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Ünnepélyes keretek között került felavatásra 
és felszentelésre az a gyenesdiási beruhá-
zás, melynek gondolatát már három évtizede 
dédelgetett közösségünk. 2022. május 11-én 
végre teljes egészében átadásra került a 
megálmodott tornacsarnok, a különálló 
szaktantermek és a felújított osztályter-
mek beruházása. Az ünnepélyes avatót 
megtisztelte Hajnal Gabriella, a Klebels-
berg Központ elnöke; Nagy Bálint, térségünk 
országgyűlési képviselője; Manninger Jenő, 
a térség korábbi képviselője. Méltató szavaik 
elismerést hordoztak. Az ünnepség utáni bejá-
ráson 21. századi feltételeket kínáló iskolát 
tekinthettek meg vendégeink, melynek során 
büszkén  újságolhattuk el az udvar megtekin-
tésekor, hogy az Öko Bemutató és Játéktér 
avatása után Áder János Köztársasági elnök 
úr is tavaly ősszel elismeréssel szólt az itt 
folyó munkáról.

A beruházás lezárulta egybeesett egy jubile-
ummal is, hiszen elmondható, hogy 150 évvel 
ezelőtt – Gödörházy Antal, 20 éves vándor-
tanítói tevékenysége nyomán - községünkben 
1871-ben indult el a tanítás és egyben ekkor 
létesült először elemi iskola is. Ennek épülete 
a Festetics grófok által adományozott tizedelő 
házban (dézsmaházban) volt elhelyezve. (Ez 

a mai óvoda régi épülete volt.)  Ekkor még a 
gyerekek egy osztatlan nagy osztályba jártak 
egyetlen tanító felügyelete mellett. A század 
elején Kárpáti János kántortanító idején, egy 
konyhán keresztül lehetett csak bejutni a tan-
terembe, melynek padozata gidres-gödrös 
volt ugyan és a 160 diák úgymond egymás 
hegyén-hátán tanult. Azóta azonban sokat 
változott a világ, hiszen új helyen komolyabb 
iskola létesült 1964-ben, majd ez is bővült és 
fejlődött a mai formájára. A rendszerváltás 
éveiben ez a folyamat lelassult, de az elmúlt 
másfél évtizedben nagyon komoly beavatko-
zásokkal vette kezdetét a minőségi változás. 
(Itt szeretném megköszönni, hogy az avató-
ünnepségen megjelent és egyben fel is szólalt 
dr. Bertók Sándor, nyugalmazott igazgató 
úr is, aki szintén üdvözölte a beruházást és 
szólt a közel 4 évtizednyi munkásságáról, 
melyet ő alapozott meg az intézményben.)

Az Európai Unió támogatásával most meg-
valósuló EFOP-4.1.2-17-2017-00105 pro-
jekt, amelynek segítségével a nagykanizsai 
Tankerület felújította és kibővítette a Kárpáti 
János Általános és Alapfokú Művészeti Isko-
lánk épületét, közel másfél milliárd forintból 
valósulhatott meg. 

Hivatalosan is átadták az 1 milliárd 428 millió 
forintból megújult gyenesdiási 

Kárpáti János Általános és Művészeti Iskolát

folytatás a 4. oldalon

Programajánló
2022. május 26. csütörtök, 9 órától 

Múlt és jövő! Bagyó Árpád gőzgép-
modelljeinek bemutatója és a jövő 
(jelen) izgalmas kütyüjeinek: 3D-s 
nyomtató, VR-szemüvegek, stb. 
bemutatása, kipróbálása 
Helyszín: Községháza nagyterme és 
Pásztorház udvara

2022. május 29. vasárnap, 10 óra 
Májusfa kitáncolás 
Helyszín: Kárpáti korzó

2022. május 30. hétfő 
Miska Pince avató 
Kerámia Ház présházának avatása, 
kiállítással 
Helyszín: J&A Kerámiaház udvara

2022. június 3. péntek, 16 óra 
Nemzeti Összetartozás Napja és 
trianoni megemlékezés 
Helyszín: Hősök kertje

2022. június 10. péntek, 18 óra 
Miklós Hajnal kiállítása 
Helyszín: Községháza

2022. június 15. – július 6. 
szerda esték, 20 órától 
ART Udvar rendezvénysorozat 
Június 15. Karafiáth Orsolya –  
    Takáts Eszter 
Június 22. Szűcsinger 
Június 29. Percussion Project Pécs 
Július 6. Kuna Vali és testvérei 
Helyszín: Pásztorház udvara

2022. június 17. péntek, 18 óra 
Wágenhoferné Pohl Magdolna 
kötetbemutatója 
Helyszín: Községháza

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 
További információ: +36 30/134-9105 

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 14.

Az avatás ünnepélyes pillanata: Manninger Jenő korábbi országgyűlési képviselő, 
Nagy Bálint országgyűlési képviselő, Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, Hajnal Gabriella a 
Klebelsberg Központ elnöke, Magyar Ferenc a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója, 

Lancz Tamás intézményvezető, és Szencz Lajos a kivitelező ügyvezetője    (fotó: Péter Árpád)

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
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FORRÁSVÍZ 
TERMÉSZETBARÁT 
EGYESÜLET HÍREI 

A térségi Forrásvíz Természetbarát Egye-
sület tagjainak nevében ezúton szeretnénk 
megköszönni – két év kihagyás után – a 22. 
alkalommal megrendezésre került „Rügy-
fakadás-tavaszünnep” kulturális és 
környezetvédelmi szabadtéri rendezvény lebo-
nyolításában segítők fáradozását, támogatását 
és a szervezésben való aktív szerepvállalását. 

2022. április 16-17-én megmozdult a térség, 
már mindenki várta a jó időt. A pénteki eső 
után aztán, ha lassan is, de jó idő lett. Föld 
napi programok vették kezdetüket a Nagy-
mezőn, kimozdultak a családok, kirándulók. 

A hűvös kezdet ellenére nagy örömmel 
érkeztek a családok, a baráti körök, valamint 
a megyei és az országos teljesítménytúrázó 
szervezetek az ünnepi hétvége tiszteletére, 
szombaton és vasárnap is. A tavaszköszöntő 
hangulatban telt programok főbb mozzanatai 
a környezettudatosság, energiahatékonyság 
és innováció jegyében zajlottak. A Föld Napi 
tematikus programok mellett a Rügyfaka-
dás-tavaszünnep adományait a „turistautak 
rendbetételére” szántuk.

A szombat a III. Szegedi Honvéd zászlóalj 
és az Asbóth Sándor Gyenesdiási Huszárban-
dérium /huszárokkal és betyárokkal/ tavaszi 
honvéd felvonulásával vette kezdetét, kedves 
kínálóink Kőhalmi Zoltán és Pék András 
tagtársaink portája várta a szomjas mene-
tet, megörvendeztetve e viseletbe öltözött 
szerény számú csapatot. A Covid sokadik hul-
láma most is okozott meglepetéseket. Többek 
emiatt nem tudtak jönni. Czafit Zoltán vál-
lalkozó által biztosított Csepel teherautón a 
helyi néptáncos lányok és fiúk énekeltek és 
kiáltották szerte, hogy „RÜGYFAKADÁS”. 
A Nagymezőre érkező kitartó érdeklődők 
idén is láthatták a masírozó menetet, a megfi-
atalodó kis honvédeket és a honvédbemutatót.

A 2019-es év után már nagy várakozás 
előzte meg, Szabó Andrásék jóvoltából a 
Villanyautós családi napot és Tesla autó 
bemutatót. Az ország számos részéről érkez-
tek elektromos autókkal és büszkén mutatták 
meg a számos látogatónak és érdeklődőnek. A 
délutáni kiránduláson már több tucat jelent-
kező akadt, így két túravezetővel indult el a 
csoport a környék látnivalóit felfedezni. Itt 
köszönjük meg Gelencsér Zoltán Tibornak és 
Samu Zoltánnak a lelkes túravezetést.

A Bakonyerdő Zrt is egy ünnepélyes átadó-
val színesítette az első nap délutánját, hiszen 
tavasszal a Festetics Imre Élményközpont 
fejlesztései mellett a Festetics-kilátó is 
megújult, valamint fel lettek avatva az új 
Nagymezei erdei bútorok, tűzrakóhelyek, 
játszótéri eszközök (játékvárat csúszdával 
és hintával) is, ezzel együtt ki lettek cse-
rélve vagy felújítva a padok és az asztalok. 
A sajtótájékoztatót Jagicza Attila, vagyongaz-
dálkodási főmérnök tartotta.

A vasárnapi főnapon a szabadtüzek meg-
gyúltak és a reggeli óráktól kezdve, 13 helyen 
finom pörköltalap és füstillat keveredett a 
térben. Sokan a betegség miatt az utolsó pil-
lanatban kellett, hogy visszamondják a főzést. 
Délelőtt láthatta a közönség a szegedi és helyi 
kishonvédek fegyverzeti parádéját, a szom-
bathelyi Fekete Sereg bemutatkozó műsorát 
és a gyógyító önkéntesek ünnepi és egyben 
gyógyító táncát.

Majd ezután következett a megnyitó, ahol 
elnök asszony köszöntője után, Gál Lajos pol-
gármester úr mondták el ünnepi gondolataikat 
az erdészeti és civil közjóléti fejlesztésekről, 
a helyi környezettudatosságról.

Az elkészült finom ételek szakértői zsűrizését 
követően került sor a Re-Folk zenekar megle-
petés műsorára, majd a gyönyörűen felöltözött 
néptáncos gyerekeink varázslatos táncaira. 
Külön köszönet Tarjányi Sándor néptáncta-
nárnak, hiszen mind szombaton, mind vasár-
nap szép számban hívta fel a Nagymezőre a 
gyerekeket és közel 60 gyermek táncait és éne-
keit csodálhatta a közönség.

Az idei évben Zámbó Tibor mesterszakács, 
a hévízi NaturMed Hotel Carbona vendég-
látás igazgatója és Gyutai Barna, Danubius 

Healt Spa Resort Aqua étterem igazga-
tója vállalta a zsűrizést a társadalmi zsűri-
vel együtt /Horváth Sebestyénné, Németh 
Ágnes és Gál Lajos/. Közben a Turisztikai 
Egyesület segítségével kiosztásra kerültek a 
Föld Napi vetélkedő kérdései, tesztfeladatai 
felnőtt és gyerek kategóriában. Itt nagyon 
köszönjük Kenesei-Bezzeg Katalin segítő 
hozzáállását.

A „Régi korok konyhája” főzőhelyen az 
ÁSZOK /Ángyán Szilveszter/ csapatának 
– mint kihívó – ízletes Erdei gombalevese 
készült el mindannyiunk örömére, hiszen 
nagyon finom lett, akárcsak az egyesületünk 
(Kőhalmi Zoltán vezette palacsintasütő csa-
pata) készítette palacsinta különlegességek és 
természetesen Keresztes József és főzőcsa-
pata által készült Gyenesi Íz őrzők - Békebeli 
babgulyása.

A szakmai és civil zsűri a finomabbnál 
finomabb ételek közül az EGYESÜLET 
A BELVÁROSI NYUGDÍJASOKÉRT 
(BUDAPEST) csapatának a „Fésűs káposz-
tája” – főztjét ítélte a legjobbnak és a leg-
ízesebbnek, így ők vitték el idén az ezüst 
vándorserleget.

folytatás az 5. oldalon

Idén a szakmai és civil zsűri az EGYESÜLET A BELVÁROSI NYUGDÍJASOKÉRT BUDAPEST 
csapatát ítélte a legjobbnak, így ők vitték el a vándorserleget.

