
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2023. március XXXIV. évfolyam, 3. szám 
Megjelenik: március 17-én

A modern parlamentáris Magyarország szü-
letésnapján, március 15-én, Magyarország 
nemzeti ünnepének tiszteletére rendezett 
megemlékezésre a Kárpáti János Általános 
iskolában került sor. 

Az ünnepi műsorban az iskola 6. osztá-
lyos tanulói elevenítették fel a jeles napok 
történéseit. A felkészítésében közreműköd-
tek Ács Alexandra, Berta András, Farkas 
Berta, Királyné Jäger Nikoletta, Péter Lóránd, 
Jován-Mester Tímea , Tarjányi Sándor, Cseh-
Bodnár Zsanett. Közös ’48-as dalcsokorral 
lépett fel a Gyenesdiási Dalárda és a Községi 
Kórus. Az emelkedett hangulat ezen szaka-
szában mondta el ünnepi beszédét Góth 
Imre Árpád alpolgármester. 

Gondolatait a 175 évvel ezelőtti események 
a forradalom sikeréhez közösen megvívott 
csaták, történelmi távlatokban gondolkodó 
és látó egyéniségek küzdelmének megidézé-
sével kezdte. Bemutatta a reformkor nagy 
alakjainak tevékenységét. Elsőként gróf 
Széchenyi Istvánt a pozsonyi megyeházán 
ülésező alsótábla követei között a Magyar 
Tudományos Akadémia felállítása érdeké-
ben magyarul felszólaló főurat idézte meg. 
A jó barát Wesselényi Miklós következett, 
aki idővel a reformmozgalom tovább élesé-
nek ösztönzőjévé vált. Jót tett az átalakulási 
folyamat dinamikájának - mint mondta -, 
Kossuth Lajos fellépése és meg nem alkuvó 
kitartása a szólásszabadság ügye mellett. 

Legyen béke, szabadság és egyetértés!

Programajánló
2023. március 18. szombat 

Lepke túra

2023. március 24, péntek, 18 óra 
Traccsparti 
Vendég: Kerekes Vica 
Helyszín: Községháza

2023. március 25-26. szombat-vasárnap 
Újszövetség maraton 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. március 30. csütörtök 18 óra 
Korunk nagy kérdései 
Dr. Lánczi András előadása

2023. március 31. péntek, 17 óra 
Piacnyitó és Gyümölcsoltó Nap, 
Magbörze és Bevásárlónap 
Helyszín: Piac

2023. április 1. szombat, 9-12 óráig 
Húsvéti készülődés: Állatsimogató, 
süteménysütés, tojásfestés, Varázshangok 
játszóház 
Helyszínek: Községháza, Pásztorház udvara

2023. április 10. hétfő 10 óra 
Húsvéti locsolás 
Helyszín: Pásztorház vagy Diási Vízimalom

2023. április 11. kedd, 18 óra 
Kötetbemutató, beszélgetés és irodalmi est 
Vendég: Prieger Zsolt 
Helyszín: Községháza

2023. április 12. szerda, 18 óra 
Gyenesdiási Antológia kötetbemutató 
Nagy Antal Róbert versei 
Helyszín: Községháza

2023. április 14. péntek, 18 óra 
Teddy Queen zenekar koncertje 
Helyszín: Pásztorház udvara vagy Községháza

2023. április 15. szombat 16 óra 
Locsoló táncház 
Helyszín: Iskola

2023. április 19. szerda, 18 óra 
Traccsparti 
Vendég: Cserhalmi György 
Helyszín: Községháza vagy Ligetplex Cinema

2023. április 21. péntek 
Kiállítás Fábián Józsefné hímzéseiből 
Helyszín: Községháza

2023. április 22-23. szombat-vasárnap 
Rügyfakadás – Tavaszünnep 
Helyszín: Nagymező 

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

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 13-14.

RÜGYFAKADÁS TAVASZÜNNEP
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület ebben az évben 25 éves jubileumát ünnepli.

Az idei „Rügyfakadás Tavaszünnep” 
2023. április 22-23-án kerül megrendezésre. 

A részletes programokról a következő szám fog tudósítani.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, főzőcsapatot és kedves családot 

a közösségi természetbarátság jegyében megszervezésre kerülő ünnepen, 
a gyenesdiási Nagymezőn.

Ünnepeljük együtt ezen a hétvégén a Föld Napját, valamint 
a kulturális és hagyományőrző értékeinket, eredményeinket!

Vezetőség

Az ünnepi műsorral a hagyományokhoz híven a 6. évfolyam tanulói készültekAz ünnepi műsorral a hagyományokhoz híven a 6. évfolyam tanulói készültek
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Gaali küldöttség 
Gyenesdiáson

A stájerországi Gaal község 9 fős 
küldöttsége érkezett 2023. március 10-én 
pénteken településünkre, hogy a szeptember 
9-én, a Szüreti Vigasságok rendezvény 
keretében készítsük elő a 20 éves jubileumi 
partnerkapcsolat megünneplését. 

A rövid, alig 24 órás találkozó során meg-
mutattuk vendégeinknek Keszthely és Gye-
nesdiás kiemelkedő természeti, épített és 
kulturális büszkeségeit, amelyhez a gaali 
vezetőség messzemenő elismerését fejezte ki.

Pénteken megtekintettük a Helikon Kas-
télymúzeum hintógyűjteményét és vadászati 
kiállítását, valamint a Festetics Imre Élmény-
központot. Szombaton büszkeséggel mutat-
tuk be településünk legújabb gyönszemét a 
Surbis Verkli múzeumot, mely páratlan zenei 
élményt nyújtott vendégeinknek. A Diási 
Vízimalom, a Gergely-napi összművészeti 
fesztivál és az iskola új tornacsarnoka láttán 
osztrák vendégeink megdöbbentek, hogy 20 
éve alatt hagyományaink és építészeti örök-
ségeink megőrzése mellett mennyit tudott fej-
lődni nagyközségünk. 

Partnertelepülési találkozónk Pék András és 
Julika csodálatos Miska pincéjének megte-

kintésével ért véget szombaton délben, ahol 
szívélyes vendéglátást követően a további 
közös együttműködési lehetőségekről is szót 
ejtettünk. 

Gyenesdiás Önkormányzata június 10-11-
én tervez egy ismételt kirándulást osztrák 
partnereinkhez, hogy egymást jobban megis-
merve tudjuk mélyíteni kapcsolatunkat.

A nyár eleji túrához szeretettel várjuk 
minden kedves érdeklődő jelentkezését a 
Községháza első emeletén.

Példát adott az ellenzéki mozgalomnak és 
hozzájárult metternichi erős kéz politikájá-
nak a kudarcához. Ekkor fogalmazták meg 
a liberalizmus, politikai demokratizmus, 
radikalizmus, konzervativizmus és fon-
tolva haladás fogalmait. A negyvenes évek 
végén már Batthyány Lajos számított az 
ellenzék vezérének. Megalakult 1846-ban 
a Bécshez hű Konzervatív Párt. A galíciai 
felkelés elnyomásáról szóló hírek hatására a 
távlatokban gondolkodó nagyjaink képesek 
voltak tanulni a hibákból, javítani szándé-
koztak jobbágyaik helyzetén.

Nemzeti ünnepünkön elsősorban a Fiatal 
Magyarország tagjai Petőfi Sándor, Vasvári 
Pál, Jókai Mór jutnak eszünkbe, akik az 
1848 tavaszán Itáliából elinduló tömegmozgal-
mak hatására Pesten utcára vonultak és megte-
remtették a sajtószabadságot és hozzájárultak, 
hogy a magyar követeléseket elfogadják a 
birodalom vezetői. Kossuth Lajos március 
3-án benyújtott felirati javaslata az elmúlt két 
és fél évtized küzdelmeinek legfontosabb cél-
kitűzéseit tartalmazta. Beszédének hatására 
március 13-án Bécsben kitört a forradalom, 
ahol két nappal később lelkes tömeg fogadta. 
István nádor március 17-én az uralkodó szó-
beli felhatalmazásával élve kinevezte az első 
magyar felelős miniszterelnökké Batthyány 
Lajost. A negyedszázados előkészítő mun-
kára támaszkodó parlamenti tárgyalássorozat 
eredményeként Deák Ferenc tollából meg-
születő törvényeket április 11-én szentesítette  

V. Ferdinánd király. A választásokat követően 
pedig július 4-én összeülhetett az első népkép-
viseleti országgyűlés.

A kormánynak a Habsburg Birodalmon 
belüli alkotmányos önrendelkezést kellett a 
lehetőségekhez képest biztosítani, törekedni 
a polgári átalakulással és a nemzeti moderni-
zációval összefüggő feladatok megoldására. 
Sajnos a nemzetiségekhez fűződő viszony 
rendezésére nem sikerült jó választ találni. A 
Pozsonyba érkező küldöttségek úgy érezhet-
ték elsodródtunk egymás mellől, amit Bécs 

tovább erősített és egymás ellen fordította 
a Kárpát-medence népeit, és ezt a leckét a 
szabadságharc idején kellett megtanulnunk. 
Ezért – zárta gondolatait - mindig azt keres-
sük egymásban, ami összeköt minket! Ami 
közös bennünk! 

Beszédét az első szabad sajtóterméken a 
12 ponton megfogalmazottokkal zárta. Mit 
kíván a magyar nemzet. Legyen béke, sza-
badság és egyetértés!

Az ünnepség a megemlékezés koszorúinak 
elhelyezésével zárult a Hősök kertjében.

A Hősök kertjében Góth Imre Árpád alpolgármester és A Hősök kertjében Góth Imre Árpád alpolgármester és 
Gál Lajos polgármester koszorúzottGál Lajos polgármester koszorúzott

Vendégeink megtekintették a Miska Pince gazdag gyűjteményét isVendégeink megtekintették a Miska Pince gazdag gyűjteményét is

Gál Lajos és Friedrich FledlGál Lajos és Friedrich Fledl
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M E G H Í V Ó
A Védett Közjóért Polgári Egyesület tisztelettel 

meghívja Önt és Barátait

Dr. Lánczi András 
Széchenyi-díjas, magyar konzervatív filozófus, 

politikatudós, Budapesti Corvinus Egyetem 
professzora előadására.

