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Trianoni megemlékezés és nemzeti összetartozás
emlékmű avatás Gyenesdiáson
A Diási emlékpark újabb emlékművel, alkotással bővült. A békediktátum idén 100 éves
évfordulóján, június 4-én már - a koronavírus
járvány miatt - szerény megemlékezést tartottunk az Óvodakertben felállított Trianoni
emlékoszlopnál.
Bálint József faszobrász, a Magyar Kultúra
Lovagja már nyáron településünk vendége
volt. Borfesztiválunk ideje alatt (július 9-13.) a
rendezvényterület mellett készített egy fatörzsből faragott szobrot – kardot szájában tartó
turulmadarat, koronával -, amit már akkor a
település vezetése a Diási emlékparkba szánt,
egy trianoni országcsonkítás mementójaként,
illetve az ebből a helyzetből történő felemelkedés jelképeként.
A szobor elkészült, a nagyközönség szeme
láttára alakult a MESTER keze alatt.
Mai értelmezésében  a turulmadár az
isteni jelenlétet jelzi, a Szent korona a
- Kárpátok ölelte - hazát jelöli, a kitárt
szárnyak a védelmet, míg a kard azt az
eszközt szimbolizálja, amivel meg kell
védeni országunkat.
Szeptember 19-én avattuk a képen látható
emlékművet, a talapzatánál elhelyezett nagy,
fémből készült „feldarabolt” Nagy-Magyarország térképpel.
Az
ünnepségre
hívtuk
a
székely
Csíkszenttamás testvértelepülés és a diós partnertelepülések képviselőit is. Sajnos a koronavírus miatti határátlépési nehézségek miatt a
határon túli községekből nem tudtak eljönni,
de a diósok közül itt voltak Diósdról, Dióskálból, Diósviszlóról polgármesterek, képviselők.
A megemlékezés, avatóünnepség  10 órakor
kezdődött a közeli diási templom három
nagy harangja egyperces zúgásával, csak a
negyedik, a lélekharang nem szólt. A templomi harangok elhalkulásával az emlékpark
haranglábjában elhelyezett kis harang szólt.
A Dalárda Himnusza után Gál Lajos polgármester köszöntője, rövid beszéde hangzott el,
melyben a polgármester hangsúlyozta, hogy
ma a TRIANON 100. évében a gyenesdiási
történelmi parkban, a nemzeti összetartozás
emlékoszlopát és a trianoni emlékezés kövét

avatjuk. 100 éves tölgyfa rönk előtt 100
centis nagy Magyarország installáció,
melyet Simon Csaba helyi fémipari vállalkozó ajánlott fel a közösségnek. A 100
éves faragott tölgyrönkön Kossuth címer,
Szent Korona és TURUL hirdeti most már
Gyenesdiáson is, hogy lesz, „lesz, lesz, csak
azért is lesz magyar föltámadás”! Hiszen az
Alaptörvényben is rögzített hitvallás erőt
adott számunkra is ahhoz, hogy büszkén vállaljuk nemzeti identitásunkat és összetartozásunkat határon innen és túl, békésen, de
határozottan, lélekben és hagyományokban egyesítsük újra a szétszakított testvéri
közösségeket és annak magyarságát. A
turul, más néven kerecsensólyom a magyarság eredetének mitikus madara, amely Attila
földjére vezette a magyarságot. Gyenesdiáson
a keszthelyi határban Attila vezér fenséges
szobra köszönti a hozzánk érkezőt. A nemzeti
összetartozás emlékműve pedig Diáson hirdeti
büszkén magyarságunkat, összetartozásunkat a határon túli és anyaországbeli partner
és testvértelepülésekkel. Csíkszenttamással,
Diósddal, Diósviszlóval, Dióskállal, Diósjenővel, Diósförgepatonnyal, Újdióssal és
Bihardiószeggel.

Bognár István és a Dalárda verses-dalos
összeállítását követően a székely születésű,
de több évtizede gyenesdiási Kenesei Aurélia gondolatait hallhattuk az összetartozásról!
Vendégünk volt Káplán György énekművész, operaénekes, aki Kulinyi Ernő-Vincze
Zsigmond sokszor betiltott szerzeményét a
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország”
c. dalát adta elő, majd az ugyancsak vendég
Varga Tamás színművész József Attila „Nem,
nem soha” c. költeményét mondta el. A narrátor felolvasta a diós partnertelepülés felvidéki Diósförgepatony üdvözletét, majd
Bognár István ismertette erdélyi székely
testvértelepülésünk, Csíkszenttamás polgármestere levélben írt üdvözletét (Ezek a cikk
végén olvashatók)
Manninger Jenő országgyűlési képviselő
szoboravató beszédében szólt – többek
között – a Kormány határon túli magyarság
érdekében tett erőfeszítéseiről, az ottani
közösségek fennmaradása támogatásáról.
Az avató beszéd után kerül sor az emlékmű
„leleplezésére”.
Zichy Emőke református tiszteletes asszony
az ökumené jegyében megáldotta az
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emlékművet, majd Majoros Árpád költő, az
alkotó barátja szólt a szoborról.
A koszorúzás előtt Káplán György operaénekes, „Jó magyarnak lenni c. dalt énekelte.
A Dalárda éneke alatt történt a koszorúzás,
azt követően pedig a közönség tette le virágait.
Az megemlékezés végén – a Dalárda vezetésével - elénekeltük a Székely himnuszt.
Az alkalomhoz időzítve – e nap délelőttjén
- a Kertbarát kör a parkban elültetett egy ősi
pannon cseresznyefát.
Vigyázzunk rá, ahogy országunkra is!
(HGY)
Csíkszenttamásról érkezett üdvözlet:
Tisztelt Gyenesdiásiak! Kedves Barátaink!
Örömteli és szomorú is egyben ez a
pillanat. Két évvel ezelőtt ünnepeltük,
hogy Gyenesdiás és Csíkszenttamás 10 éve
testvértelepülések. Ez a szó sok mindent jelent.
A Balatont, szép emlékeket, a Burgonyanapi
főzőversenyt, de legfőképpen a barátokat
jelenti számunkra. Azon kell dolgozzunk, hogy
ez a barátság, a testvéri kötelék fennmaradjon,
akkor is, ha a nemzetközi politika újból közénk
állt.
Arra kaptam felkérést, hogy Csíkszenttamás
Község nevében köszöntsem Önöket a Trianon megemlékezés alkalmával. Sajnos személyesen nem tudtunk megjelenni, de községünk
nevében a következőt szeretném elmondani
Önöknek.
Trianon.   Ez a szó, az a hely, azt jelenti a
magyarság számára, hogy az évezredes államot feldarabolták. Nekünk, erdélyi magyaroknak, székelyeknek, azt jelenti, hogy 1000
éve élünk Erdélyben és száz éve Romániában. Magyarok vagyunk. Önök is. Mi is.
Merjük vállalni magyarságunkat. Mi többet
adtunk a világnak, mint amennyit elvettünk.
És mégis.  A világ többet vett el tőlünk és még
mindig minket akarnak.
Erdélyben és Székelyföldön magyarnak lenni
különleges és egyben nehéz dolog. Sokan megkérdőjelezik, hogy nekünk miért van jogunk
magyarnak lenni Romániában. Magyarországon egyesek megkérdőjelezik, hogy miért
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magyarok
„Magyar”
állampolgárságot. Romániában a válaszunk egyszerű: a déd-nagyszüleink
itt vannak eltemetve, a
nagyszüleink, a szüleink
is itt lesznek és mi is itt
leszünk. Mi erre a földre
és
Csíkszenttamásra
magyarnak születtünk.
Nem kell Önöknek a
világ dolgairól beszéljek.
Most 2020-ban minden
Székely Önkormányzat
egy végvára a magyarságnak. Mi, mint a végvári vitézek harcolunk.
Balassi Bálint „Egy
katonaének” című verséből idézve: Vitézek,
mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az
végeknél?
Az elmúlt évek csatáiból nem mindig jöttünk
ki győztesen, de mi tovább harcolunk. 2019ben támadás érte az Úz-völgyi katonatemetőt.
Erről biztos értesültek a médiából. 2019 óta a
mi közösségünk is kisebb támadások áldozata.
Felszólítottak, hogy vegyük le a Székely
zászlót. Mi levettük, de pár nap múlva
visszatettük. Felszólítottak, hogy távolítsuk
el a „KÖZSÉGHÁZA” feliratot. Azt is
levettük, igaz, hogy azért, mert kezdődött
a községháza teljes felújítása. Azt is vissza
tesszük. Tavaly egy csatát megnyertünk a
bukaresti diszkrimináció ellenes tanácsnál,
amikor azzal vádoltak, hogy a községünk
vezetősége az online médiában csak magyarul
kommunikál,
ezzel
diszkriminálva
a
községben élő románokat. Csíkszenttamáson
a 2500 lakosból 5 román él, akik elég jól
beszélnek magyaról. Most újra bepereltek és
novemberben lesz a bukaresti törvényszéken
egy újabb tárgyalásunk, amelynek szintén az a
tárgya, hogy sokat kommunikálunk magyarul a
facebookon, ezzel diszkriminálva a községben
élő románokat. Újabb csatába indulunk, de mi
már megszoktuk ezt.
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Ezeket a tényeket figyelembe véve, üzenem a
kételkedőknek, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak és székelyeknek nagyon sokat jelent
a magyarság, a magyar állampolgárság. Ezt
már többször elvették tőlünk. Kérjük szépen,
hogy legalább ennyi járjon nekünk, mert harcból jutott elég és még jut az unokáinknak is.
Üzenem a barátainknak, gyenesdiásiaknak,
hogy bármi történjen a nagyvilágban, mi
itt leszünk és kitartunk a végeken. Balassi
Bálintot idéztem a beszédem elején: Vitézek,
mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az
végeknél?
Én így válaszolnék erre a kérdésre: Vitézek,
szebb dolog a végeknél a testvéri szeretet,
a magyarság összefogása, az évszázados
ellentétek elűzése a lelkünkből és 1000 km
távolságból is tisztelni a másik közösséget és
kitartani egymás mellett.
Baráti
üdvözlettel,
Kedves
Róbert,
Csíkszenttamás Község Polgármestere
(Az ünnepséget követő hétvégén voltak
a romániai helyhatósági választások,
ahol Kedves Róbert újra elnyerte a polgármesteri tisztséget. Olvasóink nevében is gratulálunk sikeréhez! A szerk.)
A Diósförgepatonyi üdvözlet
Kedves Barátaink! A Nemzeti összetartozás
ünnepén testvéri üdvözletünket küldjük a diós
települések családjának és minden jó szándékú
embernek.
Bár a járványügyi intézkedések most elválasztanak minket, lélekben veletek vagyunk.
Nagyon vártuk már a találkozást, az elmúlt
években sok őszinte barátság kötődött.
Bízunk benne, hogy jövőre minden visszakerül a régi kerékvágásba és újra találkozunk.
A határokat bármilyen aljas indokkal is
húzták meg, minket nem elválasztanak,
hanem összekapcsolnak. Így volt ez az elmúlt
100 év alatt és így lesz, amíg csak határ lesz.
Mert egy vérből valók vagyunk!
Tisztelettel Gálffy Szilárd Diósförgepatony
község polgármestere
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
a József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár
szeretettel vár minden érdeklődőt
2020. október 22-én,
csütörtökön 17 órakor

