
Programajánló
2021. október 15. péntek, 18 óra Lénárd 

Gábor kiállítása Helyszín: Községháza 
nagyterme

2021. október 17. vasárnap, 15.00 óra Vitéz-
Kereszt felszentelése 
Helyszín: Madách utca és Kossuth Lajos 
utca kereszteződése

2021. október 21. csütörtök, 18 óra Évfordulós 
zeneszerzők 2. Kiss Tamás előadása 
Helyszín: Községháza nagyterme

2021. október 22. péntek, 17 óra Ünnepi 
megemlékezés az 1956-os forradalom 
és szabadságharc hőseinek tiszteletére 
Helyszín: Hősök kertje

2021. november 12. péntek, 18 óra 
Traccsparti – Vendég: Törőcsik Franciska 
színművésznő, énekesnő

2021. november 13. szombat, 13-17 óráig 
Márton Nap Libás ételek, színpadi műsor, 
civil szervezetek összejövetele, táncház 
Helyszín: Piac

2021. november 18. csütörtök, 18 óra Ligetplex 
Magyar Filmnapok: Magyar Passió 
Filmbemutató és közönségtalálkozó Eperjes 
Károllyal, a film rendező-főszereplőjével, 
Kossuth-díjas színművésszel 
Helyszín: Ligetplex Cinema 

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

gyenesdiaskultura@gmail.com 

GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2021. október XXXII. évfolyam, 10. szám 
Megjelenik: október 15-én

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 14.

Kellemes őszies időben vette kezdetét a X. 
Gyenesdiási Burgonyanap. A korábbi évek 
tapasztalata alapján az idei évben már déltől 
kóstolhatóak voltak a főzőcsapatok finom 
étkei.  

A bőséges, házias ízekért már az ételek elké-
szülte előtt kígyóztak a sorok, szerencsére a 
csapatok késő estig állták a vendégek érdek-
lődését.

A gazdag kínálatban kapható volt többek 
között: „chat pate alu” narancsvirágos limoná-

déval (Krisna Völgy), reszelt burgonyagom-
bóc, pelyhes lapos tekercs tejszínes gombás 
öntettel és csokis szilvás öntettel (Burgonya 
Nagyvezír Mega Többiek), tócsnik különböző 
ízesítéssel (HBBT), marhalábszár pörkölt 
tócsnival (Tasmán ördögök)  zalai dödölle és 
burgonyás rétes (keszthelyi Halászcsárda), 
nagyrécsei dödölle tejföllel, savanyú burgo-
nyaleves, burgonyapogácsa, krumpli prósza, 
burgonyafánk (Nagyrécse), krumplilángos 

folytatás a 2. oldalon

Minden idők legsikeresebb rendezvényével jubilált a Burgonyanap

Nemzeti Vágta Budapest 
2021. október 2-3.

Az idei évben 14. alkalommal került meg-
rendezésre, napjainkra Közép-Európa leg-
nagyobb lovas rendezvényének számító, 
Nemzeti Vágta Budapesten, a Hősök terén. 
Gyenesdiás, már több mint egy évtizede áll 
szoros kapcsolatban a Nemzeti Vágta rendez-
vénnyel. Az idei évben is a 12. alkalommal 
megrendezésre kerülő Festetics Vágtának 
köszönhetően, mely nagy sikernek és elis-
merésnek örvend, mind a versenyzők mind 
a közönség részéről, öt versenyző került be a 
Nemzeti Vágta döntő futamaira. A versenyre 
az országból és a határon túli Vágta helyszí-
nekről 60 lovas érkezett a megmérettetésre.

A több mint egy évtizede zajló versenynek 
köszönhetően, a tapasztalatokra alapozva, 
már nagyon jól felkészített és a feladatra válo-
gatott lovakkal érkeztek a versenyzők.

Ez megmutatkozott a szoros és kiélezett 
küzdelmekben és az egyre jobb időeredmé-
nyek által.

Településünket Varga Zoltán képviselte 
Táltos nevű lovával, mely páros a döntő 
futamba nem került be, de az elődöntőben 
szép teljesítményt nyújtottak, így öregbítet-
ték Gyenesdiás nevét hazánk lovas életében.

A főzőcsapatok képviselői a színpadonA főzőcsapatok képviselői a színpadon

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
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(Krumplitörők), pincepörkölt Göcsej 
módra (Gyenes Kertdoki), paprikáskrumpli 
(Wendler Gasztrofarm).

Kora délután a színpadon a Kantaloupe 
Island együttes latin dallamaival vette kezdetét 
a fesztivál hangulat.  A rendezvény hivatalos 
megnyitójára három órakor került sor. Gál 
Lajos polgármester külön kiemelte, hogy 
a rendezvény sikerét jelzi, hogy a főzőver-
senyre egész Dunántúlról érkeztek csapa-
tok, a III. Kerti Kosár Mustrára pedig már 
24 kosár érkezett. Külön köszöntötte Vaszily 
Zsolt agrármérnököt, aki a kezdetektől profi 
szakmaisággal segítette a rendezvény megva-
lósulását. A rendezvény hivatalos támogatója 
és együttműködő partnere a Magyar Agrár és 
Élettudományi Egyetem (MATE) keszthelyi 
Burgonyakutatási Állomása. Igazgatója, Dr. 
Polgár Zsolt köszöntőjében külön felhívta a 
figyelmet a burgonyák tudatosabb vásárlására, 
fogyasztására. Ahogy elmondta, az „A” típusú 
burgonyák a salátákhoz, a „B” típusúak a főzni 
való ételekhez és a „C” kategóriás burgonyák 
a sütni való krumplikhoz tartoznak.  Volner 
Lajos a Gyenesdiási Kertbarát Kör elnöke 
a jelenlévő vendégekkel ismertette, hogy a 
baráti társaság mintegy öt éve alakult és az 
idei évben minden eddiginél többen, össze-
sen 24-en hoztak terméskosarat a mustrára, 
ezzel is bizonyítva, hogy a nagyközségben 
igenis van igény a háztáji kertkultúrára. 

A rendezvény folytatásában Gianni 
Annoni sztár chef tisztelt meg bennünket és 
Vaszily Zsolttal folytatott izgalmas, olaszos 
temperamentumban eszmecserét a burgo-
nya változatosságáról. Majd Németh Tamás 
mesterszakács, elismert BBQ chef mutatta be 
az igazi gnocchi (ejtsd: nyokki) készítés apró 
trükkjeit az érdeklődő nagyérdeműnek. Biz-
tosan nem véletlen, hogy a rendezvényen az 
olaszok gnocchija és zalaiak dödölléje ilyen 
közeli kapcsolatba került egymással.

A színpadon ezt követően a gyermekeknek 
nyújtott lenyűgöző előadást a Nefelejcs Báb-
színház, de minden bizonnyal sok család érté-
kelte a fanyűvő játékpark, óriás trambulin és 
mászófal ingyenes szolgáltatásait is.

A főzőverseny és a mustra zsűri tagjai eköz-
ben a háttérben szorgalmasan kóstolták és 

vizsgálták a készített ételeket.  A nem könnyű 
döntés végül a következő eredményt hozta: 
megosztott első helyen végzett a Nagyrécsei 
sütő-főző csapat és a szombathelyi Wendler 
Gasztrofarm. Második helyet érdemelte ki 
a Tasmán ördögök csapata, a harmadik 
helyet a Nagyvezír Mega Többiek nyerték 
el.  A MATE különdíját a Pityókások csapata 
kapta. Mindezeken túl minden csapat csodála-
tosat alakított, mind ízben, úgy küllemben és 
csapathangulatban fantasztikus volt. Nagyon 
köszönjük ezúton is mindenkinek, hogy 
fáradságot nem kímélve, idén is megtisztelt 
bennünket, jövőre hasonlóan nagy szeretettel 
várjuk vissza a csapatok minden tagját!

A Kerti Kosár Mustrán négyen osztoztak 

az első helyen: Krisna Völgy, Füzesi István, 
Tolnai Jánosné, Vaga Irma. Második helyen 
végzett Kránicz Flóra, Dongó Árpád és csa-
ládja, Szatmári Zsuzsa, Komáromy Béla. A 
dobogó képzeletbeli harmadik fokára Szita 
Zoltán, Czotterné Marika és Zsalakovics 
Albert léphetett fel.  Különdíjban Mátyás 
Kinga és Wágenhoferné Pohl Magdolna 
részesült. Emléklapot kapott: Tóth Regina, 
Fliszár Katalin, Krasznai Tamásné, Tóth 
Zsuzsanna, Fliszár Jenő, Pintér Gábor, 
Kovács Zoltán, Fonyódi Erika, Ángyán 
Szilvia, Keller László, Divinyiné Zsadányi 
Mónika, Rácz Sándor. Ezúton is gratulá-
lunk minden résztvevőnek és kívánjuk, hogy 
töretlen lelkesedéssel folytassák kertműve-
lésüket, hiszen a rendezvényen többször is 
elhangzott „azzá leszel, amit eszel” idézet 
szerint  a háztájinál egészségesebb nincs. 

Az est fergeteges hangulatáról a White 
Horse Akrobatikus Rock and Roll bemuta-
tója és a Salsa Dias Brillantes produkciója és 
tánctanítása gondoskodott.

A rendezvényt az egyedülálló M.É.Z ír-
skót együttes lábpörgetős koncertje zárta.

Ezúton is köszönjük MATE Burgonya-
kutató Keszthelyi Állomásnak és a Gyenes 
Kertdokinak felajánlásait a főzőversenyhez 
és a Kerti Kosár Mustra díjazásaihoz. 

A főzőversenyen elért teljes bevételét 
Volner Richárd, a Gyenes Kertdoki képvi-
seletében a gyenesdiási bölcsődének ado-
mányozta.

A rendezvény nem jöhetett volna létre 
önkéntes segítők nélkül. Köszönjük a 
főzőverseny valamennyi zsűritagjának a 
szakmai részvételt! Minden elismerésünk 
a Kerti Kosár Mustrában részt vett zsűrita-
goknak Wágenhoferné Pohl Magdolnának, 
Dr. Polgár Zsoltnak és Samu Zoltánnak a 
precíz, szakmai közreműködésért. Külön 
köszönjük Dancsné Toman Katalinnak 
önkéntes segítségét! 

