
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2023. január XXXIV. évfolyam, 1. szám 
Megjelenik: január 20-án

Programajánló
2023. január 21. szombat, 17 óra 

Nyugdíjas Klub pótszilvesztere 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. január 23. hétfő, 17 óra 
Magyar Kultúra Napja 
Gyenesdiás az elmúlt évben – 
fotókiállítás, műsoros est, és a 
Kosárfonó Szakkör kiállítása 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. január 25. szerda, 18 óra 
Dr. Bogár László közgazdász 
professzor, egyetemi oktató és 
publicista előadása 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. február 4. szombat, 18 óra 
Farsangi mulatság táncházzal 
fűszerezve 
Helyszín: Iskola

2023. február 7. kedd, 17 óra 
Régi idők mozija 
Díszmagyar 
Vetítés 16 mm-es tekercsről 
Szávics Gyulával 
Helyszín: Új Művelődési Ház

2023. február 13. hétfő, 18 óra 
Közmeghallgatás 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. február 15. szerda, 18 óra 
Traccsparti 
Vendég: Nagy Ervin 
Helyszín: Ligetplex Cinema

2023. február 21. kedd, 18 óra 
Húshagyó keddi fánkparti 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. február 24. péntek, 17.30 
Így írunk mi – Kötetlen csevejek 
irodalomról és az életről 
A beszélgetéseket vezeti: Szálinger 
Balázs, József Attila-díjas költő 
Vendég: Fehér Béla író, újságíró 
Helyszín: Községháza nagyterme

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

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 11-12.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület sajtó-
tájékoztatóval egybekötött nagyon hangulatos 
és nagy létszámú óévbúcsúztató túrát szer-
vezett, 2022. december 30.-án. Az elmúlt év 
nagyon tartalmas volt tavasztól őszig, mely-
ben pályázatok önerős programszervezések, 
és neves zöld napi ünnepek is voltak. A Keszt-
helyi hegység több pontján megújulhatott az 
erdő. Az idei tavaszi két fő rendezvényről is 
esett szó. (Ezek a Lepke túra /március 18/ és a 
Rügyfakadás /április 22-23/ nagyon várt prog-
ramjai.) A hagyományőrző rendezvényen 
közel 90 fő vett részt. Az igazán kicsi gyere-
keken át, az aktív korosztályon túl egészen az 
idősebb érdeklődőkig mindenki élvezte a Fes-

tetics kilátó, Nagymező, Vadlánlik, Fényke-
reszt, Mária szobor közel 4 km-es erdei sétáját 
a kiváló időben. A Nagymezőn megköszöntük 
Kőhalmi Zoltán alapító tagtársunk és segítői 
kedves kínálását, vendéglátását. A lemenő 
nap utolsó sugarai a Fénykeresztnél és a Mária 
szobornál érték a kiránduló csapatot, ahol a mai 
és ősi Himnuszunk eléneklésével köszöntek el 
a helyi és térségből érkezett természetbarátok 
egymástól. Hála és köszönet Pék Andrásnak 
és Julikának, hogy tárogatóval és szép hang
gal kísérték a csapaténeklést. Minden kedves 
természetszerető barátunknak nagyon Boldog 
Új Évet kívánunk 2023-ra!

Gálné Németh Ildikó, elnök

Hagyományos óévbúcsúztató túra – 2022.

Január harmadik vasárnapján az első 
és a második világháború hősei előtt 
tisztelegtünk. A hivatal előtti téren 
lévő emlékmű tövében a Gyenesdiási 
Dalárda és Kun Sándorné közre-
működésével hajtottunk főt a hazá-
ért életüket áldozók előtt. Emlékező 
beszédet Tar Ferenc történész mon-
dott, aki részletesen kitért, micsoda 
áldozatokkal járt ez a két világégés, és 
azt is hangsúlyozta, hogy ilyen alkal-
makkor nemcsak a katonák iránti, 
hanem az itthon maradottakat segítő, 
civil vezetők iránti tiszteletünket is ki 
kellene fejeznünk.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület közel 90 fővel hangulatos elő-szilveszteri A Forrásvíz Természetbarát Egyesület közel 90 fővel hangulatos elő-szilveszteri 
túraprogrammal búcsúztatta az óévet december 30-án.túraprogrammal búcsúztatta az óévet december 30-án.

Tar Ferenc történész, Gál Lajos polgármester, Tar Ferenc történész, Gál Lajos polgármester, 
Góth Imre Árpád alpolgármesterGóth Imre Árpád alpolgármester

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
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A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Egyesületünk ünnepi 
hangulatban köszönt el az óévtől

Bár már tettre készen és egy sikeres új esz-
tendőben bízva nézünk előre, mégis vissza 
kell tekintenünk a decemberre, hiszen két 
év kihagyás után ismét sikerült egy vidám 
adventi rendezvénnyel ünnepi hangulatot 
varázsolnunk szeretett településünk és az itt 
élők, ide látogató vendégek szívébe.

December közepén szervezte meg egye
sületünk az immár jubileumi kort megért, 
15. Adventi Gesztenyesütés és Karácso
nyi Vásárt. Bár az időjárás nem volt igazán 
kedvező ebben az időszakban, mégis a ren-
dezvény kedves családi hangulatát, a baráti 
társaságok vidám szórakozását és az összetar-
tozás felemelő érzését nem tudta megingatni. 

Karácsonyi dallamok, meghitt ünnepi 
fények, különösen finom illatos sült geszte-
nye, lélekmelegítő forralt bor, ínycsiklandó 
falatok és természetesen Varázshangok Ját
szóház, karácsonyi kézműves vásár, pompás 
sütemények versenye várta a vendégeket két 
délután.

Első napon a hagyományokhoz híven egy 
100 szeletes ünnepi gesztenyetorta megvágá-
sával nyílt meg a rendezvény. A gyermekek, 
a Varázshangok az Egészségért Egyesület 
által szervezett játszóházban és a Mini Wolf 
együttes karácsonyi koncertjén mulathattak, 
a Pásztorházban kézműveskedés várta őket, 
Huba Hóemberrel pedig idén is elkészülhetett 
a közös fotó a családi karácsonyi albumba. 
Helyi termelők és kézművesek kézműves 
vásárából számtalan ajándék került idén is a 
karácsonyfa alá. 

A rendezvény második napján süteménysütő 
versenyen mérették meg magukat Gyenesdiás 
hobbi cukrászai, akik csodás finomságokkal 
kényeztették el a vendégeket. Hansjörg Surber 
verkli-gyűjteménye egy különleges darabjának 
varázslatos dallamaival keltette életre a rég-
múlt ünnepi hangulatát. 

Az Egész Évben Adni Jó Alapítvány kép-
viseletében Pusztai Melinda és Dongó Árpád 
szeretettel és köszönettel fogadta mindkét 
nap az adományokat a rászoruló családok 
nevében. 

A rendezvény nem valósulhatott volna 
meg segítőink és az Egyesület tagjainak 
önzetlen támogatása nélkül, melyért hálán
kat nehéz kifejezni. Köszönjük, hogy velünk 
voltatok, támogattatok minket a munkában és 
hozzájárultatok a rendezvény sikeréhez! 

Frontvonalban: Somogyi Zoltán elnök úr, 
Szalóky Szilvia FB elnök, Szalókiné Farkas 
Piroska elnökhelyettes, Valentin Szilvesz-
ter, Péceli Péter és Szilvia, Varga Zoltánné 
Marika, Kovács család és Kiss László, Kene-
sei Attila, Sebestyén Károly, Riedl Ferenc, 
Csehiné Varga Klára, Ángyánné Döbör Szil-
via, Kocsis Veronika, Magyar Lívia, Nagy 
Ferenc, Tóthné Kocsis Krisztina, Szirmai 
Katalin, Finta Maya, Partics Gyula és végül, 
de nem utolsó sorban Balogh-Kovács Beatrix, 
akinek bársonyos hangja immár védjegye a 
rendezvénynek.

További hálás köszönet a támogatásért: 
Gál Lajos polgármester úr, Czibor Zoltánné 
jegyző asszony, a Hévíz-Balaton-Zalai Domb-
hátak Leader Egyesület részéről Gál Ildikó, 
Vértesaljai László, dr. Vajda Gábor, Szabó 
Zsolt Szilveszter, Nánássy Árpád, továbbá 
köszönet a Gyenesdiási Önkormányzat és a 
József Attila Művelődési Ház munkatársainak 
és azon szolgáltatóknak és kézműves árusok-
nak, akik a barátságtalan idő ellenére is helyt 
álltak.