Az előadás témája: Korunk nagy kérdései
Időpont: 

2023. március 30-án 18 óra
Helyszín: 

Gyenesdiás Községháza, Kossuth L.u. 97
A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
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MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Megtartottuk Klubunk 
alapításának 10 éves évfordulóját.
Ezt leírva, talán nem is tűnik nagy dolog-

nak. De tíz évvel ezelőtt 21-en úgy gon-
doltuk, hogy megalapítjuk a Gyenesdiási 
Magyar Vándor Klubot. Évek teltek el azóta, 
bővült létszámunk és bővült azon telepü-
lések sora, melyeket ezidáig felkerestünk. 
Az eltelt évek során 69 kirándulásunkon 
sok-sok helyen fordultunk meg, melyek 
közös jellemzője: utunkon Hazánk szép-
ségei, nevezetességei vártak ránk. Voltak 
köztük két vagy három napos utak is, de a 
legtöbb utunk egynapos kirándulás volt. 

Ünnepi, jubileumi rendezvényünkön vissza-
tekintettünk az elmúlt évekre és ajándékkal 
köszöntöttük körünkben a 10 évvel ezelőtti 
alapítókat. Ünnepi torta is készült, de a 
batyus rendezvényen a finom falatokban sem 
volt hiányunk. Jó volt együtt ünnepelni!

Összejövetelünk másik feladata az éves 
program összeállítása volt. Javaslatok-
ban, ajánlatokban dúskálva választottuk ki 
éves kirándulásaink útjait. Az elsőt ebben 
az évben április 2-án (vasárnap) tartjuk, 
ahol úticélunk a Velencei tó és környé-
kének kincsei lesznek. Csodaszép látniva-
lók: A Bence-hegyi kilátó a Velencei tóval, 
a Dinnyési Várpark és Skanzen, a Pákozdi 
csata emlékhelye Miska huszárral, a Halász-
kastély és Vörösmarty Mihály szülőháza 
Kápolnásnyéken, Gárdonyi Géza emlékháza 

Gárdonyban… - szóval minden, ami egy 
napba belefér. Várjuk az útra jelentkezőket! 
Jelentkezni az útra személyesen, március 
20-án (hétfőn) 9.oo-11.oo között a Gyenes-
diási József Attila Könyvtár közösségi ter-
mében, a részvételi díj befizetésével lehet. 
Részletes információk honlapunkon megta-
lálhatóak, elég a keresőbe beírni: Gyenes-
diási Magyar Vándor Klub. És ha még Ön 
nem tagja Klubunknak? Várunk mindenkit, 
aki elfogadja Klubunk alapszabályát, nyitott 
szemmel és nyitott szívvel közelít Hazánk 
épített és természeti örökségeihez, szívesen 
vesz részt utcai ruhás, buszos kiránduláson. 
A jó hangulatot, a látnivalók sokszínűségét 
pedig garantálni fogjuk!

Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Kedves Gyenesdiásiak!
Kedves Kultúra- és 
Művészetkedvelők!

Február második és március első felének 
programjai között – a sokszínűség jegyében 
– volt hagyományőrző, szórakoztató, kép-
zőművészeti, irodalmi és zenei tematikájú 
rendezvény is. A február közepi – hatalmas 
sikerrel lezajlott Traccspartiról és a Húsha-
gyókeddi fánkpartiról külön cikkekben szá-
molunk be.

Február végén az Így írunk MI sorozat leg-
újabb állomásán a Keszthelyre származott írót, 
Fehér Bélát köszönthettük. Szálinger Balázs 
József Attila-díjas költő a házigazdája a 
sorozatnak, ahol ezúttal a Pulitzer-emlékdíjas 
újságíró, Márai Sándor-díjas és Prima-díjas 
író vendégeskedett. A számos műfajban, 

műnemben (esszé, krimi, 
szépirodalmi regény, tár-
canovella) is otthonosan 
mozgó tollforgató életé-
ről, keszthelyi élménye-
iről, alkotói módszeréről 
is mesélt neves beszél-
getőpartnerének. Fehér 
Béla jelentős kortárs 
írónk, és nagyon kevesen 
tudják róla, hogy több 
éve Keszthelyen él. A 
Miriam Rosenblum és 
a Kozma-kvintett című 
friss műve kapcsán a 
történelem és a gasztro-
nómia iránti szenvedélye is szóba került. Az 
Így írunk MI sorozat következő eseményére 
szeptemberben kerül sor.

Március elején különleges helyzetű alko-
tók még különlegesebb kiállítását nyitot-
tuk meg. A Kapernaum Szeretetotthon 
kézműveskedő lakóinak tárlata az elmúlt 

másfél év termését öleli fel, számtalan alko-
tói technikát magában foglalva. Az otthon 
idős lakói ez idő alatt munkatársunk, Hárs-
falvi Györgyné Ildikó útmutatásai alap-
ján heti rendszerességgel munkálkodnak a 
foglalkozásokon a maguk, társaik és csa-
ládtagjaik legnagyobb örömére. A kiállí-
tásra így hatalmas mennyiségű és rendkívül 

A kirándulások szervezője Csányi Zoltán A kirándulások szervezője Csányi Zoltán 
és Fonyódi Erikaés Fonyódi Erika Gál Lajos köszöntötte a 10 éves Magyar Vándor klubotGál Lajos köszöntötte a 10 éves Magyar Vándor klubot

Szálinger Balázs vendége Fehér BélaSzálinger Balázs vendége Fehér Béla
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 változatos, gazdag anyag gyűlt össze. A meg-
nyitón az intézmény vezetője, Tencz Károly 
köszöntötte az érdeklődőket, a műsorban 
pedig maguk a lakók működtek közre vidám 
dalos produkcióval, kiegészülve gyenesdiási 
fellépőinkkel.

Kiss Tamás zenetanár, a Zalai Balaton-
part Ifjúsági Fúvószenekar Vonyarcvas-
hegy vezetője rendszeres vendégünk, ugyanis 
egy folyamatosan bővülő, formabontó elő-
adássorozatban rendhagyó módon mutatja a 
zeneirodalom nagyjait, élvezetes, szemléle-
tes formában. Legutóbb Klasszikusok más 
ritmusban című prezentációját nézhettük, 
hallgathattuk meg, némi élőzenei kísérettel. 
A vetített képes (film-, videóklip-, és kon-
certrészletekkel tűzdelt) „zenetörténet órán” 
a legkiválóbb együttesek, előadók prezentál-
ták a zenetörténet ikonikus műveit, miközben 

előadónk az eredeti szerzők életének legizgal-
masabb fejezeteit is felelevenítette. Bachtól 
Beethovenen át Webberig számos nagy-
szerű szerzeményből válogatva merültünk 
el a zene nagyszerűségében. Az adaptátorok 
sem voltak akárkik. Csak néhány példát kira-
gadva: Accept, David Garret, Francis Ford 
Coppola Apokalipszis most című filmje, 
Andrea Bocelli és a Nightwish zenekar… 
Folytatás ősszel várható.

A Nőnap sem múlhatott ünnepi műsor 
nélkül. A jeles nap estéjén a Községházán 
egy meglepetés vers elszavalása és Gál 
Lajos polgármester köszöntője után a 
településünkön az Idősek Napján novem-
berben már nagy sikerrel fellépő páros, 
Simon Kata és Ozsgyáni Mihály művé-
szek varázsolták el zenés műsorukkal a 
zsúfolásig megtelt nagyterem közönségét. 

Az est virágok ajándékozásával és pezsgős 
koccintással zárult.

Facebook-oldalunkra újfent szeretnénk fel-
hívni figyelmüket, melyen az alábbi QR kód 
beolvasása után lehet kedvelni, „bekövetni” 
minket!

Nagy szeretettel várjuk Önöket tavaszi ren-
dezvényeinken is!

Szabó Zsolt Szilveszter

Egy modern kori lovag 
Traccsparti Nagy Ervinnel

Nagy Ervin, az egykori dunaújvárosi panelcsávó ma Magyar-
országon az egyik legfoglalkoztatottabb és legrajongottabb férfi 
színész, roppant tehetségének, adottságainak és sokoldalúságának 
köszönhetően.

A 2023-as év első Traccspartijának vendége egy egyszerre rend-
kívül magabiztos, ugyanakkor minden tekintetben önazonos színész 
volt. Egy művész, akinek markáns véleménye van minden jelentősebb 
itthoni történésről és jelenségről, amit nem egyszer szenvedélyesen 
meg is fogalmaz.

Szerepeiben átlényegült már gátlástalan szélhámossá és hatalmi 
mámorban tobzódó polgármesterré, nagy sikerrel alakított már atyás-
kodó, igazságosztó tanárt, női szíveket dobogtatott lovas hősszerel-
mesként, de elképesztő szuggesztíven alakította a közelmúlt egyik 
legnagyobb énekes bálványát is. Hangját kölcsönözte már többek 
között Thornak, Grincsnek, Grindelwaldnak, Deadpool-nak és 
Willy Wonkának.

Rengeteget jótékonykodik, ha kell, ételt oszt, máskor sze-
gény szendrői roma gyerekeknek adományoz focicipőt. Egy ideje 
már a maga ura, teljesen levált és kivált mindenféle intézményes 

 kötelékből. Színész, producer és immáron három gyermekes 
édesapa. Sokoldalúságát projektjeinek változatossága, széles ská-
lája pontosan példázza. Történelmi eposz, kosztümös film, opera, 
kultikus sorozatok számtalan stílusban, avantgárd színházi elő-
adások, operett, és még mi minden…

Nagy Ervin színművész a Ligetplex Cinema zsúfolásig telt nagy-
termében fesztelenül, türelmesen és jókedvűen csevegett velünk, két 

folytatás a következő oldalon

Simon Kata és Ozsgyáni MihálySimon Kata és Ozsgyáni Mihály

Nagy Ervin és Szabó Zsolt SzilveszterNagy Ervin és Szabó Zsolt Szilveszter

A Kapernaum Szeretetotthon lakói szívvel-lélekkel készítették alkotásaikat a kiállításraA Kapernaum Szeretetotthon lakói szívvel-lélekkel készítették alkotásaikat a kiállításra
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órán át. Sportos múltját, gyermek- és ifjúkorának éveit is felelevení-
tettük, és szép pillanat volt, mikor arról az emberről beszélt (nagy-
mamájáról), aki a művészetek iránti fogékonyságra érzékenyítette őt. 