A gyenesdiási Burgonyanap a szakmai 
bemutatkozáson túl egy közösségi és csa-
ládbarát gasztrofesztivál is egyben. Egy 
örömünnep, melyen hálánkat is kifejezzük a 
termésért, ami eddig minden évben bebizo-
nyította: a burgonya, több mint krumpli!

Búzás-Belenta Réka

folytatás az első oldalról

A kerti kosár mustra díjazottjai. A megmérettetésre 24 kosarat készítettek a kertbarátok.  A kerti kosár mustra díjazottjai. A megmérettetésre 24 kosarat készítettek a kertbarátok.  
A Burgonyanap vendégei Vaszily Zsolt agrármérnök, Gianni Annoni sztár chef, Németh Tamás mesterszakács.A Burgonyanap vendégei Vaszily Zsolt agrármérnök, Gianni Annoni sztár chef, Németh Tamás mesterszakács.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 
valamint a 

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
szeretettel várja az érdeklődőket, a partner civil 

szervezetek tagjait a

MÁRTON-NAP
alkalmából rendezendő 

hagyományőrző eseményre!
Időpontja: 2021. november 13. szombat, 13 órától

A libás ételek már 8 órától fogyaszthatók a helyszínen!
Helyszín: Piac 

 (az iskola átépítése miatt a piacon kerül megrendezésre a Márton Nap, jövő 
évben a hagyományokhoz híven, ismét az iskola ad otthont a rendezvénynek)

Program:
13:00 Hittanos gyerekek lampionos bevonulása és műsora 

(Gyülekező a diási templomnál 12.30-kor)
13:15 Civil szervezetek köszöntése, az ünnepi délután megnyitása

13:40 Az eseményt megáldja Tüttő Ágoston diakónus
13:45 A Gyenesdiási Óvoda Pillangó és Napsugár 

csoportjainak műsora
14:15 Helyi művészeti csoportok fellépése:

Gyenesdiási Népdalkör
Gyenes Néptánc Együttes

kb. 15:30-tól Koncert és táncház a Re-Folk Zenekarral

Étel kínálat a program teljes idejére: Németh Tamás Füstbenjáró 
(BBQ King) libás, kacsás ételkülönlegességei a Konyha 2.0 mellett!

Ital kínálat: a piaci árusok italai, forralt bor, újbor

Programváltoztatás joga fenntartva! Rossz idő esetén a színpadi műsorok 
elmaradnak, de a libás ételek elvitelre fogyaszthatók!

Szeretettel emlékezünk Bognár Ystvánra, barátunkra, a 
Gyenesdiási Dalárda, a Gyenesi Négyes, a Gyenesdiási 

Népdalkör, a Községi Kórus tagjára, versmondóra, 
sok rendezvényünk mindig készséges szereplőjére, 

közösségünk kiváló tagjára.

Drága Barátunktól búcsúzunk, aki 69 éves korában, 
hosszú betegség végén, október 10-én indult el hosszú 

útjára, hogy az égi dalárdában  dalolhasson, vigasztalva 
bennünket nagy fájdalmunkban.

Temetése 2021. október 28-án 11 órakor, Hévízen az 
egregyi temetőben lesz. Előtte gyászmise 8 órakor a 

keszthelyi Fő téri Magyarok Nagyasszonya templomban. 
A család kéri a részvétnyilvánítás mellőzését.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, 

Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány
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Egy kócos trubadúr és az 
elvágyódás – Traccsparti 

Lovasi Andrással

A Traccsparti vágyott alapgondolata, 
miszerint egy elismert, saját területén komoly 
értéket képviselő, hiteles művész kevésbé 
ismert oldalát is megmutassuk, a második 
estén ismét teljesült.

Lovasi András három és fél évtizede van a 
pályán. Sok-sok generáció kulturális – főként 
zenei, de sok tekintetben irodalmi – tápláléka 
az, amit előbb a Kispál és a Borz zenekarral, 
később a Kiscsillaggal létrehoztak. Megíté-
lése mégis kettős. Egyrészt azért, mert fenti 
alakulatok muzsikája mégis csak egy szűkebb 
réteg ízlésével találkozik – az underground 
zenei szcénában mozog, még ha folyama-
tosan tágítja is annak kereteit. Nem ritkán 
kilépve a popzene szűkre szabott karámjából 
is. Másrészt, András sosem rejtette/rejti véka 
alá a véleményét korunk történéseivel kap-
csolatban. Még aktuálpolitikai események 
kapcsán sem. Ez az este azonban most csak 
az élet nagy kérdéseiről szólt.

A majd’ háromórás program első részében, 
beszélgetésünkben felvillantottuk pályafu-
tásának legfontosabb állomásait. A zenei 
indulás nehézségein és örömein, a dalszerzés 
kínjain és harcain, a hirtelen jött sikereken 
túl szóba került a filmezés, mint néhány éves 
„kiruccanás” is. Beszéltünk öregedésről, a 

halállal való „cicázásról”, és bizony a zenész 
jó néhány szép, őszinte pillanattal is meg-
ajándékozta a nagyérdeműt. Például azzal, 
mikor a siker múlékonyságáról, viszonylagos 
értékéről és a lét más, fontosabb dolgairól 
beszélt. Mint például arról, mekkora örömet 
jelent neki, hogy most igazi apaként tud funk-
cionálni. Mikor kisfiával van, teljesen rá tud 
koncentrálni. És ez fontos.

Az est második részében a zenéé lett a 
főszerep. A Grand Hotel Halmahera című 
új albumról játszott el néhány dalt, egy szál 
gitáros saját kísérettel, és a kötet kísérő szö-
vegei közül is felolvasott egy hosszabbat. 
A fenti szólóalbum minden egyes hangja és 
betűje az egyik legelemibb emberi készte-
tést, az elvágyódást járja körbe. Lovasi, ez a 
kócos trubadúr pedig a maga karcos módján 
mindig, minden magasztos pillanatba csem-
pész valami ironikusat. A számok közötti 
összekötő szövegei többször felcsillantották 
sajátos intellektuális, duplafenekű humorát. 
A végére még két legendás Kispál-dal is fel-
csendült, a közönség hangos 
örömétől kísérve.

A féltve őrzött rajongói 
relikviák, a régi és új kiad-
ványok dedikálásával járó 
önfeledt beszélgetések pedig 
már csak azon szerencsések-
nek járó extrák voltak, akik 
itt lehettek ezen a csütörtök 
estén.

Szabó Zsolt Szilveszter

ÉVFORDULÓS ZENESZERZŐK
Kiss Tamás karnagy, zenetanár vidám és rendhagyó előadásának 2. része!

Időpont: 2021. október 21. csütörtök, 18 óra
Helyszín: Községháza nagyterme

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! A rendezvény csak érvényes védett-
ségi igazolvánnyal látogatható!

Bővebb információ: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
8315, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. • +3630/134-91-05 • gyenesdiaskultura@gmail.com

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
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IX. Malom utcai fesztivál 
2021. 

Kezdhetném azzal szokás szerint, hogy 
„ismét megtartottuk az idei Malom utcai fesz-
tiválunkat”, de inkább a kis közösségünkről 
írnék egy pár gondolatot.

2006-ban költöztem Gyenesdiásra, azon belül 
a Malom utcába, mert a házasélet ide szólított.  
Gyenesi lányt vettem el aki megismertette 
velem ezt a szép Balaton parti települést. Azt 
gondolom, hogy az ország egyik legszebb 
helyén élünk, és ezen belül is egy csodálatos 
kis utcában. Aki még nem volt itt ne legyen 
rest felkeresni ezt a csendes kis helyet ahol 
a patak csobogását hallgatva,  egy kellemes 
fűszerkert mellett tudunk rácsodálkozni a 
hajdani malom mintájára helyreállított vízi-
malom örökösen forgó kerekére. 

Itt építkeztünk, és azóta itt élvezzük a külön-
leges természeti értékeken felül, a nagyon 
kedves közösség összetartó erejét. Környe-
zetünk, az Önkormányzatnak köszönhetően 
az idén jelentős átalakuláson ment keresztül, 
hiszen a vízimalom  teljesen új köntösben 
fogadja az ide látogató turistákat, és a telepü-
lés diákjait, lakóit.

De miért is különleges a mi közösségünk? 
Olyan dolgokat teszünk, ami a mostani 
rohanó világunkban egyre ritkábban fordul 
elő. A jó szomszédi viszony példaértékűen 
van jelen az utcánkban.

Fűkaszálásáért mindig egy nagy tálca 
almáspite az ajándék. A szomszéd kerítésén 
lévő 3 kis pohár, és az üveg pálinka, jelzi 

hogy ha meglátjuk egymást, váltsunk egy 
pár szót. Hétvégente a közös kávézások  jól 
indítják a napot. Az idén nyáron Budapest-
ről ideköltözött kis család figyelmessége, 
vendégszeretete éppen beleillik az utca 
hangulatába.  Még a  fűszerkert folyamatos 

karbantartása is belefér közösségünk dolgos 
napjaiba.

Szóval élünk, beszélgetünk, figyelünk 
egymásra, szeretjük egymást.

Mindenkinek ilyen környezetet kívánok!
Sebestyén Károly

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Tisztelt Lakosság, Kedves Kultúra- és 
Művészetkedvelők!

Az ősz beálltával lassacskán berendezke-
dünk a beltéri, meghittebb, kevésbé hangos, 
kevésbé mozgalmas, de annál inkább tar-
talmas napokra, estékre – igazítva ehhez 
kulturális kínálatunkat, nagyobb hangsúlyt 
fektetve (kis)közösségeinkre.