Mindkét nap tombolasorsolással fokoztuk 
az izgalmakat, ahol értékes ajándékok talál-
tak gazdára. Ezúton is köszönjük a tombola 
felajánlásokat: Kehida Termál Gyógy- és 
Élményfürdő, a Lotus Therme Hotel & Spa 
Hévíz – Corvinus Étterem, Bakonyerdő 
Zrt., a Keszthelyi Túravitorlás Club, Halász-
csárda, Papp Családi Pincészet, Éva Divat-
ház, StageVoice Kft, Bangó Edina, A Darnay. 
Pince, rendezvénypajta és piknikkert és még 
sokan mások, akik e fenomenális ajándékcso-
korhoz hozzátettek.

folytatás a 4. oldalon

A süteménysütő verseny díjazottjaiA süteménysütő verseny díjazottjai

Játék a gyerekekkel, tombola, forralt bor ...Játék a gyerekekkel, tombola, forralt bor ... ... és illatos sült gesztenye várta a vendégeket... és illatos sült gesztenye várta a vendégeket
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Értesítem a település lakosságát, hogy Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. február 13-án (hétfő) 18.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Helye:     Községháza nagyterme 
Gyenesdiás, Kossuth L.u.97.

Napirendi pontok:
1.)	 Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi tevékeny ségéről, 

pályázatokról
2.)	 Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
3.)	 Önkormányzat 2023. évi költségvetési terve
4.)	 Jövőbeni célok, koncepciók

A közmeghallgatáson minden résztvevő KÖZÉRDEKŰ 
kérdést és javaslatot tehet bármely témakörben.

Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel segítsék elő közös 
gondjaink megoldását.

Gál Lajos polgármester

M E G H Í V Ó!
 A Védett Közjóért Polgári Egyesület tisztelettel 

meghívja Önt és Barátait 

Dr. Bogár László 
közgazdász professzor, egyetemi oktató 

és publicista előadására

Az előadás témája: 
Egy világháború mélyszerkezete. 

Időpont: 2023. január 25. 18 óra 
Helyszín: Gyenesdiás Községháza, Kossuth L. u. 97

A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
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Köszönjük minden kedves vendégünk
nek, hogy ellátogattak rendezvényünkre 
és lelkünket ünneplőbe öltöztetve, együtt 
búcsúztathattuk a mögöttünk álló meg
próbáltatásokkal teli évet!

Irodánkban várunk minden kedves érdeklő-
dőt környékbeli program- és túraajánlókkal, 

térképekkel, kiadványokkal, szállásajánla-
tokkal, illetve turisztikai szolgáltatókat, part-
nereinket információ- és segítségnyújtással. 
Keressen minket bizalommal!

Eredményekben és örömökben gazdag, 
békés 2023-as évet kívánunk mindenkinek!

Somogyi Zoltán elnök úr és a Turisztikai 
Egyesület Választmánya nevében is

Kenesei-Bezzeg Katalin, Strausz Tamás

Tourinform Gyenesdiás /
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2.,
Tel: 83/511-790

gyenesdias@tourinform.hu 
www.gyenesdias.info.hu,
facebook.com/gyenesdias

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS 
KÖNYVTÁR HÍREI

Tisztelt Gyenesdiásiak!
Kedves Kultúra- és Művészetkedvelők!

Új év, új remények. Reményeink pedig töretlenek, így lelkesen, 
újult erővel futottunk neki a 2023-as évnek is. Jöjjön hát távirati 
stílusban beszámolónk a múlt év legvégén és az új esztendő elején 
lezajlott gyenesdiási rendezvényekről, kulturális és közösségi ese-
ményekről.

Adventi koszorúnkon december 17-én az utolsó gyertyát 
Wagenhoferné Pohl Magdolna távollétében (hiszen ő épp egy 
súlyos balesetből lábadozik) Mészáros Krisztina gyújtotta meg 
Magdi meghitt, szeretetteli gondolatait tolmácsolva. A községi 
kórus és versmondóink ezen az estén is nagyban hozzájárultak, 
hogy meghitt és szép legyen az adventi várakozás utolsó helyi ese-
ménye is. 

Az adventi időszak utolsó eseménye egy különleges zenei 
élményt adott közösségünknek. Gregor Bernadett színművésznő 
karácsonyi dalestjével érkezett hozzánk. Művésznő sokoldalúsá-
gát mutatja, hogy nem csak a prózai színpadi műfajokban, de egy 
ilyen helyzetben, nálunk is elvarázsolta közönségét. Műsorában 
operett slágerek, Karády Katalin néhány örökbecsű dala, és persze 
az ünnepkörhöz kapcsolódó melódiák is felcsendültek.

A pandémia miatt hosszabb szünet után újra helyet adhattunk a 
Karácsonyi pásztorjáték nevű közösségi eseménynek. Az általá-
nos iskola hittanosai Szabó Péter vezetésével és felkészítésével 
szenteste délutánján megtöltötték a községháza nagytermét, hogy 
előadják a mindenki által ismert bibliai történetet dramatizált for-
mában. Természetesen hatalmas siker övezte az előadást, és szív-
melengető volt látni, hogy újra ilyen sokan nálunk hangolódtak az 
év egyik legszebb ünnepi estéjére, mi pedig így búcsúztunk 2022-
től.

Az új esztendőben ez idáig három eseményünk zajlott le. Petőfi 
emlékév lévén a költőfejedelmünkhöz kapcsolódó programmal 
kezdtünk. A Dvorák&Patka színház monodrámája, a Feleségek 
felesége Szendrey Júlia szemszögéből mesélt Petőfiről és persze 
a forradalom eseményeiről is. A darab egyetlen szereplője Patka 
Heléna, aki Szendrey Júliaként egy órás (!) monológban mondja 
el – óriási színészi bravúrt végrehajtva –, hogy „számára” mit 
jelentett egyik legnagyobb költőnk szerelmének, majd feleségének 
lenni, és hogy’ élte meg, hogy férje nem tért haza a csatamezőkről.

Plótár János egy másik, sokkal nagyobb háború idejébe kala-
uzolt minket A II. világháború egy szerelem tükrében című 
előadásával. Ezen az esten bepillantást nyerhettünk szülei szerel-
mének kibontakozásába, illetve házasságuk első éveibe- pusztán 
postai levelezésükön keresztül. Ekkor ugyanis édesapja a fronton 
teljesített szolgálatot, míg ifjú menyasszonya, később felesége ide-
haza várta őt. Az ő történetük egyszerre megható és döbbenetes, 

folytatás a 2. oldalról

Gregor Bernadett és kísérőjeGregor Bernadett és kísérője
Padka Heléna, Padka Heléna, 

Szendrey JúliakéntSzendrey Júliaként

Az iskola hittanos diákjai ...Az iskola hittanos diákjai ...

... ismét nagy sikerrel mutatták be a pásztorjátékot.... ismét nagy sikerrel mutatták be a pásztorjátékot.
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és egy család életén, ügyes-bajos dolgain, küszködésein keresztül 
kirajzolódik belőle a huszadik század második felének tragikus tör-
ténelme.

Facebook-oldalunkra újfent szeretném felhívni becses figyelmü-
ket! Közösségi felületünket az alábbi QR kód beolvasása után lehet 
kedvelni, „bekövetni”!

Nagy szeretettel várjuk Önöket rendezvényeinken az új esztendőben, 
azaz 2023-ban is!

Szabó Zsolt Szilveszter

Plótár JánosPlótár János
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A GYENESDIÁSI DALÁRDA 
HÍREI

A Gyenesdiási Dalárda 
2023. 01. 14-i évértékeléséből 

A Gyenesdiási Dalárdánkkal eredményes és 
sikeres évet zártunk.

Eredeti tervünk szerint a Csíki-medence 
kulturális csoportjaival egyeztetve egy közös 
kiadvánnyal emlékeztünk volna 2020. júni-
usában a 100. Trianoni évfordulón. Ez a 
Covid-járvány miatt akkor meghiúsult. Két 
évvel később, 2022. év januárjának elején 
barátaink meghívására Andrással Madéfal
vára utaztunk a SICULICIDIUM 258. 
évfordulójára. Egyeztettünk az „Elhangzott 
a szó-Trianon 100+2” közös kiadvány szer-
kesztésének ügyében. Nagy lendülettel elin-
dult a felkészülés.

