatának
kerékpárosbarát fejlesztése
Algyenes-Aldiás kerékpáros barát településrész kerékpárosbarát fejlesztése
Befejezés határideje: 2022.11.30
P-TF-27/2021 2
25 900 000 Ft
Zöldben látjuk a jövőt! - Innovatív zöldterület fejlesztés Gyenesdiáson a klímavédelem
érdekében
Befejezés határideje: 2022.10.31.
LG/-4/2021.K Living Gardens
3 600 000 Ft
Élőhelyek kialakítása a kertekben a
veszélyeztetett fajok védelmére
2022.12.31
530324
16 133 000 Ft
Vis Maior Bem u. 25. Partfal helyreállítás
Befejezés határideje: 2022.12.20
530323
32 539 000 Ft
Vis Maior Bem u. 33-35. Partfal helyreállítás
Befejezés határideje: 2022.12.20
3375480437
7 999 998 Ft
Leader Válaszd a hazait! Históriás napok
Befejezés határideje: 2022.12.31
MFP-KEB/2021
5 034 320 Ft
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása
Befejezés határideje: 2022.12.31
A képviselő-testület 2022. szeptember 27-én
tartotta legutóbbi soros ülését. Az első napirend keretében a képviselő-testület a 2022. évi
költségvetési rendeletét módosította. A rendeleten az időközben hozott képviselő-testületi
döntések kerültek átvezetésre.
A második napirendi pontban a hivatal
beszámolt a 2022. I. félévi gazdálkodásról.
Az eredetileg tervezett 1.039.583.760 Ft költségvetési bevételből 535.389.393 Ft folyt be
2022. június 30-áig. A módosított előirányzati
összeg 1.091.868.998 Ft, így a teljesülés rátája
49 %. Ez az érték erősen közelíti az elvárható
illetve időarányos 50%-ot.
Az Önkormányzat költségvetési bevételei 535.389.393 Ft-ot tettek ki, költségvetési
kiadásai pedig 678.144.256 Ft összegben
realizálódtak a félév végén. Összes teljesült
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bevételünk 752.835.380 Ft volt a vizsgált időszakban, összes kiadásunk pedig 906.179.845
Ft összegben teljesült pénzügyileg.
A
költségvetési
kiadások
tervezett
1.569.973.632 Ft-jával szemben az első félévi
felhasználás összege 678.144.256 Ft volt. Ez
az összes tervezett kiadás 43 %-át teszi ki.
Ez az arány az előző években is hasonló volt.
Ennek több oka is van: év eleji – költségvetés hiányában – visszafogott gazdálkodás,
meggondolt költséggazdálkodás a központi
elvonások miatt, egyes pályázatok elhúzódó
megvalósulása.
A harmadik napirend keretében a
Bakonyerdő Zrt. tájékoztatója a településen
végzett fejlesztésekről szóló tájékoztatóját tárgyalta a képviselő-testület.
A Természet Háza mellett megvásárolt területen kerékpárosoknak, vándortáboroknak
biztosítanak helyet. A 2014-2020 között meghirdetett pályázatok közül a GINOP-7.1.2
pályázati kiírásban vesznek részt, a konzorciumvezető a Magyar Természetjáró Szövetség.
A Bakonyerdő Zrt. a „Bakancsos barangolás
Bakonytól a Balatonig” című, GINOP-7.1.215-2017-00021 pályázatban konzorciumi tag.
A pályázat a megvalósítási szakaszban van.
Gyenesdiás települést kettő elem érinti, a
Nagymező erdei pihenő felújítása megtörtént,
a Festetics turistaút kialakítása lezárult. A Festetics kilátó szerkezeti megerősítése megtörtént, a Kilátót átadták a látogatóknak.
A felsorolt fejlesztések, az Állatparknál
elkészült aszfaltozott útszakasz, a Nagymező
rendkívül magas látogatottsága, indokolta azt
az elképzelést, hogy az egyes elemeket szerves
egységbe kapcsoló, egész napos elfoglaltságot
adó létesítmény együttes jöjjön létre, így ala-