Az őszi időszakban évek óta – változó tema-
tika szerint – kollektív kiállítást rendezünk 
a környékbeli alkotók (festők, szobrászok) 
munkáiból. Idén Vad és vadászat címmel, 
ugyanezen hívószó mentén rendeződtek 
témába a kiállított művek, 37 művész képei, 
köztük fotók is. A tárlat megnyitóján egy 
ősbemutatónak is szem- és fültanúi lehettünk. 
Kiss Tamás karnagy, zenetanár vezetésével 
első koncertjét adta a Keszthelyi Vadászkürt 
Kvintett, a hiányzók miatt trió felállásban.

Gyenesdiás szabadtéri rendezvény szezon-
ját lezárva szeptember 18-án rendeztük meg 
az önkormányzattal közös szervezésű Bur-
gonya Napot. A programról külön írásban 
számolunk be.

A közelmúltban folytatódott a nagy siker-
rel útnak indított Ligetplex Magyar Film-
napok. A programsorozat legutóbbi estéjén 
Enyedi Ildikó A feleségem története című 
grandiózus Füst Milán adaptációját vetítette 
a mozi, majd egy rendhagyó, online közön-
ségtalálkozó következett. A rendezőnő egy 
stúdióból jelentkezett be a vásznon keresztül. 
A nézői kérdések a 7(!) vetítési helyszínről 
egyszerre érkeztek Enyedihez, méghozzá a 
film Facebook-oldalára eljuttatott üzenetek-
ből válogatva.

Wágenhoferné Pohl Magdolnát az idei 
turisztikai szezonban már nem csak a gyenes 
környékiek, de a turisták is megismerhették, 
hiszen a Diási malomban működő Festetics 
Fűszerkert és Herbárium „háziasszonya-

ként” sok-sok ezer ember csodálhatta meg 
az ő gyógynövényeit, azok csodás erejét, és 
hasonlóan sokan kóstolhatták meg a belőlük 
készített itókákat is. A fitoterapeutát szeptem-
ber végén egy egészen új oldaláról is megis-
merhettük. Meseíróként. Nemrégiben jelent 
meg a Manófüvek – gyógynövényes csa-
ládmesék című mesekönyve, mely az általa 
oly jól ismert varázserejű növénykék világát 
ismerteti meg – ezúttal a legkisebbekkel. 
A kötet ősbemutatója nálunk valósult meg, 
rövidke műsoros esttel, Magdi és a könyv 
illusztrátora, Nadrai Nóra személyes jelenlé-
tével, és természetesen dedikálással.

A Zene Világnapja előestéjén Kiss Tamás, a 
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar kar-
nagya, a keszthelyi zeneiskola tanára tartott 
egy izgalmas és minden szempontból üdítő 
előadást Évfordulós zeneszerzők címmel. A 
prezentációt zenei videók bejátszásai és tanár 
úr fúvós növendékeinek élő produkciója szí-
nesítette. Az előadás második része október 
második felében következik.
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Mint ahogy az utóbbi években, úgy idén is 
csendesen emlékeztünk meg az óvoda előtt 
elhelyezkedő Hősök kertjében a 13 aradi 
vértanú hősi áldozatáról. A kivégzett hon-
védtiszteket jelképező táblácskákat egy-egy 
mécses kíséretében helyezték el az emlékmű 
előtt az önkormányzat, az ifjúsági egyesület 
és az általános iskola szervezetét képviselők.

Legutóbbi rendezvényünk, a Traccsparti 
nevű új rendezvénysorozatunk október 7-i 
estéje volt. Erről külön cikkben emlékezünk 
meg. Következő rendezvényeink sorát egy 
különálló programajánlóban (illetve plakáto-
kon) tüntettük fel.

Szakköreink, kisközösségeink, civiljeink 
egy ideje már működnek, új tagok fogadá-
sára mindannyian nyitottak! Több új közös-
ségi kezdeményezés körvonalazódni látszik, 
ezekről kicsit később fogunk beszámolni 
Önöknek! A legfrissebb rendszeres szakköri 
foglalkozás a Községháza nagytermében 
kedd délelőttönként működő Szenior Öröm-
tánc! (Részletek plakátjainkon és Facebook 
oldalunkon!)

Ismétlés a tudás összes felmenője, úgy-
hogy hangsúlyozom, hogy intézményünk 
Facebook oldalának kedvelői azok, akik 
első kézből és leghamarabb értesülhetnek 

programjainkról, eseményeinkről. És íme az 
a bizonyos kép, amely fölé okoskészüléküket 
helyezve azonnal erre a bizonyos felületre 
érkezhetnek: 

Következő találkozásunkig barátsággal 
üdvözöljük Önöket a JAMK összes munka-
társa nevében!

Szabó Zsolt Szilveszter

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI 

Sikeres Gyenesi Íz-lelő 
Ismét sokan megkóstolták 

Gyenesdiás ízeit
Idén is sikeresen zártuk vendéglátós partne-

reinkkel közös Gyenesi Íz-lelő gasztrotúra 
programunkat szeptember közepén. Az étter-
mek sok vendéget csalogattak asztalaikhoz 
különleges menüikkel, melyeket a szezoná-
lis ízek mentén fűztek fel. A program célja, 
hogy a vendéglátóhelyek bevonzzanak olyan 
vendégeket is, akik még sosem jártak náluk. 
A rendezvény nagyon jó alkalmat teremt arra, 
hogy a vendég megismerje a ház adta lehe-
tőségeket, kapacitását, egyéb szolgáltatáso-
kat. A helyi és visszatérő vendégek mellett 
Facebook kampányunknak is köszönhetően 
egyre többen érkeznek az adott hétvégére 
a Dunántúl különböző részeiről, vagy akár 
Budapestről, ami amellett, hogy népszerűsíti 
településünket, sok esetben vendégéjszakákat 
is generál. Partnereink ügyesen kihasználják 
az alkalom adta lehetőséget, és sokszor már a 
rendezvény időtartama alatt megtapasztalják 
munkájuk gyümölcsét.  Egy finom ebédnek 
vagy vacsorának köszönhetően akár rendez-
vény-megrendelés is érkezhet az este folya-
mán – ahogy ez idén is előfordult –, miután 
a vendégek jól érzik magukat, tetszik nekik a 
hely, és elégedettek a fogásokkal.

Tourinform Találkozó
A pandémia miatt idén a tavaszi kétnapos 

konferencia szeptember közepén került meg-
rendezésre, melynek Hévíz adott otthont. 
A 2. napon – hagyományokhoz híven – az 
ország teljes területéről érkezett, közel 100 
kolléga tanulmányúton vett részt, melynek 
keretében bejárták és megismerték az idén 
megnyitott Kis-Balaton Látogatóközpon-
tot, a folyamatosan épülő-szépülő Szigligeti 
várat, a megújult badacsonytomaji Tourin-
form irodát, illetve a Diási Játékstrandunkat. 
Az MTÜ felkérésére Kovács Judit irodave-
zetőnk átfogó képet adott, és büszkén mesélt 
családbarát üdülőfalunkról, jó gyakorlata-
inkról, míg Samu Zoltán strandigazgató a 
strand fejlesztéseiről, kiemelkedő szolgál-
tatásairól adott tájékoztatást, melyeket az 
elmúlt években számtalan díjjal jutalmaztak 
a strandminősítések során.

Vágta Korzó kitelepülés
Településünk idén ismét bemutatkozha-

tott a Nemzeti Vágta korzóján az immár 14. 
alkalommal megrendezésre kerülő rendez-
vényen, amelyre most is rengeteg érdeklődő 
érkezett. A Gyenesdiás és a Festetics Vágta 
nevek láttán sok ember sétált standunkhoz, 
és ki szép emlékeket felelevenítve, ki jövő-
beni nyaralását tervezgetve kezdeményezett 
beszélgetést a települési kiadványokat néze-
getve. A sok pozitív visszajelzés büszkeség-
gel töltött el minket.

A Nemzeti Vágtán ebben az évben is 
Varga Zoltán indult Gyenesdiás színeiben. A 
Kocsitoló verseny döntőjében újfent szépen 
szerepeltek a gyenesdiási fiatalok, második 
helyezéssel kerültek dobogóra. Ezúton is gra-
tulálunk a résztvevőknek!

Szálláshelyek minősítése
A következő években fokozatosan beveze-

tésre kerül az új szálláshely-minősítő rend-
szer az MTÜ által. A szálláshelyek minősítése 
típusonként egységes szempontok mentén 
történik, a folyamat 2022 januárjában a szál-
lodákkal és a panziókkal indul. A minősítés-
sel kapcsolatos teendőkről további részletes 
információkat kapnak majd az érintettek. A 
minősítési szempontok már elérhetőek a 
https://szallashelyminosites.hu/ webolda-
lon; érdemes ismerkedni, barátkozni velük. 
Regisztráció határideje: szállodák és pan-
ziók esetében 2021. december 31.; kempin-
gek, közösségi szálláshelyek esetében 2022. 
június 30.; magánszálláshelyek és egyéb szál-
láshelyek esetében 2023. január 1.

Az első kötelező minősítés díját (amely 
három évre érvényes) a magyar állam minden 
szálláshely esetében átvállalja.

Hogy naprakész legyen, ne maradjon le 
hasonló információkról, várjuk Önt is a Gye-
nesdiási Turisztikai Egyesület szállásadó és 
szolgáltató tagjai körébe!

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.
A Tourinform csapata

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Szeptemberi összejövetelünk
A gyenesdiási Kertbarát Kör a nyári szezon 

utáni első összejövetelét szeptember 27-én 
tartotta. A rendezvényen Volner Lajos a Kert-
barát Kör vezetője elmondta, hogy a köz-
elmúltban több változás is történt a csoport 
életében, mely szükségessé tette a szervezet 
tagságának és vezetőségének megújítását, 
ezért javaslatot tett az új vezetőség össze-
tételére, melyet a tagság el is fogadott. Az 
elnöki posztot továbbra is Volner Lajos tölti 

be, akinek munkáját elnökhelyettesként 
Zsalakovics Albert, titkárként pedig Valentin 
Szilveszter segíti a jövőben.

A személyi ügyek után a megjelent közön-
séget Gál Lajos köszöntötte a szervezet öt 
éves fennállása alkalmából. 