Hazaérkezésünk után a dalárdával emlé-
keztünk Gyenesdiás háborús áldozataira, 
majd résztvettünk a Magyar Kultúra Napján. 
Februárban Komoróczi Lajos osztotta meg a 
közönséggel a házipálinka-főzés fortélyait, 
melyre odaillő dalokkal készültünk. Asszo-
nyaink fánk-csodákkal, dalárdásaink bora-
ikkal érkeztek és boros dalcsokrokkal léptek 
fel a márciusi Húshagyókeddi Farsangi 
Fánkpartin. 

Elvesztettük drága dalostársunkat Pereg 
Györgyöt. A keszthelyi temetőben kísértük 
utolsó földi útjára. Fia meghívott a torra ben-
nünket, dalostársakat, és egyúttal átadta édes-
apja nekünk szánt üzenetét, melyben ránk 
hagyta gondolatait: „Szomorúságnak helye 
nincs! Csak vidáman tovább! Életének utolsó 
tíz évét a dalárda bearanyozta…” Gyuri 
bácsink örökre szívünkben él. Kitartásával, 
életigenlésével és vidám természetével példát 
adott mindannyiunknak. Drága Gyuri bácsi! 
Nyugodjál békében!

Március 15-i ünnepséget az óvodakertben 
tartottuk. A piactéren a Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony Napját ünnepeltük. Áprilisban a 
Költészet Napján nagy közönséggel, bará
tokkal és rokonokkal emlékeztünk Bognár 
Ystvánra, melyen a verseiből készült kiad
ványt mutattuk be, dalokkal kísérve. Majd 
Gyanó Szilvia meghívására szerepeltünk Nagy-
kanizsán egy értékes kiállítás megnyitóján. 

Április hónapban került sor a Trianon 100+2 
dalaink első stúdiófelvételeire, azután Zala-
szántón a Pávaköri Találkozón szerepeltünk. 
Kajdi Imre hívott meg bennünket Balaton-
györökre az otthonukba kihelyezett próbára.  
Az akkor még átadás előtt álló Miska Pince 
adott autentikus helyszínt a Gyenes Tánc-
együttes tagjainak a húsvéti locsoláshoz, 
melyet az M1 Tv közvetített. Április 23-án a 

Rügyfakadás-Tavaszünnep keretében a Kerá-
miaház udvarán fogadtuk a hagyományőrző 
szegedi honvédeket a már évek óta szokott 
formában, majd másnap a Nagymezőn szere-
peltünk.

Május 30-án a Miska Pincénk avatása 
várakozáson felüli sikert aratott, az ünnepi 
műsorában a dalárdánk is komoly szerepet 
vállalt. Hálás köszönet érte!

Június elején a trianoni megemlékezés 
következett, azután a pusztaszentlászlói 
szőlőhegyen egy pinceavatásra volt fellé-
pésre hivatalos a csoportunk. Remek han-
gulatban telt. Júliusban Dalünnepre hívott 
C Tóth Zoltán barátunk a Keszthelyi Balatoni 
Múzeumba. A Duna tv felvételt készített a 
Miska Pincénkben, melyen a dalárdánk boros 
csokrokat dalolt az „Adja Isten, mi is vigad-
junk- zalai ivónóták” c., 2018-ban megjelent 
CD-nkről. Felléptünk a Gyenesdiási Bornapok 

nyitóestéjén a Vass Lajos Népzenei Szövetség 
gyenesdiási továbbképző táborának a csoport-
jaival együtt. Vendégül láttuk a július 25-i 
XX. Kristóf-napi Házünnepünkre érkező 
barátainkat: az Egerszalóki Férfikórust és a 
Tekergő Zenekart. Kihelyezett próbát tartot-
tunk Cserszegtomajon Papp Ferenc pincéjénél. 
A Zentagunarason megtartott Diósfesztiválon 
a dalárdánkat néhány tagunk képviselte, 
ugyanígy Csíkszenttamáson a XIX. Szent 
Anna Napokon. A szüreti felvonulás a Kör-
forgalomtól a Piacig, majd a boros csokrok 
nagy sikert arattak. Szeptemberben a Hagy-
mafesztiválra elkészült az „Elhangzott a szó-
Trianon 100+2” kiadványban szereplő erdélyi 
csoportok felvételeinek master korongjai az 
Euromedia Stúdióban, Sümegcsehin. Ezeket 
Andrással kivittük a Hagymafesztivál alkal-
mával a csoportvezetőknek kontrollra. (Ezek 
bemutatójára 2023. január 7-én került sor 
Madéfalván a Művelődési Házban.) Szep
temberben még egy színvonalas Petőfi Estet 
tartottunk szavalatokkal, dalokkal. Októ-
berben az Aradi Vértanúk Napján emlékeztünk 
a hőseinkre. 

A Vass Lajos Népzenei Szövetség Zalaeger-
szegen, Andráshidán tartotta az elődöntőjét, 
melyen dalárdánk ARANY MINŐSíTÉSSEL 
továbbjutott a középdöntőbe. Azután követ-
kezett az 1956-os megemlékezés, majd a Kul-
turális Monográfia bemutatója.

November hónap igazán mozgalmasra 
sikeredett: Kihelyezett próbával kezdtünk 
a Fáró birtokon Cserszegtomajon. 10-én, 
csütörtökön a „Szent Mártonnak ünne
pén” CD-bemutató Keszthelyen a Magya
rok Nagyasszonya Plébániatemplomban, 
másnap Márton-napi lámpás-dalos felvonulás 
a Festetics kastély kertjétől a Fő térig. 12-én 
szombaton pedig Gyenesdiáson a Kárpáti 

A „Szent Mártonnak ünnepén” CD-bemutató Keszthelyen a Magyarok A „Szent Mártonnak ünnepén” CD-bemutató Keszthelyen a Magyarok 
Nagyasszonya PlébániatemplombanNagyasszonya Plébániatemplomban

Pék András és Julika a Madéfalvi Pék András és Julika a Madéfalvi 
Művelődési HázbanMűvelődési Házban
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János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola aulájában tartottunk 
a Gyenes Néptáncegyüttessel hagyo-
mányőrző Márton-estet nagy sikerrel.

Egerszalóki barátainknak a vendég-
szeretetét élvezhettük. Egerben részt 
vettünk a Palóc Gálán. ARANY 
MINŐSíTÉSSEL érkeztünk haza. 
Az Idősek napján vidámítottuk a ren-
dezvényt a fellépésünkkel.

A Gyenesdiási Dalárdánk Víz
keresztnapi Évadnyitó rendezvé
nyét január 14-én tartottuk, melyen 
48-an vettünk részt: dalárdatagok, 
feleségek, támogatók. Nemcsak azért ekkor, 
mert január 9-ig energiatakarékosság miatt a 
községháza zárva tartott, egy héttel később 
indult a 2023. évben, hanem azért is, mert 
a SICULICIDIUM 259. évfordulójára And-
rással kivittük a Gyimesvölgye és a Csíki-
medence kulturális csoportjainak a már 
elkészült kiadványaikat. Szívből gratulá-
lunk a megemlékezéshez és a bemutatóhoz! 
Az összesített kiadvány megjelentetését 
2023. július 4-ére tervezzük az Ezeréves 
Határra, amelyen hét határon túli kulturális 
közösség mellett a Balaton-parti három köz-
reműködő csoport: a Gyenesdiási Dalárda, 
Keszthelyről a Salve Regina és Vonyarcvas-
hegyről a Zalai Balaton-part Fúvószenekar 
is szeretne részt venni. 15-én a gyenesdiási 
háborús áldozatokra emlékeztünk két kato-
nadal csokorral.

Közösségünket elsősorban zenei vonalon 
tartjuk össze, melynek a koordinálását fér
jemmel, Pék Andrással közösen végezzük 
immár sok éve. Tagjai azonban a hétközna-
pokban egyéb más élethossznövelő tevékeny-
ségben is segítik egymást: gyümölcsfák oltása, 
metszése, kertészkedés, pálinkafőzés, disznó-
vágás, kolbásztöltés és még sorolhatnám… 
Igazi jó, összetartó baráti közösség, mely-

hez szívesen kapcsolódnak a dalolni, zenélni 
vágyók. Dalárdánk létszáma gyarapodott. 