kult ki a Festetics Imre Élménypark.
Ezt az elhatározást követve kezdeményeztük
egyeztetést a Zala Megyei Közgyűlés elnökénél, Dr. Pál Attilánál, hogy a támogassa a TOP_
Plusz-1.1.4-21 „Aktív turizmus fejlesztése”
című pályázat előkészítése kapcsán elképzeléseinket, amelynek keretében hálózatosan
összekapcsolnánk az egyes turisztikai elemeket. Ebben a pályázatban kiemelt és központi
szerepet kap Gyenesdiás. Az elképzelések
a kerékpáros aktív turisták megszólításával,
időtöltésüknek infrastrukturális támogatásával
szolgálná a település fejlődését.
A természet Házában ismét elérték a járvány
előtti látogató számot, annak ellenére, hogy
jelentősen megemelték a belépő árakat. Karszalagos rendszer került bevezetésre, a létesítmény mindenki megelégedésére működik.
Természet Háza Látogatóközpontban újdonságként VR szoba nyílt. A VR technika vívmányának köszönhetően, egy különleges
élményvilágon keresztül a „természet ölelésében” elnevezésű programban a Batsányi
kilátó körpanorámáját és a Kis-Balaton világát
ismerhetik meg „testközelből” a látogatók.
A negyedik napirendi pontban a helyi
szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.)
önkormányzati rendelet módosítására került
sor. A támogatási rendszert a helyi viszonyokhoz mérten, a településen élők rászorultságára
tekintettel kell megállapítani, ezért a helyi
rendelet alkalmazásának tapasztalatait folyamatosan vizsgáljuk, mely kiterjed az eljárási
szabályok és a meglévő támogatási formák
hatékonyságának értékelésére is.
Az ötödik napirend keretében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő

csatlakozásról, valamint Szabályzat elfogadásáról döntött a képviselő-testület, továbbá a
fiatalok támogatására a 2023. évi költségvetésben 1.500.000 Ft előirányzatot képzett az
Önkormányzat.
A hatodik napirendi pontban az „AQUA
CAN BABY 210 literes esővízgyűjtő szettre”
történő pályázati felhívás jóváhagyásáról döntött a képviselő-testület. (A pályázati felhívást
ld. a jelenlegi lapszámban.)
A hetedik napirend keretében a testület az
ipaterületen lévő önkormányzati ingatlanok
megvásárlására benyújtott pályázatról döntött.
A pályázat ismételten kiírásra kerül, folyamatos benyújtási lehetőséggel.
A nyolcadik napirendi pontban a képviselőtestület a Dornyai Béla úti nyomásfokozó létesítéséhez szükséges telekalakításról döntött a
képviselő-testület.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött az algyenesi Lídó Strand vendéglátó
egységeinek földhasználati szerződése jóváhagyásáról.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

A támogatást egy lakóingatlanra egy személy
igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő
személyek és háztartások számától.
A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2022.
október 20. napjáig.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemhez csatolni kell a háztartásban
élők egy havi nettó jövedelemigazolását.
A kérelemhez szükséges nyomtatvány és
bővebb tájékoztatás a Gyenesdiási Közös
Önkormányzati Hivatalban kérhető illetve
letölthető a https://www.gyenesdias.hu/hu/
kozseghaza-gyenesdias/ugyintezes/szocialisugyek/szocialis-tuzifa-tamogatas weboldalról.

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
„A” típusú pályázatát a felsőoktatási hallgatók számára és
„B” típusú pályázatát a felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni kívánó fiatalok számára.

Szociális célú tüzelőanyagtámogatás
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2022. évben a szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó pályázatra tűzifa
vásárlásához szükséges vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának
szabályait a 10/2020.(IX:30.) önkormányzati
rendeletében állapította meg.
Az önkormányzati rendelet alapján szociális
célú tűzifára az a személy jogosult:
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
375%-át (106 875 Ft-ot), egyedül élő, illetve
gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
475%-át (135 375 Ft-ot).
a háztartás fatüzelésre alkalmas berendezéssel rendelkezik.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi forduló

Pályázati felhívás
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
a Kulturális és Innovációs Minisztériummal
együttműködve a 2023. évre kiírja a

A képviselő-testület soron következő ülését
2022. október 25-én, 18:00 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.) Tájékoztató a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól
2.) Beszámoló az idegenforgalmi idény
tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület beszámolója
3.) Beszámoló a Gyenesdiás Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről
4.) Beszámoló a Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata Étkezdéje tevékenységéről
A képviselő-testületi ülések továbbra is
nyilvánosak!

A pályázatot kizárólag az EPER-Bursa
rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban, a kötelező mellékletekkel együtt lehet
benyújtani a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
A pályázói regisztráció és a pályázat
önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2022. november 3. (csütörtök)
A pályázati dokumentumok az alábbi
linken elérhetőek: https://gyenesdias.hu/hu/
kozseghaza-gyenesdias/ugyintezes/szocialisugyek/bursa-tamogatas
A pályázati kiírásról felvilágosítást telefonon,
e-mailben vagy ügyfélfogadási időben személyesen Rajkiné Pintér Judit igazgatási ügyintéző nyújt.