A program további részében a kertbará-
tok Dr. Szeglet Péter háztáji zöldségter-
mesztéssel kapcsolatos előadását hallhatták. 
Ezt követően bemutatkozott Kiss Balázs a 
Kertbarátkör új növényorvosa. Az összejöve-
tel zárásaként Vaszily Zsolt hasznos tanácsait 
hallhatta a közönség a növényvédőszerekkel 
kapcsolatban.

Volner Lajos kiskerti tanácsai
A másodvetésű zöldborsó szedését befe-

jezhetjük. A letermelt töveket szedjük fel és 
kezdjük el az őszi mélyásást. A kora tavaszi 
szedésre a petrezselymet most vessük el 20 
cm-es sortávolságra. Vetésre a rövid tenyész 
idejű korai fajtát ajánlom. Az időjárás függ-
vényében a sárgarépát felszedhetjük, tisztítás 
után szellős helyen szikkasszuk. A szeptem-
ber eleji vetésű sárgarépát egyeljük ki, talaját 
szükség szerint locsoljuk. Az őszi retket zárt 
helyen, nyirkos homokba süllyesztve tárol-
juk. A másodvetésű borsó és bab leszedését 
követően a letermelt területet tisztítsuk meg 

https://szallashelyminosites.hu/
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a fertőzött növénymaradványoktól. Friss 
fogyasztásra már szedhetjük a másodvetésű 
vöröskáposztát, karalábét, a nyári vetésű fejes 
salátát, és a spenótot is.

A hagyma után, másodvetésként vetett spár-
gabab is alkalmas már a szüretelésre. A kert-
ben a felszabadult helyeken kezdjük el az őszi 
talajmunkát. Most még aktuális a sóska és a 
spenót vetése. Időszerű az ősziszerű konténe-
res szamóca telepítése is. Telepítés előtt a talajt 
szerves anyaggal szórjuk meg és morzsalé-
kosra műveljük. A halványító zellert szedjük 
fel, pincébe, verembe szorosan egymás mellett 
tároljuk. Levélnyelei egész télen fogyasztha-
tok, spárga módjára salátaként. 

A burgonyát (amennyiben még nem tettük 
meg), száraz időben szedjük fel. A nedves 
burgonyát nem tudjuk megfelelően tárolni, a 
kórokozók könnyebben szaporodnak rajta. A 
felszedett burgonya területéről távolítsuk el a 
fertőzött növénymaradványokat, majd azt, az 
ősz folyamán ássuk fel. Megkezdhetjük a pet-
rezselyem és pasztinák felszedését is, a hónap 
második felében ugyanezt végezzük el a 
póréhagymával is. A téli tárolásra szánt céklát 
szintén betakaríthatjuk. Csak a szív leveleket 
hagyjuk a megtisztított gumókon. Az áttelelő 
saláta palántáit már ültessük ki, sekély, kelet 
nyugati irányú barázdákba, hússzor húszas 
kötésben. 

A hónapos retek gumóit is szedjük fel, 
mielőtt megpudvásodnak. Szabad földben 
októberbe ültethetjük ki 40x40-es kötésbe 

a diósviszlói tájfajtájú  fejessalátát. Noha, a 
zeller néhány fokos fagyot elvisel, most már 
szedjük fel, lombját, a szívlevelek kivételével 
távolítsuk el. 

Az október hónap nagyon fontos a fűszer-
növények szárítása szempontjából. Kiváló 
őrleményt tudunk készíteni a következő 
növényekből: tárkony, rozmaring, bazsali-
kom, petrezselyem, zeller, lestyán. Kiváló 
fűszerkeveréket kapunk a petrezselyem, 
zeller, lestyán keverékéből, ezt általában 
zöldvarázsként szokták hívni. 

Az ősz folyamán a termőterület szerves 
anyag ellátás céljából, érett szarvasmarha 
trágya kijuttatását ajánlom, ezzel tudjuk biz-
tosítani a következő év növényeinek tápanyag 
ellátását, és a bőséges termést. 

Növényvédelmi tippek Kiss Balázs 
növényorvostól

Bár már az ősz dereka fele haladunk, még 
van növényvédelmi teendő a kiskertben. Ha 
még fent van az uborka és a cukkini, tök-
félék még teremnek, látható a lisztharmat, 
fehérpenész, szürkepenész jelenléte, ami a 
párás, nappal meleg idő következtében csak 
erősödik. Ez a termést már nem károsítja, de 
ha szükségesnek látjuk Thiovit Jet /vagy más 
kéntartalmú készítménnyel vagy Amistar-al 
védekezhetünk. Szinte minden növényen, 
bokron jelen vannak a poloskalárvák, mely 
ellen folyamatosan védekezni kell /Decis, 
Coragen, Mospilan/.

Dísznövényeink nagy része még kint lesz 
pár hetet, balkonnövényeink is még virítanak, 
így a levéltetvek elleni védekezés még aktuá-
lis. /Vektafid, Mospilan/.

Paradicsom, paprika növényeinken megfi-
gyelhető a különböző lepkefajok hernyóinak 
jelenléte a termésben. A folyamatos szedés 
miatt permetezést már nem javaslok, de pró-
báljuk meg a beérett termést azonnal beta-
karítani, mert az érett, már édes termésben 
nagyobb eséllyel találunk kártevőt. Védekez-
hetünk azért Karate készítménnyel, de keze-
lés után paprikát 5, paradicsomot 3 napig ne 
szedjünk.

A már „üres” szőlőtőkéket és gyümölcsfá-
kat érdemes „lemosni”, amíg a lomb a fán 
van /Nevikén, Rézhidroxid, Thiovit Jet, 
Bordóilé+Kén/. Az elhalt, elpusztult növé-
nyi részeket mindig távolítsuk el minden 
növényről.

A Kertbarát Kör következő programját októ-
ber 11-én 17 órai kezdettel tartja a Községháza 
nagytermében. A program középpontjában az 
őszi kertmunkák, a dísznövények gondozása, 
teleltetése, valamint a csemeték ültetésének 
fortélyai lesznek. A fenti témákról az előadást 
Czuppon Ferenc tartja. Az előadások tartalma 
Facebook oldalunkon is elérhető lesz.

Mindenkinek jó kertészkedést kívánunk!

A X. Burgonyanapon tartotta a Kertbarát kör a szokásos kerti kosármustráját. Az idei alkalommal 24 kosár készült a megmérettetésre.
(fotó: Finta Maya)
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Településünkön a következő, őszi zöldhul-
ladék szállítás időpontja: 2021. november 15. 
(hétfő)

A falevél és a levágott fű csak 100 % 
lebomló PLA jelzésű (növényi keményítő-
ből előállított) zsákban helyezhető ki, köz-
vetlenül a szállítási nap előtt!

A szállítást megelőzően jóval korábban 
kihelyezett zsákok az eső következtében 
lebomlanak. 

Maximum 25 kg/zsák súlyhatárig, az 1 
méternél nem hosszabb ág- és fanyesedéket 
kötegelve ingyenesen elszállítja a közszolgál-
tató. 

A hulladékszállító cég az ömlesztett, nem 
megfelelően kihelyezett ágnyesedéket és 
a nem lebomló zsákban kihelyezett zöld-
hulladékot nem szállítja el. A zöldhulla-
dék-szállítást csak magánszemélyek vehetik 
igénybe.

A megfelelő zsákok lakókörnyezetünkben 
az alábbi üzletekben vásárolhatók meg: 

Motyó Diszkont,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 48.
Rózsahegyi Kft,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 95.
Szita-Pack Kft.,
Keszthely, Tapolcai út 102.

A fentieken kívül bármilyen forgalomban 
lévő, 100 %-ban biológiailag lebomló (PLA 
jelzésű) zsák használható.

A lomtalanítás 2021. november 08-án 
(hétfő) lesz. Ezen a napon történik a lim-lom 
holmik (bútorok, berendezési tárgy, eszköz, 
hordó, kerti garnitúra, szőnyeg, maximum 4 
db gumiabroncs). Nem kerül elszállításra a 
veszélyes hulladék (festék, festékes doboz, 
vegyszeres doboz, hígító pala, akkumulátor), 

építési törmelék, elektronikai hulladék, ruha-
nemű szelektív hulladék. Kérjük a lakosokat, 
hogy a hulladékot csak előző nap helyezzék 
ki. A lomtalanítás csak magánszemélyekre 
vonatkozik, vállalkozásoknak külön szerző-
dést kell kötniük.

2021. november 08-án (hétfő) Önkor-
mányzatunk vasgyűjtést szervez, melynek 
bevételét az iskola és óvoda támogatására, 
fejlesztésére fordítjuk. Kérjük a lakosokat, 
hogy a vashulladékot ne helyezzék ki az 
utcára, az önkormányzat dolgozói felke-
resik Önöket, és kizárólag részükre adják 
át a feleslegessé vált vashulladékot. Akinek 
felesleges vashulladéka van, az jelezze a 
Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Cso-
portjánál legkésőbb 2021. november 05-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 ház-
tartásában összegyűlt e- hulladékát.

Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2021. novem-
ber 8. (hétfő) 8:00-16:00-ig

Az e- hulladékgyűjtés telepített gyűjtő-
helye: Gyenesdiás Hunyadi utcai parkoló 
(temető mellett)

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Autómentes nap az óvodában

Több éves hagyomány óvodánkban, hogy 
minden év szeptember 22-én, az Autómen-
tes napon, kerékpáros ügyességi próbát szer-
vezünk a gyerekeknek.

Kis óvodásaink nagy izgalommal és kellő 
lelkesedéssel készültek a nagy napra.  Szep-
tember 22-én a reggeli órákban már lezártuk 
az óvoda utcáját / Bartók Béla utca/ az autós 
forgalom elől. Ebben nagy segítségünkre volt 
a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 2 tagja, 
akik minden évben aktívan tevékenykednek a 
rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság munka-
társa, a gyerekek által is közkedvelt Norbi 
bácsi / Dongó Norbert Főtörzsőrmester /
állandó segítője rendezvényünknek. Forgalmi 
táblákból, jelzőlámpákból kerékpáros ügyes-
ségi pályát épített az úttesten, szakaszonként 
nehezítve a haladást. Figyelni kellett a gye-
rekeknek sokféle akadályra, lámpa színére, 
gyalogos átkelőhelyen való szabályos átha-
ladásra. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek 
minél hamarabb megismerkedjenek a bizton-
ságos kerékpáros közlekedés szabályaival, 

valamint ösztönözzük őket kerékpár / roller, 
futóbicikli/ gyakori használatára. Tudatosítani 
szeretnénk bennük az autómentes közlekedés 
fontosságát, hasznosságát, valamint ismer-
tetni velük, hogy környezetünket is óvhatjuk 
e közlekedési eszközök használatával.