Jelenlegi tagjai: 
Balogh László, Barna Zoltán, Dr Brazsil 

József, Csepregi Zoltán, id Farkas Ödön, 
Fáró Imre, Fodor Iván, Hanisch József, Hárs-
falvi György, Horváth Gyula, Horváth Sebes-
tyénné Zsuzsa, Kajdi Imre, Komáromy Béla, 
Kovács Géza, Magyarosi Győző, Miklós 
Iván, Nagy Antal, Papp Ferenc, Papp János, 
Péter Gábor, Pék András, Pékné Orbán Juli-
anna Ilona (dalárdavezető), Porkoláb János, 
Romány Béla, Tánczosné Papp Marcsi, 
Tolnai Jánosné Rózsás Anna.

A Gyenesdiási Ifjú Citerásaink:
Berta Antónia, Dancs Merse, Ferenczi 

Bátor, Gál Marcell, Karáth Rebecka, Nagy 
Krisztián, Péter Dorka, Péter Réka, Pék Fló-
rián Kristóf.

Kiadványainkban velünk együttműkö
dők: 

Harangláb Népzenei Együttes Zalaegerszeg, 
Hocz Veronika Gyd, Kőhalmi Ágnes Gyd, 
gyenesdiási óvodások és iskolások, Göcsej 
Szíve Népdalkör, Csádé Zenekar, Gubinecz 
Ákos, Töttő Vilmos Khely, Salve Regina Kórus 
Keszthely, Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvós-
zenekar Vonyarcvashegy, Amadeus Gyer-

mekkar Madéfalva, Csíkszenttamási 
Csonkatorony Népdalkör, Borzsova 
Férfikórus Csíkborzsova, Gerendely 
Férfikórus Csíkrákos, Madéfalvi 
Dalkör, Rokolya Népi Énekegyüttes 
Madéfalva, Gyimesvölgye Férfikórus, 
Tekergő Zenekar és a Borvirág Férfi-
kórus Egerszalók, a Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség Gyenesdiási Tábora. 

Támogatóink:
Az Euromedia Stúdió vezetője, 

Kaszap István hangmérnök és fele-
sége, Szép Alexandra. Finta Maya 
fotós, Gyd. A Gyenes Köz-Kultúra 

Alapítvány. Kuratóriumi elnökségét sok éven 
keresztül Hársfalvi György töltötte be, melyet 
nemrég Dongó Árpád vett át. Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata és Képviselő 
testülete Gál Lajos polgármester vezetésé-
vel. A gyenesdiási József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár munkatársai, melynek igaz-
gatója Szabó Zsolt Szilveszter. Ifj. Rádi 
László és pincészete. Iker Mónika Virágbolt. 
Komáromy Pékség. Hegedűs Roland és az 
Örökség-Kultúra Oktatási E-Könyvtár mun-
katársai Barna Gábor vezetésével. Tenczné 
Tóth Krisztina kiadványszerkesztő és a 
Ziegler Nyomda Keszthely. Valamint a Csóri 
Sándor Alap.

 A felsorolás valószínűleg nem teljes, ezért 
szíves elnézését kérem azoknak, akiket név 
szerint itt nem említettem! 

Hálásan köszönöm a dalárdánk nevében a 
felkéréseket és meghívásokat! 

Köszönjük a minden elképzelést fölülmúló 
összetartást és együtt gondolkodást, a támo-
gatóink kitartó segítségnyújtását céljaink 
eléréséhez! Dalárdatársainknak és családjaik-
nak az együttműködést! 

A Gondviselőnk segedelmét kérjük az Új 
Esztendőre mindnyájunk számára!

Pékné Orbán Julianna Ilona 

A Gyenesdiási Dalárda tagjai és támogatóikA Gyenesdiási Dalárda tagjai és támogatóik

A Dalárda évadnyitó rendezvényének ünnepi tortája A Dalárda évadnyitó rendezvényének ünnepi tortája 
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KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Mindenekelőtt Boldog Új Évet Kívánok 
minden olvasónak és kertészkedőnek. Janu-
árban még kevés munka adódik a kertészke-
dést illetően, de azért feladat mindig akad. 
Benti, vagy teleltetett dísznövényeinken 
előfordulhat gombabetegség (lisztharmat, 
szürkepenész stb.) melyek ellen felszí-
vódó gombaölőszerekkel védekezhetünk 
leghatékonyabban (Folicur Solo, Amistar, 
Quadris, Topas 100 EC). Ha esetleg levél-
tetveket, pajzstetveket is találunk rajtuk 
érdemes Mospilannal kombinálni. Fontos 
emellett a folyamatos tápoldatozás, lehetőleg 
fajspecifikus tápoldatokkal, lombtrágyákkal. 
(Leander, Virágzó növény, Orchidea stb  táp-

oldatok). Kertünkben a metszési munkák 
lehetnek aktuálisak, bár akinek kevés fája, 
cserjéje, szőlője van, javasolt azért a tavaszt 
megvárni. Ha mégis metszünk, a sebzések 
kezelése nagyon fontos. A nagyobb sebek 
kezelése fasebkezelőkkel (Pl: Fagél), a 
kisebb vágásfelületek fertőtlenítése akár 
rézhidroxidos, vagy rézoxikloridos vízzel 
is lehetséges. Mindenkinek jó kertészkedést 
kíván:

Kiss Balázs
Növényorvos

Januárban alkalmunk van a tervezgetésre. 
A telepítésekhez szükséges szaporító anya-
gokat írjuk össze. Érdeklődjünk a faiskolák-
nál a fajta választékról. Folytassuk az ősszel 
elmaradt trágyázást. Szerszámaink többsége 

élezésre vár. A kisebb munkákat mi is elvé-
gezhetjük. A szerszámnyeleket ellenőrizzük 
és szükség esetén újjal pótoljuk. Az ered-
ményes szőlő termesztésnek alapja a jó terv 
készítése. A telepítéshez szükséges eszközö-
ket írjuk össze és vásároljuk meg. Gyümöl-
csösben az enyhe téli napokon, kezdjük el az 
idősebb fák törzsének tisztogatását. A díszfák 
és cserjék ápolását is elkezdhetjük. Vágjuk 
le az elszáradt és fertőzött részeket. Az eltá-
volított részeket és lekapart hulladékot éges-
sük el. Az érett komposzt földet a kertben a 
növények között terítsük szét. Enyhe időben 
ásni és forgatni is lehet. Januárban fontos a 
vetőmagok beszerzése. A szőlő metszését 
megkezdhetjük ha már a kemény fagyok nem 
zavarják ezt a munkát. 

Volner Lajos elnök

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az 

ingatlan használók figyelmét, hogy a havat, 
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos 
közlekedésre használt útterületen eltakarí
tani kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet 
a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek, 
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztán-
tartása, hó és síkosság mentesítése, mind a 
nyitva tartási időben, mind azon túl a tulajdo-
nos, használó, üzemeltető kötelessége!

Madárkarácsony
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy 

a Madárkarácsony akciót Önkormányza-
tunk idén is megtartja. A helyi lakosok heti 
egy zacskót vehetnek át a Községházán 
(földszint, műszaki osztály) személyesen. 
Madáreleséget átvenni előre láthatólag 
január 9-től lesz lehetőség (időjárástól 
függően).

Reklámtábla
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki közterü

letre reklám-, illetve hirdetőtáblát helye
zett ki, továbbá az utcajelző táblákon lévő 
hirdetések tulajdonosai is, legkésőbb 2023. 
január 31.-ig kérje meg a közterület fogla
lási engedélyt az Önkormányzat Műszaki 
osztályán (Községháza, földszint). 83/516-
000, 83/516-001 

Aki az engedélyt nem kéri meg, annak a 
kihelyezett reklám-, vagy hirdetőtábláját az 
Önkormányzat leszereli és elszállítja, mely
nek költsége a hirdetőtábla tulajdonosát 
terheli! A leszerelt reklám-, vagy hirdető
táblákat a költségek megfizetése és a köz
terület foglalási engedély megkérése után a 
tulajdonos visszakapja.