az 1956-os forradalom és
szabadságharcról
tartandó ünnepi
megemlékezésre és koszorúzásra
az óvodakertben felállított emlékműnél.
Ünnepi beszédet mond:
Góth Imre Árpád alpolgármester
önkormányzati képviselő
Közreműködik a Gyenesdiási Dalárda

Tisztelt Betegeink!
Az influenza oltás NEM véd a
koronavírus ellen, de a lehetséges
szövődmények ( másodlagos
fertőzések ) lehetőségét csökkenti.

A védőoltás beadását eddig is
preferáltuk, főleg az idősebb, és
krónikus betegségben szenvedőknek.
Az oltóanyagot az ANTSZ-el való
egyeztetés után, október végén rendeljük
meg és november elején kezdünk oltani,
előbb nincs értelme. Ha nagyobb igény
mutatkozik rá, ki tudjuk elégíteni.
Dr. Vajda Gábor háziorvos
Lomtalanítás, vasgyűjtés, elektromos,
és elektronikai hulladékgyűjtés
2020. november 09-én (hétfő)
(részletek a 11. oldalon)

Tisztelt Gyenesdiásiak!
Hagyományaink szerint a Magyar Kultúra Napjára (2021. januárban) egy,
az idei évet bemutató fotókiállítást tervezünk.
Kérjük, hogy akinek 2020-ról van helyi eseményt, történetet, faluképet,
közösséget, épített- és természeti környezetet bemutató,
vagy dokumentum erővel rendelkező képe, küldje el, vagy hozza el intézményünkbe digitális formában.
Egy válogatást szeretnénk az ilyen képekből - mintegy 150 db-ot - bemutatni a Községháza előterme és nagyterme falain. Fontos, hogy a képek jó
minőségűek és ne kis felbontásúak legyenek.
Köszönjük együttműködésüket.
A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel hív mindenkit
2020. november 13-án, pénteken 17 órára a gyenesdiási Községháza
nagytermébe

Lénárd Gábor szobrászművész (Cserszegtomaj)
és Balogh István Péter festőművész (Velemér)
kiállításának megnyitójára.

Megnyitja: Lengyák István művészettörténész a Magyar Kultúra Lovagja
közreműködik: Jokesz Tamás gitárművész
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Szociális tűzifa igénylés
2020.
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata a szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás jogcímén 134 erdei m3
keménylombos tűzifa vásárlásához kapott
támogatást.
A Képviselő-testület a szociális célú
tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól
szóló 10/2020. (IX.30.) önkormányzati
rendeletében meghatározta a szociális
rászorultság helyi szabályait és az igénylés
részletes feltételeit.
Az igényléshez szükséges kérelem
nyomtatvány letölthető a www.
gyenesdias.hu weboldalról, valamint
személyesen átvehető a Gyenesdiási
Közös Önkormányzati Hivatal
12-es számú irodájában (I.emelet)
ügyfélfogadási időben.
A kérelemhez csatolni szükséges a
jövedelemviszonyok igazolására szolgáló
iratokat (különösen: nyugdíjszelvény,
munkáltatói keresetigazolás, rendszeres
pénzellátást megállapító határozat)!
Kérelem benyújtásának határideje:
2020. október 31.
További kérdésükkel és a kérelem
leadásával kapcsolatban kérjük, vegyék fel
a kapcsolatot ügyintézőnkkel a 06 83 312737/214-es telefonszámon.

Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázat felsőoktatási hallgatók és
felsőoktatási tanulmányokat kezdő
hallgatók számára
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat aktuális, 2021. évi
fordulójához.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető
Gyenesdiás Nagyközség honlapján (www.
gyenesdias.hu) és a Gyenesdiási Közös
Önkormányzati Hivatal (8315 Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97.) hirdetőtábláján.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva kötelező mellékletekkel együtt
a Gyenesdiási Közös Önkormányzati
Hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje:
2020. november 5. (csütörtök)
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A burgonya,
több mint krumpli!
2020. szeptember 19-én, szombaton a Gyenesdiási Piactéren került megrendezésre a
IX. Gyenesdiási Burgonyanap. A rendezvény
a Keszthelyi Burgonyakutatási Központtal
együttműködve az indulás óta nagyszámú
érdeklődésre tesz szert.
Az idei programot egyfajta „Zala büszkeségei” rendezvénynek is hívhatnánk, hiszen a
közreműködők és fellépők is többnyire Zala
megye kiválóságai voltak.
A 15 órakor kezdődő programot Gál Lajos,
polgármester, dr. Polgár Zsolt a Szent István
Egyetem Burgonyakutatási Központjának
igazgatója és Miklós Beatrix a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Felügyelő
Bizottságának elnöke nyitotta meg. A köszöntőkben elhangzott többek között, hogy a rendezvény a burgonya betakarításának ünnepe,
hiszen egy egész éves gondos szakmai munka
eredménye, amire a rendezvény épül. A ren-

dezvényen a burgonya teljes életciklusa is
végigkövethető volt, hiszen a Burgonyakutatási Központ kitelepülése a szakmai bemutatóktól kezdve a termesztési tanácsadáson túl
egészen a burgonya főzési felhasználására is
kiterjedt.
Ez utóbbi programelem népszerűségét a
nyolc főzőcsapat idén is bebizonyította,
hiszen az oly egyszerűnek tekintett alap-