Szerencsés egybeesésekkel tarkított pályakezdése kapcsán többször 
hangot adott önmagával szembeni folyamatos kételyének (Elég jó 
vagyok?), és annak, hogy érzése szerint ő lassan, majd’ 10 év alatt „ért 
be” igazán szakmailag. 

Még egy ekkora idolnak is vannak példaképei, olyan pályatársai, 
akiket nagyra tart, mélyen tisztel. Ervin számára többek között ilyen 
barát/kolléga a színházcsináló Pintér Béla, színésztársai közül Cser-
halmi György (áprilisban érkezik hozzánk!) és a néhai Bubik István. 

Fentieken túl a teljesség igénye nélkül szó volt még a Katona József 
Színházhoz való kötődésről és az elválásról, családi harmóniáról, 
apaságról, meghatározó és ellentmondásos szakmai és baráti kapcso-
latokról, együttműködésekről (Máté Gábor, Enyedi Ildikó, Andy 
Wajna), A Király című sorozatról és a magyar szinkron ügyéről is. 
Az est egyik legszebb, legmaradandóbb pillanata az volt, mikor Nagy 
Ervin, ez a modern kori lovag arról nyilatkozott, miért fontos neki 
egész életében mások gyámolítása, a kiállás „ügyekért”, és hogy ezt 
a klasszikus lovageszmény iránti ragaszkodásból vezeti le. No, meg 
persze a szülői mintából.

Ezen az estén is – mint ahogy eddig mindegyik alkalommal – a 
beszélgetés második felében a közönség kapott lehetőséget. A pub-
likum – szerencsére – hamar felbátorodott, sok mindenről és hosz-
szan kérdezték, és sokáig nem is engedték el szeretett kedvencüket – a 
hivatalos program után majd’ egy órán át fotózkodtak, beszélgettek 
vendégünkkel. Hálásan köszönünk mindent, Ervin!

A Traccsparti sorozat következő vendége március 24-én Kerekes 
Vica színművésznő lesz! Találkozzunk akkor is!

Szabó Zsolt Szilveszter

folytatás az előző oldalról
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A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Partner Piknik a Községházában

Az idei szezon nyitányáig rendelkezésre 
álló időt Egyesületünk sem tölti tétlenül. 
Mozgalmas heteknek, hónapoknak nézünk 
elébe, amelyek a felkészülésről szólnak. A 
felkészülés előremozdítása, az együttgon-
dolkodás, egymás segítésének érdekében 
az Egyesület életre hívta a Partner Piknik 
elnevezésű találkozót, amelyen kötetlen for-
mában szeretnénk lehetőséget nyújtani tag-
jaink számára szakmai tapasztalatok, ötletek 
és tippek cseréjére. A március 10-én tartott 
fórum beszélgetés jellege mellett olyan helyi 
szakembereket is megismerhetett a tagság, 
akik minőségi szolgáltatásaikkal megköny-
nyíthetik a helyi szállásadók és vendéglátó 
egységek munkáját.

Az első alkalommal három szolgáltató-
val ismerkedhettek meg tagjaink. Elsőként 
Csipszer Lajos villanyszerelő mutatkozott 
be, akire kisebb villanyszerelési munkák 
vállalása mellett generál-kivitelezés esetén 
is bátran számíthatunk.  Őt Koller Balázs 
klímaszerelő követte, aki a rendszeres 
klímatisztítás fontosságáról, a klímate-
lepítésről és az „okos klímákban” rejlő 
lehetőségekről is beszélt. Végezetül meg-
ismerhettük a gyenesdiási Babó Mosoda 
munkáját, akik a mosodai szolgáltatás 
mellett varrással, javítással, bőrtisztítással, 
-festéssel, szőnyeg- és tolltisztítással is fog-
lalkoznak. A mosoda szolgáltatásai a szál-
lásadókon túl vendégeik és a helyi lakosság 
számára egyaránt elérhetőek.

A bemutatkozás mellett a Partner Piknik 
kötetlen formája lehetővé tette, hogy a 
meghívott szakemberekkel, szolgáltatók-
kal közelebbről is megismerkedhessenek és 
tapasztalatokat cserélhessenek tagjaink. A 
kötetlen hangulatú összejövetelen, felszaba-
dult légkörben számos beszélgetés kezdemé-
nyeződött, a finomságokkal telipakolt asztal 
pedig valódi piknik-jelleget kölcsönzött a 
találkozónak. Ezúton is köszönjük kedves 
tagjainknak a házias, ínycsiklandó falatokat!

Bízunk benne, hogy tagjaink számára is ösz-
tönzően hatottak ezek a tartalmas beszélgeté-
sek és tetszést arat ez az új formátum, mivel 
terveink szerint a Partner Piknik visszatérő 
eseményként április és május hónapban, 
majd az őszi hónapokban is megrendezésre 
kerülne. Pontos dátumról hírlevélben értesít-
jük partnereinket. Bár egész sor szolgáltató 
van már listánkon, akit szeretnénk bemutatni 
tagjainknak, szívesen vesszük az ötleteket, 
hogy milyen szolgáltatások megismerésére 
lenne még nagy igény.

Találkozzunk a következő Partner Pikni-
ken – ahol az információ célba ér!

Rendezvénynaptár 2023

Idén is változatos zenei, gasztronómiai, 
kulturális, családi és sportrendezvények 
várják a látogatókat, és a lelkes közönséget. A 
hagyományos települési nagyrendezvények, 
a József Attila Művelődési Ház nagysikerű 
programsorozatai (Art Udvar, Traccsparti, 
Így írunk mi!) mellett számtalan közösség, 
civil szervezet is készül kisebb-nagyobb ren-
dezvénnyel Gyenesdiáson.

A színes rendezvénykínálat mellett hétköz-
napokra is különleges élményt és izgalmas 
kalandot ígér Gyenesdiás állandó, garantált 
programkínálata. A változatos családbarát, 
szabadidős szárazföldi és vizes balatoni prog-
ramok során garantáltan rengeteg izgalmas 
kaland vár mindenkire. Azon dolgozunk, 
hogy ezt minél többen fedezzék fel, és tölt-

senek élménydús napokat Gyenesdiáson, a 
Nyugat-Balaton családbarát üdülőfalujában!

Nyomtatott Gyenesdiás rendezvénynaptá-
runk, garantált programajánló leporellónk 
szerkesztése és sokszorosítása folyamatban 
van. Addig, míg elkészül, ajánljuk figyel-
mébe a www.gyenesdias.info.hu/ajanlo/
rendezvenyek-gyenesdiason/ oldalt, ahol már 
elérhető az éves rendezvénylista. Érdemes 
többször visszatérni az oldalra, hiszen a tarta-
lom folyamatosan bővül, ahogy új események 
kerülnek bejelentésre.

Irodánkban továbbra is elérhető a 
Gasztrokalauz és a hozzá kapcsolódó 
Gastro Card, a GyenEScape szórólap, a 
nagy népszerűségnek örvendő Info-map 
kiadványunk, valamint a térségi kerékpáros- 
és gyalogtúra térképünk is. Örömmel várjuk 
azokat a tagjainkat irodánkba, akik a szezonra 
készülve feltöltenék készletüket tájékoztató 
anyagaikból.

SZJA 1%
Adóbevallása készítésekor, kérjük, gondol-

jon egyesületünkre! A Gyenesdiási Turiszti-
kai Egyesület adószáma: 18966527-1-20

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

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Kedves kertészkedők!
Megérkezett a tavasz és vele együtt soka-

sodnak a kerti teendők. Fagytűrő növények 
már vethetők, ha szükséges talajlakó kártevők 
ellen talajfertőtlenítő szerekkel (Force 1,5G) 
védekezhetünk. Tenyészedénybe vetett magja-
ink már csíráznak, palántadőlés ellen Contans 
WG, Proplant szerekkel, esetleg rezes beön-
tözéssel védekezhetünk. Nagyobb palánták 
esetén növénykondícionálással erősíthetjük 

növénykéinket. (Kondisol). Gyümölcsfákat, 
szőlőt, málnát, szedret időszerű lemosó per-
metezésben részesíteni. (Nevikén, Vegesol 
eReS, Champion, Rézhidroxid). Az ősziba-
rack veszélyes gombabetegsége a tafrinás 
levélfodrosodás, mely ellen az első teendőnk 
egy bő lével végzett rezes lemosó permetezés. 
(Champion, Rézhidroxid, Rézoxiklorid). Szo-
banövényeink levéltetű, liszteske elleni védel-
mére használjunk felszívódó rovarölőszereket. 
(Mospilan, Spilan) vagy speciális ragacslapo-
kat. Ne felejtsük – ha még nem tettük meg – az 
elszáradt gyümölcsmúmiákat (szőlő, barack-
félék, mandula, szilva) eltávolítani és a csont-

héjas gyümölcsféléket is lemosni a fentebb 
említett lemosószerekkel. Kellemes tavaszi 
kertészkedést kívánok mindenkinek.