Gyepmesteri szolgáltatás
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy településünkön gyepmesteri szolgálta-
tás működik.

Nagyközségünkben az Elisabeth Állatvédő 
Egyesület látja el a gyepmesteri feladatokat. 

A befogott kóbor ebeket az Egyesület a 
karmacsi menhelyén őrzi a gazda jelentkezé-
séig.

A befogott eb tartási költségei a gazdát ter-
helik. 

Kóbor kutyák esetében a következő tele-
fonszámon érhető el a gyepmester: 06 70 733 
9350

Aki a kutyáját közterületen felügyelet nélkül 
kóborolni hagyja, szabálysértést követ el!

Felhívás házszámtábla 
kihelyezésére 

Gyenesdiás Nagyközség több utcájában 
problémát jelent az ingatlanok beazonosí-
tása a házszámok hiányos, nem megfelelő, 
nem kellőképpen látható feltüntetése miatt. 
Több ingatlanon a házszámok egyáltalán nem 
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok 
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbe-
sítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató 
munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 

EGYHÁZKÖZSÉGI 
HÍREK

Elindult egyházközségünk új Facebook 
oldala: Római Katolikus Plébánia - 
GyenesdiásVonyarcvashegy (https://
www.facebook.com/plebania.gyenesdias.
vonyarcvashegy). Az egyházközség életével, 
programjaival kapcsolatos információk itt is 
meg fognak jelenni.

Keresztény Farsangi Mulatság
Keresztény Farsangi Mulatság lesz a Gye-

nesdiási Római Katolikus Plébánia szer-
vezésében február 18-án, 16-21 óra között 
a gyenesdiási iskola aulájában. Szeretettel 
várunk közösségünkbe, életkortól függetle-
nül! A csizmaszár alatti és feletti gyerekeket 
se felejtsék otthon, velük együtt pedig szá-

mítunk a nagyszülőkre is. Családi játékok-
kal, vetélkedőkkel, jelmezes bemutatóval, 
tánccal tarkított együttlétünk során a Re-Folk 
Zenekar húzza a talpalávalót. Ételről-Italról 
magunk gondoskodunk. A részvétel ingyenes, 
azonban támogatói adományokat szívesen 
fogadunk az e célra kitett perselybe. Részle-
tekkel kapcsolatban hamarosan a Facebook 
oldalunkon jelentkezünk!

Felnőtt Katekézis
Szeretettel várjuk az érdeklődőket idei első 

felnőtt katekézisünkre.  Melynek során célunk 
nem csak hitbéli ismeretek átadása, hanem 
szeretnénk  a keresztény élet gyakorlatába is 
bevonni a résztvevőket.

A foglalkozás vezetője: Kerekes Zoltán 
atya, plébános 

Vendége: Fódi Ákos atya

Az első alkalom témája: ,,Uram, taníts meg 
minket imádkozni!"

Időpontja: 2023. február 8., szerda 18 óra
Helyszíne: Gyenesdiás Községháza

Egyházközségi hozzájárulás
Az egyházközségi hozzájárulást, régi nevén 

”egyházadót” az alábbi számlaszámra lehet 
befizetni:

Gyenesdiási Római Katolikus Plébánia
OTP: 11749039-20046918-00000000

Hozzájárulás mértéke: minimum 6000 Ft/
fő/év, maximum az éves bruttó jövedelem egy 
százaléka

Közlemény rovatba kérjük feltüntetni a 
nevet és lakcímet!

https://www.facebook.com/plebania.gyenesdias.vonyarcvashegy
https://www.facebook.com/plebania.gyenesdias.vonyarcvashegy
https://www.facebook.com/plebania.gyenesdias.vonyarcvashegy
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2022. december 
12-én tartotta soros ülését.

Az első napirendi pontban a Zalaispa Zrt. 
településen végzett tevékenységéről, a hulla-
dékszállítás tapasztalatairól szóló beszámo-
lót tárgyalta a testület. 

Bali József elnök-vezérigazgató elmondta, 
hogy az önkormányzatok részére megküldték 
2023. évi ajánlatukat, melyre várját a visz-
szajelzéseket. 2023. július 1. a hulladékgaz-
dálkodás szempontjából fontos dátum, nagy 
változások várhatók, azonban a Zalaispa Zrt. 
szeretné a szolgáltatást az eddigi színvona-
lon ellátni.

A zalabéri szelektív gyűjtő helyzetéről tájé-
koztatta a jelenlévőket. Az üveggyűjtéssel 
kapcsolatos kérdésre elmondta, a hulladék-
értékesítés joga az NHKV Zrt-t illette. Idő-
szakosan bizományos felhatalmazást kapott 
a Zalaispa Zrt. az értékesítésre. Sok esetben 
tárolási gondjaik voltak. Központilag írták 
ki a közbeszerzéseket, ezért jelentős bevé-
teltől estek el. A szelektív üveggyűjtéshez 
nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel. 
Zalaegerszegen van egy hulladékfeldolgozó, 
ahol üveg feldolgozást végeznek. A gyűj-
tés a jelenleg használt gépekkel történik, 
azonban az üveg jelentős kárt tud okozni 
a gépek mechanikájában. Pályázat bevo-
násával szeretnének új eszközöket besze-
rezni, amely alkalmas üveggyűjtésre és 
nem tömöríti a begyűjtött üveghulladékot. 
Csak akkor kívánják ezt elindítani, ha érzik 
ennek hosszú távú finanszírozhatóságát. A 

hulladékgazdálkodásban nagyon sok helyen 
hiányzik a teljes vertikum, hogy a gyűjtéstől 
a tároláson keresztül a feldolgozásig minden 
megvalósuljon. A Közműszolgáltatási Hiva-
talnak nagyon sokrétű lesz a szerepvállalása 
a jövőben, így várhatóan nemcsak a lakos-
sági díjat, de a belső díjrendszert is a hivatal 
fogja megállapítani. Tudomása szerint 2023. 
évben nem szándékoznak árat emelni.

A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a 
Zalaispa Zrt. vezetőinek és munkatársainak 
példaértékű munkavégzésért mind a szemét-
szállítás, mind a lomtalanítás kapcsán.

A második napirend keretében a képvi-
selő-testület 2023. évi munkatervét fogadta 
el, melyben meghatározásra került a köz-
meghallgatás (2023.02.13.), valamint a kép-
viselő-testületi ülések időpontja és napirendi 
pontjai. 

A harmadik napirendi pontban a kör-
nyezetvédelmi beszámolót tárgyalta a kép-
viselő-testület. A testületi ülést megelőzően 
a Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottság ünnepélyes keretek között átadta 
a „Legvirágosabb Udvar” pályázat nyerte-
seinek járó emlékplakettet és kerámiatáblát, 
valamint esővízgyűjtő szettet. 

A környezetvédelmi beszámoló kapcsán 
felvetődött, hogy elképesztő mennyiségű 
zöldhulladék keletkezett a településen 2022. 
évben, 104 tonna. Ezért az őszi és tavaszi 
időszakban néhány napot ki kellene jelölni, 
amikor a zöldhulladék égetése engedé-
lyezett. (A veszélyhelyzet alatt ki lehetett 
jelölni néhány napot, amikor megengedett a 
zöldhulladék égetés.)

Polgármester úr már több ízben is tárgyalt 
egy balatonlellei céggel, amely zöldhulla-
dék befogadására alkalmas helyet keresett 

a térségben és az iparterület északi részét 
alkalmasnak találta erre a célra. A zöldhul-
ladékból apríték készül, mely a balatonlellei 
szennyvíz iszappal keverve biomassza előál-
lítására alkalmas. Fontos lenne, hogy megol-
dódjon a zöldhulladék elhelyezésének ügye.

A negyedik napirendi pontban a Környe-
zetvédelmi Program felülvizsgálatát fogadta 
el a testület 2022-2027. közötti intervallum-
ban. 

Az ötödik napirend keretében a „Pol-
gármester beszámolója az önkormányzati 
társulásokban végzett tevékenységekről” c. 
napirend került megtárgyalásra. 