2022. október
Elérhetőségek:
Telefon: + 36 83/312-737/214
E-mail: igazgatas@gyenesdias.hu
Cím: Gyenesdiási Közös Önkormányzati
Hivatal 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 1.
emelet 12-es szoba.

Aszfaltozási és burkolatjavítási
munkálatok:
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!
GINOP-7.1.9-17-2018-00015 számú „A Festetics örökség bemutatása és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés
I. ütem” pályázati támogatásból elkezdődnek
az Iparosok útja, és a Malom utca aszfaltozási
munkálatai.
Felhívás házszámtábla kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában
problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a házszámok hiányos, nem megfelelő,
nem kellőképpen látható feltüntetése miatt.
Több ingatlanon a házszámok egyáltalán nem
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató
munkáját.
Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni!
A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon kell
elhelyezni.
Kérjük, saját és mások érdekében is helyezzenek ki épületükre házszámtáblát.

Zöldhulladék szállítás
Településünkön az idei évben az utolsó alkalommal lesz házhoz menő zöldhulladék szállítás:
2022. november 14.
A falevél és a levágott fű csak 100 %
lebomló PLA jelzésű (növényi keményítőből
előállított) zsákban helyezhető ki.
Maximum 25 kg/zsák súlyhatárig, az 1

Volkszählung 2022
Gemäß Gesetz Nr. CI/2018 wird in Ungarn
die Volkszählung 2022 durchgeführt. ALLE
Bürger sind verpflichtet, in der Zeit vom 1. –
16. Oktober 2022 per Internet-Fragebogen

- 18 méternél nem hosszabb ág- és fanyesedéket
kötegelve ingyenesen elszállítja a közszolgáltató.
A hulladékszállító cég az ömlesztett, nem
megfelelően kihelyezett ágnyesedéket és a
nem lebomló zsákban kihelyezett zöldhulladékot nem szállítja el. A közszolgáltató által
otthagyott hulladék elszállításáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia, amennyiben ezt
nem teszi meg, közigazgatási bírság kerülhet kiszabásra. A zöldhulladék szállítást csak
magánszemélyek vehetik igénybe.
Bármely kereskedelmi forgalomban lévő 100
%-ban biológiailag lebomló PLA jelzésű zsák
használható.

Lomtalanítás
Településünkön az idei évben a lomtalanítás
november 07-én lesz. A lomtalanítás alkalmával a feleslegessé vált holmikat kérjük, rendezetten helyezzék ki.
A közszolgáltató tájékoztatója a lomtalanításról:
A lomhulladékot kérjük reggel 6:00 óráig a
portálok elé, a hidakra kihelyezni szíveskedjenek. Fontos, hogy a hulladékok rendezett
módon kerüljenek kihelyezésre, vagy kötegelten, vagy zsákokban helyezzék el azokat.
Kollégáink a földről ömlesztett formában
hulladékot nem szállítanak el! A kihelyezésre kerülő tárgyak esetében jelezni kívánjuk,
hogy a hulladékgyűjtő gépjármű méreteit
(hosszúságát) nem haladhatja meg, azok
elszállítását nem tudjuk vállalni.
Nem helyezhetők ki a következő anyagok:
- építési törmelék
- állati tetem
- zöldhulladék
- kommunális hulladék
- veszélyes hulladék (akkumulátor, festékes
doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem stb.)
Ruhaneműk, bútorok, 4 autógumi/háztartás
stb. elszállítását társaságunk elvégzi. Kérjük,
hogy a feleslegessé vált tárgyakat a forgalom
akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni! Csak lakossági hulladék elszállításra
kerül sor, a közületi ügyfelek hulladékot nem
helyezhetnek ki!
Segítő közreműködésüket megköszönve,
tisztelettel:
ZALAISPA Nonprofit Zrt.
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dék) gyűjtést szervez, amely során a lakosság
ingyen leadhatja háztartásában összegyűlt ehulladékát.
Az e- hulladékgyűjtés ideje: 2022. november 7. (hétfő) 8:00-16:00-ig
Az e- hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Gyenesdiás Hunyadi utcai parkoló
(temető mellett)
2022. november 07-én (hétfő) Önkor
mányzatunk vasgyűjtést szervez, melynek
bevételét az iskola és óvoda támogatására, fejlesztésére fordítjuk. Kérjük a lakosokat, hogy a
vashulladékot ne helyezzék ki az utcára, az
önkormányzat dolgozói felkeresik Önöket,
és kizárólag részükre adják át a feleslegessé
vált vashulladékot.
Akinek felesleges vashulladéka van, az
jelezze a Közös Önkormányzati Hivatal a
Műszaki Csoportjánál legkésőbb 2022. november 4-ig az 516-000 telefonszámon.
Az idei évben lehetőség lesz autógumik
külön leadására szintén 2022. november
07-én 8:00-16:00-ig. A gumiabroncsok számára külön konténer lesz elhelyezve az e-hulladék gyűjtő konténer mellett. (Hunyadi
utcai parkoló).

