
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2021. szeptember XXXII. évfolyam, 9. szám 
Megjelenik: szeptember 17-én

Programajánló
2021. szeptember 17. péntek 18 óra 

Vad és vadászat – Kollektív kiállítás 
Helyszín: Községháza

2021. szeptember 18. 12 órától 
VIII. Gyenesdiási Burgonya Nap 
Burgonyavásár, főzőverseny, koncert, 
családi játszóház 
Helyszín: Piac

2021. szeptember 23. 18 óra 
Ligetplex Filmnapok 2. este 
Enyedi Ildikó: A feleségem története 
Filmvetítés, majd online 
közönségtalálkozó a vásznon keresztül 
a rendezőnővel 
(Részletek a Facebook-on!) 
Helyszín: Ligetplex Mozi, Gyenesdiás

2021. szeptember 24. péntek, 18 óra 
Manófüvek - gyógynövényes 
családmesék 
Wágenhoferné Pohl Magdolna 
könyvének műsoros bemutatója 
Helyszín: Községháza nagyterme

2021. szeptember 30. csütörtök, 18 óra 
Évfordulós zeneszerzők 
Kiss Tamás előadása a Zene Világnapja 
előestéjén 
Helyszín: Községháza nagyterme

2021. október 6. 18 óra 
Csendes megemlékezés az aradi 
vértanúkról 
Helyszín: Hősök kertje

2021. október 7. csütörtök, 19 óra 
„Traccsparti” 
Vendég: Lovasi András 
Helyszín: Községháza nagyterme

A szervezők a programváltoztatás jogát 
fenntartják! 

További információ: +36301349105  
gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 9.

A Diós nevű települések találkozóját a For-
rásvíz Természetbarát Egyesület ötlete alap-
ján Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere 
kezdeményezte. Ezzel új ünnepet, hagyo-
mányt teremtve, azon települések lakóinak, 
akik nevében a „dió” szó előfordul. Először 
2007-ben hat település Diósd, Diósgyőr, 
Dióskál, Diósviszló, Diósjenő és Gyenes-
diás részvételével került sor a találko-
zóra. A programba azóta már határon 
túli települések is meghívásra kerültek, 
Felvidékről Diósförgepatony, Dél-vidék-
ről Zentagunaras (Új Diós), Erdélyből 
Bihardiószeg. A rendezvény elsősorban a 
települések kapcsolatainak erősítését szol-
gálja, a fő célja a magyar hagyományok 
ápolása, a tájegységek gasztronómiai külön-
legességeinknek a megismerése, de legfőkép-
pen a magyarságunk őrzése. 

2019-ig minden esztendőben megrende-
zésre kerülő találkozón a részt vevő települé-
sek között szoros barátság alakult ki. Minden 
évben más város, község adott helyszínt az 
eseménynek, vándortalálkozóról lévén szó. 
A találkozó alkalmával a polgármesterek 
döntik el, hogy hová gurul tovább a dió, ki 
lesz a következő év házigazdája. A 2020-as 
évben a pandémia miatt a rendezvény sajnos 
elmaradt, amelynek Gyenesdiás lett volna a 
házigazdája. Az idei évben a kezdeti bizony-
talanságot követően nagy örömünkre sikere-
sen megrendezésre került településünkön a 

találkozó, melyen összesen 9 település kép-
viselte magát, többek között a határon túli 
települések is. A programnak a Kárpáti korzó 
adott otthont, ahova az országhatárokon innen 
és túlról, körülbelül 400 vendég és résztvevő 
érkezett.

A rendezvényt nagy készülődés, izgalom 
előzte meg, Gyenesdiás vendégfogadásból, 
vendégszeretetből – úgy érzem – jelesre vizs-
gázott.

Diós Települések XIV. Országos és 
XI. Nemzetközi Találkozója

2021. augusztus 28. – Gyenesdiás

folytatás a 2. oldalon

A Diós települések polgármesterei az ünnepélyes megnyitón, köszöntőt mond A Diós települések polgármesterei az ünnepélyes megnyitón, köszöntőt mond 
Manninger Jenő, országgyűlési képviselőManninger Jenő, országgyűlési képviselő

2022-ben Zentagunaras lesz a 2022-ben Zentagunaras lesz a 
házigazdája a rendezvénynek. házigazdája a rendezvénynek. 

Fekecs József, Zentagunaras polgár-Fekecs József, Zentagunaras polgár-
mestere vette át a „guruló diót”.mestere vette át a „guruló diót”.
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A helyi - Keresztes József és Vaga Irma 
vezette - főzőcsapataink főztjei az utolsó 
kanálig elfogytak, hálás köszönet az egész 
napos odaadásukért, szolgálatukért! 