élelemből is fennkölt, mesterszakácsokat
meghazudtoló küllemű és ízű étkeket minősíthetett idén is a szakmai zsűri. Köszönet és
hála Miklós Beatrixnek és Veress Ferenc
mesterszakács úrnak, hogy idén is szakmaiságukkal segítették a főzőverseny színvonalát emelni.
A főzőverseny eredményei:
I. helyezést értek el: Bagázs, Friends Bistro
és Keszthelyi Kenguruk
II. helyezést értek el: Gunyi és Barátai és a
Gyenesdiási Ízőrzők
III. helyezést értek el: Kertbarátok köre és a
Foki Krumplivirágok
MNGSZ különdíj: Bagázs
A főzőverseny mellett külön büszkesége
a rendezvénynek az immár III. alkalommal megrendezett Kerti Kosár Mustra is,
melynek keretében a Gyenesdiási Kertbarátok Köre által tavasszal kiosztott paprika
és paradicsom palántákból nevelt termések
zsűrizésére is sor került. Köszönjük ezúton is
Kertbarátok valamennyi tagjának a lelkes hozzáállást, köszönjük a Kerti Kosár Mustrára
nevezők csodálatos termelői kosarait és külön
köszönet a zsűri szakmai munkájáért.
Gyenesdiás Nagyközség természetesen
fontosnak tartja, hogy a rendezvény családbarát jellegét is fenntartsa, így a rendezvényen a családok részére ingyenes
mászófal, óriás trambulin, Szemfüles játszóház és Balaton tematikájú Fanyűvő játszópark állt rendelkezésre. Természetesen
a zalai kötődésű Zabszalma gyermekkoncert is sok gyermeknek nyújtott élményteli
perceket.
Osztatlan sikert aratattak a Sümegi Hastáncos Hölgyek produkciói, majd a Gábor &
Gábor zenekar fergeteges tánczenés műsora
zárta az idei Burgonyaünnepet.
Bízunk abban, hogy a jubileumi X. Gyenesdiási Burgonyanapot hasonlóan szép őszies
időben, gazdag élménykínálattal tudjuk megünnepelni.
Külön köszönet és hála dr. Polgár Zsoltnak a főzőversenyhez felajánlott burgonyáért és a Friends Bistro csapatának a
Trianon ünnepségre érkezett vendégek
önzetlen vendéglátásáért.
A programot a Zala Megyei Önkormányzat
által elnyert EMT-E-0185. számú pályázat
bruttó 500 ezer Forinttal támogatta.
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Jó gyakorlatokkal szakmai
konferencián
Egyesületünk képviseletében részt vettünk
a szeptember végén, Szarvason megrendezett
Országos TDM Konferencián.
Tanulságos volt látnunk, hogy a szervezetek
egy része a válság hatására leblokkolt, míg a
másik fele még nagyobb lendülettel vetette
bele magát a munkába. A konferencián megerősítést kaptunk arról, hogy Egyesületünk
az utóbbi csoportba tartozik. Elismerésünket
az a felkérés is bizonyítja, hogy a találkozón
bemutatott 5 jó gyakorlat közül kettőt mi prezentálhattunk.
Ezúton is köszönjük tagjainknak a bizalmat,
a támogatást és az együttműködést, amely
lehetővé teszi, hogy munkánkat továbbra
is ilyen pozitív szemlélettel és lendülettel
végezhessük!
Ha további részleteket szeretne tudni a konferenciáról, keressen minket bizalommal!

Balaton, mint kerékpáros desztináció
A balatoni kerékpáros turizmus egyre nagyobb
népszerűségnek örvend. A Magyar Turisztikai

-5Ügynökség és a Magyar
Turisztikai Szövetség
Alapítvány a NyugatBalatoni
Turisztikai
Kft-vel együttműködve
komoly fejlesztéseket
tervez a közeljövőben, a
Balaton régióban.
Az utóbbi hetekben
részt vettünk a “Balaton, mint kerékpáros
desztináció” c. konferencián Keszthelyen,
ahol a régió kerékpáros turisztikai szolgáltatás-fejlesztéséről
hallhattunk előadásokat, majd az első műhelymunka keretében a
kerékpáros-barát szolgáltatóvá válás kritériumait beszéltük át. Az elhangzott előadásokról és a jövőbeni fejlesztésekről tagjaink az
e-mailben megküldött prezentációkból tájékozódhatnak. Folytatás okt. 13-án, amikor a
csomagalkotás kerül fókuszba.

Újabb imázsfilmünk készül aktív
témában
Az elmúlt szombaton a Nagymezőn és
környékén forgattunk, hogy megmutassuk a
Keszthelyi-hegység kínálta lehetőségeket.
A fantasztikus későnyári idő sokakat csábított a Nagymezőre, így igazán változatos,
széleskörű programkínálatot tudtunk megmutatni a készülő imázsfilmben, és ezzel
reményeink szerint újabb vendégeket vonzunk Gyenesdiásra.

Jó hír a Kisfaludy pályázat
nyerteseinek
Felhívjuk a pályázaton nyertes magán- és
egyéb szálláshelyek figyelmét, hogy az MTÜ
március 31-ig meghosszabbította a források
felhasználásának határidejét, azaz további 3
hónap áll rendelkezésre a vállalt fejlesztések
megvalósítására!
Másrészt fontos információ, hogy szeptember közepén megjelent a Záró beszámolási
útmutató, mely elérhető a kisfaludyprogram.
hu oldalon.

ÚJ rovatunk:
Megkérdeztük partnereinket
Októberben induló rovatunkban időrőlidőre partnereinket kérdezzük, milyen előnyét
látják egyesületi tagságuknak. Ezúttal László
Juditot a Casa Colonia apartmanház üzemeltetőjét kérdeztük, ő miben látja a partnerség
előnyét.
“15 éve vagyok tagja az Egyesületnek.
Annak idején mindenféle turisztikai előélet
nélkül vágtam bele a szobakiadásba. Azért
is csatlakoztam, hogy a kezdeti lépésekben
segítséget kapjak. Az Egyesület honlapján
keresztül találtak meg az első vendégeim és
azóta is onnan érkezik a foglalásaim jelentős része. Az informatív, mindig aktuális, jól
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felépített weboldalat sokan megdicsérik és
annak köszönhetően már felkészülten, tervekkel teli, célirányosan a meghirdetett programokat keresve érkeznek a nyaralásra. Nagy
könnyebbség, hogy nem kell “idegenvezetéssel” tölteni a drága időnket.
Felgyorsult informatikai világunkban nagy
kihívás főleg az én, vagy a nálam idősebb
generációnak, hogy megfeleljünk a számtalan újonnan születő, online felületen
működő törvényi előírásnak. Köszönet érte,
hogy a Lányok nem csak azonnal tájékoztatnak ezekről, hanem a megoldásban is egyből
segítenek. (Ez nem olyan természetes ám
mindenhol!!!) Ilyenkor jó érezni, hogy nem
vagyunk egyedül a problémával, hanem van
egy közösség, ahol mindenki ugyanabban a
cipőben jár. Eddig is szükséges és hasznos
volt az Egyesület létezése, de azt gondolom,
hogy igazi létjogosultsága napjainkban csúcsosodik ki. Minél több taggal működünk
tovább, annál könnyebben és gyorsabban
tudunk reagálni az érzékeny turisztikai piac
változásaira.”
Ezúton is köszönjük partnereinknek az
együttműködést.
Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata
lenne, keressen bennünket a Tourinform irodában!