Gyenesi Horgásztanya
és Malom árok
Az előző számunkban részletezett TOP
pályázat munkálatai mindkét helyszínen megkezdődtek. A Malom ároknál 2022.10.03.-án
megtörtént a munkaterület átadás.
A munkálatok a Malom-árok környezetében
nagyobb munkaterületet érintenek, az ide történő bejárás a munkavégzés alatt szigorúan
tilos! A Gyenesi Horgásztanya és a Gyenesi
Lídó strand (Oppel Imre sétány) 2022. október 06-tól munkaterület.

Önkormányzatunk lakossági elektromos
és elektronikai hulladék berendezés (e-hulla-

A Malom-árok és környezetében található
bejárók, stégek tulajdonosai szíveskedjenek
azonnali hatállyal a vízi állásokat eltávolítani
és elszállítani. Amennyiben ez nem történik
meg Önkormányzatunk a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi kirendeltségével együttműködve az engedéllyel
nem rendelkező stégeket és illegális bejárókat
eltávolítja.
Ugyanígy kérjük az eltávolítását és ugyanígy
járunk el a gyenesdiási nádasokban található
illegális bejárókkal/stégekkel is!
Mindezen intézkedések a Balaton-parti nádasok védelmét és a vízpart rendezetté tételét
szolgálják!

Auskunft zu geben, und zwar jede Person,
die in Ungarn lebt, auch ausländische
Staatsangehörige, die sich seit mindestens 3
Monaten in Ungarn aufhalten. Ausführliche
Informationen über die Volkszählung sowie
den Fragebogen erhalten Sie in englischer und

ungarischer Sprache auf der Webseite www.
nepszamlalas2022.hu.
Wer von KSH Központi Statisztikai Hivatal
bereits einen Brief mit seinem 12-stelligen
Zugangs-Code erhalten hat, kann damit auf
der Webseite belepes.nepszamlalas2022.hu

Elektronikai hulladékgyűjtés és
vasgyűjtés
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direkt auf seinen personifizierten Volks
zählungsfragebogen zugreifen.
Ein
Teil
der
Fragen
wird
im
WOHNUNGSFRAGEBOGEN beantwortet,
während die
PERSONENFRAGEBÖGEN für alle
Personen ausgefüllt werden müssen, die in
der Wohnung leben. Die Fragebögen können
von jeder beliebigen erwachsenen Person
ausgefüllt werden, die in der Wohnung lebt.
Daten von Kindern werden von den Eltern
angegeben.
Die Haushalte, die bis zum 16. Oktober 2022
keinen Fragebogen im Internet ausfüllen,
werden zwischen 17. Oktober und 20. November 2022 von einem Interviewer kontaktiert.
Wenn Ihre Daten bei der Volkszählung nicht
erfasst wurden, melden Sie sich bitte beim
Bürgermeisteramt. Dort können Sie zwischen
dem 21. und 28. November 2022 Ihrer
Auskunftspflicht nachkommen.
KSH Központi Statisztikai Hivatal bedankt
sich im voraus für die Zusammenarbeit.
Programme und Veranstaltungen in Gyenesdiás Oktober/November
Jeder ist herzlich willkommen!
Freitag, 14. Oktober um 18.00 Uhr:
Gedenkbücher des 48. Infanterieregiments,
interaktive Präsentation im Gemeindehaus.
Freitag, 21. Oktober um 16.30 Uhr:
Feierliches Gedenken in der Schule
und im Heldengarten an die Helden des
Unabhängigkeitskrieges und der Revolution
von 1956.
Montag, 24. Oktober um 17.30 Uhr: Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája. Der IX.
Teil der Monographie der Gemeinde Gyenesdiás wird im Gemeindehaus vorgestellt.
Donnerstag, 27. Oktober um 18.00 Uhr:
Im großen Saal des Gemeindehauses wird die
Ausstellung der Kunstmalerin Ida Németh
eröffnet. Ihre Lieblingstechnik ist das Malen
mit Pastellkreide.
Samstag, 05. November um 18.00 Uhr: 25
Jahre Gyeneser Volkstanzgruppe im BalatonTheater in Keszthely.
Dienstag, 08. November um 17.00
Uhr: Schriftsteller-Leser-Treffen mit der
Schriftstellerin Erika Juhász im Neuen
Kulturzentrum (neuer Aufbau über dem CoopLaden neben der Schule).
Donnerstag, 10. November um 18.00 Uhr:
Ungarische Filmtage im Ligetplex-Kino,
„Gewöhnliche
Misserfolge”
Filmvorführung mit Publikumsmeeting. Zu
Gast: Cristina Grosan, Regisseurin des Films.