Néptáncosaink 60 fővel szerepeltek az ünnepen.



Gyenesdiási Híradó 2022. május- 3 -

„Isten élő lelke jöjj, 
áldva szállj le rám…” 

826. dicséret.

(Új Református Énekeskönyv)…

Úrvacsorával egybekötött 
Istentisztelet

A Magyar Vöröskereszt és a Véradóállomás 
kihelyezett VÉRADÁST szervez 

a gyenesdiási Községháza nagytermében 
június 16-án, csütörtökön 15-18 óráig.

MEGHÍVÓ!
Pünkösdi Istentisztelet június 5-én, az ünnep 
első napján 16.00 órakor a Községházán.
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(A támogatás összegét a Magyar Állam és az 
Európai Unió közösen biztosította.) Köszön-
jük a polgári keresztény kormánynak és Man-
ninger Jenő képviselő úr pozitív és bíztató 
hozzáállását ügyünkhöz. Kormányzati támo-
gatás nélkül ez nem sikerült volna! (Pedig 
nem volt egyszerű a folyamat, hiszen mindent 
nehezített a covid járvány és a rendkívüli álla-
pot, de megvalósult a célkitűzés.)

A munkaterületet az építkezéshez 2020. 
szeptember 7-én adtuk át, majd ezt követően 
Lancz Tamás és Magyar Ferenc igazgató 
urakkal lefektettük az új épület alapkövét 
is. A kivitelezési munkálatok teljes egészé-
ben 2021. decemberében fejeződtek be és 
január elején a műszaki átadás-átvételi eljá-
rás lezárása is megtörtént. A Nagykanizsai 
Tankerületi Központ által fenntartott iskolá-
ban négy új tanterem, két szaktanterem, 
iparművészeti- és technikaterem került 
kialakításra. Emellett a minőségi néptánc 
oktatást elősegítő táncterem és több cso-
port befogadására is alkalmas tornaterem 
épült. A gyermekek mindennapos testnevelé-
sét segítve egy kültéri rekortán futópályával 
is gazdagodott az iskolaudvar. Az iskolában 
tanuló közel 500 gyermek számára egészsé-
ges, esélyegyenlőséget biztosító környezet 
valósult meg, amely hosszútávon és nagymér-
tékben elősegíti a nevelés-oktatás minőségé-
nek továbbfejlesztését.

Februártól aztán eljött a nagy pillanat, hogy 
a gyerekek visszaköltözhettek 
a szépen felújított és megépített 
intézménybe. Visszatérhettek 
Vonyarcvashegyről, a Termé-
szet Házából és a Keszthelyi 
Csány-Szendrey Általános 
Iskola Belvárosi Tagiskolájá-
ból, amely átmeneti megoldást 
kínált mindannyiunk számára, 
és ezzel minden szülő, gyer-
mek, pedagógus visszazök-
kenhetett a régi kerékvágásba. 
Visszaköltözve láthatták a 
gyerekek és a pedagógusok, 
hogy az intézmény a bővítéssel 
szinte belakta az iskolaudvart. 
Ez azt jelenti, hogy megdup-
láztuk a régi iskolánk alapterületét, hiszen a 
közel 390 napos építkezés után az intézmény 
együttesen közel 4200 m2-es alapterületű 
létesítménnyé vált. 

Itt szeretném megköszönni a partneri 
együttműködést Nagy Bálint, Keszthely 
város akkori polgármesterének és Dósa Zsolt 
igazgató úrnak; Pali Róbert Vonyarcvashegy 
polgármesterének és Erdei Ferenc igazgató 
úrnak; valamint Varga László vezérigazgató 
úrnak és Gelencsér Zoltán intézményveze-
tőnek a Bakonyerdő Zrt-től. De az átmeneti 
időszakban nagyon sokban segítette a fejlesz-
tést Varga Anikó, a Nagykanizsai Tankerületi 
Központ Keszthelyi Iroda vezetője, valamint 
Varga Andrea, a Keszthelyi Járási Hivatal 

vezetője. A gyerekek élelmezésében, annak 
szállításában Divinyiné Zsadányi Mónika, 
étkezde-vezető és munkatársai vették ki - néha 
embert próbáló módon - részüket. Köszönjük 
Nekik! Külön köszönet az egyetemi étkezde 
vezetőjének, Hegedűs Csabának, hogy a gye-
rekeink étkezésének helyszínét biztosította. 
Köszönjük a Gyenesdiási Polgárőrségnek, 
hogy reggelente a buszok indulását koordi-
nálták a település központjában; és nagyon 
nagy hála és köszönet a kedves szülőknek, 
hogy a gyerekek át- és visszaköltöztetésében 
hathatós és rugalmas segítséget nyújtottak!

A megújult iskola komoly tervezést és oda-
figyelést igényelt kezdetekben, köszönöm 
Riedl Tamás, főépítész-tervező mérnök 
úrnak és munkatársának, Berta Balázsnak 
a szakmai munkát, gondos odafigyelést. 
Köszönjük Olt István műszaki ellenőr fárad-
hatatlan munkáját és természetesen az SZL-
BAU Kft precíz kivitelezését. A cég már 
2010-ben is letette kézjegyét az iskola akkori 
átalakításánál. Köszönjük az akkori és a mos-
tani minőségi munkát, odafigyelést Szencz 
Lajos, ügyvezető igazgató úrnak. Ezen kívül 
- és nem utolsó sorban - szeretném megkö-
szönni közösségünk nevében a helyi fej-
lesztés elszámolásáért felelős menedzsment 
– mai napig tartó – munkáját, fáradozását, 

így Gyutai-Szalay Nikolettának, Lendvainé 
Molnár Szabinának és Gálné Németh Ildikó-
nak. Külön köszönöm még Hársfalvi Ákos, 
Vass Gábor segítségét a fejlesztésről készített 
videóért, fotókért. Köszönöm a rendezvényen 
megjelent Deák Ákos plébános úr „nagy” 
áldását és intézmény szentelését; és köszö-
nöm a rendezvényen szereplő gyerekek cso-
dálatos táncos és énekes műsorát!

Szeretnék köszönetet mondani a józan 
értékrendű, higgadt és polgári gondolkodású 
Képviselő-testületnek, hogy megszavazta és 
minden lépésében támogatta a KLIKK, majd 

a Tankerület javaslatait, kéré-
seit és a kivitelezés folyamatos-
ságát. Másrészt a szülőknek és 
minden gyenesdiási polgárnak 
köszönöm, hogy türelemmel és 
méltósággal viselték e hosszú, 
több mint egy éves építkezés 
procedúráját.  Harmadrészt a 
gyerekeknek és a pedagógu-
soknak, akik nélkülözték az 
egységes iskolát, három hely-
színen tanultak, várakozással 
teli - de néha, hála Istennek - 
igen vidám hangulatban. 

Nagyon köszönöm a döntés-
hozók, így megyei és térségi 
döntéshozóink, környékbeli 

polgármesterek lojalitását és támogatását, hogy 
felismerték településünk dinamikus fejlődését. 
Agglomeratív nagyközségünkben a megye 6. 
legnagyobb településeként, hosszú évtizedek 
óta nő a gyereklétszám és a közösség korfája is 
arányos. Erősödik a minőségi turizmusfejlesz-
tés, illetve az iparterületi innováció, amellyel 
talán gyerekeink számára adunk a jövőjükre 
nézve jó perspektívát. Egyszer remélhető-
leg büszkék lesznek arra, hogy ebbe a szép 
iskolába jártak és büszke gyenesdiásiként, 
identitásukat megtartva adnak nagy hozzá-
adott értéket munkájukkal a jövő számára. 
Isten Áldása és mindannyiunk megbecsülése 
legyen az új iskolánkon!

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere

folytatás az első oldalról

Deák Ákos plébános megáldja az új iskolát.Deák Ákos plébános megáldja az új iskolát.

dr. Bertók Sándor, nyugalmazott igazgató a közel dr. Bertók Sándor, nyugalmazott igazgató a közel 
négy évtizednyi munkásságáról beszéltnégy évtizednyi munkásságáról beszélt
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Két év kihagyás után Ángyán Szilveszter és 
főzőcsapata nekik adta át a díjat! Nagyon szo-
rosan a kiemelt arany minősítés után következ-
tek a kiváló halas ételek. Az „ÜLTESSÜNK 
MÉHEKET” csapat (Csiza Márton vezetésé-
vel) a Zalavári harcsapaprikás kapros túrós 
csuszával étke aratott nagy sikert, és fej-fej 
mellett nyertek aranyat a RETRÓGEREK 
(Vidovics Norbert és csapata) finomságával, 
ami nem volt más, mint Harcsapörkölt „kis 
csavarral” cigányos túrós csuszával. Mind-
ketten arany érmesek lettek! (A zsűri dön-
tése értelmében jövőre mindhárman a Régi 
korok standjánál főznek majd!) Az értékelő 
zsűri külön kiemelte a majdnem aranyérmes, 
de igazán kiváló Budapesti – TERE-FERE 
Egyesület (Tóth Eszter) – Visegrádi tejfeles 
szarvas javát és a GYENESDIÁSI FÜRDŐ-
EGYESÜLET (Kovács Miklós) – „Marhajó” 
babgulyását, melyet angus marhából készítet-
tek nagy gonddal. 

Szintén aranyérmes lett a Fáró Csaba vezette 
GYENESI GYÜTTMENTEK csapata, akik 
kiváló /5 db kakasból készült/ Vörösboros 
kakaspörköltet készítettek zalai dödöllével és 
gombával.

De igazán finom ételek készültek a nap 
során, hiszen pillanatokon belül elfogyott 
minden csapat által kínált sok-sok ételkülön-
legesség. Jöttek főzők Zala megye más része-
iből is, de az Északi-középhegységből és az 
Alföldről is. Igazán ízletesre sikerült a KIS-
ÁSZOK /ifj. Ángyán Szilveszter/ csapatának 
„Papaboros” marhapörköltje – szilvalek-
várral és borókabogyóval; valamint a SHÉF 
PALÁNTÁK – „Vadlány” kedvence /rakott 
tűzön-húsgolyókkal/, a GYÖNGY LÉLEK-
NEMESÍTŐ KLUB – Zalai töltött káposz-
tája, a BALATON Csoport – /35 db combból 
készült/ Nomád csirkepaprikása csuszával, 
a GYENESDIÁSI ÍZŐRZŐK – Hagyomá-
nyos babgulyása, a 379. számú „Feltámadás” 
CSERKÉSZCSAPAT- Húsos burgonyája és 
nem utolsó sorban az OBSITOS KATONA 
– Kőlevese. Ők mindannyian ezüstérmesek 
lettek!

Az ételek és italok zsűrizését követően 
került sor a Föld Napi vetélkedőkre felnőtt 
és gyermek kategóriákban eredményhir-
detésére. Itt is szép számban neveztek be a 
versenyre és díjakat kaptak: a gyenesdiási 

Fürdőegyesület, Tompos Ákos és Gál Mar-
cell; valamint Nagy Hanna, Fáró Petra és 
Katona Ábel. GRATULÁLUNK!

A Nagymező Bajnoknője és Bajnoka ver-
senyben, sodrófahajításban I. Paksy Tímea 
– 15,7 m, II. Mucsina Schneider Orsolya 
– 14,9 m, III. Ángyánné Szilvi – 14,3 m-rel 
lettek a győztesek. 