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Visszatekintve, szeptember 19-én a Történelmi Emlékparkban a Trianon 100. évforduló, Nemzeti Összetartozást megerősítő
ünnepségen vettünk részt. Emlékmű együttes
felavatására is sorkerült, mi egy gyümölcsfát
ültettünk el.
Burgonya napon sütöttünk- főztünk, 3. díjat
el is hoztuk, köszönet a főzőcsapatnak ügyesek voltunk.
A kerti kosár mustrára hoztak zöldséggel,
gyümölccsel megrakott, szépen díszített kosarakat. Az első díjat: Volner Lajos nyerte, a
második dij nyertese Herczeg Erzsébet, a
harmadik díj nyertese Hajas Irén lett, mindenkinek gratulálunk a szép terméshez és a
nyári kerti munkákhoz.
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Az idei nyár nem volt kegyes a termelőkhöz ezért kicsit féltünk lesz e még termés a
kiskertekben a kosármustrára, de szerencsére
vannak ügyes kertészek.
Ismét megkértem Volner Lajost ossza meg
velünk javaslatait.
Most az alma betárolását írom le, gondosan
takarítsuk, fertőtlenítsük ki a helyet, ahová
tenni szeretnénk. A rekeszeket is fertőtleníteni
kell, mielőtt belerakjuk az almát.
Kerti őszi munkák: sóskát vethetünk még, a
korábbi vetést (ha nem esett) öntözzük meg,
a talajt porhanyósítjuk. Karós és bokorbabot
folyton szedhetjük.
A másodvetésű zöldborsót kétnaponta szed-

DALÁRDA
HÍREI
Visszatekintő összefoglaló
Még ilyen korán sohasem tekintettünk
vissza az eltelt évre, de úgy néz ki, e vírusveszélyes 2020-ban semmi nem történik úgy,
ahogy azt tervezi az ember.
„új ég lesz és új föld”
(Ézs. 65,17; Jel. 21,1),
(részlet)
Mikor azt mondtam: koccintsunk az újévre,
Nem láttam előre, hogy mi végre?
Hogy mire ürítsünk poharat,
Hogy mire mondjunk fennkölt szavakat.
Nem láttam, hogy amit kívántam, álom,

Gyenesdiási Híradó

jük le és hetente egyszer öntözzük. A téli
sarjadékhagyma (csoportos hagyma) szárán
fejlődött sarjhagymákat szedjük le és ültessük
el 20 cm sortávolságra, tavasszal ezek zöldhagymaként felszedhetők. Az endivia saláta
palántát ültessük ki, száraz időben naponta
öntözzük.
Kései káposztaféléket védjük a bagolylepke
hernyók kártétele ellen megfelelő vegyszerrel, vagy bio rovarölővel. Az őszi hajtatásra
szánt salátapalántákat ellenőrizzük, ha peronoszpórával fertőzött szedjük ki és védekezzünk a megfelelő vegyszerrel.
Kiültetéskor csak a jól fejlett, fertőzéstől
mentes palántákat használjuk fel. Vessünk

áttelelő spenótot, az őszit már szedhetjük 4-6
leveles állapotban. Ne tépjük ki a szikleveleket, akkor a fagyokig újat nevel. Tavasszal
ültetett mángold még rendszeresen szedhető
a fagyokig.
Rövid tenyészidejű hónapos retek fajtákat még vethetjük, viszont kezdhetjük betakarítani az őszi retket. Az újzélandi spenót
magvait gyűjtsük, mert az éretteket hamar
elhullajtja.
Kapor beérett magvait, ha elvetettük már
kikeltek, jó idő esetén friss kapor szedhető.
Paprika és paradicsom szedésekor ne hagyjunk a növényen kórokozókkal fertőzött
egyedeket.
Eltávolításukkal a még érőfélben lévők
károsodását előzzük meg. Ez a védekezés
alkalmas arra, hogy növényvédőszert nem
kell használni. Folytathatjuk az évelők ültetését, szaporítását. A magról vetett évelő növények palántáit, ha megerősödtek ültessük ki
állandó helyükre.
Kertünk díszfái, cserjéi, sőt a rózsabokor,
futónövények alól is gereblyézzük össze a
lehullott leveleket, gyűjtsük össze. Korai
lombhullás a károsítok következménye.
Köszönöm Lajos, mivel még aktív dolgozó
vagy jó egészséget és jó munkát kívánunk!
Ismét felerősödött a vírus ezért úgy döntöttünk, hogy nem tartunk összejövetelt
mindannyiunk szomorúságára, de tartom a
kapcsolatot a csapattal, a lényeg maradjunk
egészségesek.
Ha valaki szeretne kertészeti tanácsot
kérni, tegye meg a szakértőnk válaszol rá.
(kertdoki01@gmail.com) Ezen a linken,
nagyon sok jó bio kiskerti ötletet találnak.
https://biogazdabolt.hu/termek/biokertmagazin-2020-oktober-1
Komposztáljunk, ezt tegyük azért is mert
lesz termőföldünk, viszont nincs más lehetőség, ahová ellehet vinni a zöldhulladékot.
Egyben sokak kérését tolmácsolom, jó lenne
megoldást találni a közös komposzt hely
kialakítására ismét.
Vigyázzunk egymásra, és maradjunk egészségesek.
Körtvélyesi Ibolya

Hogy szenvedés, nyűg, sűrű halál
Áll őrt a határon, az élethatáron.

Ki tisztességben korossá lett,
Jövőt veszítve kiszenvedett.

Hogy ajtónk, ablakunk, kapunk,
országunk zárva,
Hogy csak a szívünk lesz sarkig kitárva.
Hogy beengedjünk minden bezárt lelket,
Kit kórság, járvány, vírus sebzett meg.

Nem jut már levegő, gyötri a hő,
Élve ég a fájdalom keresztjén.
Hogy lesz, ki megérdemli a feltámadást,
Hogy másoknak a halál tömegsírt ás.

Hogy az élők csak akkor élnek, ha remélnek.
Hogy félelmükbe öltözve egymás elől rejtik
Az arcot, a kezet, a lélegzetet,
Az ölelést, a testmeleget.
Hogy nap, mint nap azt kell hallani:
Zárkózz be, élve így tudsz csak maradni!
Tisztul a lég, tisztul a föld
s pusztul az ember.

Nem tudtam.
De ha tudtam volna, ugyan ki hisz nekem?
Talán a bor, a pezsgő mámorában teszem.
Nem tudtam.
De azt már sejtem, ha múlik a vész, s kiírtja
A földről a veszélyvírus magát,
Előbújik az ember, s az emberből egy más
világ…