- 19 Freitag, 11. November um 18.00 Uhr:
Begegnung mit dem ehemaligen FußballNationalspieler Zoltán Gera im LigetplexKino.
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lettes Regenwassersammelset,
• 1-1 Liter Kondisol Pflanzenaufbereiter.
• Im Frühjahr 2023 einmalig Gemüse- und
Kräutersetzlinge im Wert von 2.000 HUF beim
Kreis der Gartenfreunde (Gyenes Kertdokis)
„Ein Haus, ein Gemüsegarten“.
Samstag, 12. November ab 17.45 Uhr:
Nach einem vereinfachten Auswahlverfahren
„Grüner Abend” zum Martinstag
werden die Bewerbungen in der Reihenfolge
(wegen des großen Interesses in der Aula der Antragstellung bearbeitet und vom
unserer Schule, damit alle bequem Platz Bürgermeister der Gemeinde Gyenesdiás bis
haben)
spätestens 30. November 2022 beurteilt.
Der Quellwasserverein veranstaltet wieder
Einreichbeginn: 20. Oktober 2022 um 7:30
den „Grünen Abend” zum Martinstag mit Uhr,
gemeinsamem Abendessen, viel Unterhaltung
Einsendeschluss: 18. November 2022,
und guter Musik. Jeder ist herzlich 13:00 Uhr.
willkommen! Eintritt frei.
Die Aktion dient der Förderung der
17.45 Empfang der Gäste.
kommunalen Regenwassersammlung und
18.00 Die Lampion-Kinder treffen singend des Gemüseanbaus sowie Pflege eines
ein (Start des Laternenumzugs um 17.30 Uhr Gemüsegartens. Antragsteller: Ständiger
bei der Diáser Kirche).
Einwohner von Gyenesdiás, volljährige
18.15 Begrüßung, Dank an alle Helfer und natürliche Person. Pro Grundstück kann 1
Eröffnung des Festabends,
Regenwassersammler beantragt werden.
18.30 Martinstag-Überraschungsspiele,
Bewerbungsbedingungen:
18.45 Verkostung mit neuem Wein,
Je Haushalt kann ein ständiger Einwohner
köstlichem Gänsebraten und vielen Leckereien, unserer Siedlung einen Wassertank beantragen
Tombola und flotter Musik.
und verpflichtet sich:
Getränke und Gebäck bringt sich bitte jeder
1. im eigenen Garten nach Prüfung des
selbst mit. Möglichst auch Geschirr, Gläser Antrags für 5 Jahre auf mindestens 10 m²
und Besteck, um Plastikmüll zu reduzieren. Gemüse anzubauen und einen Gemüsegarten
Nach zwanglosen Gesprächen und gutem zu unterhalten,
Essen wird das Tanzbein geschwungen, damit
2. im Laufe von 5 Jahren an mindestens 10
die Kalorien nicht anwachsen.
Fachvorträgen des Kreises der Gartenfreunde
Wenn
Sie
Gänsebraten/Gänsekeulen teilzunehmen,
zubereiten möchten, bekommen Sie das
3. zur Gartenkorbmusterung im Rahmen des
frische Fleisch vom Quellwasserverein. Bitte Kartoffeltages im September einen Korb mit
melden Sie sich bei Frau Ildikó Gál: Gyenes- den Erzeugnissen der eigenen Pflanzen für
diás, Gödörhházy u. 60, Tel. 83/316-943.
fünf Jahre mitzubringen,
Wenn Sie sich mit anderen Leckereien für
4. den Regenwassersammelbehälter fünf
das Martinsessen beteiligen möchten (z.B. Jahre lang aufzubewahren und zu nutzen,
Rotkohl, Kartoffeln, Risotto, gemischte Salate
5. 5 Jahre lang jedes Jahr 1 Liter Kondisol
o.ä.), sind wir dankbar, und alle freuen sich Pflanzenschutzmittel zu verwenden.
über einen reich gedeckten Tisch und ein
Die
Gemeinde
übernimmt
keine
gemeinsames Abendessen.
Verantwortung für Schäden, die sich aus der
Nutzung ergeben, sowie für Reparaturen und
Weitere
Informationen
beim Ersatz von Geräten. Erfüllt der Antragsteller
Quellwasserverein, Frau Ildikó Gál, Tel. die Bedingungen und die im Datenblatt
83/316 943 oder im Büro der Gyenesdiáser enthaltenen Verpflichtungen während der
Tourinform, Tel. 83/511 790
fünf Jahre nicht, muss das gewonnene
Regenwassersammelset
fristgerecht
an
Gemeindenachrichten
die Gemeinde zurückgegeben oder im
Ausschreibung für Regenwasser-Auffangset Schadensfall die Höhe des Anwendungswertes
AQUA CAN BABY 210 L
an die Gemeinde zurückgezahlt werden.
Die Gemeinde Gyenesdiás hat sich bei der
So stellen Sie einen Antrag:
Ausschreibung „Life Logos 4 Waters” des
Es kann nur auf dem von der Gemeinde
Verbandes klimafreundlicher Siedlungen für erstellten Datenblatt angefordert werden,
die Verteilung von Regenwassersammlern, das von der Unterseite Microsoft Word Pflanzenaufbereitern und Setzlingen beworben Ausschreibung für Einwohner_2022.09.23._
und bekam 100% der beantragten Summe Adatlap (gyenesdias.hu) heruntergeladen oder
zugesprochen.
in der 1. Etage des Gemeindehauses abgeholt
Den Einwohnern werden damit ca. 62 werden.
Stück anthrazitgraue Regentonnen AQUA
Das Datenblatt kann NUR persönlich im
CAN BABY 210 L komplett (mit Hahn, Gemeindehaus im 1. Stock (Sekretariat,
Rinnenanschluss und Sockel wie folgt Siedlungsentwicklung)
ausgefüllt
und
angeboten:
unterschrieben abgegeben werden.
Pro Haushalt:
Sperrmüll
• 1 Stück AQUA CAN BABY 210 L kompAm Montag, 07. November wird Sperrmüll
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(Möbel, Einrichtungsgegenstände, Utensilien,
Fässer, Gartenmöbel, Teppiche, bis zu 4 Reifen
pro Jahr) abgeholt.
Nicht mitgenommen werden gefährliche
Abfälle (Farben, Farbdosen, Chemikalien,
Verdünnungen,
Batterien),
Bauschutt,
Elektronikschrott und selektiver Textil-/
Kleidungsabfall.
Wir bitten die Bewohner, den Müll erst
am Abend vor der Entrümpelung vor dem
Grundstück abzulegen. Gegen eine kleine
Gebühr von 1.500 Ft wird er dort abgeholt. Eine Kopie des Einzahlungs-Schecks
ist an das Gemeindeamt zu senden oder dort
vorzulegen. Die Sperrmüllentsorgung gilt nur
für Privathaushalte. Unternehmen müssen
einen separaten Vertrag mit einem Dienstleister
abschließen.
Grün- und Gartenabfälle im Herbst (nur
für Privathaushalte)
ACHTUNG: In diesem Jahr zum letzten
Mal!
Der Abholtermin für Herbstgrün, Blätter
und Zweige in unserer Siedlung ist am
Montag, 14. November.
Die gebündelten Zweige bis max. 1 Meter