A kődobásban férfiaknál JUNIOR kate-
góriában (I.) Tompos Ákos (4,25 m), (II.) 
Bedecs András (3,7 m) és (III.) Wirth Bar-
nabás (2,8 m) szerepeltek sikeresen. Felnőtt 
malomkő vetők mezőnye: (I.) Krasznai Zsolt 
- 6,6 m, (II.) Jeles Dániel – 6,27 m, (III.) Vér-
tesaljai László – 6,1 m. GRATULÁLUNK! 
De itt szeretnénk megköszönni Pék András és 
Julika segítségét a pontos méréseknél!

A nap folyamán a kicsiket és nagyokat 
a Varázshangok az Egészségért Egyesület 
lelkes aktivistái mozgatták meg és kápráztat-
ták el játékaikkal. 

A lovas programokat idén is a Gyenesdi-
ási Lovassport Egyesület elnöke Vitéz Vik-
tória fogta össze, aki ügyes tanítványai révén 
igazán szép és értékes bemutatót mutathatott 
be a nagyközönségnek. A felvezető narrációt 
Varga Zoltán, egyesületi tag, a Helikon Hin-
tómúzeum szakmai vezetője biztosította. A 

szépen szerepelt tanítványokat Vitéz Enikő 
készítette fel; és a kedves tanítványok: Kozub 
Kira, Gyutai Júlia, Gyutai Borbála, Gosztola 
Gréta, Gosztola Gerda és Szita Jázmin voltak. 
Gratulálunk, csak így tovább!

A népzenei és néptáncos programot a RE 
FOLK együttes színvonalas zenével és tánc-
házzal zárta. A táncos - zenei est hangula-
tát, már a fellobbanó tábortűz fényében és 
melegében, a tűz körül élvezhették a maradó 
közönség tagjai. (A máglyát külön köszön-
jük Kőhalmi Zoltánnak és Sörös Józsefnek.) 
Egész napot átfogó, igazán vonzó és népszerű 
bemutatókat láthattunk még a NABE jóvoltá-
ból. KÖSZÖNET ÉRTE!

Külön köszönet a hangosításért (Silver 
Band zenekar), hiszen a kiváló idő és az 
egyre népesebb számban érkező nagykö-
zönség örömére, végig zökkenőmentesen 
zajlottak a programok. A „Forrásvizes” 
igen keményen helyt álló palacsintasütő 
(Kőhalmi Zoltán, Vandlik Jánosné Gyöngyi, 
Makk Gábor és ismerősei, Szűcsné Zsuzsa, 
a Kőhalmi gyerekeknek és más önkéntesek-
nek); italkiszolgáló (Tompos Árpád, Nánássy 
Árpád, Tompos Ákos és Gál Marcell); és 
borkínáló (Gécseg Katalin, Salamonné 
Szabó Szilvia, Gál Emese) csapat mellett, 

folytatás a 2. oldalról

Keresztes József és főzőcsapata békebeli babgulyással készült.Keresztes József és főzőcsapata békebeli babgulyással készült.

Munkában a zsűriMunkában a zsűri

A  Gyenesdiási Lovassport Egyesület tanítványainak bemutatóját is megcsodálhatta a közönségA  Gyenesdiási Lovassport Egyesület tanítványainak bemutatóját is megcsodálhatta a közönség
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köszönjük a tikett árus fiatalok és Károly 
Veronika, Kenesei Zsuzsika, Németh Ágnes 
és Samu Zoltán segítségét. Valamint Keresz-
tes József és főzőcsapata (Keresztesné Erzsi, 
Krasznai Tamás és felesége, Volnerné Évi, 
Buckás és felesége), gondos odafigyelését a 
programjaink biztosításához. A teherautót és a 
gulyáságyút, pedig Czafit Zoltán úrnak.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
köszönetet mond, mindannak a kedves ven-
dégseregnek, támogatónak, résztvevő fel-
lépőnek, valamint a helyszínen megjelent 
kézműveseknek, akik e napon fent voltak és 

támogatták a természetvédelem és természet-
barát elképzelések nemes ügyét. 

Köszönet támogatóinknak: Bakonyerdő 
Zrt, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
és Étkezde, Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, 
Keresztes József és főzőcsapata, Rádi László 
pincészete, Kalla Kálmán, vállalkozó – Sümeg-
prága, Rózsahegyi Műszaki Áruház, Komáromy 
Pékség, Polgárőrség, Silver Band Együttes, 
Zámbó Tibor és Gyutai Barna, Asbóth Sándor 
Gyenesdiási Huszárbandérium, János Lovarda. 
Gyenes Néptáncegyüttes, Varázshangok az 

Egészségért Egyesület, Turisztikai Egyesület, 
Oázis Kertcentrum, J&A Kerámiaház, Németh 
Kertészet Gyenesdiás, Gergye Miklós, Ikervi-
rág, Z+D Kft, Szalai Szikvíz, Mészáros szerel-
vényáruház, helyi lovardák végül, de nem utolsó 
sorban a vidám nap során az egyesületünk segí-
tőinek, valamint tagságának és családjaiknak, 
barátaiknak.

Visszavárunk mindenkit jövőre is! A Keszt-
helyi-hegység turistaútjainak rendbetételé-
hez, pedig minden segítő kezet szeretettel 
várunk!

Vezetőség

A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Hiánypótló 
szakmai program

Egyesületünk helyi study tourt szervezett 
a garantált programhelyszínek megismeré-
sére, amely egyben remek hiánypótló közös-
ségépítő programsorozatnak is bizonyult. 
Egy a tagság körében végzett felmérés alap-
ján, partnereinknek nem minden esetben volt 
lehetősége korábban felkeresni településünk 
garantált programhelyszíneit, így a szolgál-
tatók ismeretei Gyenesdiás kínálatáról sok 
esetben nem teljes körűek. Ahhoz, hogy 
személyes élményeken keresztül ismerjék 
meg a helyszíneket, és ezáltal hiteles aján-
lást tudjanak vendégeiknek nyújtani a külön-
böző helyszínekről, programlehetőségekről, 
3+1 alkalmas study tourt szerveztünk, és 
közös bejárásra invitáltuk az érdeklődőket.

A jó hangulatú programsorozaton nagyon 
lelkes és érdeklődő csapattal jártuk be a 
település fontos programhelyszíneit, és pil-
lanthattunk be a kulisszák mögé is. A study 
tour során felkerestük a Ligetplex mozit, 
a Sportlőteret, a Festetics Imre Élmény-
központot, meglátogattuk a Sportházat, a 
Pásztorházat az avar történeti kiállítással 
és Kézműveskuckóval, valamint a Kerá-
miaházat a település új ékkövével, a Miska 
pincével. Jártunk a Diási vízimalomban, 
a Pékmúzeumban, a Festetics Fűszerkert-
ben és Herbáriumban, Livi állatfarmján, 
a Darnay pincében, valamint felkerestük 
Vaszkó Ernő antikkályha-gyűjteményét is. A 
túra következő állomása a Diási Játékstrand 
lesz, ahol a helyi szolgáltatásokkal ismer-
kedhetnek meg partnereink.

A helyi study tour a garantált program-
helyszíneken túl vendéglátóegységeket is 
érintett (úgymint a Piroska Csárda, a Torony 

Csárda, A Darnay és az Anita Étterem), lehe-
tőséget biztosítva számukra is, hogy bemu-
tassák szolgáltatásaikat, egyediségüket. Az 
esték így kötetlen beszélgetéssel zárultak, 
jó alkalmat teremtve a közösségépítésre, 
együttműködések erősítésére és a jövő közös 
formálására.

Ezúton is köszönjük minden kedves 
házigazdának a szíves vendéglátást, a 
résztvevőknek pedig, hogy csatlakoztak 
programsorozatunkhoz!

A résztvevők és a vendéglátók pozitív 
visszajelzései és a már megmutatkozó 
együttműködések tükrében eredményesnek 
értékeljük a programsorozatot, ezért már 
tervezzük a sikeres kezdeményezés folyta-
tását.

Szállásadók figyelmébe!

A jövőre 20 éves egyesületünk ünnepi kam-
pányának keretében kivételes megjelenési 

Vendégeink a Darnay pincével ismerkedtek. Felkeresték Vaszkő Ernő antikkályha-gyűjteményét. A Lőtéren kipróbálhatták a korong lövészetet. Vendégeink a Darnay pincével ismerkedtek. Felkeresték Vaszkő Ernő antikkályha-gyűjteményét. A Lőtéren kipróbálhatták a korong lövészetet. 
Livi állatfarmját is meglátogatták.Livi állatfarmját is meglátogatták.
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lehetőségre hívjuk fel a település szállásadó-
inak figyelmét.

Ingyenes megjelenési lehetőséget biztosí-
tunk Gyenesdiás turisztikai portálján a tele-
pülésen működő minden szálláshely számára, 
2022. június 20-i jelentkezési határidővel. 
A települést és kínálatát bemutató www.
gyenesdias.info.hu weboldal szálláshely adat-
bázissal is rendelkezik, mely kiemelt helyen 
áll a gyenesdiási szállások internetes találati 
listáját tekintve. A megjelenési lehetőség 
további részleteivel kapcsolatban keresse kol-
légáinkat a gyenesdiási Tourinform irodában.

Meghívó online marketing témájú 
műhelymunkára/képzésre 

Szeretetettel invitálunk minden kedves 
érdeklődőt a „Marketing aktualitások 
turisztikai szolgáltatóknak – online marke-
ting kommunikáció a gyakorlatban” című 
programra május 25-én, szerdán 15.00 
órai kezdéssel a Községháza nagytermébe! 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de 
létszámkorlát miatt regisztrációhoz kötött! A 
jelentkezéseket érkezési sorrendben fogad-
juk. Érdeklődjön a Tourinform irodában!

Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata 
lenne, keressen bennünket!

A Tourinform Gyenesdiás csapata

Tourinform Gyenesdiás /
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2.,

Tel: 83/511-790

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

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Kedves Gyenesdiásiak, 
Tisztelt Kultúrapártolók!

Talán az áprilisi-május eleji programjaink 
voltak az újra-nyitás óta a legsokszínűbbek, 
legalábbis most tudtuk ez idáig a legszélesebb 
közönséget megszólítani. És a java – a nyári 
zsongás – még csak most jön! A következő 
időszak rendezvénykínálatát most is program-
ajánlónkban, illetve a plakátokon láthatják. 
Az elmúlt szűk hónap kulturális történéseiről 
alább olvashatnak. 

A Traccsparti sorozat áprilisi vendége 
Vágó Piros volt. Az estről önálló cikkben 
írtunk, ahogy a legújabb kezdeményezésünk, 
az Így írunk Mi! rendezvénysorozat első est-
jéről is, ahol Bödőcs Tibor volt a vendégünk. 
Az április 23-ra, a Tájházak Napjára terve-
zett programunk betegség miatt elmaradt. 

Április végén nyílt kiállításunk Gécseg 
András munkáiról szól, Közös út címet 
viseli. Egész pontosan az elmúlt évben készí-
tett képeiről. A keszthelyi származású, de 
néhány éve Gyenesdiáson élő festőművész 
tárlatán többféle technikával készült munka 
kapott helyet, megmutatva az alkotó sokolda-
lúságát, széles spektrumú tehetségét. A meg-
nyitón az érdeklődőket Góth Imre Árpád 
alpolgármester köszöntötte, a képeket pedig a 
művész jóbarátja, az ugyancsak festőművész 
Ziegler-Németh Ferenc ajánlotta a közönség 
figyelmébe. Az élményt Szabó Attila Pasco 
gitárművész szuggesztív játéka tette teljessé. 
A kiállítás e hónap végéig tekinthető meg.