Kiss Balázs
Növényorvos, szakmai alelnök

Márciusban már egyre több a tennivaló a 
kiskertben. A napsugarak már csalogatják a 
kertészeket a szabadba. Akad is bőven munka 
a kertekben. Salátapalántát még ne ültessünk 
szabadföldbe, mert az éjszakai hidegek 
károsíthatják. Borsó vetését folytassuk, érde-
mes szakaszosan vetni, mert így az érés is 
szakaszos lesz. A gyökérzöldségek vetését 

Partner Piknik a községházánPartner Piknik a községházán

http://www.gyenesdias.info.hu/ajanlo/rendezvenyek-gyenesdiason/
http://www.gyenesdias.info.hu/ajanlo/rendezvenyek-gyenesdiason/
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már mindenképp tegyük meg. Dughagyma 
duggatását végezzük el, ügyelve arra, hogy a 
gyökér mindig lefelé legyen. Készítsük elő a 
burgonya talaját, tápanyagban gazdag, lehe-
tőleg ősszel trágyázott talaj a legjobb neki. 

Itt az ideje a téli sarjadékhagyma vetésének, 
illetve a hónap közepétől vethetjük a nyári 
retket is. A már kikelt veteményeknél, kapál-
juk a sorok közét. Gyommentes talajnál csil-
lagkapa segítségével lazíthatjuk a talajt. Tipp: 

zöldborsóágyásokat letakarjuk fátyolfóliával 
2-3 héttel előbb teremnek. Március végén a 
fátyolfóliát távolítsuk el. 

Volner Lajos, elnök

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülők!

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvodában a 
2023/2024-es nevelési évre történő óvodai 
beiratkozás az alábbi időpontokban lesz:

2023. május 03. szerda - 2023. május 04. 
csütörtök 8.00-16.00-ig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
születési anyakönyvi kivonatot
a gyermek nevére kiállított személyi azono-

sítót 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt
a szülők személyi azonosító és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványát

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 

törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba 
lépő rendelkezése szerint a gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie. 

Az a szülő vagy törvényi képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába nem 
íratja be, szabálysértést követ el. A szabály-
sértés pénzbírsággal is büntethető, melynek 
mértéke ötezer forinttól százötvenezer forin-
tig terjedhet.  

Az óvodai felvételről az óvodai férőhe-
lyek függvényében az óvoda vezetője dönt 
az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az 
óvodai felvétel tárgyában meghozott dön-
tésről az óvoda vezetője 2023. május 31-ig 
tájékoztatja az érintett szülőket.

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS

Tisztelt Szülők!

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Bölcsőde 
Tagintézményébe 2023/2024-es nevelési-

gondozási évre történő bölcsődei jelentkezés 
az alábbi időpontban lesz:

 2023. május 05. péntek
8.00-16.00-ig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
a gyermek egészségügyi kiskönyvét és lak-

címkártyáját 
a szülők személyi azonosító és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványát

  
Bölcsődei jelentkezés helyszíne: az intéz-

ményvezető irodája

Világos Csabáné
Intézményvezető

EGYHÁZKÖZSÉGI 
HÍREK

Kedves Hívek!
Szeretnénk köszönetet mondani  mindazok-

nak, akik hozzájárultak idén is Egyházköz-
ségi Farsangi Mulatságunk sikeréhez! Isten 
áldja meg őket!

Értesítjük önöket az április végéig esedékes 
szentmisék rendjéről:

Április 2. -  Virágvasárnap
8.00 Vonyarc
9.15 Balatongyörök
10.30 Diás
11.30 Gyenes

Április 5. -  Nagyszerda
19.00 Diás - officium tenebrarum ,,sötét 

zsolozsma”
Április 6. -  Nagycsütörtök
 18.00 Diás - nagycsütörtöki szertartás 

az utolsó vacsora emlékére, majd officium 
tenebrarum.

Április 7. -  Nagypéntek
 18.00  Diás - nagypénteki szertartás 

Urunk kereszthalálának emlékére, majd 
officium tenebrarum.

Április 8. - Nagyszombat
 20.00 Diás - nagyszombati feltámadási 

szertartás.
Április 9. -  Húsvétvasárnap
8.00   Vonyarc
9.15   Balatongyörök
10.30 Diás
11.30 Gyenes

Április 10. - Húsvéthétfő
9.30   Balatongyörök
11.00 Diás

Április 16.- Húsvét 1. vasárnapja
8.00    Vonyarc
9.15    Balatongyörök
10.30  Diás
11.30  Gyenes

Április 23. Húsvét 2. vasárnapja
8.00    Vonyarc
9.15    Balatongyörök
10.30  Diás
11.30  Gyenes
  
Április 30. -  Húsvét 3. vasárnapja
8.00    Vonyarc
9.15    Balatongyörök
10.30  Diás
11.30  Gyenes
 
Hétfő-Péntek
8.00 Vonyarc

Húsvéti ünnepünk szertartásai

A húsvéti szent három nap (liturgikus 
nevén: Sacrum Triduum Paschale), azaz 
nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszom-
bat Jézus Krisztus keresztre feszítésének, 
sírbatételének és feltámadásának három 
napja.
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 Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléke-
zete, az Oltáriszentség, vagyis az Eukarisztia 
alapításának emlékünnepe.

Nagypéntek :  Megváltónk értünk vállalt  
szenvedésének és kereszthalálának napja.

Nagyszombat: Jézus Krisztus megváltói 
küldetésének beteljesítése, feltámadásának 
ünnepnapja. 

Officium Tenebrarum ,,sötét zsolozsma”
Számunkra új szertartással bővül a húsvéti 

szent három nap. 
A húsvét vasárnapját megelőző szent 

Háromnap közös szertartását, pontosabban 
nagycsütörtöknek, nagypénteknek és nagy-
szombatnak zsolozsmájából a matutinumot és 
laudest nevezzük Officium Tenebrarumnak, 
azaz „sötét zsolozsmának”.

A „sötét zsolozsma” elnevezés onnan 
származik, hogy mindig késő este, sötétben 
végezték e három szent napon a matutinumot 
és laudest.  A matutinum a zsolozsma éjjeli, 
hajnali része. A laudest pedig reggel imád-
kozzák egyházunk tagjai. Az oltár elé három-
szögletű gyertyatartót helyeznek (triangulare 
candelabrum), melyen gyertyák állnak. A 
zsolozsma kezdésekor égnek a gyertyák, 

ugyanígy az oltár gyertyái is. Minden egyes 
zsoltár elvégzése után a triangulare, gyer-
tyatartó egy-egy gyertyáját eloltották, így a 
végén már csak a középső maradt égve. A 
középen álló, égve hagyott gyertya Krisz-
tust, a világ világosságát jelentette, aki 
amikor meghalt a kereszten, akkor sem aludt 
ki, csak sírba helyezték, de új életre támadt. 
Örömmel köszönthetjük egymást húsvét 
szép ünnepén így:  Krisztus feltámadt! Való-
ban feltámadt!

Plébániánk elérhetősége: 06 20 324 6860
Kerekes Zoltán atya

Kedves Hívek!
Plébániánk folyamatosan bővülő híreiről 

tájékozódhatnak Facebook oldalunkon is.
Facebook: Római Katolikus Plébánia-

Gyenesdiás-Vonyarcvashegy
Kérjük, kövessék oldalunkat és megosz-

tással népszerűsítsék tevékenységünket! 
Köszönjük!

Felnőtt katekézis
Április  26-án szerdán, 18 órakor a Község-

háza nagytermében várjuk szeretettel önöket!

 Folytatódik sorozatunk melynek címe: 
,,Uram, taníts meg minket imádkozni!”

 Előadónk: Nacsinák Gergely atya

Egyházi adó

Kedves Testvérek, a templomaink és plé-
bániánk fenntartásához nélkülözhetetlen 
egyházi adó befizetésének egyik módja a 
banki átutalás/befizetés.

Az egyházi adó mértéke az éves nettó 
jövedelem 1%-a.

Minimum mértéke: 6000Ft/fő/év 
 
Ezt az alábbi bankszámlaszámunkra lehet 

megtenni.
Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia 

OTP: 11749039-20046918
A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 

nevet és lakcímet. 

Új lehetőség is nyílt számunkra: a 
gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár megszokott nyitvatartási idejé-
ben is tudják rendezni tartozásukat. 

Hálásan köszönjük!

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, 
hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testülete az avar és a kerti 
hulladék nyílt téri égetését ideiglenesen 
engedélyezte 2023. március 16. napjá-
tól – 2023. március 31. napjáig (kivétel: 
vasárnap) 8.00 és 18.00 óra között.

Egyidejűleg az alábbiakról adunk tájé-
koztatást:

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
A füstképződés csökkentése érdekében 
az avart és a kerti hulladékot előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés 
csak folyamatosan kis adagokban történhet.

Avar és kerti hulladék égetését úgy kell 
végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, 
ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés 
hatása ne álljon fenn, az tűz- és robba-
násveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy 
szabad, hogy a keletkező hő és füst a kör-
nyékében levő zöld növényeket, fát, bokrot 
ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó 
füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat 
felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az 
égetést azonnal be kell fejezni.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése 
párás, tartósan ködös, esős időben, füst-
köd-riadó és erős szél esetén.

Tilos égetni kulturális létesítmények 100 
méteres körzetében az intézmény műkö-
désének ideje és kulturális rendezvények 
időtartama alatt, valamint az egyházi és 
vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méte-
res körzetében az egyházi szertartások 
ideje alatt.

Az égetést csak 18 éven felüli cselekvő-
képes személy végezheti.

Az avar és kerti hulladék meggyújtásá-
hoz nem használható olaj, benzin, vagy 
más vegyi adalékanyag és az égetendő 
hulladék nem tartalmazhat kommunális, 
ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, 
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, 
vagy ezek maradékait.

Az avar és kerti hulladék közterületen 
történő elégetése tilos.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról az égetést végző köteles gon-
doskodni. Az égetés helyszínén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell készen-
létben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, a tűz eloltható, így 
különösen kerti locsolótömlőt, vagy leg-
alább 50 l vizet edényben, tűz oltására 
alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, 
vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

Az égetés befejezésével a tüzet el kell 
oltani és a parázslást – vízzel, földta-
karással, kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás 
helyszínének elhagyása előtt meg kell győ-
ződni.

Helyi adóval kapcsolatos hírek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gyenes-
diás Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2023. január 1. napjától 
módosította a helyi adórendeletet, az új 
adómértékekről a januári híradóban olvas-
hattak részletesen.