Sikeres programunk megvalósítását intéz-
ményünk minden dolgozójának és segítőink-
nek is köszönjük! 

Jezerniczki Andrea  
óvodapedagógus

Zene világnapja az óvodában

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meg-
ünnepeltük az óvodában a Zene Világnapját. 
A meghívott vendégeink Kőhalmi Ágnes 
és Kőhalmi Balázs voltak, akik most is 
egy csodálatos, játékos, interaktív zenés 
műsorral varázsolták el a gyerekeket. 
Boldogan játszottak, énekeltek velük együtt. 
Megismerhettünk különleges hangszereket, 
meséket, dalokat, mondókákat. Utánoztuk az 
eső, a szél hangját és ez nagy örömmel töl-
tötte el a gyerekeket. A hangverseny egy jól 
ismert dallal zárult.

Miért fektetünk nagy hangsúlyt a zenei 
nevelésre? Fontos célunk, hogy a gyermekek 
érdeklődjenek és szeressék a zenei tevékeny-

ségeket, hogy zenei anyanyelvük kialakulása 
elkezdődjön. Zenei képességük életkoruk-
nak megfelelő legyen. Váljon a mindennapi 
tevékenységük részévé a felnőtt minta után-
zása. Így a zene elősegíti a gyermekek sokol-
dalú, harmonikus fejlődését, személyiségük 
formálását. 

Somorjai Lívia
óvodapedagógus
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Közlekedési problémák

Sajnos településünkön, több helyen is soro-
zatos közlekedési szabályszegések történnek. 

Ezért felhívjuk a balesetveszélyek elhárítása 
miatt a lakosság figyelmét, hogy a

A lakó pihenő övezetben Lakó-pihenő öve-
zetbe csak a következő járművek hajthatnak 
be (nem teljes felsorolás)

a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat 

szállító személygépkocsi, a személygépkocsi 
kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett 
legnagyobb össztömegű gépkocsi, a beteg-
szállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros 
tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segéd-
motoros kerékpár, állati erővel vont jármű és 
kézikocsi, a kommunális szemét szállítására 
szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást 
végző legfeljebb 3500 kg megengedett leg-
nagyobb össztömegű tehergépkocsi, 

c) az ott lakók és oda költözők költöztetését 
végző tehergépkocsi, 

d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító 

tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
A lakó-pihenő övezetben járművel legfel-

jebb 20 km/óra sebességgel szabad közle-
kedni!

Az egyenrangú kereszteződésekben 
jobbkéz szabály érvényes, erre fokozottan 
figyeljenek!

Továbbá a település egész területén a 
sebességhatárok betartására kérjük foko-
zottan figyeljenek.

Elhanyagolt, gazos telkek

Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok 
figyelmét, hogy azok akik az általuk használt, 
illetve tulajdonát képező ingatlanukat nem 
művelik meg, nem tartják rendben, az ingat-
lanukat szükség szerint gyomtól, gaztól nem 
tisztítják meg, a 20 cm-es magasság elérését 
megelőzően rendszeresen nem kaszálják, 
továbbá az ingatlan előtti árkot, folyókát, 
csatornanyílást, átereszt nem tisztítják, 
megszüntetik, vagy a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását nem biztosítják, a beépített, illetve 
beépítetlen 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 állapotok 
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbe-

sítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató 
munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 
tulajdonosa köteles az ingatlant házszám-
táblával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezé-
séről, szükséges cseréjéről, megrongálódása 
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulaj-
donos saját költségén köteles gondoskodni. 
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen 
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon 
kell elhelyezni.

Kérjük, saját és mások érdekében is helyez-
zenek ki épületükre házszámtáblát!

Közvilágítás hibabejelentés! Amennyi-
ben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük 
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék! 
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

Szociális célú tüzelőanyag-
támogatás

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
2021. évben a szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó pályázatra tűzifa 
vásárlásához szükséges vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. 

Az önkormányzat a szociális tűzifa támo-
gatásra való jogosultság megállapításának 
szabályait a 10/2020.(IX:30.) önkormányzati 
rendeletében állapította meg. 

Az önkormányzati rendelet alapján szociális 
célú tűzifára az a személy jogosult:

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
375%-át (106 875 Ft-ot), egyedül élő, illetve 
gyermekét egyedül nevelő esetében a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 475%-át (135 375 Ft-ot). 

a háztartás fatüzelésre alkalmas berendezés-
sel rendelkezik.

A támogatást egy lakóingatlanra egy sze-
mély igényelheti, függetlenül a lakóingatlan-
ban élő személyek és háztartások számától.

A szociális célú tűzifa igénylésére vonat-
kozó kérelmet a Gyenesdiási Közös Önkor-
mányzati Hivatalban lehet benyújtani 2021. 
október 31. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A kérelemhez csatolni kell a háztartásban 
élők egy havi nettó jövedemigazolását. 

A kérelemhez szükséges nyomtatvány és 
bővebb tájékoztatás a Gyenesdiási Közös 
Önkormányzati Hivatalban kérhető illetve 
letölthető a https://www.gyenesdias.hu/hu/
kozseghaza-gyenesdias/ugyintezes/szocialis-
ugyek/szocialis-tuzifa-tamogatas weboldalról.

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi forduló

Pályázati felhívás

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az 
Innovációs és Technológiai Minisztériummal 
együttműködve a 2022. évre kiírja a 

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-

lyázat
„A” típusú pályázatát a felsőoktatási hallga-

tók számára és
„B” típusú pályázatát a felsőoktatási tanul-

mányokat megkezdeni kívánó fiatalok szá-
mára.

A pályázatot kizárólag az EPER-Bursa 
rendszerből kinyomtatott pályázati űrla-
pon, a pályázó által aláírva, egy példány-
ban, a kötelező mellékletekkel együtt lehet 
benyújtani a Gyenesdiási Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz. 

A pályázói regisztráció és a pályázat 
önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2021. november 5. (péntek)

A pályázati dokumentumok az alábbi 
linken elérhetőek: https://gyenesdias.hu/hu/
kozseghaza-gyenesdias/ugyintezes/szocialis-
ugyek/bursa-tamogatas

A pályázati kiírásról felvilágosítást telefo-
non, e-mailben vagy ügyfélfogadási időben 
személyesen Rajkiné Pintér Judit igazgatási 
ügyintéző nyújt. 

Elérhetőségek:
Telefon: + 36 83/312-737/214
E-mail: igazgatas@gyenesdias.hu
Cím: Gyenesdiási Közös Önkormányzati 

Hivatal 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
1. emelet 12-es szoba.

HIRDETMÉNY

Helyi Építési Szabályzat és településszerke-
zeti terv módosításáról

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2021. szeptember 29. 
napján megtartott testületi ülésén módosította 
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2018.
(XII.15.) önkormányzati rendeletét (a továb-
biakban: HÉSZ), valamint településszerkezeti 
tervét.

A Helyi Építési Szabályzat és településszer-
kezeti terv megtekinthető kinyomtatott for-
mában a hivatal/műszaki csoport irodájában, 
illetve a www.gyenesdias.hu/Községháza/
Önkormányzat/

Településrendezési eszközök menüpontban.

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://www.gyenesdias.hu/hu/kozseghaza-gyenesdias/ugyintezes/szocialis-ugyek/szocialis-tuzifa-tamogatas
https://www.gyenesdias.hu/hu/kozseghaza-gyenesdias/ugyintezes/szocialis-ugyek/szocialis-tuzifa-tamogatas
https://www.gyenesdias.hu/hu/kozseghaza-gyenesdias/ugyintezes/szocialis-ugyek/szocialis-tuzifa-tamogatas
mailto:igazgatas@gyenesdias.hu
http://www.gyenesdias.hu/Községháza/Önkormányzat/
http://www.gyenesdias.hu/Községháza/Önkormányzat/
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Átadták a Zala Megye Díszpolgára címet, valamint a megyei kitüntetettek díjait a Zala Megyei Közgyűlés szeptember 17-ei ünnepi ülésén, 
amelyen Novák Katalin miniszter is beszédet mondott. Ezúton is szívből gratulálunk a Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díj kitün-
tetettjének, a Kapernaum Szeretetotthonnak! A díjat Tencz Károly intézményvezető vette át. További jó egészséget és örömökben gazdag, 

sikeres munkát kívánunk az intézmény vezetőjének és valamennyi dolgozójának!

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2021. szeptember 
14-én rendkívüli ülést tartott.  

Az első napirendi pontban a Művelődési 
Ház napelemmel való ellátása tárgyában 
kiírt beszerzési eljárást a képviselő-testület 
eredményesnek nyilvánította, az ajánlatte-
vők közül az E.K. Energiaközpont Kft-t bízta 
meg a kivitelezéssel. A beruházás költségét 
(5.846.445 Ft) a 2021. évi költségvetés tarta-
lékalap terhére biztosította. 