A megnyitó kitűnő időjárási körülmények 
között kezdődött, ahol először Gál Lajos pol-
gármester, majd Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő és Lombard Gábor a Balatoni 
Szövetség elnöke köszöntötte a településeket.  

A résztvevők Isten áldásában is részesültek, 
településünk fiatal diakónusának jóvoltából, 
hálás köszönet érte Tüttő Ágostonnak.

A kulturális program Gyenesdiás színvo-
nalas műsorával kezdődött, ahol fellépett a 
Népdalkör, a Dalárda, a Néptáncegyüttes 
és a Nyugdíjas Klub. Köszönjük nekik is, 
hogy Gyenesdiás bemutatkozását szebbé 
varázsolták.

A finom ebédet követően a színpadon a többi 
település rövid bemutatkozása és műsora 
következett.

Közben kora délután a kikötőben a jelen 
lévő települések polgármesterei ünnepélyes 
keretek között felkötötték a városukat, falu-
jukat jelző nemzeti színű szalagokat, az első 
Diós találkozón ültetett diófájára.

A szokásos Diós Sütemények versenye is 
hozta a várt sikert, közel 50 féle sütemény 
érkezett, melyek közül a lelkes zsűri is nehe-

zen tudott választani. Végül az eredményt 
a zsűri elnöke, Komáromy Béla olvasta fel 
a nagyközönségnek, ahol arany és kiemelt 
arany díjazások születtek. Köszönjük az 
egész napos segítő munkát Komáromy Bélá-
nak és segítőinek!

A találkozó egyik záró momentuma a 
„hova gurul a dió” program volt, melyet 
a polgármesterek közös megvitatás 
után döntöttek el. Az eredményt, hogy 
Zentagunarasra gurul tovább a dió, nagy 
örömmel fogadta mindenki. A telepü-
lés polgármestere, Fekecs József boldogan 
fogadta a gratulációkat, és szeretettel adta át 
szóban a jövő évi szívélyes meghívást telepü-
lésükre, a következő Diós Települések Nem-

zetközi Találkozójára. A remek hangulatú 
programot este egy könnyűzenei koncerttel 
zártuk, ahol a másnapra is maradt települé-
sek résztvevői kicsi lazítással búcsúzhattak a 
nap fáradalmaitól.

Vasárnapra még egy szép program várt a 
vendégekre, egy balatoni hajózásra indulhat-
tak a keszthelyi mólóról.  

Zárszóul elmondhatjuk, hogy egy igazán jól 
sikerült, baráti hangulatú találkozó részesei 
lehettünk, ahonnan mindenki boldogan, elé-
gedetten távozott. 

Ezúton köszönjük még egyszer a segítséget 
mindenkinek!

Mészáros Krisztina
programszervező

Fennállásának 60. évfordulóját 
ünnepelte a Gyenesdiási 
Nőklub, Nyugdíjasklub

Szeptember 11-én, a Községháza nagy-
termében tartott ünnepségen Gál Lajos pol-
gármester köszöntötte a vendégeket, a 60. 
jubileumát ünneplő közösséget, a klub veze-
tőjét, Tánczosné Marika nénit, az alapítókat 
és a klub tagjait. Beszédében megjelent a 
múlt, a jelen és a jövő is.

Az idén 680 éves Gyenesdiás ismét vissza-
emlékezik, megáll egy pillanatra és ünne-
pel, hiszen immáron 60 éve járnak össze a 
gyenesdiási asszonyok és nyugdíjasok az 
akkori és a mostani kultúra házába. Igazán 
büszkék vagyunk e közösségre, amit peda-
gógus közösség indított útjára a helyi szülők 
bevonásával.

Több pedagógus került a településre, akik 
fontosnak tartották, hogy a szülőkkel köz-
vetlen kapcsolatba kerüljenek, így lett az 
első klubvezető Szijártó Endréné pedagógus, 
majd őt követte Lakics Imréné, később Pethő 
Ernőné, rövidebb ideig Tüttő Jánosné és már 
15 éve Tánczos Lászlóné, Marika vezeti a 
nyugdíjasklubot. Néhai Kopfmann Terus néni 
nevét is ki kell emelni, hiszen ő gyűjtötte 
össze az első közösségeket, és indulhatott 
be a nőklub élet és a kézimunka szakkör is, 
1961-ben.

Napjainkban még további kihívások és fel-
adatok várnak a klub tagjaira, hiszen át kell 
adni tapasztalataikat a mai fiataloknak, ezzel 
is segítve községünk további stabilitását, fej-
lődését. A mai zűrzavaros, rohanó és járvá-
nyos időszakban, ez nagyon nehéz.