Az Önkormányzat sok érdekképviseletben 
és társulásban vesz részt.  A Keszthely és Kör-
nyéke Kistérségi Többcélú társulásban egy 
időben Polgármester úr elnöklő alelnökként 
is funkcionált, ahol a Szociális Szolgáltató 
Központ működését, a belső ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatokat és a térségfejlesz-
tés több kérdését tűzték napirendre. Ezeken 
túl olyan témák megtárgyalását is javasolta, 
amelyek összekötik az önkormányzatokat és 
mindig napirenden szerepelnek, mint a Bala-
toni iszapkotrás ügye, a parti sétány összekö-
téses megvalósulása, a 71-es út fejlesztése, 
valamint a Keszthelyi-hegységben történő 
fejlesztések, közjóléti projektek. A Klíma-
barát Települések Szövetségében is részt 
vesz, mint elnökségi tag, a tervek szerint a 
Balaton vízvédelmével kapcsolatos albizott-
ságot vezeti a jövőben. Itt is vannak olyan 
pályázatok, amelyekben az Önkormány-
zat jeleskedik. Próbál minél több forrást a 
településre hozni. A Hévíz-Balaton Leader 
Egyesületben is általános alelnöki szerepet 
tölt be. A térségi Leader Egyesület az eddigi 

tulajdonosa köteles az ingatlant házszám
táblával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezé-
séről, szükséges cseréjéről, megrongálódása 
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulaj-
donos 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 helyez-
zenek ki épületükre házszámtáblát.

Közvilágítás hibabejelentés!
Amennyiben a közvilágításban hibát ész-

lelnek, kérjük az alábbi internetes elérhe-
tőségen jelezzék! https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes

Köszönetnyilvánítás
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata ez 

úton köszönetét fejezi ki a Bakonyerdő Zrt. 
keszthelyi erdészete (község fája) és Volner 
Richárd (Községháza, Iskola, Betlehem) részére 
a fenyőfa felajánlásokat. Segítségükkel ismét 
meghitt ünnepi díszbe „öltözhetett” településünk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 2023. január 1. napjától módosította a 
helyi adórendeletet. 

A helyi adó mértékek:

Telekadó: 20,-Ft/m2
Építményadó: 
életvitelszerűen lakott lakóépület, lakás, 

garázs: 250,-Ft/m2.  Adómentes a lakás adó-
köteles alapterületéből személyenként 15 m2, 
de maximum a lakás, lakóház hasznos alapte-
rületének 60 %-a,

üdülő, hétvégi ház, nem életvitelszerűen 
lakott lakóház, lakás : 600,-Ft/m2

minden egyéb építmény (üzlet, ker. egység, 
gazd. épület, stb): 600 Ft/m2

nem magánszemély tulajdonában lévő lakóház, 
lakás, üdülő, hétvégi ház, garázs 800,-Ft/m2

Idegenforgalmi adó mértéke: személyen-
ként és vendégéjszakánként 590,-Ft.

Iparűzési adó: az adóalap 2,0 %-a.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a helyi adók 

pótlékmentes befizetési határideje 2023-ban:
2023. április 30.
2023. szeptember 15. 

Felhívjuk az egyéni vállalkozók, vállalko-
zások figyelmét, az adóhatóság elektroniku-
san küld értesítést az adózó adószámlájának 
egyenlegéről az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az adóegyenleg bármely időpontban lekér-
dezhető az Elektronikus ügyintézési portálon:

https://ohp-20.asp.lgov.hu

Az építmény és telekadóztatás önbevallás 
alapján történik, ezért az ingatlannal kap-
csolatos változásokat (adás-vétel, öröklés, 
ajándékozás, telekalakítás, helyrajzi szám 
változás, használatbavételről kapott hatóság 
bizonyítvány vagy végzés, az ingatlanban 
életvitelszerűen élők számában történt válto-
zás, stb) 15 napon belül a Gyenesdiás Nagy-
község Önkormányzat Adóhatóságánál be 
kell jelenteni.

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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évek munkája kapcsán bent van országosan 
az első háromban. Köszönet érte Vértesal-
jai Lászlónak, aki a Hévíz-Balaton Leader 
Egyesületet munkaszervezet vezetőjeként 
munkatársaival együtt ilyen színvonalra 
emelte. Vértesaljai László most váltott mun-
kahelyet és a Máltai Szeretetszolgálat egyik 
fejlesztési divíziójának vezetője, projektfe-
lelőse lett. Gratulált és jó munkát kívánt az 
új vállalásaihoz. 

A Hévíz-Balaton Zalai Dombhátak 
Naturpark Egyesület munkájában is részt 
vesz, szintén mint elnökségi tag. Itt eddig 
elkészült egy fejlesztési stratégia, amely ki 
fogja egészíteni a Leader Egyesület fejlesz-
tési területein végzett térségprogramozási 
tevékenységét.

A Balatoni Szövetségnek is elnökségi 
tagja; a balatoni önkormányzati együttmű-
ködéseket próbálja a szövetség koordinálni.

A Bakonyerdő Zrt-vel és a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Parkkal is nagyon jó együtt-
működést alakított ki. Mindenütt a település 
érdekeit próbálja képviselni, különböző for-
rásokat idehozni, és a tervek megvalósításá-
val a különböző jó gyakorlatokat bemutatni.

 A hatodik napirend keretében a Darnay 
Boronapince és Zalai Pajta bérletére pályá-
zat kiírását tárgyalta a képviselő-testü-
let, mivel a létesítmény bérleti szerződése 

2023. január 31. napjával lejár. A képvi-
selő-testület döntött az előterjesztésben 
meghatározott tartalmi szempontok szerint 
a Darnay Boronapince és Zalai Pajta bér-
letére vonatkozó új pályázati felhívásának 
összeállításáról és közzétételéről, valamint 
a benyújtott üzleti terv és szóbeli meghall-
gatás alapján a jelentkezők kiválasztásá-
ról. A pályázat benyújtásának határideje: 
2023.03.31.

A hetedik napirendi pontban az általános 
iskola felvételi körzetek véleményezése c. 
napirendet tárgyalta a testület. Az elfogadott 
határozat alapján a Kárpáti János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi 
körzete nem változik az előző időszakokhoz 
képest, az iskola beiskolázási körzete: Gye-
nesdiás, Várvölgy, Vállus.

A nyolcadik napirend keretében Dornyai 
Béla úti nyomásfokozó 1884/13 hrsz-ú 
terület átadása tárgyában készült előter-
jesztés került megtárgyalásra. Amennyi-
ben a Magyar Állam tulajdonába, a DRV 
Zrt vagyonkezelésébe kerül az ingatlan, a 
nyomásfokozó kiépítése meg fog történni, 
melyhez a tervek már engedélyezés alatt 
állnak. Így a képviselő-testület a tulajdoná-
ban lévő Gyenesdiás 1884/13 hrsz-ú 132 m2 
területű (közterület művelési ágú) ingatlan 
térítésmentes átadás határozta el Magyar 

Állam részére, a DRV Zrt vagyonkezelé-
sébe ivóvíz nyomásfokozó kiépítés céljá-
ból.

A kilencedik napirendi pontban a költ-
ségvetésben nem tervezett kiadások jóvá-
hagyásáról döntött a testület. A Gyenesi 
Lídó strand keleti oldalán (az új kerékpárút 
és sétány mentén) a jelenlegi kerítés elbon-
tásra kerül. A végleges kerítés megépítése 
a téli időszakban, az önkormányzati dolgo-
zók bevonásával fog megvalósulni, melynek 
építési költségeit, 2.067.533 Ft összegben a 
képviselő-testület biztosította. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-tes-
tület döntött:

- a Keszthely és Környéke Kistérségi 
Többcélú Társulás Társulási Megállapo
dás módosításának jóváhagyásáról, 

- Orvosi rendelő földhasználati jogának 
jóváhagyásáról.

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2023. január 31-én, 18:00 órai kez-
dettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Az Önkormányzat 2023. évi költségve-
tése, költségvetési rendelet első olvasatban

2.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!
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Pályázati felhívás 
a Darnay Boronapince 
és Zalai Pajta bérletére

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 134/2022.(XII.12.) 
számú határozata alapján az alábbi pályázati 
felhívást teszi közzé.

1. A pályázatot kiíró neve, székhe
lye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 

2. Pályázat célja: Darnay Boronapince és 
Zalai Pajta bérbe adása három évre 2023. 
május 1- 2026. április 30. közötti időtar-
tamra. 

3. A pályázat jellege: nyilvános pályázat 
4. Pályáztatásra kerülő ingatlan bér

leti díja: 2023. évben 300.000 Ft/év, mely 
összeg évente a KSH hivatalos inflációs rátá-
jával emelkedik. 