Gyenesdiási Híradó

Kezdtük az évet egy évzáró-évnyitó összejövetellel, ahol teli tervekkel felvázoltuk az
év várható tennivalóit. Nagy reményekkel
kecsegtető évnek néztünk elébe. Januárban
megemlékeztünk a Háborús Hősökről, kis
küldöttségünk eredményesen szerepelt a
Vindornyafoki Kolbásztöltő Versenyen. Februárban a GY4S az Ösküi Farsangon, majd
a Nagykanizsai Farsangi Fesztiválon volt
vendégfellépő, de a Gyenesdiási Húshagyókeddi Fánkpartin már a Dalárda mulattatta a
közönséget. Márciusban Balatonszentgyörgyön I. Világháborús Emlékművet avattak,
melyen katonadalainkkal és versekkel emlékeztünk mi is. Márciusban Zalaszentlászlón Tavaszköszöntő Népzenei Találkozóra
voltunk hivatalosak, ahol hatalmas mulatással végződő összejövetelt generáltunk.
Ekkor még nem tudtuk, hogy ez az utolsó
együttlétünk a Covid-19 beköszönte előtt.
Szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy
ezt követően minden programunkat, fellépésünket, utazási tervünket, összejövetelünket,
próbáinkat elmosta a vírus.
Csak szűk körben, de júniusban, az óvodakertben a Trianon 100 évfordulója kapcsán
a GY4S énekekkel és verssel azért közreműködött a megemlékező ünnepélyen.
Ugyancsak ebben a felállásban a Nagymezőn
a Gyöngy Gyógyító Falu programsorozatnak
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is részesei voltunk egy ideillő összeállítással.
Augusztusban Vindornyafokon „vírustemető
összejövetelt” tartottunk, Tolnainé Panni
dalos társunk meghívására. Kellemes, vidám,
délutánt töltöttünk együtt, remélve, hogy itt a
vége a bezártságnak. Szintén augusztusban, a
Balaton Színházban Bakonyi Károly szőlőnemesítő munkásságáról tartott megemlékezésen énekeltünk a család kérésére, ahol Karcsi
bácsi egy megzenésített verse is elhangzott
először, de remélve, hogy ezután még sokszor
hallható lesz majd a Da Bibere Borlovagrend
Bordala címmel.
Szeptemberben a Községházán kiállításmegnyitót rendeztek a Hal és a Balaton
a művészetekben, melyen Balatoni csokrunkat adtuk elő, gondolván, hogy a Vass
Lajos Népzenei Vetélkedő középdöntőjére
készülvén, főpróbának is beillik ez a szereplés, majd fergeteges örömzenével zártuk a
napot. A Gyenesdiási Szüreti Mulatságon is,
mint mindig, számíthatott ránk a faluközösség
és a szép számú érdeklődő. Élveztük, hogy
végre nagyszámú közönség előtt léphetünk
fel, nem tartván sem mi, sem a nézők a vírustól. Ugyancsak ebben a hónapban a Történelmi Emlékparkban a Trianon 100 évforduló
tiszteletére Turul szobrot avattak, melyen két
dalcsokrot énekeltünk, verset mondtunk. Itt
már visszafogottabbnak kellett lennünk, mert
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a vírus a médiák közlése szerint újra támadásba lendült. DE, ez nem tartotta vissza kis
küldöttségünket, akik örömmel vettek részt
Pap Antal volt dalos társunk családtagjainak
szüretre invitáló meghívására!
A nagyszámú megbetegedés világszerte,
leállított minden nagyobb közösségi megmozdulást. A Népzenei Vetélkedő középdöntője is veszélybe került. A szervezők
viszont kitalálták, hogy aki teheti, készítse
el otthon, „védett környezetben” a maga
versenyprogramját, melyet küldjön be
elektronikus úton a zsűri elé, akik majd értékelik a produkciót. Nagy ötlet, éltünk is vele!
Október 03.-án a Pásztorház udvarán találkoztunk az Ifjú Citerásokkal (Merse, Bátor,
Dorka, Réka, Rebecka) és közös fotózkodást
követően Hársfalvi Ákos videóra vette a versenyprodukciónkat, ill. Péter Réka és Karáth
Rebecka duóját, énekeit a házban rögzítette.
Komáromy Béla kényeztetett bennünket,
pogácsával, süteménnyel, langallóval, de
került ital is a poharakba. Ezt követően a
Horgásztanyára vonultunk, ahol a beküldeni
szánt Balatoni csokrot újra felénekeltük, Finta
Maya pedig fotózta a csapatot. Az eredmény
majd kiderül az elbírálás után, de mindentől
függetlenül mi nagyon jól éreztük magunkat.
Összefoglalva tehát, vírus ide, vagy oda, a
DALÁRDA NEM TESPEDT A SEMMIT-
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05. Február 15 Ösküi Farsang (GY4S)
06. Február 22 Nagykanizsai Farsang
(GY4S+1)
07. Február 25 Gyenesdiási Farsangi
Fánkparty
08. Március 01 Balatonszentgyörgy I. Világháborús Emlékmű avatása
09. Március 07 Zalaszentlászló Tavaszköszöntő Ünnep
10. Június 04 Gyenesdiás Trianon 100
Emlékműsor (Pék házaspár és Bognár Ystván
ének és vers)
11. Június 26 Nagymező Gyöngy Gyógyító Falu program (Pék házaspár és Bognár
Ystván ének és vers)
12. Augusztus 26 Keszthely Balaton Színház Bakonyi Károly Emlékünnepség
13. Szeptember 03 Gyenesdiás Hal a művészetekben kiállítás megnyitó
14. Szeptember 05 Gyenesdiási Szüreti
Mulatságok
15. Szeptember 19 Gyenesdiási Történelmi
Emlékpark (Trianonra emlékezünk)
16. Október 03 Vass Lajos Népzenei Vetélkedő Középdöntőjére videót küldtünk!
17. Október 16 A Gyenesdiási Kosárfonó -

És Kézműves Szakkör Kiállításának megnyitója
18. Október 22. Emlékezzünk 1956-ra
19. Október 25 Balatongyörök, Tűzgyújtás a
Székelyek Autonómiájáért

Akkor is, ha fáj, akkor is, ha nehéz… De egy
vezető felelőssége nem csak abban nyilvánul
meg, hogy mindig csak a szépet és jót közli
klubunk tagjaival, hanem a kellemetlenségeket is felvállalja. Csekély többséggel, de úgy
határozott Klubunk vezetősége, hogy nem
tesszük kockára utitársaink egészségét, nem
kockáztatjuk azt, hogy a meglévő (magas
vérnyomás, cukorbetegség) alapbetegségek
mellé felkínáljuk az eshetőségét a koronaví-

rusos megbetegedésnek is. Élni kell, túl kell
élni ezt az időszakot. Le kell csökkenteni az
esélyét egy esetleges megfertőződésnek. A
megbetegedés persze létrejöhet úgy is, hogy
itthon maradunk. Ez igaz. Viszont lényegesen kisebb az esélye akkor, ha nem ülünk
egymás mellett tíz centire másfél órákon
keresztül, ha nem szívjuk be a busz klímája
által keringetett levegőt. Persze, voltak,
akik azt erősítették, hogy inkább menjünk
kirándulni, ne törődjünk ezzel a megfoghatatlan vírussal. Szájmaszkot fel, aztán indulás. Tényleg csak ennyi? Hiszen már-már
covid-19 szakértőkké váltak! De a tények
makacsabbak ennél. Napi ezer pozitív megbetegedés már talán számukra is elgondolkodtató, nem beszélve a vírus jelenlétéhez

köthető halálesetekről. Maradunk, kivárunk,
hiszen semmi sem fontosabb annál, mint
hogy ha eljön az idő és a lehetőség, hát újra
útnak induljunk. Mindannyian.
Úgy döntöttünk tehát, hogy az ősz hátralévő útjait, kirándulásait TÖRÖLJÜK. Tavasszal aztán újra összeülünk,
és átgondoljuk a 2021-es évet. Újratervezés – mondaná GPS-ünk. Mi is azt mondjuk. Átgondolva a lehetőségeinket tudom,
hogy jövőre nagyszerű programot fogunk
összeállítani és bízom benne, hogy terveink valóra is válnak. Ehhez viszont az kell,
hogy átéljük ezt az időszakot, melyhez jó
egészséget kívánok mindenkinek:
Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

Tisztelt Szálláshely szolgáltatók!
2020. október 1-jétől módosításra került a
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormány
rendelet.
A változás a szálláshelyek hirdetésére
vonatkozik: A szálláshely-közvetítői tevékenység útján (booking.com, szallas.hu,

airbnb.com) kínált szálláshely-szolgáltatás
esetén a szálláshely-szolgáltató köteles feltüntetni a fogyasztó számára azonosításra
alkalmas és látható módon a szálláshelyre
vonatkozó, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs
számot, valamint a szálláshely típusát.
NTAK regisztrációs számának felépítése
2020. október 1-jétől megváltozik, ami azt
jelenti, hogy ettől a naptól minden, koráb-

ban regisztrált szálláshely is új NTAK
regisztrációs számot kap.
Ettől a naptól az NTAK regisztrációsszám
10 karakter hosszúságú lesz, és ez szolgál a
jövőben a szálláshely azonosítására.
Amennyiben a közvetítő nem biztosít külön
mezőt, abban az esetben az NTAK regisztrációs számot és a szálláshely típusát a szálláshely-szolgáltató által választott, jól látható
helyen kell feltüntetni a hirdetés szövegében.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 29-én tartotta legutóbbi soros testületi
ülését.
Az első napirendi pontban a képviselőtestület az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolót tárgyalta. A
képviselő-testület az önkormányzat bevé-

teli-kiadási előirányzatát az 1/2020.(II.25.)
számú rendeletével 1.863.706.421 Ft-ban
hagyta jóvá. A költségvetés előirányzatának
rendelettel való módosítására júliusban került
sor, akkor a bevételi és kiadási oldal összege
1.855.900.582 Ft-ra emelkedett. Költségvetési bevételeink 412.595 e. Ft-ot tettek ki,
költségvetési kiadásaink pedig 482.116 e. Ft