Április legvégén egy igazi ikon, egy élő 
legenda látogatott el hozzánk. Földes László 
HOBO Tudod, hogy nincs bocsánat című 
József Attila-estjének hatására nincsenek 
szavak. Zsúfolásig telt a Községháza nagy-
terme, de a kezdésre már a légy is abbahagyta 
zümmögését, és a nézőkkel együtt teljesen 
átadta magát az élménynek. Aki ott volt, 
tudja miről „beszélek”, aki pedig kihagyta, 
azok számára meg sem kísérlem azt szavakba 

önteni. Az idősödő művészen 
csak fizikailag látszanak az 
évek, karizmáján, tudásán, 
hatásán fikarcnyit sem fogott 
az idő. Több generáció kép-
viseltette magát az esten, de 
a végén szinte mindenkit szé-
kébe szögezett még egy időre 
az előadás katartikus ereje. 
A műsor a Déryné Program 
támogatásával jött létre!

Másnap egy szigorúan titkos 
akció keretében idén is felállí-
tották fiataljaink Gyenesdiás 
májusfáját a Kárpáti korzón. 
Köszönjük a Nyugat-Balatoni 
Ifjúsági Egyesület tagjainak a segítő közre-
működést, a támogatást (fenyőfa) és a terep 
előkészítését pedig a Bakonyerdő Zrt-nek és 
az önkormányzat műszakos dolgozóinak és 
vezetőiknek. A májusfa kitáncolására sok 
szeretettel várunk Mindenkit május 29-én 
vasárnap 10 órától!

Ha már legendák, a május úgy kezdődött, 
ahogy az április véget ért. Egy pár érke-
zett hozzánk, hogy közel negyven éve tartó 
közös pályafutásuk dalaiból egy jókora cso-
korra valót átnyújtsanak nekünk. A Pál Utcai 
Fiúk együttes két énekese, Potondi Anikó 
és Leskovics Gábor (azaz Lecsó) zenés est-
jükkel a 80-as és a 90-es évek underground/
alternatív rockzenéjének korát idézték fel, 
de természetesen a zenekar majdnem teljes 
repertoárjából válogattak. Így terítékre kerül-
tek a mai dalok is. Egy szál gitár, két mikrofon, 
némi effekt, egy kis dobgép, 
Anikó és Lecsó énekhangja, 
és némi szöveges felvezetés a 
számok között. No, és persze 
ennek a két embernek a sze-
mélyes varázsa. Ennyi kellett 
csupán egy csodásan nosztal-
gikus estéhez.

Május első teljes hétvé-
géjére újra összefogtunk a 
Ligetplex Cinema mozival, 
aminek eredménye ismét egy 
különleges közös rendezvény 

lett. A Cseppek a tengerbe(n) nevű két 
napos animációs filmes minifesztivál főként 
kicsik és nagyok legnagyobb örömére szol-
gált, de azért a nyitott szívű felnőttek is meg-
találták itt az érdeklődésüknek megfelelő 
programot. Apropója pedig az volt, hogy a 
világ- és országszerte 8 évvel ezelőtt bemu-
tatott animációs film, A tenger dala vetí-
tési jogait a gyenesdiási mozit is működtető 
Szabolcs Cinema Kft fél évre újra megvásá-
rolta, így ismét országos moziforgalmazásba 
kerülhetett. A két napos esemény első napján 
a magyar animációtörténet (régi nevén 
rajzfilmek) klasszikusaiból válogatva zaj-
lottak folyamatosan a vetítések, két terem-
ben párhozamosan. Műsorra került többek 
között a Vuk, a Macskafogó, a Szaffi, a 
Lúdas Matyi és a János vitéz, amellett, 
hogy néhány mai animációt is láthattak az 
érdeklődők. Természetesen A tenger dala 

Gécseg András kiállítása május végéig láthatóGécseg András kiállítása május végéig látható

Földes László HOBOFöldes László HOBO
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az újbóli országos premierje – és amely-
lyel rendezvényünk zárult – Gyenesdiáson 
zajlott le. A vetítés után egy izgalmas, tar-
talmas beszélgetés keretében „veséztük ki” 
vendégeinkkel a 2015-ben Oscar-jelölt és 
Európa Filmdíjat elnyerő film titkát, máig 
ható erejét, szépségét. Beszélgetőtársaink 
saját szakterületüknek megfelelően több 
oldalról közelítették meg a mesét. Egyrészt 
itt volt Szávai Viktória színművésznő, aki 
a film világszínvonalú szinkronjában műkö-
dött közre, és az egyik főszereplő, Bronach 
magyar hangját adta. A befogadói és a kriti-
kusi oldalt egyszerre képviselte Gyöngyösi 
Lilla filmkritikus, a Filmtekercs.hu főszer-
kesztője, aki nagyon fontos filmnek tartja A 
tenger dalát, és örül, hogy fél generációnyi 
idő elteltével ismét megismerhetik a művet 
a mai gyerekek és szüleik, tanáraik. Alkotói 
oldalról Vig Zsombor animációs filmes tett 
hozzá értékes gondolatokat a beszélgetés-
hez, rávilágítva Tomm Moore alkotásának 
számos technikai finomságára is. Zsombor 
saját művével is hozzájárult az este exkluzi-
vitásához, ugyanis vizsgafilmjét, a Szárnyas 
halak című rövid animációt meglepetés-

ként vetítettük le, közvetlenül A tenger dala 
bemutatása előtt. 

Szakköreink, kisközösségeink mindegyike 
folyamatosan működik. A nyári időszakban 
néhány csoport – ahogy évek óta mindig – 
felfüggeszti működését, de szeptembertől 
újult erővel folytatódnak az összejövetelek. 
Nagy-nagy örömünkre a napokban kerül 
átadásra a sajtó nyilvánossága előtt a nem-
régiben elkészült új Művelődési Ház és 
Melegítőkonyha, ami egy újabb többfunkció 
helyszíne lehet közösségi, civil és kisebb kul-
turális eseményeinknek, amellett, hogy hét-
köznap délidőben az iskolások ebédlője lesz. 

Május végén szerettük volna bemutatni 
Wágenhoferné Pohl Magdolna második 
gyermekeknek szóló kötetét, ám ezt technikai 
okokból később tudjuk csak megtenni. Várha-
tóan június közepe táján. Június hónapban is 
lesz kiállításunk, akkor Miklós Hajnal mun-
káiból nyílik tárlat „Belső kék” címmel. A 
iskolai tanévzárás hivatalos napjának (június 
15.) estéjén pedig elindítjuk szabadtéri prog-
ramjaink sorát az Art Udvar sorozatával!

Intézményünk Facebook-oldalának nép-
szerűsége, látogatottsága továbbra is folyama-
tosan nő. Önök se maradjanak ki a „követők” 
sorából hisz közösségi felületünkön keresztül 
teljesen naprakészek lehetnek, aktuális tör-
ténéseinkről itt első kézből értesülhetnek! 
Ehhez semmi más teendőjük nincs, mint az 
alábbi QR kód beolvasása után kedvelni, 
„bekövetni” oldalunkat!

Nagy tisztelettel várjuk Önöket nyár eleji 
rendezvényeinken, programjainkon, és persze 
az év további részében is! Szeretettel üdvöz-
löm Önöket a JAMK összes munkatársa 
nevében!

Szabó Zsolt Szilveszter

Díszkivilágított életút 
Traccsparti 

Vágó Pirossal

Áprilisi Traccspartink családiasra, de annál 
bensőségesebbre és kellemes hangulatúra 
sikeredett. Vendégünk a széles körben ismert 
és közkedvelt rádiós személyiség, Vágó 
Piros volt.

Piros közel negyedszázada(!) rádiózik, egy 
kisebb kihagyással. 2020-ban tért vissza újra 
a mikrofonhoz a Retro Rádió kötelékében, 
előtte néhány évig saját gasztro témájú vlogját 
működtette Piros kosara címmel. A váltásra 
saját elmondása szerint nagy szüksége volt, 
mert a kiégés szélére sodródott. A teljes egé-
szében saját projekt segítette újra feltöltődni, 
olyannyira, hogy a végére már szinte várta, 
hogy érkezzen egy rádiós felkérés, ahol eset-
leg új szerelmét (főzés) ötvözheti a régivel 
(rádiózás).  

Vágó Piros Gyenesdiási vendégeskedése 
alkalmával a maroknyi érdeklődő tágra nyílt 
szemekkel, csillogó tekintettel és folyamato-
san mosolyogva, nevetgélve hallgatta oldott 
beszélgetésünket. A rádiós – tőle megszo-
kott módon – nyitott volt, vidám és kedves, 
és készséggel válaszolt minden kérdésünkre. 
Szó volt természetesen a kezdeti évekről, így 
arról is, hogy az eredetileg bölcsész pályára 
készülő lány milyen sorsszerű véletlenek 
folytán kötött ki a média világában. Piros 
ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy jó 
ideje úgy érzi már, hogy mikor visszatekint a 
pályafutására és az életére, mintha egy dísz-

kivilágítást látna, amely mindig a megfelelő 
utat mutatná neki, és finoman mindig a neki 
legjobb irányba lökdösné. 

Beszélgettünk arról is, hogy mennyire sze-
reti gyerekkora óta a Balatont, és ha idehaza 
nyári kiruccanásról esik szó, legtöbbször a 
magyar tengert választja úticélként. Gye-
nesdiáson is többször járt már, és ezek után 
még közelebb fog állni a szívéhez. A mai 
kor, folyton pörgésben élő embere számára 
nagyon fontos (lenne) a töltődés, a megtisz-
tulás, a lecsendesülés ideje. Vágó Piros ezt 
sok-sok éve a Nia nevű komplex, holisztikus 
mozgásforma heti többszöri alkalommal tör-
ténő űzésében találta meg. A Nia technika az 
idegrendszer, a légző- és keringési rendszer 
mozgással történő harmonizálása.  

Vágó Piros évtizedek óta csempész hűséges 
hallgatóinak mindennapjaiba derűt, vidám-
ságot, ezáltal végső soron némi boldogság-
dózist is. Ebben a kegyben mi, szerencsés 
gyenesdiásiak személyesen és egy kicsit 
nagyobb töménységben részesülhettünk. 
Kívánjuk, hogy Piros még sokáig szórhassa 
végtelennek tűnő a pozitív energiáit, vitalitá-
sát nekünk, Önöknek!

A Traccsparti most egy hosszabb nyári 
szünetre megy, de szeptembertől ismét 
minden hónapban egy nagyon izgalmas sze-
mélyiséget látunk vendégül. Szeptember 
7-én Geszti Péterrel ülünk le beszélgetni egy 
jót! Ugye, találkozunk?

Szabó Zsolt Szilveszter

Vendégünk, Vágó Piros közkedvelt rádiós személyiségVendégünk, Vágó Piros közkedvelt rádiós személyiség
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Humorban érlelt szépirodalom 
– Így írunk MI! – 

Bödőcs vs. Szálinger

Országszerte az egyik legismertebb és 
legkedvelteb humorista – számára ismeretlen, 
szokatlan szerepkörben. Így lehetne röviden 
megfogalmazni, hogy mi várt arra a három-
száz főnyi közönségre, akik április vége felé 
megtisztelték induló rendezvénysorozatunkat 
jelenlétükkel. A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel, rendhagyó módon (nem először és nem 
utoljára!) a gyenesdiási Ligetplex Cinema 
mozi nagytermébe zarándokolva.