5. Az ajánlatok benyújtásának módja 
és helye: Személyes úton a Községházán 
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. emelet 
Titkárság 

6. Az ajánlatok benyújtásának módja: 
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó nevét, címét 
- a pályázó üzleti tervét 8-10 oldalban az 

bérlemény további hasznosításáról 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt 

esedékességű köztartozása nincs 
- a pályázó szervezet köztartozásmentes 

adózói igazolását 
- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az 

átláthatóságról 
7. Az ajánlatok benyújtásának határ

ideje: folyamatosan, legkésőbb 2023. már-
cius 31. 

8. Az ingatlan bérlésével kapcsolatos elő
írások: 

- az eredeti, műemléki értékek megőrzése 
és turisztikai bemutatása 

- a bérlemény üzemeltetéshez szükséges 
berendezések biztosítása 

- az ingatlan külső és belső környezetének 
ápolása, karbantartása 

- közüzemi díjak fizetése 
- a Bérlemény kötelező nyitva tartására 

vonatkozó előírás: április 1. napjától októ-
ber 31. napjáig. Ezen belül április 1. napjá-
tól május 31. napjáig, valamint szeptember 
1. napjától október 31. napjáig heti 20 óra, 
június 1. napjától augusztus 31. napjáig heti 
30 óra.

A bérlemény nyitva tartási időből minden 
esetben egy napnak hétvégi napnak kell 
lennie. 

- a Bérleményben megvalósítható progra-
mok jellege: borkóstolók, egyéb kulturális és 
gasztronómia programok, hagyományőrző 
rendezvények, tematikus estek. Lakóövezet-
ben való elhelyezkedését figyelembe véve a 
lakókörnyezetet nem zavaró hangerejű ese-
mények. 

9. A pályázatok elbírálása: A pályázato-
kat a képviselő-testület a pályázati határidő 
leteltét követő testületi ülésén bírálja el. 

10. Egyéb információ: Az Önkormányzat 
fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

WICHTIGE INFORMATIONEN 
UND DATEN 

IM JANUAR UND FEBRUAR 
2023.

Samstag, 21. Januar um 17 Uhr: Ein 
Prosit auf das Neue Jahr! Der Rentner-Club 
organisiert ein kleines Nachsilvester-Treffen 
im großen Saal des Gemeindehauses. Essen 
und Getränke bringt sich bitte jeder selbst 
mit. Jeder ist herzlich willkommen. 

Montag, 23. Januar um 17 Uhr: Am 
Tag der ungarischen Kultur eröffnen wir 
im großen Saal des Gemeindehauses die 
traditionelle Fotoausstellung „Gyenesdiás 
im vergangenen Jahr”. Programmabend 
und Ausstellung des Korbflechterkreises.

Mittwoch, 25. Januar um 18 Uhr im 
großen Saal des Gemeindehauses:  

Vortrag von Dr. László Bogár, 
Wirtschaftsprofessor, Hochschullehrer und 
Publizist.

Samstag, 4. Februar um 18 Uhr: 
FaschingsTanz vom Feinsten. Musik, gute 
Laune und gemeinsam tanzen mit Tánc
ház in der Aula unserer Schule. Eine tolle 
Karnevalsatmosphäre erwartet Sie. Eintritt 
frei! Essen und Getränke bringt sich bitte 
jeder selbst mit.

Dienstag, 7. Februar um 17 Uhr im 
neuen Kulturzentrum: „Díszmagyar“ 
(Schmuckes Ungarn) Kino der alten Zeit.  
Vorführung von einer 16-mm-Filmrolle. 
Gyula Szávics, der Präsident des ungarischen 
Filmverbandes, sammelt und restauriert seit 
fast einem Jahrzehnt alte Kinogeräte. „Alles, 
was Vergangenheit ist, ist auch Geschichte“. 
Deshalb freute er sich, dass er von der 
Gemeinde Gyenesdiás alte Kinomaschinen 

erhielt, die einst in der Siedlung betrieben 
wurden.

Mittwoch, 15. Februar um 18 Uhr: 
„PlauderParty” im großen Saal des 
Gemeindehauses. Diesmal ist Ervin 
Nagy (Schauspieler) zu Gast, mit dem der 
Gastgeber lässig und locker über das Leben, 
die Kunst und die Welt hinter den Kulissen 
spricht. 

Dienstag, 21. Februar um 18 Uhr: 
FastnachtsKrapfenparty im großen Saal 
des Gemeindehauses als Abschluss der Kar-
nevalszeit. Am letzten Abend der närrischen 
Tage können wir noch einmal ausgiebig 
zusammen essen, trinken und feiern, bevor 
die Fastenzeit beginnt. Mit guter Laune, 
Musik, Gesang, gutem Wein, hausgemach-
ten Krapfen und einem bunten Programm 
wollen wir den Winter vertreiben. Krapfen, 
Speisen, Snacks und Getränke sollen die 
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Teilnehmer bitte selber mitbringen! Krap-
fenkönigin und Weinkönig werden gekrönt! 

Freitag, 24. Februar um 17.30 Uhr: „So 
schreiben wir“. Informelle Gespräche im 
großen Saal des Gemeindehauses. Balázs 
Szálinger (preisgekrönter Dichter) spricht 
mit seinem Gast Béla Fehér (Schriftsteller 
und Journalist) über Literatur und Leben.

Gemeindenachrichten
Schneeschippen und Streupflicht: Wenn 

bei winterlichen Wetterverhältnissen Schnee 
fällt und die Wege und Straßen rutschig 
werden, müssen Grundstückseigentümer/-
nutzer (Mieter, Restaurants und Geschäfte) 
rund um die Uhr dafür sorgen, dass die 
Gehwege an ihrem Grundstück schnee- und 
eisfrei sind. Für Restaurants und Geschäfte 
gilt das sowohl während als auch vor und 
nach den Öffnungszeiten.

Auch im neuen Jahr wird unsere Aktion 
„Vogelweihnacht” fortgeführt. Die kleinen 
Piepmätze sind hungrig und warten auf 
Futter. Sie können einen 1-kg-Beutel mit 
Körnerfutter einmal pro Woche persönlich 
im Gemeindehaus (Erdgeschoss, Technische 
Abteilung) abholen. 

Streunende Hunde: Hunde dürfen in 
unserer Siedlung nur an der Leine ausgeführt 
werden. Bei einem Spaziergang muss 

sichergestellt sein, dass der Hund andere 
Tiere oder Menschen nicht durch Beißen 
gefährden kann. Zuwiderhandlungen sind 
Ordnungs-widrigkeiten, die mit Geldstrafen 
bis zu 150.000 Ft belegt werden. 

Wir bitten um die Mitarbeit der 
Hundehalter und den sorgsamen Umgang 
mit ihren Tieren, damit die Bewohner der 
Siedlung und die Erholungssuchenden die 
öffentlichen Bereiche sicher nutzen können 
und auch in Zukunft keine Hundeangriffe 
befürchten müssen. 

In unserer Siedlung steht ein 
Rasenpflegedienst zur Verfügung. Der 
ElisabethTierschutzverein hält die 
eingefangenen  streunenden Hunde 
im KarmacsiTierheim, bis sich der 
Besitzer meldet. Der Eigentümer ist für 
die Unterbringungskosten des Tieres 
verantwortlich.  

Bei streunenden Hunden ist der 
Rasenmeister unter folgender 
Telefonnummer erreichbar: 06 / 70 733 
9350

Störungsmeldung für öffentliche 
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der 
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie 
ihn bitte im Internet: https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes

Zur Beachtung für unsere Steuerzah
ler: Wir möchten Sie darüber informieren, 
dass der Gemeinderat von Gyenesdiás die 
lokale Steuerverordnung zum 1. Januar 2023 
geändert hat. Die lokalen Steuersätze:

1. Grundsteuer: 20 HUF/m2 
2. Haussteuer: 
- Wohnhaus, Wohnung, bewohnte Garage: 

250 HUF/m2. 15 m2 der steuerpflichtigen 
Wohnfläche der Wohnung pro Person 
sind steuerfrei, jedoch maximal 60 % 
der Nutzfläche der Wohnung oder des 
Wohnhauses; 

- Ferienhaus, Wochenendhaus, Wohnhaus, 
Wohnung: 600 HUF/m2; 

- alle anderen Gebäude (Laden, 
Bezirkseinheit, Wirtschaftsgebäude usw.): 
600 HUF/m2; 

- nicht in Privatbesitz befindliches 
Wohnhaus, Wohnung, Ferienhaus, 
Wochenendhaus, Garage 800 HUF/m2. 