A második napirend keretében a Balaton 
Fejlesztési Tanács által kiírt támogatási fel-
hívás alapján pályázat benyújtásáról döntött 
a testület „Zöldben látjuk a jövőt!  Innova-
tív zöldterület fejlesztés Gyenesdiáson a klí-
mavédelem érdekében” címmel. A projekt 
összköltsége 25.900.000 Ft, mely összegből 
9.065.000 Ft önerőt a képviselő-testület a 
2022. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület 2021. szeptember 
28-án tartotta következő soros ülését. Az 
első napirend keretében a Bakonyerdő Zrt. 
településen végzett fejlesztésekről szóló tájé-
koztatóját hallgatta meg a testület. Jagicza 
Attila főmérnök úr elmondta, a településen a 
Bakonyerdő Zrt. további fejlesztéseket tervez. 
Az újonnan megvásárolt területen mobilhá-

zakat szeretnének elhelyezni, ahol kerékpá-
rosoknak, vándortáboroknak biztosítanak 
helyet. Lesz a területen egy bringapont is. 
Nagy tervük a Lőtér fejlesztése, ahol a klub-
házat szeretnék felújítani. Szerves egységet 
szeretnének kialakítani a Nagymező, Lőtér és 
a Természet Háza között. A Nagymezőn kar-
dinális kérdés a parkolás rendszerének átala-
kítása. Az állatparkkal elkészültek, működik 
az elektronikus beléptető rendszer. Komoly 
kérdés még a Festetics-kilátó felújításának 
ügye, amely jelenleg biztonsági okokból le 
van zárva. Nagyon nehéz erre vállalkozót 
találni; jelenleg szerkezeti megerősítés és 
korlátcsere történik. 4-5 éven belül biztos, 
hogy újra kell építeni vagy le kell bontani. A 
kilátó 35-40 ezer látogatót vonz évente. 

Természet Háza Látogatóközpontban újdon-
ságként VR szoba nyílik. A VR technika vív-
mányának köszönhetően, egy különleges 
élményvilágon keresztül a „természet öle-
lésében” elnevezésű programban a Batsányi 
kilátó körpanorámáját és a Kis-Balaton vilá-
gát ismerhetik meg „testközelből” a látoga-
tók.

A második napirend keretében az Önkor-
mányzat 2021. I. félévi gazdálkodásának 
tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalta a 
képviselő-testület. Az Önkormányzat 2021. 
június 30-ai költségvetési bevételi (471.543 
e. Ft) valamint kiadási (575.347 e. Ft) telje-

süléseit vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy 
kiadásaink 103.804 e. Ft-tal meghaladták 
bevételeinket. Összevont mérlegünk összes 
teljesült bevétele (1.340.196 e. Ft) megha-
ladja a teljesült kiadások értékét (762.552 e. 
Ft) 577.644 e. Ft értékben. 

Tavalyi év (2020. év I. félév) ugyanezen idő-
szakában a költségvetési bevételek összege 
412.595 e. Ft, a kiadási oldal pedig 482.116 
e. Ft volt.

A 2020. évi költségvetési maradvány 
igénybevételére 689.435 e. Ft-ot tervezett 
Önkormányzatunk. A teljesülési összeg a 
beszámolóval egyezően 693.038 e. Ft-ra 
módosult. A számviteli elszámolás mind az 
Önkormányzat, mind Intézményei vonatko-
zásában megtörtént.

 A harmadik napirendi pontban Útterü-
let (Eperjes köz) önkormányzati tulajdonba 
fogadásáról döntött a képviselő-testület; a 
Gyenesdiás, 1157 hrsz-ú 1622 m2 nagyságú 
„saját használatú út” művelési ágú ingatlant 
tulajdonosai kérelmére térítésmentesen tulaj-
donába fogadta.

 A negyedik napirend keretében a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő 
csatlakozásról döntött a testület. 

 Az ötödik napirendi pontban a képviselő-
testület az Étkezde Szervezeti és Működési 
Szabályzatát hagyta jóvá. 

Fotó: Pezzetta Umberto /ZH/
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Hullámzó teljesítmény 
a bajnokságban

A megyei 1. osztályban szereplő felnőtt lab-
darúgó csapatunk 8 forduló után jelenleg 9 
ponttal a 10. helyen áll a 14 csapatos bajnok-
ságban. 7 lejátszott mérkőzésen 15 rúgott és 
21 kapott gól szerepel a csapat neve mellett. 
Utóbbi aggasztó lehet, hiszen ez meccsen-
kénti 3 kapott gólt jelent, ami amatőr futball 
ellenére is soknak számít. 

Lássuk, hogy hogyan is jött össze ez a 15 
rúgott és 21 kapott gól: 

A bajnokság első fordulójában rögtön a leg-
nagyobb esélyes Teskánd otthonába látogatott 
a Kinizsi, amelynek egy 6-0-ás megérdemelt 
hazai siker lett a vége. 

A második körben a Nemesapáti együttesét 
fogadtuk. Ez a mérkőzés egy 3-1-es nyögve-
nyelős gyenesi sikerrel zárult. 

Majd egy hét szünet után ismét hazai pályán 
léptek pályára a gyenesdiási labdarúgók és 
egy magabiztos 3-0-ás Zalalövő elleni győ-
zelemmel örvendeztették meg a kilátogató 
nézőket.

Ezt követően Zalakomárba utazott a csapat, 
ahol egy nagyon parázs mérkőzésen 5-3-as 
vereséget szenvedtünk. A 6. fordulóban a 
Szepetnek együttese látogatott Gyenesdiásra. 

Az összecsapás 5-1 lett a Kinizsi javára. 
A hetedik játéknapon egy andráshidai túra 
következett, amely 2:1-es vereséggel záró-
dott. A mérkőzés krónikájához hozzá tartozik, 
hogy rögtön az első félidőben 3 játékosunk is 
megsérült. Közülük Czafit sérülése bizonyult 
a legsúlyosabbnak, a következő fél évben 
nem számíthat rá a csapat. 

Andráshida után Zalaszentgrótra utazott 
a gyenesi csapat és szaladt bele egy súlyos 
6-0-ás vereségbe. 3 győzelem és 4 vereség 
tehát az eddigi mérleg. 

Érdekesség, hogy hazai pályán eddig hibát-
lan, vagyis összes mérkőzését megnyerte a 
csapat, míg idegenben még pontot sem szer-
zett. 

Ami a gólokat illeti eddig 8 játékos is beta-
lált az ellenfelek kapujába az alábbi elosz-
tásban: Ács és Tarnóczai 3-3 gólosak, Cséri, 
Pálfi és Czafit 2, míg Szőcze, Helter és Hegyi 
neve mellett 1 gól szerepel. 

Az ősz hátralevő részében a Kinizsinek 
lehetősége nyílik feljebb jutni a tabellán két 
okból is. Egyrészt jelenleg még nincsenek 
nagy pontkülönbségek a csapatok között. 
Másrészről több olyan ellenféllel mérkőzik 
meg a Kinizsi, akik néhány pontnyi távolság-
ban helyezkednek el tőlük a tabellán. 

A cél tehát adott: megnyerni a hátra lévő 
mérkőzéseket, ezzel pótolva az eddig elhul-
lajtott pontokat, és minél előkelőbb helyen 
zárni a félszezont! 

Várunk minden kedves Gyenesdiás szurko-
lót az őszi hajrában! 

Hajrá Gyenes! Hajrá Kinizsi!
Hegyi Zsolt

Asztalitenisz eredmények

Az NB III Nyugat-Dunántúl csoportjában 
szereplő Gyenesdiás ASE az elmúlt időszak-
ban egy veresége mellett három értékes győ-
zelmet szerzett.

Celldömölk VVSE IV. – Gyenesdiás ASE 
13:5

Győztek: Móricz 2, Bontó 1, Kovács R. 1, és 
a Bontó - Kovács R. páros.

A nagyhatalomnak számító Celldömölk 
ellen tisztességgel helytállt a Gyenes.

Gyenesdiás ASE - Győri Elektromos VSK 
III. 10:8.

Győztek: Bontó 3, Kovács R. 3, Móricz 3, és 
a Móricz - Szollár páros.

Az első győzelem szoros küzdelemben szü-
letett.

SZAK Sportiskola II. – Gyenesdiás ASE 
8:10

Győztek: Bontó 3, Móricz 3, Kovács R. 2, 
és a Kovács - Bontó és a Móricz G. - Móricz 
M. párosok.

A jó erőkből álló, fiatalokat is felvonultató 
Szombathely ellen megérdemelt győzelem 
született.

Gyenesdiási ASE - Győr Club Aréna 10:8
Győztek: Bontó 3, Kovács Renátó 3, Móricz 

Gábor 2, Móricz Marcell 1, valamint a 
Kovács Renátó-Bontó páros. Nagyon értékes 
győzelem a jó erőkből álló Győr ellen. Követ-
kezik Sopron.

 A hatodik napirendi pont keretében a Szo-
ciális célú tüzelőanyag-támogatás helyi sza-
bályairól szóló helyi rendelet módosítására 
került sor.  

A hetedik napirendi pontban a Település-
rendezési eszközök módosításáról, valamint a 
Helyi Építési Szabályzat módosításáról dön-
tött a képviselő-testület. 

Egyebekben a képviselő-testület döntött:
Gyenesdiási Lovassport Egyesület terület-

bérleti kérelméről,

Általános iskolai felvételi körzet megállapí-
tásához szükséges önkormányzati állásfogla-
lás kialakításáról.

Költségvetésben nem tervezett kiadások 
jóváhagyásáról (Gyenesdiási Bölcsőde és 
Óvoda főelosztó felújítása bruttó 381. 000 
Ft, Kárpáti korzó csatlakozók bővítése 1 db 
elosztó szekrény telepítés bruttó 240.000 Ft, 
kéziszerszámok beszerzése bruttó 500.000 Ft),

Gyenesi Horgásztanya Területbérleti Szer-
ződés jóváhagyásáról. 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2021. október 26-án, 18:00 órai kezdettel 
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Tájékoztató a gazdálkodás ¾ évi tapasz-
talatairól

2.) Beszámoló az idegenforgalmi idény 
tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület beszámolója

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

Benke Sándorra emlékezünk!
Szombaton került megrendezésre a 

Kinizsi SK Gyenesdiás – Lenti TE SE 
4-1 –es hazai győzelemmel végződött 
labdarúgó mérkőzés. A találkozó egy 
perces gyászszünettel kezdődött a csapat 
közelmúltban elhunyt törzsszurkolója a 
néhai Benke Sándor emlékére. Egyénisé-
gével, állandó jelenlétével meghatározta 
a hazai mérkőzések hangulatát. Jellegze-
tes megszólalásait ezután nélkülöznünk 
kell, hiányozni fognak rigmusai. Nem 
feledjük csupa szív emberségét és barát-
ságát, amivel megajándékozott minden 
sportolót és szurkolót.
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Lakásfelújítás 3+1 tipp: 
így csináld okosan!