Az adómérték változásról szóló értesí-
tések kiküldése folyamatosan történik, 

azonban erre tekintettel idén változik a 
helyi adó megfizetésének határideje, az 
első félévben 2023. április 30-ig, a máso-
dik félévben szeptember 30-ig teljesíthetik 
pótlékmentesen a befizetéseket. 

Felhívjuk az egyéni vállalkozók, vállal-
kozások figyelmét, az adóhatóság a vállal-
kozók részére továbbra is elektronikusan 
küld értesítést az adózó adószámlájának 
egyenlegéről az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános sza-
bályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
alapján. Az elektronikus értesítés nemcsak 
az iparűzési adóra, hanem az építmény- és 
telekadóra is vonatkozik.

Az adóegyenleg lekérdezhető az Elektro-
nikus ügyintézési portálon: https://ohp-20.
asp.lgov.hu

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy az 
építmény és telekadóztatás önbevallás 
alapján történik, ezért ingatlannal kapcso-
latos alábbi változásokat 15 napon belül 
írásban be kell jelenteni: 

Adás-vétel, öröklés, ajándékozás, telek-
alakítás, helyrajzi szám változás, haszná-
latbavételről kapott hatóság bizonyítvány, 
végzés esetén az új tulajdonosnak épít-
ményadó, illetve telekadó bejelentést kell 
tenni.

Az ingatlanban történt felújítás, bővítés 
esetén, amennyiben a korábbi építményadó 
bevalláshoz képest a hasznos alapterület 
változott, az új alapterületről szintén épít-
ményadó bejelentést kell tenni. 

az ingatlanban életvitelszerűen élő 
személyek számában változás történt

https://ohp-20.asp.lgov.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu
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A villamos hálózatok környezetének 
tisztántartásáról, gallyazás.

A Vilkor Kft. (székhelye: 8840 Csurgó, 
József A. utca 2/A ) értesíti az E.ON Dél 
dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, 
Búza tér 8/a) ellátási területén lévő Ingat-
lantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, 
Bérlőket - ideértve a természet- és növény-
védelmi területek kezelőit, az erdészeteket, 
önkormányzatokat -, a továbbiakban együtt 
Ingatlantulajdonosok), hogy Gyenesdiás 
község bel- és külterületein a villamos háló-
zatok nyomvonalának és biztonsági övezeté-
nek tisztítását megkezdi.

Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy ezt megelőzően elvégezhetik az 
ingatlanukat érintő vezetékek biztonsági öve-
zetének tisztántartását, azaz az akár élő, akár 
elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, 
bokrok, növényzet eltávolítását, a fák gallya-
zását. A növényzeten történő beavatkozásra 
az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes hely-
zetek elkerülése és az áramszünetek megelő-
zése érdekében van szükség.

A biztonsági övezet tisztántartásának jogi 
szabályozását a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekez-
dése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a 
villamos művek, valamint a termelői, magán, 
és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 
szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartal-
mazza.

 
A biztonsági övezet tisztántartási munká-

latainak elvégzése utáni elvárt távolság a 
növényzet növekedését is figyelembe véve, 
az alábbi:

- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszin-
tig 5 méter a vezeték mentén oldalt, alul

- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszült-
ségszintnél 2 méter a vezeték mentén oldalt, 
alul a fenti távolságok függőleges síkja és a 
vezeték felett növényzet nem maradhat.

Vállalkozó megnevezése: VILKOR Kft.
Címe: 8840 Csurgó, József A. u. 2/A.
Elérhetősége: 82/571-190 Fax: 82/471-410
E-mail: vilkor@enternet.hu
Az eltávolított növényi részek, gallyak, 

kivágott fa felett az Ingatlantulajdonos ren-

delkezik. Kérjük az Ingatlantulajdonosok 
együttműködését, mivel mindenkinek érdeke 
az, hogy lakó-környezetében a villamosener-
gia-ellátás minősége, folyamatossága biztosí-
tott legyen, és azt ne zavarják, akadályozzák a 
villamoshálózathoz érő ágak, növények által 
előidézett baleseti helyzetek, feszültségprob-
lémák, üzemzavarok és áramszünetek.

A villamoshálózat alatt és közelében kizá-
rólag alacsony növésű fafajták telepítését és 
megtartását javasoljuk.

Együttműködésüket köszönjük!

Bem utca partfal rekonstrukció.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 

hogy 2023. március hónapban a Bem József 
utca 23-27. házszámú ingatlanok közötti sza-
kaszon partfal rekonstrukciós munkára kerül 
sor, ez a szakasz ezen időszak alatt teljes útzár 
alá kerül. 

A Bem József utcába való behajtás ezért 
ebben az időszakban a Darnay utca és a Mély 
út felől lesz lehetséges.

A partfal rekonstrukciós munkák a Bem 
József utca más szakaszán is folytatódni 
fognak, ezért szíves megértésüket és türelmü-
ket kérjük.

Reklámtábla
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy akinek 

közterületen reklám-, illetve hirdetőtáblája 
van kihelyezve, és a közterület foglalási 
engedélyt nem kérte meg, annak a kihelyezett 
reklám-, vagy hirdetőtábláját az Önkormány-
zat leszereli és elszállítja, melynek költsége 
a hirdetőtábla tulajdonosát terheli! 

TEMETŐ 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 

temetőkben kihelyezett mécseseket és koszo-
rúkat távolítsák el a köztisztaság érdekében.

Gyepmesteri szolgáltatás
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a mai naptól gyepmesteri szolgáltatás 
működik településünkön.

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 
terhelik. Kóbor kutyák esetében a követ-
kező telefonszámon 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 
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! Amennyi-
ben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük 
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék! 
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

Álláshirdetés
Önkormányzatunk munkavállalót keres 

éves állásra zöldterület karbantartó mun-
kakörbe. Érdeklődni az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikén: +36/83/516-001 vagy 
muszak@gyenesdias.hu. Jelentkezni 2023. 
március 31.-ig van lehetőség önéletrajz 
leadásával az előbb említett e-mail címen 
vagy személyesen a Községházán (Gyenes-
diás, Kossuth L. u. 97., földszint Műszaki 
csoport).

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2023. február 22-én 
tartotta soros ülését.

Az első napirendi pontban az avar és a 
kerti hulladék nyílt téri égetésének ideiglenes 
engedélyezéséről szóló rendeletet alkotta meg 
a képviselő-testület, melyről jelen lapszám-
ban részletes tájékoztatást olvashat. 

A második napirend keretében a teme-
tőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
11/2021. (VI.2.) önkormányzati rendelet 
került módosításra. A módosítás adminisztra-

tív jellegű, hiszen változott a törvény, és az új 
jogszabályi környezethez kellett hozzáigazí-
tani a helyi rendeletet. 

A harmadik napirendi pontban a közét-
keztetés díjairól szóló 10/2017. (VIII.25.) 
önkormányzati rendeletét módosította a 
képviselő-testület. Az emelést a jelentősen 
megemelkedett élelmiszerárak indokolják. 
Ahhoz, hogy a közétkeztetési rendeletben 
foglalt elvárások, a megszokott minőségi ellá-
tás teljesíthető legyen, a térítési díjak felül-
vizsgálata, emelése vált szükségessé.

A negyedik napirend keretében az egyes 
szociális tárgyú rendeletek felülvizsgálatára 
került sor. 

A szociális étkezés térítési díjánál a 2022.
évi áremelkedések és infláció miatt a nyers-
anyagnormák, illetve a rezsiköltségek jelen-
tősen megemelkedtek, így a szociális étkezés 
díjában is 30%-os emelés történt.

Az ötödik napirendi pontban az adóssá-
got keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségekről szóló határozatot fogadta 
el a képviselő-testület. Az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, 
a középtávú tervezés keretein belül előírja 
a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján, hogy az önkor-
mányzatoknak az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás  részletes 

mailto:vilkor@enternet.hu
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
mailto:muszak@gyenesdias.hu
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szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerinti 
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett-
ségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét határozatban kell meg-
állapítani. 

A hatodik napirendi pontban az Önkor-
mányzat 2023. évi költségvetését fogadta 
el a képviselő-testület. Polgármester úr 
elmondta, több erőssége van a költségve-
tési tervezetnek: egyrészt az adórendelet 
módosítása, iparterületi bővítések. Bízik 
benne, hogy az energiakülönbségek kom-
penzációi megérkeznek. A pályázatok 
szintén befolyásolják a költségvetést, az 
adóerőképességet nagyban befolyásolják az 
eladott iparterületi ingatlanokból származó 
bevételek. Az állami normatívák mellett 
erős a helyi adó mértéke. Ezek mind-mind 
azt szolgálják, hogy a turisztikai szezont 
időben és minőségben tudjuk elindítani az 
idei évben. A környezetvédelmi intézkedé-
sek eredményeképpen a vízmegtartást, víz-
védelmet és természetvédelmet próbálja az 
önkormányzat szolgálni. 210 MFt összegű 
fejlesztés bennmaradt a költségvetésben, 43 
MFt a tartalék, továbbá 53 MFt pótigény 
került megfogalmazásra. Minden nehézség 

ellenére biztonsággal tervezték a költség-
vetést, beépítve a testület részéről korábban 
elhangzott javaslatokat. 

A hetedik napirend keretében a 2022. 
évi adóztatási gyakorlatról szóló előterjesz-
tést fogadta el a testület. Jegyző Asszony 
elmondta, az adócsoport komoly munkát 
fektet a hátralékok behajtására, melyet a 
képviselő-testület mindig is elvárásként 
fogalmazott meg. A másik az elévülés, 
amely az előterjesztésben részletezésre 
került. Az adócsoport személyi összetételé-
ben változás történt, Jankó Rozáliát váltotta 
az adócsoportnál Molnárné Lázár Helga, aki 
nagyon könnyen beilleszkedett a hivatali 
közösségbe.

A nyolcadik napirendi pontban a 2023. 
évi Közbeszerzési Tervet fogadta el a kép-
viselő-testület. 