Az új kezdeményezés – Karinthy Frigyes 
Így írtok Ti című paródiakötete után szaba-
don – az Így írunk MI! címet kapta a kereszt-
ségben. A programsorozat koncepciója, hogy 
egy irodalmár – jelesül Szálinger Balázs, 
kiváló keszthelyi költő – beszélget írókkal, 
költőkkel. Főképp az irodalomról, de persze 
sok egyéb téma is becsúszhat ezen csevejek 
szövetébe. Első vendégünk, a zalai gyöke-

rekkel bíró Bödőcs Tibor rögtön egy olyan 
személyiség, aki, amellett, hogy roppant 
megosztó, népszerűsége sosemvolt magassá-
gokban van, de elsősorban humoristaként. Itt 
azonban három kötetes íróként volt jelen.

Mivel ez egy exkluzív program volt – az 
országban sehol máshol és soha máskor ilyet 
nem vállal(t) Tibor – annak rendje és módja 
szerint beletelt némi időbe, míg a beszélge-
tőpartnereink (akik egyébként jóbarátok) 
megtalálták a helyes tónust és hangnemet, 
és párbeszédük mindenki számára élvezetes 
és befogadható lett. Onnantól viszont nem 
volt megállás. A terem hallgatósága boldo-
gan felült a Tibor és Balázs humoros irodalmi 
utazásra induló vonatára. Az alkotói mód-
szerektől a családi időbeosztáson keresztül a 
reggelente az óvodába/iskolába vezető hosszú 
úton át az irodalmi/zenei ihlető forrásokig sok 

minden szóba került, miközben a két cimbora 
felváltva idézett Tibor három eddig megjelent 
kötetéből (Addig se iszik, Meg se kínáltak, 
Mulat a manézs). Időnként Bödőcs Tibor 
legfrenetikusabb stand-up estjeit megszégye-
nítő sziporkázással. 

Két főszereplőnk két órányi beszélgetés 
(élveboncolás?), felolvasás, kérdezz-felelek 
után állt fel székéből a közönség hangos és 
hosszú tapsától övezve. Hogy aztán jöjjön 
a véget nem érő dedikálás. Balázs és Tibor! 
Köszönjük az élményt!

A programsorozat következő vendége egy 
irodalmi, színházi és filmes állócsillag lesz: 
Bereményi Géza. Augusztus 23-án is talál-
kozzunk!

Szabó Zsolt Szilveszter 

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Hazánk gyönyörű, de fővárosunk, Budapest 
is meseszép tud lenni, - ha csak látogatóba 
megyünk.  Ezt tettük legutóbbi kirándulásun-
kon. Korai indulás után a délelőttöt már a Szt. 
István Bazilikában töltöttük. A Szt. Jobb, a 
Bazilika mérete és szépsége lenyűgöző volt. A 
kilátójából pedig megcsodálhattuk a „madár-
látta” épületeket. Mivel az útlezárások miatt 
kényszerhelyzetben voltunk, a Milleniumi 
Földalattival mentünk a Városligetbe, a 
Magyar Zene Házához. Élményt jelentett az 
épület, az állandó kiállítás és a Hangdóm is. 
A Giro Itália kerékpáros verseny startját 
átélhettük a Hősök terén, majd a felújított 
Operaházat szakszerű vezetéssel látogat-
hattuk meg. Végül a Memento-parkban egy 
nagyszerű hangulatú vezetéssel a történelem-
ben visszarepültünk 30-40 évet. Szép út volt!

És ugyanolyan szép lesz az előttünk álló két 
szezonelőtti kirándulásunk is: május 28-án 
(szombaton) Szekszárd-Gemenc-Baja az 
úticélunk. Bormúzeum, Helytörténeti kiállí-
tás, kisvasúttal a Gemenc-i árterületen, Baja 
szépségei és nevezetességei… - felsorolni is 
lehetetlen lenne mindet.

Június 12-én (vasárnap) pedig Veszprém-
Zirc-Pápa lesz klubunk következő 
kirándulása. Itt is oly sok látnivaló lesz a 
kirándulásunk során, hogy néha már azon 
kell gondolkodni: vajon mit is hagyjunk 
ki? Mi kerüljön bele majd egy másik alka-
lomba, amikor arrafelé járunk ismét. De azért 
megnézzük a Várhegyet, a Gizella kápol-
nát,  Zircen az Apátságot, Pápán a Kékfestő 
múzeumot és az Esterházy-kastélyt. Már 

előre tudom: csudaszép lesz! Jelentkezni az 
útjainkra május 23-án reggel 9.oo-11.oo-ig 
lehet, ezután pedig elektronikus formában is 
megnyílik a lehetőség. Klubunk nyitott, poli-
tikamentes, és tagja lehet bárki, aki nyitott 
szemmel és nyitott szívvel közelít Hazánk 
épített és természeti örökségeihez. Mert mi 
ezt tesszük 2013. tavasza óta.

Csányi Zoltán
a klub elnöke, a kirándulások szervezője 

Magyar Vándorok az Operaház teraszánMagyar Vándorok az Operaház teraszán

Szálinger Balázs keszthelyi költő és Bödőcs Tibor humorista, Szálinger Balázs keszthelyi költő és Bödőcs Tibor humorista, 
három kötetes író, az exkluzív bemutatónhárom kötetes író, az exkluzív bemutatón
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TERMÉSZET HÁZA
Május 28-án és 29-én /szombaton és vasárnap/minden 14 év alatti gyermek 100 Ft-os regisztrációs jeggyel jöhet be az Élményközpontba.

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

A korábbi számban bemutatott gyönyörű 
udvari játszóházat a bölcsőde számára Volner 
Richárd úr által felajánlott 60 000 Ft-ból, ill. 
a Fenntartó által hozzádott 43.990,- Ft-ból 
vásároltuk meg. Ezúton köszönjük a gyerekek 
nevében Volner Richárd úrnak ezt a nemes 
gesztust. Köszönjük továbbá Csernák János-
nak, az intézmény udvarosának a szakszerű 
összeszerelést.

Vargáné Nyiri Csilla
kisgyermeknevelő

Megújuló energiák

Nagy örömünkre szolgál, hogy két év kiha-
gyás után 2022. április 19-29. között újra 
megszervezhettük óvodánkban a 22. Zöld 
Hetek rendezvénysorozatot  a megújuló ener-
giák jegyében.

A két hét alatt változatos programokkal kel-
tettük fel a gyermekek kíváncsiságát, figyel-
mét az energia mindennapi jelenségei iránt.

Az óvodás korosztály játékos formában 
ismerkedhetett meg az energiával, az energia-
takarékossággal és a környezettudatos életvi-
tel alapjaival.

Minden reggel zenés tornával indítottuk a 
napot.

A programok sorát a csoportok közötti 
vetélkedő indította.

Hat állomáson szereztek tapasztalatot, meg-
ismerkedtek az energia fogalmával, miért kell 
takarékoskodni vele, mire lehet felhasználni.

Beszélgettünk arról, hogyan működnek a 
különböző tárgyak, eszközök, honnan nyerik 
energiájukat a gépek, az élőlények.

A következő napon a gyermekek saját ener-
giájukat felhasználva futóversenyen vettek 
részt a Bartók Béla utcában. A hideg idő elle-
nére is mindenki hősiesen teljesítette a kitű-
zött távot.

Csütörtökön Fliszár Katalin 
tartott előadást az érdeklődő 
gyermekseregnek a József 
Attila Művelődési Ház könyv-
tárában.

Ezzel párhuzamosan az óvoda 
tornatermében filmvetítés zaj-
lott- Albert mondja a termé-
szet jobban tudja.....Energia 
avagy vannak jobb megoldá-
sok is címmel.

Sajnos az időjárás nem volt 
hozzánk nagyon kegyes a hét 
utolsó napján, így a Hangolódó 
csoportos gyerekek számára 
tervezett kerékpáros kirándulás elmaradt. 
Helyette a tornateremben felállított akadály-
pályán   rollerezhettek a gyerekek.

A következő hetet takarítással 
kezdtük.

Minden csoport ellátogatott 
az általa gondozott területre és 
az ott talált szeméttől megtisz-
tította azt.

Az elkövetkező három nap 
a különböző energiaforrások 
megismeréséről szólt.

Az udvaron a reggeli torna 
után műanyag kupakokból egy 
nagy napocskaformát alakítot-
tunk ki közösen a gyerekek-
kel. Minden csoport rajzolhatott a krétafalra 
a napenergia felhasználásával kapcsolatban. 
Később ellátogattunk a Ligetplex Cinema 
Moziba ahol egy kisfilm segítségével meg-

ismerhették a napenergiát és azt, hogy ez a 
megújuló energia hogyan segítheti a környe-
zetet.

A következő nap a szél 
energiáját felhasználva 
szélforgókat készítettünk 
újrahasznosított anya-
gok felhasználásával a 
gyermekekkel a délelőtt 
folyamán. Az elkészült 
alkotásokkal feldíszítet-
tük az óvoda udvarát. 
Nagyon ötletes szélfor-
gók készültek, melyek a 
mai napig megtekinthe-
tők.

Délután Kadlicskó Krisztián várta  a torna-
terembe a nagycsoportos gyerekeket a „Szél 
mint energiaforrás „ címmel játékos kísér-
letek közben ismertette  meg a gyerekeket 

Óvodásainkkal Tapolcán a Malom-tó partjánÓvodásainkkal Tapolcán a Malom-tó partján

Az óvodás csoportok a könyvtárban, a témához kapcsolódó Az óvodás csoportok a könyvtárban, a témához kapcsolódó 
könyveket ismerhették meg, játékos formában.könyveket ismerhették meg, játékos formában.
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VARÁZSHANGOK AZ 
EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET 

HÍREI

Húsvéti Készülődés április 9.
A programot a József Attila Művelődési 

Ház és Könyvtárral közösen szerveztük és 
a hirtelen jött tartós felhőszakadás ellenére 
sokan eljöttek tojást díszíteni, nyuszit és csi-
béket nézni. Ezzel egy időben a Községháza 
nagytermében Babaruha börzét szerveztünk, 
ahol sok kis ruha és játék cserélt gazdát. A 
színpadon pedig játszóházat rendeztünk be a 
gyerekeknek!

Rügyfakadás –Tavaszünnep 
április 23-24.

A tavaszköszöntő családi rendezvény szom-
bati napja Tavaszi Honvédfelvonulással kez-
dődött. (Útvonal: Diási strand – Madách u. 
– Csokonai u. – Lőtéri u. – Nagymező) Az 

útvonal Madách utcai állomásán, Egyesüle-
tünk székhelyén Kőhalmi Zoli bácsi és barátai 
megvendégelték a felvonuló „hadat” egy kis 
pogácsát, péksüteményt, meleg teát és kávét 
kínálva a huszároknak és a honvédeknek 
egyaránt. Majd a délelőtt elkészített paprikás 
krumplit a Nagymezőn kínálták a vendégek-
nek.

Vasárnap pedig szintén korán kelt a csapat, 
hiszen egyesületünk egész nap Családi Ját-
szóházzal várta a szabadba vágyó családokat, 
Zoli bácsi pedig a palacsintasütő csapatot 
vezette és motiválta, míg tartott a rendezvény. 
A több mint 20 kg lisztből több száz palacsinta 
került megtöltésre finomabbnál finomabb töl-
telékekkel. Ezúton köszönjük minden kedves 
önkéntes segítőnek a lelkiismeretes, önzetlen 
segítséget!