- 20 sowie Blätter und Gras in biologisch abbaubaren Säcken bis max. 25 kg müssen
rechtzeitig vor Ihrem Grundstück bereit
liegen, dürfen aber nicht zu früh dort platziert
werden, weil die Beutel durch Regen abgebaut werden, so dass sie vom Dienstleister
nicht mehr entfernt werden können.
ACHTUNG: Unser öffentlicher Müllentsorger darf Blätter und geschnittenes Gras
nur noch in biologisch abbaubaren Beuteln
unentgeltlich abtransportieren. Jeder im
Umlauf befindliche abbaubare Beutel kann
verwendet werden. Die Firma transportiert
keine Schüttgüter, sperrige Güter und lose
Grünabfälle, die in einem nicht abbaubaren
Beutel entsorgt werden! Die passenden
Beutel/Säcke sind erhältlich:
- Motyó Diszkont, Gyenesdiás, Kossuth L.
u. 48.
- Rózsahegyi Kft, Gyenesdiás, Kossuth L.
u. 95.
- Szita-Pack Kft., Keszthely, Tapolcai út
102.
Die Eisensammlung zugunsten des Kindergartens und der Schule findet auch am
Montag, 07. November statt. Bitte den Eisenabfall nicht an die Straße legen, sondern nur
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den Mitarbeitern des Gemeindeamtes übergeben. Wenn Sie Eisenabfall haben, melden
Sie dies bitte bis 04. November im Bürgermeisteramt: persönlich im EG bei der Technischen Gruppe oder Telefonnummer 516-00.
Das technische Personal wird sich mit Ihnen
in Verbindung setzen, um den Eisenschrott
persönlich bei Ihnen abzuholen.
Elektro-/Elektronik-Schrott
Die Gemeinde organisiert in diesem
Jahr am Montag, 07. November von 8
– 16 Uhr eine Sammlung von Elektround Elektronikaltgeräten (alte Fernseher,
Haushaltsgeräte, Computer), bei der die
Gyenesdiáser Einwohner ihren Elektroschrott
kostenlos entsorgen können. Dafür wird ein
Container auf dem Parkplatz neben der Kirche
in der Hunyadi Straße aufgestellt. Beim Laden
wird Hilfe gewährt.
Entsorgung alter PKW-Reifen
Auch in diesem Jahr ist die separate Abgabe
von Pkw-Reifen am 07. November 2022
von 8:00 bis 16:00 Uhr möglich. Neben dem
Elektroschrott-Sammelcontainer wird ein
separater Container für Reifen aufgestellt.
(Parkplatz Hunyadi Straße).
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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)
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FUVAROZÁST