összegben realizálódtak a félév végén. Összes
teljesült bevételünk 1.198.373 e. Ft volt a
vizsgált időszakban, összes kiadásunk pedig
655.353 e. Ft összegben teljesült pénzügyileg.
A második napirend keretében a 2020.
évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
döntött a képviselő-testület. A költségvetés

TEVÉSBE! Amit lehetett és a körülmények
engedték azt megtettük és továbbra is megtesszük. Szerdánként, aki szeretne, jöhet
próbára, de ez most fakultatív. A tavas�szal elkezdett dalainkat elevenítjük fel, ill. a
Harangláb Együttes új cd-jéről tanulunk dalokat. Várható szereplésünk október 16.-án
a Gyenesdiási Kosárfonó- És Kézműves
Szakkör Kiállítás megnyitóján, valamint
22.-én 1956 eseményeiről emlékezünk
dallal, verssel és tüzet gyújtunk a Székelyek Autonómiájáért 25.-én Balatongyörökön. A továbbiakban, ha felkérést kapunk,
állunk elébe! A tevékenységi mérlegünket
alább olvashatja minden kedves, dalárdánkkal szimpatizáló újságolvasó.
Van még egy örömhírünk is: újabb taggal
bővült csapatunk, Magyarósi Győző személyében, akinek Barna Zoli barátunk ajánlotta
társaságunkat.
01.Január 05 Évzáró-évnyitó összejövetel
02. Január 11 Pótszilveszter
03. Január 19 Emlékezés a Háborús Hősök
Emlékművénél
04. Január 25 Vindornyafok Kolbásztöltő
Verseny

MAGYAR VÁNDOR
KLUB
Ha döntést kell hozni,
hát dönteni kell!

Gyenesdiás hangja
(részlet)
…Száz szónak is egy a vége,
Ne menjünk most ki a térre,
Üljünk meg a fenekünkön,
Hogy a vírus elkerüljön.
Emlékedben hullámozzon
A tenger és a Balaton,
Nem hív, de üzeni:
Otthon kell maradni!
Ha én lennék Gyenesdiás hangja,
Kiáltanék, hogy a falu hallja,
Akard, te is, ő is mindenki:
MAGUNKÉRT, EGYMÁSÉRT,
BÍRJUK KI!
Bognár Ystván, a Dalárda krónikása

Gyenesdiási Híradó

-9-

2020. október

Szeptember 15-én tették le a gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola fejlesztésének alapkövét.
Az ünnepélyes alapkőletétel keretében elhelyezték az udvaron az időkapszulát, mely helyi és megyei újságokat, valamint tervrajzokat
tartalmaz. A munkálatokat már megkezdték. A pályázatból megvalósuló mintegy 1,5 milliárdos beruházás során tornacsarnokkal,
táncteremmel, új tantermekkel és szaktantermekkel bővül az oktatási intézmény.
2020. évi előirányzata első alkalommal 2019.
július 02-án került módosításra és ezáltal
1.855.900.582 Ft-ra változott. Jelen előirányzat-módosítás révén 1.941.819.753 Ft-ra
változik a költségvetési főösszeg, tehát az
intézményekkel összességében mind a kiadási,
mind pedig a bevételi oldal 85.919.171 Ft-tal
emelkedik.
A harmadik napirendi pontban a
Bakonyerdő Zrt. tájékoztatóját hallgatta meg
a testület a településen végzett fejlesztésekről. Jagicza Attila Bakonyerdő Zrt. vagyon-

gazdálkodási főmérnök elmondta, hogy a
Bakonyerdő Zrt. részéről Gyenesdiás az
elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott.
A településen a Keszthelyi Erdészet meghatározó objektumai találhatók. Csak a tihanyi
kilátó látogató száma előzte meg a Festetics
kilátó látogatószámát. A „Nagymező” népszerű kirándulóhely, ahol 70-80 ezer látogató
fordul meg évente. A gépjármű forgalom
nagyon magas, holott a Lőtéri – Nagymező
közötti rész fokozottan védett. Az erdőgazdálkodás mellett a közjólét nemcsak az agrárium

által elvárt kötelezettség, hanem olyan felület, ahol megítéli a munkájukat a lakosság. A
Keszthelyi Erdészet az, ahol a legradikálisabban vált valósággá a klímaváltozás. Az erdészet teljes területén 3 évnyi fakészletet kellett
kitermelni. Nem csak a feketefenyő, hanem
a cserpusztulás is jelentős volt. Megjelent a
területen egyfajta gombásodás, amely nem
csak a legyengült immunrendszerű fákkal
végzett. Arra próbálnak fókuszálni, melyek
a jó növekedésű, jól élhető egyedek, amelyeket érdemes meghagyni. Jól érzékelhető,

2020. október
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hogy az a turisztikai megjelenés, amely zajlik
a teljes Balaton-felvidéken, olyan léptéket
kezd elérni, melyet már az erdőgazdálkodásból nem lehet finanszírozni. A Természet
Házát és az Állatparkot próbálják egy egységgé kovácsolni, így 4,7 hektáron tudnák
elhelyezni a szürkemarhákat és a vadon élő
állatokat. A Lőtér fejlesztését tervezik, ahol
egy többfunkciós épület kerülne megvalósításra. A Festetics-kilátó statikai megerősítése
szükséges. A képviselő-testület Bakonyerdő
Zrt. településen végzett fejlesztésekről szóló
tájékoztatóját elfogadta, köszönetét fejezte ki
az e területen végzett munkájukért.
A negyedik napirend keretében a Bursa
Hungarica szabályzat elfogadásáról, valamint
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
történő csatlakozásról döntött a képviselő-testület. (Bővebb információ a www.gyenesdias.
hu oldalon.)
Az ötödik napirendi pontban a költségvetésben nem tervezett kiadások kerültek
jóváhagyásra, 1,363 eFt összegben, továbbá
belterületi utak aszfaltozására (Homoki utca,
Iparosok útja) és a közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a képviselő-testület, az
eljárás lefolytatásával kapcsolatos plusz költségekre bruttó 11.951.154 Ft összegű önerőt
biztosított.
A hatodik napirend keretében a Magyar
Telekom Nyrt földhasználati kérelméről, a
bérleti díj megállapításáról döntött a képviselő-testület.
A hetedik napirendi pontban a településképi rendelet módosítását határozta el a képviselő-testület. A rendeletmódosítás tartalmazza
az áttört kerítés fogalmának pontosítását, az

építhető kerítés magasságát, sövénykerítés
magasságát. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladatokkal
összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 4/2017. (III.22.) önkormányzati
rendelet szerinti partnerségi egyeztetési eljárás lefolytatására, továbbá arra, hogy véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak,
az illetékes nemzeti park igazgatóságnak
küldje meg.
A nyolcadik napirend keretében a szociális célú tüzelőanyag-támogatással kapcsolatos rendelet megalkotásáról döntött a
képviselő-testület. (Bővebb információ a
www.gyenesdias.hu oldalon.)
A kilencedik napirendi pontban a képviselő-testület emléktábla állításról és közterület-elnevezésről döntött a Gyenesi Lidóstrand
térségében. A Gyenesi Lidóstrandon a strandi
fogadóépület keleti falán strandtörténeti
emléktáblát helyez el. A testület – elismerve
Gebauer Béla munkásságát – a gyenesdiási
807/2 hrsz-ú közterületet Gebauer Béla
köznek nevezte el.
A tizedik napirendi pont keretében a
képviselő-testület döntött az Önkormányzat
2020-2025. évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadásáról.
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
a gyenesdias.hu weboldal megújításáról,
a Borsmenta Bt. területbérleti ügyéről,
a strandfejlesztési pályázat IV. ütem benyújtásáról,
Boros István útterület vásárlási kérelméről,

Kenesei János útterület vásárlási kérelme
tárgyában.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

lep egykori helyszínén és annak környezetében zöldhulladék elhelyezése SZIGORÚAN
TILOS, melynek megszegése közigazgatási
bírsággal sújtható. Ezeknek a szabályoknak
betartását fokozottan ellenőrizzük. A telep
területén és környékén térfigyelő kamera
rendszer üzemel!
Faág, fanyesedék az alábbi helyszínen
helyezhető el: Cserszegtomaj, Kárpát utca
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8:00-16:00,
telefonos elérhetőség: Horváth Gergely: 06
30/412-5694.
Az ág lerakása díj ellenében lehetséges, 1
tonna össztömegig (kisutánfutónyi mennyiség) 1.500 Ft-, 1 tonna feletti mennyiség esetén
érdeklődjenek a megadott telefonszámon.

lémát jelent az ingatlanok beazonosítása a
házszámok hiányos, nem megfelelő, nem
kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató
munkáját.
Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni!
A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon
kell elhelyezni. Kérjük, saját és mások érdekében is helyezzenek ki épületükre házszámtáblát!