Az Önkormányzat idei évre vonatkozó 
tervei, fejlesztései között közbeszerzési 
kötelezettség alá eső beszerzés nem várható.

A kilencedik napirend keretében a Polgár-
mester szabadság ütemtervének jóváhagyá-
sáról döntött a képviselő-testület.

A tízedik napirendi pontban a 2023. évi 
közművelődési munkaterv-szolgáltatási terv 
és 

a könyvtári munkatervet hagyta jóvá a kép-
viselő-testület. 

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

Kulik Gergely homokkomáromi lakos 
magánút önkormányzati tulajdonba adásáról

Az Önkormányzat tulajdonát képező 
gyenesdiási 1888/15; 1888/9 és 1888/10 
hrsz-ú iparterületi ingatlanok értékesítéséről, 

a Piaci faházak bérleti szerződésének meg-
újításáról, 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felül-
vizsgálatáról, valamint 2023. és 2028. közötti 
időszakra történő jóváhagyásáról,

a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Közhasznú 
Kábeltelevíziós Társaság önkormányzati 
üzletrészének elidegenítéséről.

A képviselő-testület soron következő ülését 
2023. március 28-án, 18:00 órai kezdettel 
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Gyenesdiás Sportjáért kitüntető cím 
átadása

2.) Felkészülés az idegenforgalmi idényre, a 
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület beszámo-
lója 

5.) Tájékoztató a DRV tevékenységéről
6.) Tájékoztató a Köz-Kultúra Alapítvány 

tevékenységéről 

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

SPORT 

Kinizsi SK Gyenesdiás 
Indul a Tavaszi szezon

Felnőtt csapat:
A megyei I. osztályban szereplő felnőtt csa-

patunk egy sikeres téli felkészülési és átigazo-
lási szezont tudhat maga mögött. A kispadra 
visszatért a korábbi sikeredző Kocsis Norbert, 
a játékoskeretet pedig 6 új játékossal sikerült 
megerősíteni. Így az alábbi kerettel vágott 
neki a tavaszi félévnek az együttes:

Kapusok: Takács Ádám, Piller Roland
Mezőnyjátékosok: Bardon Zsolt, Szekér 

Balázs, Zsiga Richárd, Hegyi Zsolt, Karancz 
Kristóf, Csák Benjámin, Kiss Péter, Mezőfi 
József Márk, Bertók Bence, Fellner Gergő. Dr. 
Tarnóczai Gergő, Czafit Richárd, Mikola Pál, 
Székács Olivér, Orbán Balázs, Hegedüs Patrik

Első bajnoki mérkőzésén már túl is van a 
gárda. A 14. fordulóban a Zalakomár érke-
zett a Gyenesdiási Sportpályára vendégként. 
A mérkőzés végül pedig magabiztos hazai 
győzelmet hozott, Orbán kétszer, Fellner 
és Szekér pedig egyszer-egyszer vette be a 
komári kaput, kialakítva a 4:1-es végered-
ményt.

A csapat hazai mérkőzéseinek időpontjai:
2023.03.18. 15:00 / Kinizsi SK- Hévíz SK
2023.04.15. 16:00 / Kinizsi SK – Csesztregi 

KSE 
2023.04.29. 16:30 / Kinizsi SK – Zalalövői 

TK
2023.05.13. 17:00 / Kinizsi SK – Police-Ola 

LSK
2023.05.27. 17:00 / Kinizsi SK – Horváth-

Méh Kiskanizsai Sáskák

U19
Az ifjúsági csapat is elkezdte a tavaszi sze-

zont Fellner Gergő vezetőedzőjük vezeté-

sével. A nagycsapathoz hasonlóan a fiatalok 
is egy 4:1-es Zalakomár elleni hazai sikerrel 
indították a 2023-as évet. A csapat jelenleg a 
tabella 4. helyét foglalja el, célkitűzés azon-
ban, hogy a bajnokság végére valamely dobo-
gós helyre odaérjen a tehetséges fiatalokból 
álló együttes.

A csapat tagjai: Darázsi Bence, Németh 
Bence László, Szabó Gábor, Szilágyi Benedek, 
Horváth Péter Ákos, Helter Dániel, Kánnár 
Bálint, Farkas Bence Csaba, Zsiga Richárd, 
Ertl Gergő, Markó Dániel, Lévai József, 
Gémes Barna, Gémes Bence, Horváth László, 
Nagy Márk, Rajnai Zsombor, Tóth Zsombor, 
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Vajda Máté, Sebestyén Marcell, Beleznai 
László, Szekeres Áhim, Németh Norbert

A csapat hazai mérkőzéseinek időpontjai:
2023.04.15. 13:30 / Kinizsi SK – Csesztregi 

KSE
2023.04.29. 14:0 / Kinizsi SK – Zalalövői 

TK
2023.05.13. 14:30 / Kinizsi SK – Police-Ola 

LSK
2023.05.27. 14:30 / Kinizsi SK – Horváth-

Méh Kiskanizsai Sáskák

U16
A serdülő csapat is készül már a tavaszi kez-

désre Hegyi Zsolt edző vezetésével. A főként 
gyenesdiási fiatalokból álló csapat március 
18-án kezdi meg a tavaszi félévét. 

A csapat tagjai: Könye Dániel, Molnár 
Balázs, Borsos Balázs, Kánnár Ádám, Walsh 
Rossi, Czuth Milán, Bognár Dávid, Laczó 
Dániel, Kovács Milán, Laczó Ferenc, Lengl 
Zalán, Németh Barnabás, Jávor Lénárd, 
Dobosi Mózes, Horváth Alex, Horváth Boldi-
zsár, Wéber Bojta, Mosdósi Marcell

A csapat hazai mérkőzéseinek időpontjai:
2023.03.25. 10:00 Kinizsi SK – Keszthelyi 

Haladás SC
2023.04.06. 17:00 Kinizsi Sk – Fc Nagyka-

nizsa
2023.04.22. 10:00 Kinizsi SK – Lenti TE SE
2023.05.13. Kinizsi SK – Hévíz SK
2023.05.27. Kinizsi SK – Flexibil Top Zala-

komár

Várjuk sok szeretettel a kedves szurkolókat! 
Hajrá Gyenes! Hajrá Kinizsi!

Örömmel üdvözlök, minden 
Gyenesdiási labdarúgást 

kedvelőt, szeretőt!!!!
Beke Dániel vagyok a Gyenesdiás Kinizsi 

Sk U11-U13 korosztályos csapatainak edzője. 
Szeretnék helyzetjelentést adni az egyesület 
mindennapi életéről, az eddig történtekről, és 
a jövőbeni céljainkról.

2022. november óta közösen a szülőkkel, 
gyerekekkel, kollégáimmal, és az elnök úrral 
Mosdósi Attilával szeretnénk kialakítani, egy 
előre mutató, a játék szeretetét, örömét, és a 
társas együttlétnek nagy szerepet adó egyesü-
let létrejöttét. Persze ami párosul a következe-
tes, jó szakmai képzéssel is egyaránt. Ebben 
nagy segítséget jelent a közös gondolkodás 
és tenni akarás szeretete, ami megjelenik az 
U 9 korosztály edzőjének személyében, és az 
egyesület többi tagjában is.

Hiszem, hogy a Gyenesdiási Kinizsi Sk 
meghatározó szerepet tölthet be a térség lab-
darúgásában, ezáltal az utánpótlásképzésben 
is, ami kiváló alapot jelent az egyesület jövője 
tekintetében és persze a település hírnevének 
öregbítésében.

Jelenleg 22 fő igazolt játékossal kezdtük 
meg az idei felkészülést az U11 korosztály-
ban, az U13 korosztályban is folyamatos a 

játékos toborzás, aminek eredményeképpen 
a felfelé áramoló tehetséges U 11 játékosok-
kal kiegészülve egy stabil 15 fős korosztályos 
csapat jött létre.

Szerencsésnek mondható, hogy a téli idő-
szakban, edzéseinken már használni tudtuk a 
Kárpáthy János Általános Iskola Tornacsar-
nokát, ezáltal kiküszöböltük a téli időjárás 
teremtette nehézségeket. Jelenleg edzéseinket 
az egyesületi sporttelepen rendezzük, ahol 
szintén kiváló körülmények között készülhe-
tünk.

Edzés időpontjaink az alábbiak, ahol bárki 
érdeklődőt szívesen látunk, legyen az gyer-
mek, leendő játékos vagy szülő:

U11 Kedd-Csütörtök 16 óra - 17 óra
U13 Kedd-Csütörtök 17 óra - 18 óra
8315, Gyenesdiás Balaton utca 2.
Labdarúgó pálya
Elérhetőség:+36-70/3226336

Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy 
köszönetet mondjak mindenkinek, aki hoz-
zátett ezen törekvéseimhez. Külön köszönet 
illeti meg, az U9 az U11 és az U13 felsze-
relésének anyagi hátterét biztosító pénzbeli 
felajánlást tevő két személyt. Kérésükre nem 
kerülnek megnevezésre.

Továbbá tájékoztatásul közlöm, hogy nyári 
labdarúgó tábor kerül majd megrendezésre, 
14 éves korig, 

2023.06.26----2023.06.30
2023.07.17----2023.07.21
2023.08.14----2023.08.18
időpontokban, 1-1 hét időtartamban, a 8315, 

Gyenesdiás Balaton utca 2 Labdarúgó pályá-
kon, korosztályonként edzőkkel.

HAJRÁ GYENESDIÁS
HAJRÁ KINIZSI SK
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS
März/April 2023 

Jeder ist herzlich willkommen!

Freitag, 17. März um 17.00 Uhr im 
Gemeindehaus: Foto-Ausstellung des 
ungarischen Fotografen und Filmregisseurs 
Ferenc Olasz.

Samstag, 18. März: – 
„Schmetterlingstour” 

Hört sich so leicht an, ist aber eine 
Leistungstour im Keszthelyer Gebirge für 
gute und geübte Marschierer (15 - 25 - 40 
km). 