Varázshangok Zenebölcsi
2021 nyarától indult újra a Varázshangok 

Zenebölcsi, sok gyermek és szülő örömére. 
Sikerült sok hangszerrel bővíteni a rendelke-

zésre álló készletet, melyeket nagy örömmel 
vettek birtokba a gyermekek. Egyesületünk 
sikerrel pályázott, melynek köszönhetően 
ritmushangszereket és dallamhangszereket 
tudtunk vásárolni 100 000 Ft értékben. A kez-
deményezés a TESCO „Ön választ mi segí-
tünk” program támogatásával valósult meg!  
Nyári szünetre megyünk, így júniusban, júli-
usban és augusztusban nem lesznek foglalko-
zások. 

Kőhalmi Ági és Balázs

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Kedves Kertészkedők!
Eljött a munka dandárja, rengeteg teendőnk van…
Folyamatos a levéltetvek betelepülése, javasolt a dísz és haszonnö-

vényeinket is permetezni ellenük /Mospilan/. Almafákon lisztharmat 
ellen kéntartalmú kontakt szerekkel/Agrokén/ vagy pl: Difo 25 EC, 
Score, Folicur solo. 

Csonthéjasok moníliája ellen Bordói por, Bordói lé, Cuprosan, 
Switch szerekkel kezeljünk.

Palánták ültetése esetén szükség lehet talajfertőtlenítésre a talajlakó 
kártevők ellen /Force 1,5G/

Hagymafélék gombabetegségek elleni védelmére Amistar, Folicur 
solo, Champion szerek szolgálnak. A viaszos levél miatt érdemes 
tapadószert a lébe keverni. Hagymalégy ellen Karate és Vertimec 
kezelés lehet indokolt.

Biotermesztésben lisztharmat, szürkepenész, varasodás ellen Vitisan, 
levéltetvek gyérítésére Biocont ragacslapok használhatóak.

Tuják, fenyőfélék rovarkártevői ellen /sárguló, száradó tünetek 
okozói többnyire Mospilanos+tapadószeres permetezést javaslok.

Kiss Balázs
növényorvos

Májusban már időszerű az elvetett zöldségfélék, úgy mint a petre-
zselyem, sárgarépa, vagy éppen a hónaposretek ritkítása. A megfelelő 

tőtávolság beállítása, a gyengébb egyedek eltávolítása. Itt az ideje, a 
további zöldségpalánta, például a paprika, a paradicsom, zeller kiül-
tetésének. 

Lehetőleg a kiültetéssel várjuk meg a Fagyosszenteket, de az időjá-
rás előrejelzés alapján fagy már nem várható. 

A paradicsompalántákat úgy ültessük el, hogy annak a szárának egy 
része is földbe kerüljön, hiszen így jobban fejlődik a gyökérzete. A 
kiültetéseket követően érdemes elkezdeni a növényvédelmi tevékeny-
ségeket is, a különböző kártevők ellen. 

Volner Lajos

a megújuló energiaforrásokkal. A negyedik 
napon a vízenergiáé volt a főszerep. Az óvoda 
udvarán hat állomáson szerezhettek tapaszta-
latot a víz sokoldalú felhasználásáról a gye-
rekek. 

A Zöld Hetek programsorozat idejére autó-
buszos kirándulást is beterveztünk Tapol-
cára a Malom – tó partjára, amit Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzatának Környe-
zetvédelmi és Településfejlesztési Bizott-
sága támogatott.

A tapolcai kirándulást kihíváshoz kötöttük. 
Feltétel volt egy családi túra a Festetics - kilá-
tóhoz, melyet fényképpel dokumentáltak a 
szülők.

A két győztes csoport pedig a Napsugár és 
a Zöldike csoport lett. 

A két hét alatt a gyermekek sok tapasztala-
tot szereztek a délelőtt folyamán a különböző 
energiákról, azok hasznosításáról. Játékos 

kísérletek közben megismerkedhettek a meg-
újuló energiaforrásokkal, megfigyeltük a 
szél, a nap és a víz munkáját. Ahhoz, hogy 
ezek az élmények tovább éljenek, a felnőttek 
körében is szemléletváltásra van szükség. A 
rendezvény további céljaként a gyerekeken 
keresztül a szülők gondolkodását is formáljuk 
a példamutatással a különböző tevékenységek 
szokásokká alakításival.

Bencze Mónika
óvodapedagógus

A gyenesdiási Önkormányzat támogatásávalA gyenesdiási Önkormányzat támogatásával
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Elhanyagolt, gazos telkek

Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok 
figyelmét, hogy azok akik az általuk hasz-
nált, illetve tulajdonát képező ingatlanukat 
nem művelik meg, nem tartják rendben, 
az ingatlanukat szükség szerint gyomtól, 
gaztól nem tisztítják meg, a 20 cm-es 
magasság elérését megelőzően rendszere-
sen nem kaszálják, továbbá az ingatlan 
előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, 
átereszt nem tisztítják, megszüntetik, 
vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
nem biztosítják, a beépített, illetve beépítet-
len belterületi ingatlan előtti járdán, 
illetve mellette nőtt gazt nem írtják, a 
kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem 
gondoskodnak, százötvenezer forintig ter-
jedő közigazgatási bírsággal sújthatóak!

***

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 álla-
potok megnehezítik a betegszállítók, postai 
kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi köz-
szolgáltató munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 
tulajdonosa köteles az ingatlant ház-
számtáblával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelye-
zéséről, szükséges cseréjéről, megrongáló-
dása esetén pótlásáról és karbantartásáról a 
tulajdonos saját költségén köteles gondos-
kodni. A házszámtáblát az ingatlanon lévő 
kerítésen vagy házfalra, az utcáról jól lát-
ható módon kell elhelyezni.

Kérjük, saját és mások érdekében is 
helyezzenek ki épületükre házszámtáblát.

***

Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy a 
természetes fürdővizek minőségi követel-
ményeiről, valamint a természetes fürdőhe-
lyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai 
alapján a strandok területén a fürdési sze-
zonban horgászni TILOS!

***

Viharjelzés
Április 1-jétől elindult a tavi viharjelzési 

szezon, amely október 31-ig tart. 
Elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző 

percenként 45-öt villan. Ilyen esetben 

úszni, csónakkal és más vízi sporteszközzel 
csak a parttól számított 500 méteren belül 
szabad tartózkodni.

Másodfokú viharjelzés esetén a vihar-
jelző berendezés percenként 90-szer 
villan fel. Ebben az esetben fürödni tilos! 
Valamint tilos csónakkal és más vízi sport-
eszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivé-
telével).

A vízen és víz mellett dolgozók, sportolók, 
pihenők és a környéken élők gyorsabb és 
hatékonyabb informálása érdekében készült 
a „TAVIHAR” elnevezésű, mobil eszközö-
kön használható Widget alkalmazás.

***

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Környezetvédelmi és Településfejlesz-
tési Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás 
Nagyközség közigazgatási területén az 
alábbi kategóriákban: 

1. „Legvirágosabb” udvar
2.  „Legautentikusabb” udvar (egyedi 

stílusú és dekorációjú)
3.  „Leggondozottabb, legtisztább” 

utca, utcaszakasz
4.  „Legszebb haszonkert (zöldséges) – 

díszkert”
A pályázat célja: Az ingatlantulajdono-

sok ösztönzése kulturált, környezetbarát, 
vendégváró környezet kialakítására, zöld-
területek növelésére és virágosítására, 
fásításra, a településkép, különösen a lakó-
környezet esztétikus megjelenítésére. A 
zsűrizés augusztus hónapban történik. Írás-
ban, e-mail-ben (gyenesmuszak@tonline.
hu) jelentkezhetnek: ingatlantulajdonosok, 
kereskedelmi egységek. Szomszédok, bará-
tok, ismerősök is nevezhetik az általuk leg-
szebbnek ítélt kertet. Kérjük Önöket, hogy 
a fotókat legkésőbb 2022 augusztus 1-ig 
küldjék meg a fent megadott e-mail címre 
a pályázó és az ingatlan adataival együtt. 
A nyerteseket értékes ajándéktárgyakkal 
jutalmazzuk a fődíj pedig 50.000 Ft-, értékű 
növényvásárlási utalvány. A jelentkezőket 
esővízgyűjtővel ajándékozzuk meg (korlá-
tozott számban).

Pályázat 
a helyi népi építészeti és 
kultúrtörténeti értékek 

támogatására.

A pályázat általános feltételei: A támoga-
tás a népi építészeti emlékek, hely- és kul-
túrtörténeti örökség megőrzése érdekében 
kerül kiírásra, pl. nádfelújítás, homlokzat 
felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés, 
stb. A pályázatot Gyenesdiás Nagyköz-
ség Önkormányzatának Környezetvédelmi 
és Településfejlesztési Bizottsághoz kell 

benyújtani. A határidőn túli, tartalmilag 
nem megfelelő pályázat érvénytelennek 
minősül. A keretösszeg vissza nem térí-
tendő támogatás.

A pályázat tartalmi követelményei: A 
pályázó adatai (név, cím, hrsz., levelezési 
cím, telefonszám) Általános feltételei: 
Felújítás előtti és utáni állapotról fotódo-
kumentáció, felújítás leírása, költségvetés, 
elkészülés határideje, pályázott pénzösszeg 
felhasználásának módja. Az elnyert támo-
gatás összegével a Támogatási megállapo-
dásban foglaltak szerint el kell számolni.

Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a 
pályázattal kapcsolatban:

gyenesmuszak@t-online.hu
+36/83/516 - 001
Beadási határidő: 2022. június 30.

Álláshirdetés

Önkormányzatunk munkavállalókat keres 
az alábbi munkakörökbe. Strandjainkra 
keresünk takarítót és udvarost. Jelent-
kezni az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
+36/83/516-001 és a gyenesmuszak@t-
online.hu vagy személyesen a Műszaki 
osztályon (Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 
Községháza, földszint).

Strandnyitás 

Strandjaink 2022. június 1-jén (szerda) 
nyitnak és 2022. június 10-ig (péntekig) 
ingyenesen látogathatók. Pénztárnyitás: 
2022. június 10-én, pénteken. 

Strandigazolvány 

A strandigazolványok érvényesítése és 
kiváltása az Önkormányzati Hivatalban tör-
ténik 2022. június 2-től – 2022. július 31-ig, 
csütörtöki és pénteki napokon (8-16 óráig). 

Új strandigazolvány kiváltáshoz egy évnél 
nem régebbi fénykép és lakcímkártya szük-
séges. Az igazolványokkal való visszaélést 
a hivatal szigorúan ellenőrzi és szankci-
onálja. Az igazolvány névre szóló és nem 
átruházható. Jogtalan használat esetén az 
igazolvány egy naptári évre bevonásra 
kerül.

 
Az üdülőtulajdonosok minden ingatlan-

hoz négy családtag részére válthatnak ki 
strandbérletet, ha befizetik a fürdőegyesü-
leti tagdíjat és nincs helyi adó tartozásuk. 
A fürdőegyesületi tagdíj befizetéséről szóló 
igazolás, valamint a személyi igazolvány 
bemutatásával tudják a strandigazolványt 
kiváltani. A harmadik és minden további 
kiskorú gyermek mentesül a strandigazol-
vány kiállításáért fizetendő díj alól.

mailto:gyenesmuszak@tonline.hu
mailto:gyenesmuszak@tonline.hu
mailto:gyenesmuszak@t-online.hu
mailto:gyenesmuszak@t-online.hu
mailto:gyenesmuszak@t-online.hu
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2022. április 26-án 
tartotta legutóbbi soros ülését.