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

Egyházközségi hozzájárulás („egyházi adó”)
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!

GOLDY

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

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.
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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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A Burgonya a 11. alkalommal
is bizonyított
Talán az egyik leginkább közkedvelt alapélelmiszer, amit változatos elkészítésnek
végtelen tárháza miatt sose lehet megunni.
A burgonya minden évszakban velünk van, a
hétköznapi egyszerűbb fogásaival és az ünnepibb, mesterfogásos megjelenéseivel is.
Így vagyunk a Burgonyanappal is, hiszen
többször hallottuk már: a Burgonya, több
mint krumpli.
A XI. Gyenesdiási Burgonyanap is több,
mint egy burgonyafesztivál, hiszen ez a nap
a Kerti Kosár Mustra miatt már bizonyára
tavasszal „csírázik” a fejekben, amikor a
burgonyát elvetik, vagy a zöldségpalántát
ültetik és az aszályos nyári időben nap mint
nap a veteményest lelkesen öntözik, kapálják,
gondozzák, bízva az őszi gazdag termésben.
A Burgonyanap a kertművelők és a betakarítás ünnepe is, a remény időszak vége,
a számvetés és öröm napja, melynek fényét
az idei évben is népszerű családbarát programok, közkedvelt burgonyafőző verseny és
parádés termésmustra emelte.
Ezúton is köszönjük a MATE Burgonyakutatási Központnak, hogy termés támogatásukkal és burgonyaértékesítésükkel segítették
a rendezvényt.
Hálásak vagyunk a Zalai Balaton-parti
Fúvószenekarnak a jó hangulatú koncertért, nagyon köszönjük Wichmann Annának, Annuskám gasztrobloggernek, hogy
háziasszonya és zsűri elnöke volt a főzőversenynek. Vaszily Zsolt, az év agrárembere
évről-évre szakmai hozzáértésével nélkülözhetetlen szervezője, moderátora és zsűritagja
is a rendezvénynek, köszönet és hála neki is a
közreműködéséért.
Családbarát vonalon az idei Burgonyanap
nagyot homorított: az Alma Zenekar megszokottan fergeteges koncertje a térség sok
családjával szinte megtöltötte a piacteret.
Ezúton is köszönjük a Szemfüles Egyesület
remek játszóházát és Kis Markos Imrének
a népi fajátékok biztosítását. A gyerekműsor után a felnőttek figyelmét a gyenesdiási
Emotion táncstúdió sziporkázó bemutatói ragadták meg, akik igazi show műsort

A kép előterében Vaszily Zsolt az év agrárembere, Volner Lajos, dr. Polgár Zsolt,
Wichmann Anna és Gál Lajos
mutattak repertoárjukból. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
Főzőversenyen az idei évben mindössze
négy csapat indult, többen sajnos az időpont
módosítás miatt nem tudtak eljönni. (Az
eredetileg szombati napra tervezett programot az esős, hűvös időjárás előjelzés miatt
egy nappal később, vasárnapra kellett átszervezni.) A zsűri nem volt könnyű helyzetben,
az arany minősítés tekintetében megosztott
díjat ítélt meg Nagyrécse Főzőcsapatának és a Pityókásoknak. Ezüst díjat kapott
a Gyenes Kertdoki, míg bronz minősítést
szerzett a Zöldnap csapata. Mind a négy
csapatnak rendkívül hálásak vagyunk, hogy
igazán magas színvonalú és rendkívül ízletes
főztjükkel valamennyi résztvevőnek örömet
okoztak. Az idei év különlegessége, hogy a
főzőverseny keretében a Gyenes Kertdoki
a főzésből befolyt összeg 100 százalékát a
gyenesdiási Hősök Kertjének parkosítására fordítja. Önzetlen segítségüket és felajánlásukat ezúton is nagyon köszönjük.
A Kerti Kosár Mustra az idei Burgonyanap igazi meglepetése volt, amely már
5. alkalommal került megrendezésre a
Burganyanapon. Közel 25 terméskosár
érkezett a megmérettetésre, amelyek rendkívül színgazdag, ötletes és vidám kompozíciókat alkottak. Sok szép faj és fajtagazdag