Start für alle 3 Läufe: Zwischen 7 – 11 Uhr 
am Bahnhof Vonyarcvashegy. 

Route: Vonyarcvashegy, Pető-Berg, Berz-
seny-Aussichtsturm, Rastplatz Büdöskút,  
Balatongyörök, Szépkilátó, Miklós-Quelle, 
Pad-kő Aussichtsturm, St. Mihály Berg und 
St.Vendel Kapelle, Kitaibel-Aussichtsturm, 
zurück zum Bahnhof Vonyarcvashegy. 

Ankunft am Ziel bis spätestens 18 Uhr. 
Großer Parkplatz für Autos und Busse in 

der Nähe des Bahnhofs. 
Teilnahme: 2.200 HUF/Person (15 km) 

oder 2.500 HUF/Person (25 km und 40 km) 
Forrásvíz Természetbarát Egyesület (Quell-

wasser-Verein der Naturfreunde),  
Kontonummer: 74500248-10035450 

(Takarékbank Zrt.)

Freitag, 24. März um 18.00 Uhr: 
„Plauder-Party” im großen Saal des 
Gemeindehauses. Diesmal ist Vica Kere-
kes (Schauspielerin) zu Gast, mit der der 

Gastgeber lässig und locker über das Leben, 
die Kunst und die Welt hinter den Kulissen 
spricht. 

Samstag, 25. und Sonntag, 26. März: An 
diesen beiden Tagen findet im großen Saal 
des Gemeindehauses das große ökumenische 
Bibel-Lese-Marathon 2023 statt. Die 
Teilnehmer lesen nacheinander den Bibeltext 
des Neuen Testaments – 5 Minuten je Leser. 
Beginn Samstag um 14 Uhr. Am Sonntag 
Messe in der Gyeneser St.Ilona-Kirche.

Freitag, 31. März ab 17 Uhr: 
MARKTERÖFFNUNG 

Endlich ist es wieder soweit! Saisonbeginn 
des I. Balatoner Fisch- und Kleinbauern-
Marktes. Frühlings-Einkaufstag, saisonale 
Produkte direkt vom Erzeuger.  

Tag der Obstes, Pflanzenveredelung: 
Zweige verschiedener Weinreben und 
Obstbäume werden zur Vermehrung und 
zum Erhalt der Sorten zusammengefügt. 
Nach altem Brauch werden die Äste geimpft 
(gepfropft), um die Fruchtbarkeit zu erhöhen. 

Samenbörse unter professioneller Leitung 
von Lajos Volner. Besucher können selbst 
gezogenes Saatgut oder alte Sorten anbieten 
und tauschen (Gemüse-, Getreide- oder 
Blumensamen). Überwiegend werden 
Samen von Paprika, Tomaten, Gewürzen 
und Kräutern angeboten.

Samstag, 1. April von 9-12 Uhr: 
Ostervorbereitungen. Ostern ist bald da. 
Es wird Zeit für die Vorbereitungen im 
Gemeindehaus und beim kleinen Hirtenhaus. 
Spielklub für Kinder, Osterdekorationen 
basteln, Ostereier färben, im Hirtenhaus wird 
Osterbrot gebacken. Ab 11 Uhr Streichelzoo 
(Küken, Häschen). 

Wir bitten freundlich um Backzutaten 
wie Eier, Mehl, Zucker, Margarine, Deko, 
ausgeblasene Eier, Eierfarben und bedanken 
uns im voraus für Ihre Unterstützung. 

Montag, 10. April um 10 Uhr: „Hús-
véti Locsolás” - Osterbrauch beim kleinen 
Hirtenhaus oder bei der historischen 
Wassermühle im Gewürzgarten. Der 
Tradition nach besprenkeln Jungen und 
Männer am Ostermontag junge Mädchen 
und Frauen mit Wasser, damit sie schön 
bleiben und nicht welken. Als Dankeschön 
bekommen sie bemalte Ostereier. Der 
Glaube an die reinigende und erneuernde 
Kraft des Wassers liegt diesem Brauch 
zugrunde. Im Laufe der Zeit wurde 
Brunnenwasser durch duftendes Kölnisch 
Wasser ersetzt. 

Dienstag, 11. April um 18 Uhr: 
Buchpräsentation, Diskussion und 
Literaturabend im großen Saal des 
Gemeindehauses. Gast: Zsolt Prieger.

Mittwoch 12. April um 18 Uhr: 
Präsentation des Gyenesdiaser Anthologie-
Bandes im großen Saal des Gemeindehauses. 
Gedichte von Róbert Antal Nagy.

Freitag, 14. April um 18 Uhr: Konzert der 
Teddy Queen Band im Gemeindehaus oder 
im Hof des kleinen Hirtenhauses.

Samstag, 15. April ab 16 Uhr: „Locsoló-
Ball” Sprinkler-Tanzsaal in der Aula unserer 
Schule. 

Mittwoch, 19. April um 18.00 Uhr: 
„Plauder-Party” im großen Saal des 
Gemeindehauses oder im Ligetplex-Kino. 

Örömmel üdvözlők, minden 
Gyenesdiási labdarúgásért 

rajongó embert!!!!

Beke Tamás vagyok a Gyenesdiás Kini-
zsi Sk U9 korosztályos csapatainak edzője. 
Szeretnék helyzetjelentést adni az egyesület 
mindennapi életéről, az eddig történtekről, 
és a jövőbeni céljainkról.

2022. november hónaptól töltöm be a fenti 
tisztségemet az egyesület elnökének Mos-
dósi Attilának a felkérésére.

Célunk volt egy jól felépített utánpótlás 
képzés kialakítása, ami szisztematikus rend-
szer kialakítását teszi lehetővé, értem ezt az 
egymásra épülő korosztályok minél szak-
szerűbb képzésére. Ebben nagy segítséget 
jelent a közös gondolkodás és tenni akarás 
szeretete.

A Gyenesdiási Kinizsi Sk. utánpótlásá-
ban 2023. január hónaptól az U9 korosztály 
vonatkozásában 21 fő igazolt játékos sze-
repel, ami a Magyar Labdarúgó Szövetség 

(MLSZ) Bozsik Programjában lehetővé 
teszi a korosztály több csapattal történő ver-
senyeztetését, ami a mai felgyorsult -inter-
netes játékok- világában egy jó válasz arra, 
hogy igenis a csapatban, (közösségben) 
való gondolkodás, létezés egy érték, ami 
versenyképes az egyéni számítógéppel 
játszott játékokkal szemben.

Hiszem, hogy a gyermekekkel közösen 
eltöltött edzések, teremtornák, Bozsik fesz-
tiválok formálnak mindannyiunkat.

Szerencsésnek mondható, hogy a téli idő-
szakban, edzéseinken már használni tudtuk a 
Kárpáthy János Általános Iskola Tornacsar-
nokát, ezáltal kiküszöböltük a téli időjárás 
teremtette nehézségeket.

Jelenleg edzéseinket a Kárpáthy János 
Általános Iskola udvarán található műfü-
ves pályáján rendezzük, ahol szintén 
kiváló körülmények között készülhetünk.

Edzés időpontjaink az alábbiak, ahol bárkit 
szívesen látunk, legyen az gyermek, leendő 
játékos vagy szülő:

U9 /Gyenes1/ Kedd-Csütörtök 15 óra -16 óra
U9 /Gyenes2/Kedd-Csütörtök 16 óra -17 óra
Gyenesdiás Kárpáthy János Általános Iskola 

udvar műfüves focipályán
Elérhetőség:+36-70/3221161

Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy 
köszönetet mondjak mindenkinek, aki hozzá-
tett ezen tervek megvalósulásához.

Továbbá tájékoztatásul közlöm, hogy nyári 
labdarúgó tábor kerül majd megrendezésre, 
6- 14 éves korig, a nyári hónapokban, 1-1 
hét időtartamban, a Gyenesdiás Balaton utca 
2. Labdarúgó pályákon, korosztályonként 
edzőkkel. Minden nap 07:30 tól-16:30 óráig.

Végezetül a mottóm:
„A tanítás csak információt tölt a fejekbe, 

de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, 
hanem minőséget.”

HAJRÁ GYENESDIÁS
HAJRÁ KINIZSI SK
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Diesmal ist György Cserhalmi (Film- und 
Theaterschauspieler) zu Gast, mit dem der 
Gastgeber lässig und locker über das Leben, 
die Kunst und die Welt hinter den Kulissen 
spricht. 

Freitag, 21. April: Ausstellung der 
Stickereien von Józsefné Fábián im 
Gemeindehaus.

Samstag und Sonntag, 22. und 23. April 
ab 10.30 Uhr: „Die Knospen sprießen”. 
Termin vormerken! Das beliebte 
Frühlingsfest findet wieder auf der Großen 
Wiese statt. Ein vielseitiges Programm mit 
Vergnügen für die ganze Familie. Details in 
unserer nächsten Ausgabe.

Gemeindenachrichten
Vorübergehende Aufhebung des 

Verbrennungsverbots 
Wir möchten die Einwohner von Gyenes-

diás darüber informieren, dass das Verbot zum 
Verbrennen von Gartenabfällen innerhalb des 
eigenen Grundstücks vom 16. – 31. März 
2023 vorübergehend aufgehoben wurde. 

*  Das Verbrennen von Abfällen ist auf dem 
Gebiet der Siedlung außer an Sonn- und 
Feiertagen gestattet. 

*  Das Verbrennen kann nur in der Zeit 
zwischen 08.00 und 18.00 Uhr erfolgen. 

*  Es dürfen nur trockene Gartenabfälle 
verbrannt werden.

Bitte beachten Sie, dass die erste 
Abholung von Grünabfällen am 17. 
April erfolgt, so dass die Aufhebung 
des Verbrennungsverbots nur bis zum 
31. März gilt. Danach tritt das örtliche 
Brandverbot wieder in Kraft.