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők
szíves figyelmét, hogy a Madách u.-ban
(Kossuth L. u- Toldi utca közötti szakaszon)
vízvezeték rekonstrukció készül a házi bekötések cseréjével. A kivitelezés várható időtartama 2020. október 19 – 2020. december
31.-ig tart. A munkavégzés az érintett területen forgalomkorlátozást okoz. A munkavégzésen kívüli időszakban a munkaterület
visszaadásra kerül a forgalomnak, ideiglenes
helyreállítással. A kivitelezés során Gyenesdiás érintett területein több alkalommal
lesz vízhiány és nyomáscsökkenés, amelyekről a munkavégzés előtt tájékoztatást
adunk a pontos időpontokról. Kérjük a
lakosság szíves türelmét és megértését, hiszen
a beruházás az Önök érdekében történik.
KOMPOSZTTELEP
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a komposzttelep felszámolásra
került!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposztte-

***
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
***
Felhívás házszámtábla kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában prob-

A képviselő-testület 2020. október 1-jén
rendkívüli ülést tartott. Az első napirend
keretében a Lido Friends Kft. épületfeltüntetése, földhasználati jog, jelzálogjog és vételi
jog alapítása tárgyában döntött, ahhoz hozzájárult.
A második napirend keretében a József
Attila Művelődési Ház igazgatói állására
benyújtott pályázatok elbírálásáról döntött.
A pályázati felhívásra 6 pályázat érkezett.
A képviselő-testület Szabó Zsolt Szilveszter
keszthelyi lakost bízta meg a Művelődési Ház
igazgatói teendőivel, 2020. november 1-jei
hatállyal, 5 évig tartó határozott időtartamra.
A képviselő-testület 2020. október 6-án
ismét rendkívüli ülést tartott. A képviselőtestület döntött a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2013. (III. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról, melyben a szociális
étkeztetés térítési díjának 15 %-os emeléséről
döntött a képviselő-testület.
A második napirendi pont keretében a Forrásvíz Természetbarát Egyesület kiegészítő
támogatásáról döntött a képviselő-testület.
A képviselő-testület munkaterv szerinti
ülését 2020. október 27-én, 18:00 órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai:
1.) Tájékoztató a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól
2.) Beszámoló az idegenforgalmi idény
tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
NYILVÁNOSAK!

***
Felhívjuk a figyelmet, hogy Gyenesdiás
közigazgatási területén a 19/2013. (V. 29.)
sz. környezetvédelmi rendelet alapján egész
évben tilos a tűzgyújtás!

Gyenesdiási Híradó
Felhívjuk a figyelmet, hogy a ZALAISPA
Zrt. tájékoztatása alapján 2020. szeptember
30.-a után az állandó lakosoktól a szelektív
hulladékot már csak és kizárólag a biztosított edényzetből ürítik, az állandó lakosok számára a zsákos rendszer megszűnik.
Ha valaki még nem vette át a szelektív
gyűjtő edényt a Hivatal Műszaki csoportján
megteheti. (Községháza, földszint).
***
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- 11 elektronikai hulladék, ruhanemű, szelektív
hulladék. Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékot csak előző nap helyezzék ki. A befizetésre
szolgáló csekk másolatát a Polgármesteri
Hivatal részére megküldeni (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., gyenesmuszak@tonline.hu), vagy bemutatni szíveskedjenek. A
lomtalanítás csak magánszemélyekre vonatkozik, vállalkozásoknak külön szerződést kell
kötniük.
***

A lomtalanítás 2020. november 09-én
(hétfő) lesz. Ezen a napon történik a lim-lom
holmik (bútorok, berendezési tárgy, eszköz,
hordó, kerti garnitúra, szőnyeg, évi egyszer
maximum 4 db/porta gumiabroncs). Nem
kerül elszállításra a veszélyes hulladék
(festék, festékes doboz, vegyszeres doboz,
hígító, pala, akkumulátor), építési törmelék,

2020.
november
09-én
(hétfő)
Önkormányzatunk vasgyűjtést szervez,
melynek bevételét az iskola és óvoda támogatására, fejlesztésére fordítjuk. Kérjük a
lakosokat, hogy a vashulladékot ne helyezzék ki az utcára, az önkormányzat dolgozói
felkeresik Önöket, és kizárólag részükre

WICHTIGE INFORMATIONEN
UND DATEN IM NOVEMBER

von 8:00 bis 16:00 Uhr. Beim Laden wird Hilfe
gewährt.

Am Montag, 9. November, wird groß
aufgeräumt:
Der Sperrmüll wird am 9. November
abgeholt (Möbel, Einrichtungsgegenstände,
Utensilien, Fässer, Gartenmöbel, Teppich, bis
zu 4 Reifen pro Jahr).
Gefährliche Abfälle (Farben, Farbdosen,
Chemikalien, Verdünnungen,
Batterien),
Bauschutt, Elektroschrott und selektiver Textil-/
Kleidungsabfall werden nicht mitgenommen.
Wir bitten die Bewohner, den Müll erst
am Abend vor der Entrümpelung vor dem
Grundstück abzulegen. Gegen eine kleine
Gebühr wird er dort abgeholt. Eine Kopie des
Einzahlungs-Schecks ist an das Gemeindeamt
zu senden oder dort vorzulegen.
Die Sperrmüllentsorgung gilt nur für
Privatpersonen. Unternehmen müssen einen
separaten Vertrag mit einem Dienstleister
abschließen.
Die Eisensammlung zugunsten des
Kindergartens und der Schule findet auch
am Montag, 9. November statt. Bitte den
Eisenabfall nicht an die Straße legen, sondern
nur den Mitarbeitern des Gemeindeamtes
übergeben. Wenn Sie Eisenabfall haben,
melden Sie dies bitte bis 6. November im
Bürgermeisteramt persönlich im EG bei der
Technischen Gruppe oder Telefonnummer 516000 oder e-mail (gyeneshivatal@t-online.hu)
an.
Die unentgeltliche Sammlung von Elektround Elektronik-Hausmüll (alte Fernseher,
Haushaltsgeräte, Computer) ist ebenfalls am
Montag, 9. November. Dafür wird ein Container
auf dem Parkplatz neben dem Friedhof in der
Hunyadi Straße aufgestellt. Ablademöglichkeit

Verkehrshinweis für unsere Einwohner
und Gäste
In der Zeit vom 19. Oktober – 31. Dezember
werden in der Madách utca (zwischen Kossuth
u. und Ecke Toldi u.) im Zusammenhang mit
der Erneuerung des Wasser-versorgungsnetzes
einige Hausanschlüsse ersetzt. In dieser Zeit ist im
betroffenen Gebiet mit Verkehrsbeschränkungen
zu rechnen. Während der arbeitsfreien Zeit wird
der Bereich vorübergehend für den Verkehr
wiederhergestellt. Während des Baus wird es
in den betroffenen Gebieten von Gyenesdiás
zu Wassermangel und Druckabfällen kommen,
über die wir die genauen Daten vor den
Arbeiten bekannt geben. Wir bitten um Geduld
und Verständnis, da die Investition in Ihrem
Interesse liegt.
Die
Kompostanlage
ist
dauerhaft
geschlossen! Wir möchten Sie erneut darüber
informieren, dass die Anlage überfüllt ist und
der Betrieb endgültig eingestellt wurde!
Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von
Grünabfällen auf und neben dem Gelände der
Kompostierungsanlage strengstens untersagt
ist. Zuwiderhandlungen werden mit einer
Geldstrafe belegt. Die Einhaltung dieser Regeln
wird mit einem Kamerasystem überwacht.
Gartenabfälle bis zu 1 t (kleiner Anhänger)
können auf dem Kompostplatz in Cserszegtomaj, Kárpát utca abgegeben werden (Mo
– Fr 8 - 16 Uhr). Gergely Horváth: 06 30 / 4125694. Bei größeren Mengen erkundigen Sie sich
bitte vorher bei Herrn Horváth unter der obigen
Tel.Nr.
In Zukunft sollen Grün- und Gartenabfälle