Tánczosné Marika a klub vezetője beszá-
molt az elmúlt 15 év eseményeiről, program-
jairól, ahol mindig öregbítették Gyenesdiás 
hírét. Csendes főhajtás mellett emlékeztünk 
az évek során eltávozottakra. Szerencsére, 
vannak akik már 60 évvel ezelőtt is jártak 
a közösségbe és még ma is köztünk vannak 
- Gyutai Imréné, Hóbár Jánosné, Szijártó 
Endréné.

A köszöntők után Gál Lajos  emléklapot 
adott át a klub vezetőjének, lelkiismeretes, 
közösségépítő, kiváló munkájáért.

Az elfogyasztott vacsorát követően Hárs-
falvi György a művelődési ház korábbi  
vezetője egy nagy tortával köszöntötte a 
nyugdíjasklubosokat. Beszélgetéssel, sütemé-
nyezéssel, nótázással zártuk a szép megemlé-
kezést.

folytatás az első oldalról

Keresztes József és főző csapata ismét kitett magáértKeresztes József és főző csapata ismét kitett magáért

Vaga Irma és párja Vaga Irma és párja 
elkészítették a megunhatatlan elkészítették a megunhatatlan 

Erdélyi töltött káposztát.Erdélyi töltött káposztát.

 Tánczosné Marika a Nyugdíjas Klub  Tánczosné Marika a Nyugdíjas Klub 
vezetője, Polgármesteri emléklapot vesz át.vezetője, Polgármesteri emléklapot vesz át.

A Nyugdíjas Klub kórusa, kis műsorral kedveskedett a vendégeknek.A Nyugdíjas Klub kórusa, kis műsorral kedveskedett a vendégeknek.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Örömmel közlöm, hogy újra itt van október, 
az évad kezdete. Október 5-én, 17. 00 órára

 szeretettel hívom és várom a Nyugdíjas Klub tagjait,
 az új nyugdíjasokat, nőket és férfiakat egyaránt. 

A Gyenesdiáson élő külföldi nyugdíjasokat is szívesen fogadjuk.

 Tánczos Lászlóné Nyugdíjas Klub vezető

A Magyar Vöröskereszt és a Véradóállomás 
kihelyezett VÉRADÁST szervez 

a gyenesdiási Községházán 
október 14-én, 15-18 óráig.

ŐSZI (NOVEMBERI) ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy településünkön a következő, őszi zöldhulladék 

szállítás időpontja: 2021. november 15. (hétfő). Részletek a 10. oldalon.

Szakkörök 
a Pásztorházban

Újra indulnak szakköreink.
Várjuk régebbi tagjainkat, 
de szívesen fogadunk új 

jelentkezőket is!
Kosárfonás: 

keddenként 15-17 óráig és 
17-19 óráig. 

Első foglalkozás szeptember 21.
Kézműves szakkör: 

szerdánként 16-19 óráig. 
Első foglalkozás szeptember 22.

További információ: 
Hársfalviné Ildikó József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  

30/342-3934, 
harsfalvi.gyorgyne@gmail.com

KÖSZÖNET!
Lüft úr és felesége 53 darab bőr 
focilabdával ajándékozta meg 

településünket, melyek az  óvoda, 
iskola és Kinizsi SK között kerültek 

szétosztásra.
Ezúton is köszönjük szíves 

támogatásukat!  

Október 6-án, 18 órakor, az Aradi Vértanúk 
Napján ünnepi gyertyagyújtás a hősök kertjében 

a ’48-as emlékműnél.
Minden megemlékezőt szeretettel várunk!
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Jánosy István és felesége 
díszsírhelyet és síremléket 

kapott Gyenesdiáson.

A gyenesi temetőben immár három díszsír 
sorakozik az erre a célra rendelt parcellában, 
a ravatalozó mellett; Vértesaljai János dia-
kónus, hitoktató, a fiatalokat hitre, erkölcsre, 
közösségi szerepre  nevelését szem előtt 
tartó  fontos személyiség, Hóbár János – 
élete teljes tartama alatt – közösségi felada-
tokat – különösen a sportban, horgásztanyák 
építésében - szervező, végrehajtó, azokban 
tevékenykedő „mindenes” sírja mellett a 
harmadik díszsírhelyet a neves író-költő- 
műfordító-klasszika filológus-evangélikus 
lelkész kapta.

A sírkőavatás a költő halálának (2006. 
augusztus 19.) 15. évfordulójára volt idő-
zítve. Eddig az Ő és felesége –  Nyikos Katalin 
– hamvai a nyaralójuk falában „nyugodtak”, 
nemrég kerültek e parcellába, hogy tisztelői 
elérhető helyen róhassák le kegyeletüket.