3. Höhe der Kurtaxe: 590 HUF pro Person 
und Übernachtung. 

4. Gewerbesteuer: 2,0 % der 
Bemessungsgrundlage.

Die Steuerrechnung wird einmal jähr-
lich versandt und enthält die Einzahlungs-
Schecks für beide Halbjahre. Die Termine 
sind:  30. April 2023 und 15. September 
2023

Wir weisen Einzelunternehmer 
und Unternehmen darauf hin, dass 
die Finanzverwaltung elektronische 
Mitteilungen über den Saldo des 
Steuerkontos des Steuerpflichtigen gemäß 
CCXXII von 2015 über die allgemeinen 
Regeln für elektronische Verwaltung und 
Treuhanddienste versendet. Der Steuersaldo 
kann jederzeit im Elektronischen 
Verwaltungsportal eingesehen werden:  
https://ohp-20.asp.lgov.hu

POLGÁRŐRSÉG 
HÍREI

A polgárőrség felhívja az idősek figyelmét 
arra, hogy az utcakaput és a bejárati ajtót még 
napközben is tartsák zárva, és csengetésre, 
dörömbölésre is csak akkor nyissanak ajtót, 
ha meggyőződtek arról, ki áll az ajtó előtt.

Hangsúlyozták, hogy ne engedjenek be 
otthonaikba ismeretlen személyeket, háza-
lókat, valamint a hatóságok, illetve köz-
üzemi szolgáltatók munkatársaitól minden 
esetben kérjenek igazolványt. Idegene
ket soha ne engedjenek be a lakásukba. 
Több településről jelezték, hogy éjszaka 
dörömböltek a bejárati ajtón. Fontos, hogy 
ilyenkor telefonon értesítsünk valakit, 
rendőrség, polgárőrség, hozzátartozó stb. 
Új módszer, a villanyóra lekapcsolása, ha 
ez történne a lakásukban, legyenek nagyon 
elővigyázatosak. Leginkább az idős, egye-
dül élő embereket keresik, figyelik meg 
a besurranó tolvajok. Mielőtt kilépünk a 
házból, bizonyosodjunk meg róla, hogy az 
ablakokat bezártuk (a bukóra állított ablak 
nem számít bezártnak), majd, hogy az ajtó 
zárja is rendesen a helyére kattant.  Ha csak 

rövid időre hagyja el a lakását, házát, például 
kimegy a kertbe, vendégeit kíséri ki, vagy 
éppen ismerőseivel vált pár szót az udva-
ron, akkor is mindig zárja be az ajtókat (pl. 
terasz-, hátsó-, vagy garázsajtó). A betörők 
számára is hívogató célpont a nyitott ablak, 
vagy a rosszul bezárt ajtó. Igaz a mondás, 
miszerint alkalom szüli a tolvajt, de az, hogy 
ezt az alkalmat megteremtjük-e, már a mi 
döntésünk. Körültekintéssel, odafigyelés-

sel elkerülhető a sértetté válás bosszúsága.  
Gyenesdiáson polgárőreink folyamatosan 
járőröznek. Ha valami gyanúsat észlelnek a 
házuk környékén, az utcában vagy a szom-
szédban, kérjük értesítsék a szolgálatban 
lévő polgárőröket az alábbi telefonszámon. 
Tel: 0620/505 0600

Hívhatják a Segélyhívó Központot is a 
112-es telefonszámon.

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://ohp-20.asp.lgov.hu
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Ingatlan adás-vételi,- egyesített telekalakítási,- ajándékozási szerződések, továbbá szolgalmi jogok 
alapítása, végrendeletek szerkesztése, illetőleg egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben 

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

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

e-mail: bacsalmasicsilla@gmail.com GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

FUVAROZÁST 
VÁLLALOK 7 TONNA ÖSSZTÖMEGIG 

BILLENCS AUTÓMMAL.
Papp Levente 06 30/194-1293

Papp Lajos 06 30/501-2884

Litográf-95 
NYOMDA

Keszthely, Külső Zsidi út 11.
Tel.: 06 70 248 1347

www.litograf95.hu • E-mail: litograf95@gmail.com
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu
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Díjátadó

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Környezetvédelmi 
és Településfejlesztési Bizottsága az idei évben is meghirdette a 
Legvirágosabb kert/udvar felhívását és a Népi építészeti emlékek 
támogatására szóló pályázatát.

A Bizottság november 29.-i ülésén az alábbi döntést hozta. A 
Népi építészeti pályázaton Horváth László (Cseresznyés u. 14.) 
és Kóti Éva (Kossuth L. u. 64) 150.000 Ft-, támogatásban, Dr. 
Gyenes Imre (Szőlőhegyi u. 1.) 200.000 Ft-, támogatásban része-
sült.

A Legvirágosabb kert/udvar felhívás díjazottjai: Magai 
Krisztina (Kapernaum u.), Paulini Tiborné (Eperjes köz), Lam-
bert Iván (Madách u.), Dr. Füzesi István (Harmat u.), Finta Maya 
(Kossuth L. u.) és Kovács Pálné (Vörösmarty u.).

Köszönjük szépen az idei nevezőknek és a jövő évben is várjuk 
a jelentkezéseket.

2022. december 12.-én átadásra kerültek a Virágos Gyenesdiás 
díjazottjai részére az emlékplakettek és az esővíz gyűjtők.

Néptáncos Pótszilveszter

2023. január 7-én tartottuk az idei első 
táncházunkat egy Néptáncos Pótszilveszter 
keretében. Az esemény az aprók táncával 
kezdődött, később a felnőttek is bekapcsolód-
tak a mulatságba. A táncokat Nagypál Anett, 
illetve Kádár Ignác, a Felszállott a páva 
című műsor mentora tanították, a talpalávalót 
a Dió Banda húzta.

A tánctanítás során felcsíki és kalotaszegi 
táncok kerültek terítékre, amik tanulásába 
minden érdeklődő beszállhatott, majd az 
este táncházzal zárult. Az este nem csak 
a táncolásról szólt, hanem beszélgetésre és 
ismerkedésre is jutott idő, hiszen a környék-
beli tánccsoportok tagjai mellett Keszthely-
ről, Cserszegtomajról és Hévízről is érkeztek 
érdeklődők.

A táncház a József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár, a keszthelyi Georgikon Nép-
táncegyüttes és a Gyenes Néptánc Együttes 
szervezésében a Csoóri Sándor Alap támoga-
tásával valósult meg. 

Köszönet mindenkinek, aki a táncház szer-
vezésében, illetve lebonyolításában részt vett!

Következő táncházunk a Farsang jegyé
ben február 4-én kerül megszervezésre! Kicsik és nagyok is ropták a táncotKicsik és nagyok is ropták a táncot

A táncokat Nagypál Anett és Kádár Ignác tanítottákA táncokat Nagypál Anett és Kádár Ignác tanították
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Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC: Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és 
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

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

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

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

Január 31-igJanuár 31-ig

TAVALYI ÁRAKTAVALYI ÁRAK
Használja ki Ön is!Használja ki Ön is!

SZEMVIZSGÁLAT SZEMVIZSGÁLAT 
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.

SZÉP KÁRTYA ELFOGADÁS!SZÉP KÁRTYA ELFOGADÁS!
Érvényes: 2023.01.01-01.31-ig

Friss házi kocsonya: Csiszár Péter és felesége készíti
Dabroncról: házi tojás /gazda által termelt 

hagyományos takarmány/
Keszthelyről: frissen fejt házi tej, magyar tarka tehénből

Felsőpáhok: házi készítésű savanyúságok széles 
választéka Kéryéktől

Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi!

Trafikban folyó- és palackozott borok széles választéka 
és Sorsjegy is kapható

Vegyen hazait! Egészségére!
Nyitva: H-P 6h-18h, Szombat: 6h-16h

(dohányboltunk vasárnap is nyitva tart: 8h-13h )

https://pelsooptika.freewb.hu/kapcsolat/