Mindenki szép és kényelmes otthonban sze-
retne élni. A klímaváltozás idején ugyanakkor 
házunknak/lakásunknak az optikai szempon-
tokon túl energiahatékonynak is kell lennie. 

A hazai teljes energiafelhasználás 1/3-t 
teszi ki a háztartások energiaigénye. A fosz-
szilis energiaforrások használata tönkreteszi a 
klímánkat, ezért előbb takarékoskodni kell a 
gázzal, szénnel, majd teljesen ki is kell vál-
tani ezeket tiszta energiákkal. A legtisztább 
energia a fel nem használt energia! Ha az 
ingatlanunk felújítása/építése során hatékony 
szigetelés, jó nyílászárók és korszerű gépészet 
kerül kiépítésre, az energiaigényünk kicsi, az 
otthonunk energiatakarékos lesz. A beruhá-
zási költségek ekkor magasabbak lesznek, ám 
a közhiedelemmel ellentétben egy korszerű 
és egy korszerűtlenül felújított hasonló adott-
ságú ingatlan között ma már viszonylag kicsi 
a különbség. Az energiahatékonyságra fordí-
tott befektetések ugyanakkor az évek során 
garantáltan megtérülnek!

A KEHOP-5.4.1-16-2016-00464 azonosító 
számú projekt keretében három egyszerű 
lépésben mutatjuk be, hogy hogyan lehet 
energiatakarékos és alacsony rezsiköltségű az 
otthona: 

Hőszigetelés és nyílászárócsere

A házak a hőt 25-30 %-ban a födémen/
tetőn, 25-30 %-ban a falakon, 25 %-ban a 
külső nyílászáró-
kon és 15 %-ban a 
padlón át veszítik 
el. A házunk ener-
giaigénye felére 
csökkenthető szi-
geteléssel és nyí-
lászáró cserével! 
Érdemes belegon-
dolni, hogy a jól 
szigetelt házban 
kisebb kazánra, 
kevesebb energiára lesz szükségünk a fűtés-
hez, miközben jelentősen javul a komfortér-
zet, és kívülről is látható a megújulás.

 
Milyen vastagságú szigetelőanyag kell a 

falakra? Amennyit az erre jogosult és hozzá-
értő energetikus szakember előír az energeti-
kai tanúsítványban! A leggyakrabban ma már 
14 cm vastagságú szigetelés alatt nem fogjuk 
elérni a kívánt eredményt. Fontos, hogy min-
denhol az energetikus által megadott vastag-
ságot használjunk, mert ha valahol spórolunk, 
ott hő szökik el, hőhíd alakul ki, penészedés 
jöhet létre. Szintén a penészedés, de a tér-
használat miatt is mindig kívülről szigetel-
jünk, kivéve a tetőtérben, a tető síkjában, ott 
is mindig szakszerűen, párazárás biztosítása 
mellett!

A nyílászárók esetén a mai követelmények 
csak 3 rétegű ablakokkal érhetők el. Az ablak-
cserét a szigeteléssel együtt kiviteleztessük, 
mivel a vastagabb szigetelés a párkányok 
méretének a növelésével, esetleg az ablakok 
síkjának áthelyezésével járhat.  Az ablakok 
esetén az üveg a legjobb szigetelésű, a tok a 
gyengébb, így erre figyelni kell a nyílászáró 
kiválasztásakor. A legjobb minőségű ablak se 
ér sokat, ha a beépítésnél légrések maradnak, 
esetleg csak purhabbal fújják ki azokat, így a 
beépítés szakszerűsége is kritikus pont!

A külső szigeteléssel párhuzamosan szük-
séges a déli és nyugati oldalakon a külső 
árnyékolók telepítése. A jó külső árnyékolás 
a direkt napsütést kizárja, de a szórt fényt 
beengedi, így a helyiségek világos maradnak, 
ugyanakkor kellemes hűvösek is. Ha a külső 
árnyékolást nem építjük ki, a direkt napsütés 
az üvegházhatás elve alapján felmelegíti a 
belső tereinket, falakat, amik nem tudnak éjjel 
visszahűlni. Árnyékolás nélkül déli-nyugati 
tájolásnál amit megtakarítunk a téli fűtés ener-
giaigényén, azt elhasználjuk klíma működte-

tésére, ami energiapazarló és a költségeinket 
is megemeli. Külső árnyékolás lehet egy jól 
elhelyezett fa is az ablakok előtt, amivel még 
a házunk környezetét is klimatizáljuk. A belső 
árnyékolás ugyanakkor nem elégséges, mivel 
ez csak a minket érő napfényt tompítja, de 
az árnyékoló felmelegedésével a belső terek, 
előbb utóbb pedig a falak is felmelegednek. 

Fűtéskorszerűsítés

Az energiaigény legnagyobb részét ottho-
nunk felfűtése teszi ki. Nem mindegy, hogy 
azt egy régi, 60 % alatti hatásfokú kazán, vagy 
egy korszerű, 85 % feletti teszi, ami esetleg 
már megújuló energiaforrásokkal működik. 

A fűtéskorszerűsítés első lépése az 1) pont, 
azaz az otthonunk hőigényének a csökken-
tése. A jól szigetelt terek felek akkora teljesít-
ményű kazánt igényelnek. 

A leszigetelt épületeben javasoljuk, hogy 
megújuló energiaforrásokat használó megol-
dást válasszanak. Ezzel nullára csökkenhet a 
CO2 kibocsátásunk, emellett teljesen nullára 
csökkenthető a rezsiköltségünk. A levegő-
vizes hőszivattyú környezetbarát, mert az 
energia nagy részét a környezetből (pl. 
levegő, víz, talaj) gyűjti össze, míg a mara-
dékot villamos energia biztosítja. Ezt napele-
mekkel megtermelve a teljes korábbi földgáz, 
esetleg kőszén igényünket teljesen ki tudja 
váltani, így pár év működés után a magasabb 
áruk is megtérül. 

A hőszivattyús rendszerek emellett nem csak 
a fűtés, de a hűtés és a meleg víz termelését is 
biztosítani tudják, így az elektromos bojlerek 
és a légkondicionáló készülékek kiváltását is 
megoldhatjuk vele. A hőleadó oldalon széles 
lehetőségek közül választhatunk. Egy hőszi-
getelés után akár a korszerűsítés előtti radiá-
torok is megtarthatóak lehetnek, de ideálisabb 
a padló-, fal- vagy éppen a mennyezet fűtés 
kiépítése. 

A napjainkban egyre gyakoribb elektro-
mos fűtőpanelek beépítése jóval olcsóbb, de 
ezt csak két esetben javasoljuk megfontolni: 
ha nagyon jól szigetelt házunk, lakásunk 
energiaigénye eleve kicsi és időszakosan 
tartózkodunk ott (pld nyaralók), illetve ha a 
fűtőpanelek villamos energia igényét napele-
mekkel elő tudjuk állítani és azt be is tudjuk 
tárolni. Ezek hiányában se valódi hálózati 
áram-, se költségmegtakarítást nem fogunk 
tudni realizálni.

Amennyiben a most legjobb megoldás-
ként ajánlható hőszivattyú beépítése átlépi 
a költségkeretünket, legalább a régi kazá-
nunk kondenzációs kazánra való cseréje 
szükséges. Csak ezzel akár 15-20 %-ban 
is csökkenthetjük földgáz igényünket és 
karbonlábnyomunkat. De ha tehetjük, válasz-
szuk a megújulókkal működő rendszereket. 

Megújuló energiaforrások – napelem, hőszi-
vattyú és társai
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A legtisztább, a fel nem használt ener-
gia után a második legtöbb fosszilis 
energiamegtakarítást a megújuló energiahor-
dozók használata jelenti. A szakszerű hőszi-
getelés és fűtéskorszerűsítés együtt legalább a 
harmadára, de akár a tizedére is lecsökkentheti 
az energiaigényünket.  A fennmaradó fosszilis 
energia szükségletünk ekkor már akár teljes 
mértékben is kiváltható megújulókkal. 

A fűtési rendszerek esetén az előbb ismerte-
tett hőszivattyús rendszerek számítanak a leg-
inkább ajánlható megújulós technológiának. 
Létezik ezeknek a talaj hőjére építő, hatéko-
nyabb rendszere is, és a javasolt levegő hőjét 
hasznosítók is. Szintén megújulónak számít 
a fatüzelés, különösen a nagy hatékonyságú 
faelgázosító, faapríték esetleg pellet kazánok, 
ám itt tudni kell, hogy az eltüzelt fa 30-80 éve 
megkötött CO2-t szabadít fel az égéskor, így 
a klímavédelmi célokat inkább csak hosszú 
távon szolgálja, kivéve az egyébként is kiter-
melésre kerülő (pld egészségügyi vágások, 
fahulladék, stb) faanyagra építő fűtés esetén. 

Napenergiából sosem fogyunk ki, ezt a nem-, 
vagy csak feltételekkel megújuló energiafor-
rásokkal szemben hosszú távon használhat-
juk rendszereink működtetésére. Előállítható 
belőle hő (napkollektorokkal) és elektromos 
áram is (napelemekkel), amikkel ma már 100 
%-ban ki tudjuk váltani a korábbi fosszilis 
energiahordozók használatát. A napenergia 
használata során se a környezetet, se az emberi 

egészséget sem terheli semmi, kibocsátása csak 
az előállításának és a jövőbeli felszámolásának 
van, de ez nem több, mint a hagyományosnak 
tekinthető fosszilis energiahordozókra kitalált 
technológiáké. További érvek szólnak a telepí-
tése mellett, hogy az egyszeri költséget jelent, 
és belátható időn belül megtérül a beruhá-
zásra fordított összeg, az áramszámla jelentős 
csökkenésével számolhatunk, illetve emeli az 
ingatlan értékét.