Kertbarátaink egyik fele a csodálatos kerti kosarakkal

zöldségféléket és gyümölcsöket kaptunk,
külön öröm, hogy Zalaegerszegről is 3 kosárral nevezett a Kertbarátkör. Ezért is döntött
úgy a zsűri, hogy különböző kategóriák szerint díjazza a kertészeket. Rengeteg támogatás, felajánlás is érkezett a Kosár Mustrára,
így az oklevelek mellett mindenkinek jutott
ajándék is. A Kerti Kosár Mustra az „Egy
ház palántázz” mozgalomból fejlődött
ki, hogy a kedvezményesen kiosztott palánták eredményét tudják vele lemérni. A zsűri
nagyon eredményesnek ítélte az idei Mustrát.
Díjazottak lettek a „Legkreatívabb”, a „Legszínesebb”, a „Leggyümölcsösebb”, a „Legegyedibb” és Különdíj kategóriában.
Várjuk jövőre is színvonalas zöldség, gyümölcskosarakat.
Köszönjük ezúton is Volner Lajosnak
és családjának a Kerti Kosár Mustrában
való szervezői szerepvállalást, támogatást,
nélkülük és a Gyenes Kertdoki közreműködése nélkül egészen biztosan nem lenne
ilyen népszerű a program. Köszönjük a rendezvény támogatását a Gyenesdiási Önkormányzatnak, a József Attila Művelődési Ház
és Könyvtárnak, a Gyenes Kertdokinak, a
Gyenesdiási Kertbarátkör tagjainak, Vaszily
Zsoltnak, a Huminisz Kft-nek és Monos Tibor
fenyőfa őstermelőnek.
Ezúton is hálásan köszönjük dr. Polgár
Zsoltnak, Wágenhoferné Pohl Magdolnának, Szeglet Péternek és Samu Zoltánnak
is, hogy szakmaiságukkal segítették a Mustra
lebonyolítását és tanácsadással támogatták a
résztvevőket.
Dr. Polgár Zsolt, Burgonyakutatási Központ
igazgatójának szavaival élve: térségünk a
hazai burgonyatermesztés hazája, legyünk rá
büszkék, hogy ennek az ünnepnapnak, ilyen
gazdag gasztronómiai kínálattal, színes programokkal és példaértékű kertkultúrával Gyenesdiás adhat otthont.
Akármit is hoz a jövő, ezekre az értékeinkre
vigyáznunk kell. Hisz a burgonya már bizonyított, többszörösen.
Buzás-Belenta Réka
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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,
Desire, Agate stb. kedvező áron
Keszthelyről: fagyasztott kézműves dödölle
Magyar: szépen faragható Halloween tök és finom gesztenye
Dabroncról: házi tojás /gazda által termelt hagyományos
takarmány/
Keszthelyről: frissen fejt házi tej, magyar tarka tehénből
Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi!
Trafikban folyó-és palackozott borok széles választéka és már
sorsjegy is kapható.
V E G Y E N H A Z A I T! E G É S Z S É G É R E!

Nyitva: H-P 6h-18h, Szombat 6h-16h, Vasárnap: Zárva
/ Dohányboltunk nyitva tart vasárnap is: 8h-13h/

Gyenesdiási Híradó

P

GYENESDIÁS, Kossuth u. 104.

(a községházával szemben, a zebrás gyalogátkelőnél)

Tel.: 06/20-263-7066 • Nyitva: hétfőtől-péntekig: 9-12, 14-17 óra
E-mail: pelsooptika@gmail.com • www.pelsooptika.freewb.hu

Ingyenes látásvizsgálat
októberben!
(bejelentkezés alapján)

Prémium multifokális
szemüveglencse
59.900 Ft/db-tól!
Szemüvegkeretek
15.000-35.000 Ft között!
Szép Kártya elfogadás!
Érvényes: 2022.10.01-10.31-ig

HŐKAMERÁZÁS
Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

•É
 pületek hőtérképezése
• Nyílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