Az Önkormányzat és a család által szer-
vezett ünnepségen Gál Lajos polgármester 
köszöntötte a megjelenteket, a családot, tisz-
telőket, majd Jánosy István Gyenesdiáshoz 
kötődéséről beszélt – a „kócos kertről”, a 
gyermekkortól kezdődően itt töltött időről, 
eleinte nyarakról, később pedig a kora 
tavasztól a késő őszig tartóan, a maga épí-
tette nyaralóban - és megemlítette személyes 
kapcsolatukat. Kijelentette, hogy „őszinte 
tiszteletünket rójuk le, egy olyan ember 
munkássága előtt, akinek nemcsak Gye-
nesdiás, de Magyarország is igazán sokat 
köszönhet!”

A Magyar Írószövetség képviseletében 
beszédet mondott Baán Tibor költő, író, 
esszéista, a barát. Szólt a költő emberi lélek 
mélységeiről, a kollektív tudattalanról val-
lott nézeteiről, a zenével való kapcsolatáról, 
irodalmi munkásságáról, érzékenységéről, 
mítoszértelmezéséről.

Ferencz Győző költő, irodalomtörténész, 
Jánosy István 85. születésnapjára megje-

lent versgyűjtemény-kötet szerkesztője 
sajnos nem tudott személyesen jelen lenni, 
de beszédét elküldte, amit felolvastunk. Írá-
sában szólt a költő Gyenesdiáshoz, ehhez 
a tájhoz való vonzódásáról, „modern trau-
máktól zilált látomásairól”, pályafutásáról. 
Szerinte „Jánosy István szemlélődő ember 
volt, visszahúzódó, halk szavú és végtele-
nül szelíd. De örök szellemi izgalomban 
élt, valami kamaszos kíváncsiság hajtotta, 
a szellem újabb és újabb területeit hódította 
meg. A lélek működése foglalkoztatta, ezért 
összekapcsolta a lélek tudományait, a teoló-
giát és a pszichológiát; és melléjük vette a 
klasszika-filológiát, amely egyszerre adott 
filozófiai és poétikai-retorikai képzést. Élő 
és holt nyelveket tanult meg, hogy kielégítse 
mohó tudásszomját.”

Lombos Antal, a költő tanítványa tolmá-
csolta az indiai nagykövetség kulturális 
központja üzenetét és helyezte el az indi-
aiak koszorúját a síremléken.

A beszédeket az alkalomhoz és a költőhöz 
illő zenebejátszások és Bognár István által 
kitűnően tolmácsolt versek kötötték össze, 
az avató evangélikus liturgia előtt pedig 
Németh Ferenc hegedűjátéka volt látható, 
hallható.

Hafenscher Károly a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi 
elnöke – akinek a költő atyai jóbarátja volt 
– személyes emlékeit felelevenítő beszéde 
után avatta fel a sírkövet.

Hársfalvi György, a rendezvényért felelős 
önkormányzati képviselő

Hernád Tiborra 
emlékeztünk

Köszönjük a József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtárnak, hogy részesei lehettünk a 
megemlékezésnek. Tibor bácsit én szemé-
lyesen nem ismertem, de Veszprémben élő 
rokonaim az ő gyülekezetéhez tartoztak. 
Nagyszüleim személyesen ismerték, evangé-
likus vallású családként több istentiszteletén 
is részt vettek. 

Kilenc tanuló vállalt szerepet a megemléke-
zésben, mindnyájan egy-egy rövid történetet 
olvastak fel az Istenes magyar népmesék és 
Krisztus legendák című kötetéből. 

A műsorban szereplő diákok: Baranya 
Vanda, Gyulai Bulcsú, Horváth Lili, Lancz 

Botond, Lendvay Csenge, Lendvay Szabina, 
Paál Anna, Tóth Csaba, Tóth Dániel. 

Köszönöm a gyerekeknek a részvételt, 

szüleiknek a segítséget, a Klubkönyvtárnak 
pedig a lehetőséget.

Cseh-Bodnár Zsanett

Hafenscher Károly a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Hafenscher Károly a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke 
avatta fel a sírkövet.avatta fel a sírkövet.