Napelemmel a hőszivattyús fűtés, az elekt-
romos fűtőpanelek, a melegvíz bojlerek és 
a világítás villamos energia igénye is kielé-
gíthető, a gépeink egyre növekvő villamos 
energia igénye mellett. Egy átlagos család 
számára egy 4-5 kW-os rendszer által meg-
termelt 4400-5500 kWh elégséges. Egy vil-
lanybojler átlagos éves fogyasztása általában 
1 kW további teljesítménnyel váltható ki. Ha 

hőszivattyús rendszert vagy elektromos pane-
leket építünk ki, azok további napelemeket 
igényelnek, a ház méretétől, a tető tájolásától 
függően. 

+ 1 tipp – állami támogatások a beruhá-
zásokhoz

Nem elhanyagolható szempont, hogy a fent 
említett, energiahatékony rendszerek kiépíté-
sének költségeit különböző mértékben támo-
gatja az állam is:

100% támogatású lakossági napelem, nyí-
lászáró és fűtés-korszerűsítési pályázat jele-
nik meg a napokban!

50%-os lakás felújítási támogatás érhető el 
6 millió Ft kiadásig, akár teljes mértékben 
az energiatakarékosságot szolgáló beruházá-
sokra;

de a CSOK is felhasználható napelemre és 
szigetelésre is.

Ne feledjük! A jól szigetelt, korszerű otthon 
nem csak szép és komfortos, de a fosszilis 
energiamegtakarítások révén megtérül 
a beruházásunk és 
hozzájárulunk 
a klímaváltozás 
elleni küzde- 
lemhez!



Gyenesdiási Híradó2021. október - 14 -

VERANSTALTUNGEN UND 
PROGRAMME IM OKTOBER 

UND NOVEMBER

Jeder ist herzlich willkommen!

Freitag, 15. Oktober um 18 Uhr: Im 
großen Saal des Gemeindehauses wird die 
Ausstellung des Bildhauers Gábor Lénárd 
eröffnet.

Donnerstag, 21. Oktober um 18 Uhr: Im 
großen Saal des Gemeindehauses lädt Tamás 
Kiss zu seinem 2. Vortragsabend zum Thema 
„Jubiläumskomponisten“ ein.

Freitag, 22. Oktober um 17 Uhr: 
Feierliches Gedenken im Heldengarten an die 
Helden des Unabhängigkeitskrieges und der 
Revolution von 1956.

Freitag, 12. Nobember um 18 Uhr: 
„Plauder-Party” im großen Saal des 
Gemeindehauses. Diesmal ist die 
Schauspielerin und Sängerin Franciska Törő-
csik zu Gast, mit der der Gastgeber lässig und 
locker über das Leben, die Kunst und die Welt 
hinter den Kulissen spricht.

Samstag, 13. November von 13.00 – 17.00 
Uhr auf dem Markt: 

Festlicher Nachmittag zum Martinstag
Programm:
13.00:  Laternenmarsch und Vorführung der 

Gemeinde-Kinder
(Treffen in der Diáser Kirche um 12.30 Uhr)
13.15:  Begrüßung und Eröffnung des 

festlichen Nachmittags
13.45:  Vorführung der Schmetterlings- und 

Sonnenstrahlgruppen des Kindergartens
14.15:  Auftritt örtlicher Gruppen: 

Gyenesdiáser Volksliederkreis, 
Männerchor „Dalárda„ und Gyenesdiáser 
Volkstanzensemble

ab ca. 15.30: Konzert- und Tanzhaus mit 
dem Re-Folk Orchester

Speisenangebot während der gesamten 
Programmdauer: Gänse- und Enten-
Spezialitäten des BBQ-Kings Tamás Németh 
vom Strandgrill „Küche 2.0”

Getränke von Marktverkäufern (wird 
voraussichtlich mit Glühwein ergänzt).

Gänsegerichte können vor Ort schon ab 
8:00 Uhr genossen werden. Das wird mal ein 
herzhaftes Frühstück!

Programmänderungen behalten wir uns vor!
Bei schlechtem Wetter findet das 

Bühnenprogramm nicht statt. Die 
Gänsegerichte können aber mitgenommen 
werden.

Donnerstag, 18. November um 18 Uhr im 
Ligetplex-Kino (Liget Plaza): 

Ungarische Filmtage - „Ungarische 
Leidenschaft” Filmvorführung und 
Publikumstreffen mit dem Schauspieler 
Károly Eperjes, Protagonist des Films, der 
mit dem Kossuth-Preis ausgezeichnet wurde.

GEMEINDENACHRICHTEN

Grün- und Gartenabfälle im Herbst (nur 
für Privathaushalte)

Der nächste Abholtermin für Herbstgrün, 
Blätter und Zweige in unserer Siedlung ist 
am Montag, 15. November.

Die gebündelten Zweige bis max. 1 Meter 
sowie Blätter und Gras in biologisch abbau-
baren Säcken bis max. 25 kg müssen recht-
zeitig vor Ihrem Grundstück bereit liegen, 
dürfen aber nicht zu früh dort platziert 
werden, weil die Beutel durch Regen abge-
baut werden, so dass sie vom Dienstleister 
nicht mehr entfernt werden können.

ACHTUNG: Unser öffentlicher Müllent-
sorger darf Blätter und geschnittenes Gras 
nur noch in biologisch abbaubaren Beuteln 
unentgeltlich abtransportieren. Jeder im 
Umlauf befindliche abbaubare Beutel kann 
verwendet werden. Die Firma transportiert 
keine Schüttgüter, sperrige Güter und lose 
Grünabfälle, die in einem nicht abbaubaren 
Beutel entsorgt werden! Die passenden 
Beutel/Säcke sind erhältlich:

- Motyó Diszkont,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 48.
- Rózsahegyi Kft,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 95.
- Szita-Pack Kft.,
Keszthely, Tapolcai út 102.

Sperrmüll 

Am Montag, 8. November wird Sperrmüll 
(Möbel, Einrichtungsgegenstände, Utensilien, 
Fässer, Gartenmöbel, Teppiche, bis zu 4 
Reifen pro Jahr) abgeholt. 

Gefährliche Abfälle (Farben, Farbdosen, 
Chemikalien, Verdünnungen, Batterien), 
Bauschutt, Elektronikschrott 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 von 1.500 Ft wird er dort abge-
holt. 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 Kin-
dergartens und der Schule findet auch am 
Montag, 8. November statt. Bitte den Eisen-
abfall nicht an die Straße legen, sondern nur 
den Mitarbeitern des Gemeindeamtes über-
geben. Wenn Sie Eisenabfall haben, melden 
Sie dies bitte bis 5. November im Bürger-
meisteramt: persönlich im EG bei der Tech-
nischen Gruppe oder Telefonnummer 516-00. 
Das technische Personal wird sich mit Ihnen 
in Verbindung setzen, um den Eisenschrott 
persönlich bei Ihnen abzuholen.

Elektro-/Elektronik-Schrott
Die Gemeinde organisiert in diesem 

Jahr am Montag, 8. November von 8 
– 16 Uhr eine Sammlung von Elektro- 
und Elektronikaltgeräten (alte Fernseher, 
Haushaltsgeräte, Computer), bei der die 
Gyenesdiáser Einwohner ihren Elektroschrott 
kostenlos entsorgen können. Dafür wird 
ein Container auf dem Parkplatz neben der 
Kirche in der Hunyadi Straße aufgestellt. 
Beim Laden wird Hilfe gewährt. 

Csendes megemlékezés és főhajtás október 6-án, a 13 aradi vértanú kivégzése, s vele a 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbe 
fojtásának szomorú évfordulója alkalmából.
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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.

ŐSZI GARÁZSVÁSÁR
Akár klasszikus vagy modern a stílusa, egyedi, márkás 

ruhákkal gazdagíthatja gardróbját töredék áron.

Női ruhák, báli ruha, blúzok, kosztümök S/M méretben.

Gyerek korcsolya, nadrág, ruha 150/160-as méretben. 
Ha érdekli kérem hívjon mob.sz.: 0670/593 2276
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Ligetplex Cinema 
Gyenesdiás
A NYUGAT-BALATON 

LEGMODERNEBB MOZIJA!

Két terem, kényelmes, széles székek, 
hatalmas vásznak!

Modern, csúcsminőségű 
vetítőgép és hangtechnika!

3D-s filmek!
Színes kínálattal ellátott büfé!

Közönségtalálkozók, exkluzív 
bemutatók!

Igény szerint csoportok számára 
különleges vetítések!

X-BOX terem!

Gyere gyenesi moziba!
Mert a filmnézés közösségben 

igazán jó!

Információk: +36308651404
ligetplex@gmail.com 

Érdeklődni személyesen a 
vonyarcvashegyi kőkereskedésben.

YELLOWSTONE KŐKERESKEDÉS 
Vonyarcvashegy Fő út 19.

            A helyi terméknek mindig szezonja van!

 SZEZON KOSÁR    bevásárló közösség

www.szezonkosar.hu

egészséges, helyi élelmiszerek

közvetlenül a termelőtől

Szezon

őszi
Bevásárlónap
Helyi termék vásár

2021.10.29.

17 órától termelők bemutatkozása, kóstolás, vásárlás

ellenőrzött termékek

Borkóstoló
18:00 órától 

Tökfaragás17:00 órától
Helyszín: Piac

mailto:ligetplex@gmail.com
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Keszthelyről: frissen fejt teljes értékű tehéntej 

magyar tarka tehenektől 199 Ft/l
Zalaistvándról: kézműves tejtermékek nagy választéka

Dabroncról: friss tojás, hagyományos takarmányozással

Keszthelyről: fagyasztott zalai kézműves dödölle és házi nyújtott rétesek

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

Trafikban folyóborok nagy választéka. 
VEGYEN HAZAIT! EGÉSZSÉGÉRE!

Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-14.00, vasárnap: 6.00-12.00

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

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

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

INGYENES INGYENES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS 
SZAKTANÁCSADÁS SZAKTANÁCSADÁS 

EGÉSZ OKTÓBERBEN!EGÉSZ OKTÓBERBEN!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!