Az első napirend keretében fogszakorvos 
doktornő és a két háziorvos adtak tájékoz-
tatást a település egészségügyi helyzetéről. 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete köszönetét fejezte ki Dr. 
Novák Zsuzsanna fogszakorvos, Dr. Barta 
Rita és Dr. Vajda Gábor háziorvosoknak az 
e területen végzett munkájukért.

A második napirendi pontban a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját és a 
Gyermekvédelmi beszámolót tárgyalta a kép-
viselő-testület. Az intézményvezető elmondta, 
a szakmaközi megbeszéléseket 4 részre osz-
tották fel. Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, 
Balatongyörök együtt tartja jelzőrendszeri 
megbeszéléseit. Ezen települések esetében 
kiválóan működik a jelzőrendszer; amennyi-
ben szükséges, rögtön eljut az információ a 
megfelelő helyre, jó együttműködést ápolnak 
az oktatási intézmények képviselőivel. 

A harmadik napirendi pontban a költség-
vetésben nem tervezett kiadás jóváhagyásá-
ról döntött a képviselő-testület. A Ligetplex 
Cinema egy 24 m2 nagyságú LED falat kíván 

vásárolni, pályázati támogatással, 3,5 MFt 
pénzeszköz átadással, egy tervezett együtt-
működés (reklám- és terembérlet) keretében. 
A Mozi 300 fős nagytermét a tervek szerint 
évi 6 alkalommal, azaz 5 év alatt összesen 
30 alkalommal a JAMK nagyobb szabású 
rendezvényei számára helyszínként díjmen-
tesen rendelkezésre bocsátja. Ezen túl biz-
tosítaná, hogy az Önkormányzat hirdetendő 
információit, rendezvények plakátjait, híreit, 
közösségi, kulturális és civil kezdeményezé-
seket megjeleníti ezen a LED felületen. 

A negyedik napirendi pont keretében a 
Gyenesdiási Kinizsi SK, a Nyugat-Bala-
toni Regionális Sportcentrum Egyesület, 
valamint a Gyenesdiási Asztalitenisz Sport-
egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tárgyalta a képviselő-testület. 

A KLIK beruházásában elkészült a tor-
naterem (ünnepélyes átadása május 11-én 
megtörtént). Az átadást követően kerülnek 
megkötésre a terembérleti megállapodások 
az iskolai tanítási órákon kívüli időszakára. 
Az Önkormányzat által támogatott sport-
szervezeteknek szeretnének kedvezményes 
lehetőséget biztosítani, hogy a civil szerve-
zetek és külsős személyek is – meghatáro-
zott tarifa mellett – igénybe vehessék.  

Az ötödik napirendi pontban az Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021. (II.26.) számú rendeletét módosí-
totta a képviselő-testület. A rendeleten a kép-

viselő-testület által időközben jóváhagyott 
változások kerültek átvezetésre.

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

Lambert Iván Istvánné ingatlan-leadási 
ügyéről,

Az iparterületen lévő önkormányzati ingat-
lan értékesítésének pályázati eljárásáról, 

GINOP-7.1.9-17-2018-00015 azonosító-
számú projekthez kapcsolódó Gyenesdiás 
Iparosok útja és Malom utca aszfaltozási 
munkálatai megnevezésű közbeszerzési fel-
adatok ellátásának beszerzési eljárása ered-
ményhirdetéséről,

Zala Megye Szíve Java c. kiadványban tör-
ténő részvételről, 

Tájékoztatást kapott a képviselő-testület 
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fej-
lesztése pályázati felhívásról, TOP_Plusz-
1.1.3-20 Helyi és térségi turizmusfejlesztés 
pályázati felhívásról. 

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2022. május 24-én, 18:00 órai kez-
dettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, 
Tájékoztató a Keszthelyi Vízirendészeti 

Rendőrkapitányság tevékenységéről,
2.) Gyenesdiás Bora 2021. kiválasztása
3.) Kárpáti János Díj odaítéléséről döntés

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

Pető Zsuzsanna 1948. július 16-án született Gyenesdiáson. Általános iskolai tanulmá-
nyait a helyi általános iskolában végezte. 1966-ban érettségizett a keszthelyi Vajda János 
Gimnáziumban, majd a keszthelyi Gép- és Gyorsíró Iskolában tett eredményes vizsgát.

1967. szeptember 1-jétől a Gyenesdiási Községi Tanácsnál helyezkedett el. 1973. április 
16-tól – a három Balaton-parti község, Vonyarcvashegy, Balatongyörök és Gyenesdiás 
összevonása után - a Vonyarcvashegyi Nagyközségi Közös Tanácsnál dolgozott, ahol 
igazgatási ügyintézői feladatokat látott el.

1991. január 1-jétől, Gyenesdiás Önkormányzatának megalakulásától   nyugdíjba vonu-
lásáig itt, a polgármesteri hivatalban dolgozott szociális-, gyermekvédelmi ügyintézői és 
anyakönyvvezetői munkakörben.

1991-től 1994-ig Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata önkormányzati képviselője 
volt.

2022. május 13-án, hosszú betegség után a keszthelyi kórházban hunyt el.

Pető Zsuzsanna képviselői-, hivatali munkáját az alázat, a segítőkészség és a szaktu-
dás jellemezte. Széleskörű helyi ismereteivel és tapasztalataival szolgálta a települést, 
lakosait, biztosította a folyamatosságot a rendszerváltás előtti közös tanács és az újonnan 
megalakult polgármesteri hivatali igazgatási és önkormányzati munkájában.

Pető Zsuzsanna 
1948-2022.
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 
GYENESDIÁS MAI/JUNI

Jeder ist herzlich willkommen!

Donnerstag, 26. Mai ab 9 Uhr: 
Vergangenheit und Zukunft

Árpád Bagyó präsentiert im großen Saal des 
Gemeindehauses und im Hof des Hirtenhauses 
nicht nur seine Dampfmaschinenmodelle, 
sondern auch spannende technische 
Spielereien der Gegenwart und Zukunft: 
3D-Drucker, VR-Brille usw. zum Ansehen 
und Testen.

Sonntag, 29. Mai um 10 Uhr: Tanz um 
den Maibaum. Auf dem Kárpáti-Platz wird 
der Maibaum aufgestellt. 

Montag, 30. Mai um 17 Uhr: Einweihung 
des Miska-Kellers. Neben ihrem 
Keramikhaus hat sich die Familie Pék einen 
Traum erfüllt und ein kleines Presshaus mit 
vielen uralten Holzbalken und Steinen erbaut. 
Das Gebäude beherbergt eine besondere 
Ausstellung und eine alte Weinpresse, in 
die der Erbauer damals die Jahreszahl 1851 
eingeritzt hat.

Freitag, 3. Juni um 16 Uhr: Tag der Nati-
onalen Einheit und Trianon-Gedenkfeier 
im Heldengarten. 

Freitag, 10. Juni um 18 Uhr: Die 
Gemälde-Ausstellung von Miklós Hajnal 
wird im großen Saal des Gemeindehauses 
eröffnet. 

Mittwoch, 15. Juni um 20 Uhr: „ART 
UDVAR” - Musik, Texte, Wein im Hof 
des Hirtenhauses. Ein Abend mit der 
Dichterin und Sängerin Orsolya Karafiáth 
und mit der Musikerin Eszter Takáts. Die 
Veranstaltungsreihe ist vielen noch bekannt 
unter dem Namen „Musikabende im 
Gemeindehaus” (immer mittwochs). 

Freitag, 17. Juni um 18 Uhr: Zurück 
zur Natur – Verarbeitung von Gemüse, 
Früchten und Kräutern ohne Chemie. Frau 
Magdolna Wagenhofer-Pohl (Heilpraktikerin 
und Phytotherapeutin) stellt umfangreiche 
Möglichkeiten im großen Saal des 
Gemeindehaus vor.

Mittwoch, 22. Juni um 20 Uhr: „ART 
UDVAR” - Musik, Texte, Wein im 
Hof des Hirtenhauses. Ein fröhlicher 
musikalisch-literarischer Abend mit dem Duo 
„Szücsinger”.

Mittwoch, 29. Juni um 20 Uhr: „ART 
UDVAR” - Musik, Texte, Wein im Hof des 
Hirtenhauses. „Percussion Project Pécs” sorgt 

für Stimmung und einen temperamentvollen 
Abend.

Mittwoch, 6. Juli um 20 Uhr: „ART 
UDVAR” - Musik, Texte, Wein im Hof des 
Hirtenhauses.

Die Gruppe „Kuna Vali und Brüder” 
begeistert mit ihrem Jazz-Rock-Konzert. 

Neuigkeiten des Ungarischen 
Wanderclubs: 

Am Samstag, 28. Mai, ist Szekszárd-
Gemenc-Baja unser Ziel. Weinmuseum, 
Ausstellung zur Heimatgeschichte, 
Stadtbahn in den Auen von Gemenc, 
Sehenswürdigkeiten von Baja... Es ist 
unmöglich, alles aufzuzählen.

Am Sonntag, 12. Juni, wird Veszprém-
Zirc-Pápa die nächste Reise unseres Clubs 
sein. Auch hier wird es während unserer 
Reise so viele Attraktionen geben, dass wir 
manchmal überlegen müssen: Was können 
wir uns alles ansehen? Kommen wir zu einer 
anderen Gelegenheit noch einmal wieder? 
Aber wir sehen auf jeden Fall den Burgberg, 
die Gizella-Kapelle, die Abtei in Zirc, das 
Blaumalermuseum in Pápa und das Schloss 
Esterházy. Ich weiß schon im voraus: Es wird 
wunderbar!

Für unsere Reisen können Sie sich am 
23. Mai von 9.00 bis 23.00 Uhr anmelden. 
Danach ist es elektronisch möglich. Unser 
Club ist offen und unpolitisch. Jeder, der mit 
offenen Augen und offenem Herzen Freude 
an den Schönheiten des Landes und der Natur 
hat und gern in fröhlicher Gemeinschaft ist, 
kann Mitglied werden. Wir machen das schon 
seit Frühjahr 2013.

Haus der Natur
Am 28. und 29. Mai (Samstag und 

Sonntag) können alle Kinder unter 14 Jahren 
mit einer Registrierungskarte für 100 HUF in 
unser Abenteuerzentrum gehen. 

Angeln  verboten 
Jetzt beginnt die Sommer- und Ferienzeit, 

und deshalb müssen wir die Angler darauf 
aufmerksam machen, dass in der Badesaison 
das Angeln im See vom Strand aus verboten 
ist. 

Sturm- und Unwettersignal: 
Die Warnsaison hat begonnen. Wenn die 

Lampen vom 1. April bis zum 31. Oktober 
blinken, ist Unwetter oder Sturm zu 
erwarten. Ein Gewitter am Balaton kann sehr 
heftig sein und zieht meistens schnell auf. 
Bitte beachten Sie die ersten Anzeichen und 
die Warnlampen an mehreren Stellen rund um 
den See. 

1. Stufe: Blinken 45/60 Sekunden:   
geringe Gefahr

2. Stufe: Blinken 90/60 Sekunden:   große 
Gefahr, alle raus und runter vom See.

Wettbewerb „Unser Dorf soll noch 
schöner werden!”