adják át a feleslegessé vált vashulladékot.
Akinek felesleges vashulladéka van, az
jelezze a Polgármesteri Hivatalban a Műszaki
Csoportnál 2020. november 06-ig az 516-000
telefonszámon.
***
Térítésmentes lakossági elektromos, és
elektronikai hulladékgyűjtés.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
lakossági elektromos és elektronikai hulladék
berendezés (e- hulladék) gyűjtést szervez,
amely során a lakosság ingyen leadhatja háztartásában összegyűlt e- hulladékát.
Az e- hulladékgyűjtés ideje: 2020. november 9. (hétfő) 8:00-16:00-ig
Az e- hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye: Gyenesdiás Hunyadi utcai parkoló
(temető mellett)
regelmäßig direkt bei den Häusern unserer
Siedlung abgeholt werden. Die Daten werden
rechtzeitig veröffentlicht.
Wir empfehlen
darüber hinaus den Kauf oder Bau von
Kompostkisten für eine Kompostierung auf
dem eigenen Grundstück.
Noch einmal zur Erinnerung:
Das Verbrennen von Garten- und anderen
Abfällen im gesamten Verwaltungsgebiet
von Gyenesdiás ist ganzjährig verboten!
Mülltrennung – Selektivmüll
Bitte beachten Sie, dass unser Müllentsorger
ZALAISPA Zrt. den Selektivmüll ab 30.
September nur noch in den unentgeltlich
bereitgestellten Mülltonnen (die großen
mit dem gelbem Deckel) abholt. Wer die
„gelbe” Mülltonne noch nicht übernommen
oder bekommen hat, kann dies bitte bei der
Technischen Gruppe im Gemeindehaus
(Erdgeschoss) melden.
Störungsmeldung
für
öffentliche
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie
ihn bitte im Internet: https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes
Grippeschutzimpfung
schützt
nicht
vor Corona, kann aber die potentiellen
Komplikationen senken. Wir haben bisher
immer die Grippeimpfung empfohlen, vor
allem bei älteren Patienten und bei chronisch
Erkrankten. Anfang November werden wir
mit den Impfungen beginnen, denn es ist sehr
problematisch, wenn zur Corona-Pandemie
auch noch eine Grippewelle kommt. Beide
Infektionswellen zur selben Zeit können das
Gesundheitssystem überlasten.

2020. október
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3D NYOMTATÁS

eltörött? elveszett? nem lehet kapni? prototípus?
Rövid határidővel legyártjuk! 3d modellezés
www.3Dlama.hu • Tel.: 30/8937192 • Email: 3d@3dlama.hu

OÁZIS

KERTÉSZET
KESZTHELY

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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út 11-be
költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy
06 30 5528 017

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI
FŰTÉS
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697

GOLDY

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

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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13. Nemzeti Vágta

Csendes gyertyagyújtással, kis beszéddel, hőseink életéről szóló rövid felolvasással emlékeztünk az Aradi Vértanúkra október 6-án, az óvodakertben felállított ‘48-as emlékműnél

Az idei Nemzeti Vágtára október 10-11én zárt kapuk mögött Budapesten a Hősök
terén került sor.
A versenyre 72 település lovasa került
be az ország különböző pontjain megrendezett nyolc előfutamról.
Már ez egy győzelem volt azok számára,
akik erre a rangos minden szempontból egyedi környezetbe megrendezésre
kerülő versenyre bejutottak.
Gyenesdiáson a 11. alkalommal megrendezett Festetics Vágtáról, mely Zala
megye, valamint a Balaton térségének
lovasait szólította meg, de az ország
távolabbi pontjairól is érkező lovasokat is
szívesen látta, hat település lovasa jutott
tovább a Nemzeti Vágta döntő futamaira.
Így, Baja, Mezőberény, Sármellék,
Keszthely, Alsópáhok és Gyenesdiás
képviselhette magát Budapesten.
Az elődöntők sorából Baja és Mezőberény lovasa került a középdöntőbe,
ahonnét Németh János Baja színeiben a
döntőben is képviselte települése színeit.
A Zala megyei települések közül
Gyenesdiás lovasa ért el legjobb eredményt, Varga Zoltán, Táltos nyergében a 6. futamban a harmadik helyet
szerezte meg kemény küzdelem árán.
A többi település lovasa is keményen
küzdött a futamok során, mivel napjainkban már az elődöntők is komoly kihívást
jelentenek lónak és lovasnak egyaránt,
így a Sármellék színeiben induló Pék
László, Alsópáhokot képviselő Hajdú
Jánosné, valamint a Keszthelyt képviselő
Nánássy Ákos, komoly küzdelmek árán
szereztek dicsőséget az általuk képviselt
településeknek. Ezzel is bizonyítva a
zalai lovasok elszántságát és bátorságát,
mivel ezen tulajdonságok mindenképp
szükségesek a kemény és veszélyes versenyen való részvételhez.
Gyenesdiást képviselő kocsitolók csapata kemény küzdelem árán a harmadik helyet szerezték meg a döntőben.  
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a lovas párosoknak, önkormányzatoknak, valamint mindenkinek, akik
valamilyen formában hozzájárultak
ahhoz, hogy versenyzőink Zala megye
településeit képviselve, részt tudtak
venni az ország egyik legnagyobb és a
maga nemében legnépszerűbb lovas rendezvényén.
Varga Zoltán

2020. október
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

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

VEGYEN HAZAIT!

- Sütőkolbász, májas-véres hurka. Babati, Bálits Gazda zalai és vasi
húsüzemekből!
- Gyenesdiás Komáromy Pékség, minőségi pékárú, kemencéből a polcra!
Naponta 3 x friss
- keszthelyi frissen fejt tehéntej 159 Ft/l
- zirci burgonyák télire ( Balatoni Rózsa, Hópehely, Agria, Esmee, Dezire)
25 kg-os zsákban 140 Ft/kg 15 kg-os zsákban 150 Ft/kg
- Hansági hagyma 15 kg-os zsákban étkezési 140 Ft/kg
15 kg-os zsákban leves hagyma 100 Ft/kg
- Dabronci tojás, házi termelésű takarmánnyal etetve
- Zalaistvánd → Kézműves sajtok
Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-14.00, vasárnap: 6.00-12.00
Üzletünkben a maszk viselése kötelező!

Gyenesdiási Híradó

PEDIKŰR-GYÓGYPEDIKŰR
Új helyen,megújult környezetben, Vonyarcvashegyen Kossuth L.u.41.
(postával szemben) megnyílt pedikür-gyógypedikűr stúdiom.

SZOLGÁLTATÁSAIM:

Időpont egyeztetés: 06 30/257-1244

Kuruczné Pandur Ilona • Szeretettel várom régi és leendő Vendégeimet!

P
Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

!

Megnyílt

- esztétikai pedikűr
(teljes talp és köröm kezeléssel)
- frissítő talpmasszázs
- parafinos kéz és láb ápolás
- lakkozás
TYA
AJÁNDÉKKÁR
- japán pedikűr
KAPHATÓ
- gyógypedikűr
(bőrkérgesedés; benőtt köröm;
megvastagodott körömlemez kezelés;
gombás köröm; tyúkszemek és
különböző rendellenességek kezelése)
Idősek,mozgássérültek és cukorbetegek számára is
Hívjon bizalommal! Kérésre házhoz is megyek!

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
H-P de.:9-12 du.:14-15 és 16-17 óra között! • email: pelsooptika@gmail.com

Ingyenes látásvizsgálat
egész októberben!

Prémium (széles látómező)
multifokális lencse

60.000 Ft/db!

SZEMVIZSGÁLAT BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!
Az akció érvényes 2020.10.01-től 10.31-ig.