Lokale Steuern (Grundsteuer, Haussteuer, 
Kurtaxe, Gewerbesteuer): Wie in der 
vorigen Ausgabe ausführlich berichtet, hat 
der Gemeinderat von Gyenesdiás die lokale 
Steuerverordnung zum 1. Januar 2023 
geändert. Die Änderungen des Steuersatzes 
werden laufend versendet. Dadurch ändert 
sich in diesem Jahr die Frist zur Zahlung 
der örtlichen Steuern. Im ersten Halbjahr 
bis 30.04.2023 und im zweiten Halbjahr bis 
zum 30.09.2023.

Straßenbauarbeiten in der Bem József 
utca: Im Monat März 2023 finden zwischen 
den Grundstücken 23-27 Umbauarbeiten 
statt. Dieser Straßenabschnitt wird während 
des Umbaus komplett gesperrt. Der Zugang 
zur Bem József utca wird während dieser 
Zeit nur von der Darnay utca und der Mély 
út aus möglich sein. 

In anderen Abschnitten der Bem József utca 
werden die Arbeiten zur Seitenbefestigung 

fortgesetzt. Wir bitten um Ihr Verständnis 
und Ihre Geduld.

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 die Hundehalter um Mitarbeit 
und 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 
Elisabeth-Tierschutzverein hält die 
eingefangenen streunenden Hunde 
im Karmacsi-Tierheim, bis sich der 
Besitzer meldet. Der Eigentümer ist für 
die Unterbringungskosten des Tieres 
verantwortlich.  

Bei streunenden Hunden ist der Rasen-
meister unter folgender Telefonnummer 
erreichbar: 06 / 70 733 9350
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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

Ha szeretsz önállóan dolgozni, szereted a házi munkákat, szeretsz embe-
rekkel foglalkozni, és vidám vagy, akkor itt a helyed: Gyenesdiási Ven-
dégházba keresünk munkájára igényes házvezetőnőt éves, bejelentett 
(nem alkalmi) állásra, kiemelt fizetéssel. Feladatok: reggeliztetés, taka-
rítás, egyéb házi munkák. Vidám csapat, önálló munkavégzés, rugalmas 
munkaidő. Jelentkezni lehet e-mailben az  info@holiday-hungary.hu 
e-mail címen vagy a 0620/9365-710-es telefonszámon.

ESZTÉTIKUS ZSALUGÁTER 
ÁRNYÉKOLÓ ALUMINUMBÓL
ALUMINIUM ZSALUGÁTEREK JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
•	 egyedi stílus, esztétikus hatás és hatékony nap elleni védelem, 

energiát takarít meg, télen-nyáron

•	 színek hatalmas választéka - kapható az összes RAL, ATEC, 
valamint ADEC famintázatú színekben,

•	 könnyű és időjárás ellenálló szerkezet, karbantartást (festést) nem igényel,

•	 a zsalugáter maximális szárnymérete 1,2 m x 2,5 m, ami lehetővé teszi, hogy ne 
csak standard módon nyíló ablakokra, hanem ajtókra is használhatók legyenek.

Felmérés, gyártás, beépítés garanciával: 06 20 496 3611

NAILBAR
Várunk minden meglévő és leendő új vendégünket, 

Gyenesdiás Kossuth Lajos u. 106. szám  alatt.
Szolgáltatásaink: 

PEDIKŰR - CALLUX PEDIKŰR – GÉL LAKKOZÁS 
– MANIKŰR – MŰKÖRÖMÉPÍTÉS 

Tel: 06 30/333 7741
NŐI – FÉRFI – GYEREK FODRÁSZAT 

Személyes bejelentkezésre is van lehetőség az üzletben. 
Tel: 06 20/978 4783

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

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

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu
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Kosárfonószakkör - Kiállítás 
megnyitó

2023. február 25-én Zalaegerszegen a 
Göcseji Tudásközpontban nyílt tárlat a 
gyenesdiási kosárfonószakkör alkotásai-
ból. A március 17-ig látogatható kiállításon 
a szakkör 19 tagja mutatkozhat be, illetve 
Szabó Béláné csatlakozott hozzájuk papír-
fonással készült alkotásaival.

A megnyitón Nikitscher Bernadette a házi-
gazda intézmény, míg Hársfalvi Györgyné 

a gyenesdiási művelődési ház nevében 
köszöntötte a résztvevőket. A kiállítást 
Kun Sándorné, a Gyenesdiási Népdalkör 
vezetője nyitotta meg és ajánlotta a 
látogatók figyelmébe. 

A köszöntők előtt és után a Gyenesdiási 
Népdalkör adott elő egy-egy dalcsokrot.

A megnyitó végén a megjelenteket szíve-
sen fogadták egy kis süteményre, üdítőre és 
borra.

A kosárfonó szakkör 2005 óta várja az 
érdeklődőket, alkotni vágyókat. 

A szakmai irányítást 2021-ig Bognárné 
Piroska vezette, majd tőle Hársfalviné 
Ildikó és Koroncz Bernadett vette át a stafé-
tabotot. A tagok elsősorban hántolt, főzött, 
amerikai fűzvesszővel dolgoznak a hagyo-
mányos magyar kosárfonási technikákat 
alkalmazva, de a közelmúltban Fodróczky 
Kármen vendégoktató közreműködésével 
hagyományos ír fonási technikákkal és 
zöldvesszős fonással ismerkedhetett meg a 
csoport.

Dongó Árpád István

Húshagyókeddi fánkparti – 
februárban is pezsgett az élet 

Gyenesdiáson
2023. február 21-én, a húshagyókeddi 

estén ismét a hagyományos farsangbúcsúz-
tató batyus bálra várta az érdeklődőket a 
gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár és a helyi Nyugdíjas Klub. Ez az 
utolsó este, amikor a nagyböjt előtt még egy 
jót mulathat együtt a község apraja-nagyja. 
Jókedv, közös éneklés, jó bor és természete-
sen a finomabbnál finomabb fánk elmaradha-
tatlan része volt a partinak. A helyi asszonyok, 
a nyugdíjas klub tagjai nemcsak a legkülönb-
féle otthon készített fánkokkal kínálták meg 
egymást és a vendégeket, hanem finom bora-
ikkal, alkoholos italaikkal is.  

Az esti program egy vidám színpadi jele-

nettel, műsorral és a nyugdíjas klub közös 
éneklésével kezdődött, majd a Gyenesdiási 
Dalárda dalai szórakoztatták a közönséget. 

A műsor után a nyugdíjas klub tagjai egy 
finom disznótoros hurka vacsorával kínálták 
a vendégeket. 

Nem maradhatott el a bálról a Fánkkirálynő 

és a Borkirály választás sem. A fánkok zsűri-
zésében Komáromy Béla, Gál Lajos, Dancs 
Zoltán, a borok zsűrizésében Brazsil József, 
Gálné Németh Ildikó és Rádi László segí-
tett.

A bál sláger egyveleggel és tombolasorso-
lással záródott.

A szalagos, hagyományos, farsangi fánk 
királynőjévé Szabó Bélánét választották. A 
csöröge fánk kategóriában Tolnai Jánosné, 
rózsafánk kategóriában Nagy Lászlóné, bur-
gonya fánk kategóriában Dongó Árpádné, 
képviselő fánk kategóriában Lévai Csabáné 
és berliner fánk kategóriában Miklós Szikrid 
kapott különdíjat. Polgármesteri Különdíjat 
kapott Komáromy Béláné forgácsfánkja. 
A Borkirályi címet ezúttal Komáromy Béla 
érdemelte ki. 

Köszönet a Nyugdíjas Klubnak, a Gyenes-
diási Étkezde dolgozóinak, a József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár munkatársainak 
és mindenkinek, aki hozzájárult a báli jó han-
gulathoz!

Mészáros Krisztina

Népdalkörünk egy dalcsokorral készültNépdalkörünk egy dalcsokorral készült

Nyugdíjas klubosaink vidám jelenete színesítette az estetNyugdíjas klubosaink vidám jelenete színesítette az estet

A kiállítást a Népdalkör vezetője, Kun Sándorné nyitotta megA kiállítást a Népdalkör vezetője, Kun Sándorné nyitotta meg

A fánkkirálynő idén szalagos fánkjával Szabó Béláné lett, a borkirályi címet A fánkkirálynő idén szalagos fánkjával Szabó Béláné lett, a borkirályi címet 
Komáromy Béla érdemelte kiKomáromy Béla érdemelte ki
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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.

Ammerland trappista német 2690 Ft/kg
HAGYOMÁNYOS PÁCOLÁSÚ, FÜSTÖLT SZÍVSONKA, 

CSÜLÖK, TARJA, COMB RENDELHETŐ.
Dabronci tojás, gazda által termelt hagyományos takarmány

Keszthelyi házi tej, frissen fejve magyar tarka tehenektől  330 Ft/l
Felsőpáhokról házi készítésű kimért savanyúságok

Komáromy Pékség Gyenesdiás! Kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi!

Trafikban folyó és palackozott borok széles választéka 
Sorsjegy kapható

VEGYEN HAZAIT! EGÉSZSÉGÉRE!
Nyitva: H-P 6h-18h, Szombat: 6h-16h

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

GYENESDIÁS, KOSSUTH LAJOS U. 104. 
(Községházával szemben, a zebrás átkelőnél)

P

Tel.: 06/20-263-7066 Nyitva: Hétfő-péntek: 9-12, 14-17 
E-mail: pelsooptika@gmail.com • https://pelsooptika.freewb.hu/

SZEMVIZSGÁLAT 
BEJELENTKEZÉS 

ALAPJÁN.
Szép Kártya elfogadás!
Érvényes: 2023.02.14-03.31-ig

• Kékfény szűrős egyfókuszú 
szemüveglencse 12.000 Ft/db12.000 Ft/db

• Vékonyított egyfókuszú 
kékfény szűrős szemüveglencse 

18.000 Ft/db18.000 Ft/db
• Fényre sötétedő 

szemüveglencse 18.000 Ft/db18.000 Ft/db
• Prémium széles látómezővel, 
progresszív szemüveglencse 

75.000 Ft/db75.000 Ft/db

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

	_GoBack