Wir rufen wieder zu einem Wettbewerb 
auf, der in vier Kategorien aufgeteilt ist. Es 
wird gesucht: 

„Der grünste Garten” (immergrüne 
Pflanzen, Bäume, Tuja, Sträucher)

„Der blumenreichste Garten”
„Der authentischste Garten” (eigener 

Stil, individuelle Dekoration)
„Die gepflegteste, sauberste Straße” (die 

Teilstrecke vor dem Grundstück)

Ziel des Wettbewerbs: Die 
Grundstückseigentümer werden motiviert, 
bei der Gestaltung und Verschönerung 
unserer Siedlung mitzuwirken. Dabei 
wird besonders Wert gelegt auf 
Umweltverträglichkeit, Gestaltung, Baum- 
und Grünbepflanzung sowie Blumenvielfalt, 
um das Siedlungsbild und die Ästhetik der 
Wohnumgebung zu steigern. 

Die Jury findet im August statt. Sie können 
sich selbst oder andere im Gemeindehaus 
oder per eMail (gyenesmuszak@t-online.hu) 
melden, zum Beispiel Nachbarn, Freunde, 
Bekannte. Bitte reichen Sie ein aktuelles 
Foto und die Adresse des „Wettbewerbs-
Objekts” ein. 

Bitte senden Sie die Fotos bis spätestens 1. 
August 2022 an die oben angegebene E-Mail-
Adresse, zusammen mit den Angaben zum 
Bewerber und Objekt. 

Öffnung der Strandbäder
Unsere Strände öffnen am Mittwoch, 1. 

Juni. Bis Freitag, 10. Juni ist der Eintritt 
unentgeltlich. Der Strand kann besichtigt 
werden. Kassenöffnung: Freitag, 10. Juni 
2022.

Strandbadkarten für Gyenesdiáser 
Einwohner: 

Strandpässe werden vom 2. Juni – 31. 
Juli 2022 donnerstags und freitags (8 bis 
16 Uhr) im Gemeindeamt validiert und 
ausgegeben. Für einen neuen Strandpass 
sind ein Foto und eine Adresskarte 
erforderlich, die nicht älter als ein Jahr sind. 
Der Missbrauch von Ausweisen wird vom 
Amt kontrolliert und sanktioniert. Die Karte 
ist registriert und nicht übertragbar. Bei 
unbefugter Nutzung wird die Karte für ein 
Kalenderjahr entzogen.

Gyenesdiáser Einwohner können einen 
Strandpass für vier Familienmitglieder je 
Unterkunft einlösen. Voraussetzung: Die 
lokale Steuer und der Mitgliedsbeitrag des 
Bäder-Vereins müssen bezahlt sein. Als 
Nachweis bitte Personalausweis, Wohnkarte 
und die Zahlungsbescheinigung für den 
Mitgliedsbeitrag vorlegen. Ein drittes 
Kind und alle anderen Minderjährigen 
einer Familie sind von der Gebühr für die 
Ausstellung eines Strandpasses befreit.
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BEMER-a szervezet 
egészséges működéséért!

Az egészségünk egy hatalmas kincs. A testi -lelki 
egyensúlyunk megtartása nem is olyan egyszerű feladat 
a mai rohanó világban, mint gondolnánk. 
Nap mint nap számos olyan káros, negatív tényező 
éri az emberi szervezetet, amely ezt az egyensúlyt 
felboríthatja, melynek következtében betegségek 
alakulnak ki. Sokan nem is sejtik, hogy a betegségek 
kialakulásának hátterében a stressz, a mozgás hiány, 
a környezetszennyezés, a zaj… stb. mellett a nem 
megfelelő vérkeringésünk, azon belül a mikrokeringés 
zavara áll! A prezentáció levezeti a mikrokeringés 
zavarának kialakulását, következményeit, illetve 
helyreállításának folyamatát. A Bemer Fizikai Érterápia 
megoldást nyújt a mikrokeringés helyreállítására, 
ezáltal a fennálló panaszok betegségek gyógyításában, 
valamint az immunrendszerünk erősítésében, 
prevencióban játszik fontos szerepet.

Lehetőség nyílik a készülék megismerésére, illetve 
kipróbálására, valamint segítséget nyújtunk abban, 
hogy milyen módon lehet a készüléket beszerezni, 
igénybe venni.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Előadó: 
Tóthné Németh Melinda

Az előadás időpontja: 
2022. május 24. kedd, 17 óra

Helyszíne: 
Művelődési Ház klubterme 

Nagyobb érdeklődés esetén: 
Művelődési Ház új nagyterme 

(Kossuth L. u. 93. – volt Coop üzlet felett)

SPORT

Focitábor Gyenesdiáson

A nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezésre kerül Gye-
nesdiáson a Focitábor a Balaton utcai pályán. A 6-14 éves gyere-
keket várják a szervezők, akik között neves szakemberek, egykori 
labdarúgók szerepelnek, és korosztályonkénti bontásban foglalkoz-
nak a jelentkezőkkel. A garantált jó hangulatot, játékos programok 
és a focizás teszi teljessé, étkezési lehetőséggel. A tervezett időpon-
tok június 20-24, július 18-22, augusztus 22-26 között, reggel 7.30-
tól – 17.00 óráig. Érdeklődni Fejérvári Ferencnél (0620 939 2986) 
és Németh Annamáriánál (0630 854 5248)-as telefonszámon lehet.
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FUVAROZÁST VÁLLALOK 
7 TONNA ÖSSZTÖMEGIG 
BILLENCS AUTÓMMAL.

Papp Levente 06 30/194-1293
Papp Lajos 06 30/501-2884

Csónakhely kiadó a Diási horgásztanyán
Tel: 06 30/490 4376

Ingatlan adás-vételi,- egyesített telekalakítási,- ajándékozási szerződések, továbbá szolgalmi jogok 
alapítása, végrendeletek szerkesztése, illetőleg egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben 

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

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

e-mail: bacsalmasicsilla@gmail.com

mailto:bacsalmsicsilla@gmail.com
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin

Szerkesztõség: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

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

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS KERTÉSZET  
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be  
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika  
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Védőoltások, sürgősségi betegellátás, 
fogkőeltávolítás, veszélyes állatok kezelése, 

állapotfelmérés-vérvizsgálat

DR. MOLNÁR ANDOR
Tel.: +36 30 591 9948 •   mobildoki

Az állatorvos házhoz megy...

Kisfaludy Turisztikai és Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kiírt strandfejlesztési 
pályázat V. üteme. Az idei évben uniós forrásból finanszírozva (GINOP-7-1.10.)

Diási Játékstrand támogatás összege: 29.996.746 Ft-, STR-2021-038
Fejlesztések: Strandkerekes szék beszerzése, mozgássérült úszómodul 
(stég) telepítése, utcabúto-rok (pad) beszerzése, 3 db SUP beszerzése kínálat
 bővítés és szezonhosszabbítás céljából, napvitor-lák cseréje, csomagmegőrző 
beszerzése, információs tábla (strandtérkép) beszerzése átirányítással (QR kód) 
a strandok akadálymentesített honlapjára, indukciós hurok (hallássérültek részére) 
a pénztárban, akadálymentes járda építése, strand be-, és kijáratának 
akadálymentesítése, E-bike töltőpont létesítése, vandál biztos éves nyitvatartású 
vizesblokk kialakítása, zöldterület rendezése (területfeltöltés, füvesítés), 
sétány világítása cseréje (8 db).

Gyenesi Lidóstrand támogatás összege: 29.998.948 Ft-, STR-2021-068
Fejlesztések: Strandkerekes szék beszerzése, mozgássérült úszómodul (stég) telepítése, 
információs tábla (strandtérkép) beszerzése átirányítással (QR kód) a strandok 
akadálymentesített honlapjára, indukciós hurok (hallássérültek részére) a pénztárban, 
akadálymentes járda építése, E-bike töltőpont létesítése, zárt kerékpártároló
létesítése, szabványos akadálymentes vizesblokk kialakítása, zöldterület rendezése 
(területfeltöltés, füvesítés), napvitorlák cseréje, csomagmegőrző beszerzése, 
2 db SUP beszerzése kínálat bővítés és szezonhosszabbítás céljából.
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Giro d’Italia Gyenesdiáson is
Földön, vízen, levegőben

 A Giro d’Italia az országúti kerékpársport 
egyik legjelentősebb versenye, amit a világ 
közel 160 országában évről-évre több mint 
800 millióan követnek a televízió képernyő-
jén keresztül. 

2022. május 8-án vasárnap, a magyarországi 
futamok 3. napi Kaposvár-Balatonfüred útvo-
nala Gyenesdiást is keresztezte. Nagyközsé-
günk három szurkolói helyszínen készült az 
eseményre. A Diási Játékstrandon a Kajak-
sziget Gyenesdiás ingyenes kajak-kenuzásra 
várta az érdeklődőket. A Körforgalomban 
Kollár Balázs tartott BMX flatland bemuta-
tót, melyet a Gyenes Néptánc Együttes röpke 
táncháza követett, végül a mezőny érkezése 
előtt a Gyenesdiási Lovassport Egyesület 
pinkbe öltözött lovasai mutatkoztak be. A har-
madik helyszínen, a Mária-szobornál a Nyu-
gat-Balatoni Ifjúsági Egyesület lelkes tagjai 
köszöntötték látványos füstfelhővel és zászló-
lengetéssel a versenyzőket. Gyenesdiás gazdag 
programmal fogadta a versenyzőket és földön- 
vízen-levegőben egyaránt méltón köszöntötte 
a kerékpáros világverseny résztvevőit. 

Ezúton is Köszönjük Iker Mónikának a 
körforgalomba kihelyezett impozáns fotó-
pontját, virágos díszleteit! 

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

Megújult a több mint 110 éves Szent Ilona Rózsafüzér Társulat. Egyre 
többen vagyunk, akik nap mint nap imádkozzuk a Rózsafüzért. Minden 
hónap első péntekén együtt ünnepeljük a szentmisét, amit a társulat élő 
és elhunyt tagjaiért ajánlunk fel! Fontos számunkra a templomunk. Igaz 
csak kevesen járunk szentmisére, de a templom állandó lakója Jézus 
Krisztus miatt szeretnénk egyre szebbé tenni. Ezért készíttettünk egy 
fehér oltárterítő garnitúrát. A terítők húsvétra elkészültek. 

Hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat a gyenesdiási emberek-
nek és a gyenesdiási önkormányzatnak! 

A Társulat nevében: Gyutainé Vera  és Vértesaljainé Vali 
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Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

TEL.: +36/30 866-9830

•  Épületek hőtérképezése
•  Nyílászárók 

minőségének vizsgálata

HŐKAMERÁZÁS

Keszthelyről: fagyasztott kézműves dödölle 
és nyújtott rétes, több ízben. 

Frissen fejt házitej, magyar tarka tehenektől. (teljes értékű tej)
Dabroncról: házi tojás (gazda által termelt 

hagyományos takarmányozással)
Gyenesdiásról: Komáromy pékség, kemencéből a polcra! 

Mindig friss és minőségi!
Zalaistvándról: Joli sajtműhely, kistermelői sajtok, túró

Trafikban: folyó és palackozott borok széles választéka és 
már sorsjegy is kapható.

VEGYEN HAZAIT! EGÉSZSÉGÉRE VÁLIK!
Nyitva: H-P 6h-19h, szombat: 6h-14h, Vasárnap:6h-12h

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

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

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

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

Polárszűrős dioptriás Polárszűrős dioptriás 
napszemüveglencse napszemüveglencse 

22.000 Ft/db-tól22.000 Ft/db-tól
UV 400 dioptriás UV 400 dioptriás 

napszemüveglencse napszemüveglencse 
9.900 Ft/db-tól9.900 Ft/db-tól

Részletek az üzletben. 2022.05.01-05.31-ig

Ingyenes látásvizsgálat 
május 31-ig! (bejelentkezés alapján)