Főhajtás a síremlék előtt: Bognár István, Főhajtás a síremlék előtt: Bognár István, 
Gál Lajos és Góth Imre ÁrpádGál Lajos és Góth Imre Árpád

Hársfalvi György emlékezett Hernád TiborraHársfalvi György emlékezett Hernád Tiborra
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Történelem, hagyományok, 
gasztronómia, szórakozás 
I. Diási Históriás Napok

Településünk szívében áll egy impozáns kis 
park. Frekventált helyen, fák, bokrok ölelésé-
ben, telis-tele történelmi nagyjaink faragott 
szobraival. Ez a hely régóta tálcán kínálja 
magát arra, hogy egy hagyományőrző, tör-
ténelmünket és a régmúlt korok művészetét, 
szokásait, ruházatát, egyáltalán a középkort 
és a reneszánsz érát – Mátyás király jóvoltá-
ból történelmünk egyik legdicsőbb korszakát 
– megidéző minifesztivál helyszíne lehessen.

Gondoltunk hát egy nagyot, és Szent István 
királyunkhoz kötődően életre hívtunk egy csa-
ládi összművészeti programot, beleágyazva 
az államalapítás és az új kenyér megünneplé-
sét. Az rendezvény apropóját az is adta, hogy 
Uniós forrásból egy fedett kiülő létesülhe-
tett padokkal és villamos hálózati kiállással, 
illetve a pályázati forrásból részarányosan 
rendezvényre is költhetett önkormányzatunk. 

Augusztus 19-én, a program nyitányaként 
Besenczi Árpád, Jászai-díjas színművész 
érkezett Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 
című művének egyszemélyes (!) átiratával. Az 
előadás fergeteges sikert aratott, és a felfoko-
zott hangulatot kihasználva a hévízi Musica 
Antiqua zenei társulat is sikeres koncertet 

adott, korhű ruhákban. A délután folyamán 
korábban egy különleges csoportos kiállítás 
nyílt a Községháza nagytermében. A Göcseji 
Kézműves Egyesület tagjai állították ki műve-
iket portékáikat a legkülönfélébb művészeti 
ágakat és kézműves technikákat megjelen-
tetve. A társulat a másfél napos rendezvényen 
végig a helyszínen volt kitelepülés formájában, 
portékáit kínálva az érdeklődőknek.

A második napon – nemzeti ünnepünkön 
– a gyermekes családoknak már délutántól 
foglalkoztatókkal kedveskedtünk: a Varázs-
hangok Játszóház és a Fanyűvők Játszó-
park által kínált izgalmas program sokakat 
vonzott. Az új kenyér megáldása, felszelése 
és kóstolása sem maradhatott ki az ünnepi 
műsorból. Deák Ákos plébános úr áldása és 
Gál Lajos polgármester ünnepi gondolatai 
után ők ketten felszelték, majd kiosztották az 
élet és a haza összekapcsolását szimbolizáló 
kovászos kenyeret. Ezt követően polgármes-
ter úr két motoros egyesület tagjaival meg-
koszorúzta Szent István szobrát. A színpadon 
két unikális zenei társulat következett: a 
Tritonus gitártrió reneszánsz zenét játszott, 
majd a Héttorony Hangászok nevet viselő 
zenei társulat a középkor katonai alakulatai-

nak korát idéző zenékkel, dalokkal és táncok-
kal zárta le a rendezvényt, és a legvégére egy 
szenvedélyes hajdú táncot is bemutattak az 
érdeklődőknek.

A Diási Históriás Napok gasztronómiai 
hátteréről Németh Tamás Füstbenjáró 
(BBQ King) és csapata gondoskodott, akik a 
középkort idéző paraszti ételeket kínáltak – 
természetesen kemencében sült változatban. 
A rendezvénynek jövőre folytatása várható, 
további újításokat tervezünk népszerűbbé 
tétele érdekében!

Szabó Zsolt Szilveszter

Egy igaz EMBER története 
Traccsparti 

Nagy Bandó Andrással

Új kezdeményezésünk, a Traccs-
parti rögtön az első estén beváltotta 
a hozzá fűzött reményeinket. Persze, 
ehhez az is kellett, hogy ráleljünk 
arra az ideális személyiségre, akivel 
élmény beszélgetni, aki magától 
beszél, nagy kedvvel és szenvedéllyel 
beszél. És vagy négy emberre való 
életanyaga, tapasztalata, tudása van. 
Tetejébe pedig végtelenül szerény és 
bölcs. 

Nagy Bandó András (helyesen 
Nagy-Bandó András, de szinte min-
denütt külön írja, íratja nevét) ilyen 
ember. ahogy a konferálásban elmond-
tam: majd’ negyven!!! éve ontja magá-

ból az egyetemes művészi és emberi értékeket, 
számos művészeti ágban. Kezdetben kari-
katurista, majd humorista (Karinthy-gyűrűs 
humorista!), hajléktalanszálló-alapító, kicsit 
később író, dalszövegíró, publicista, közíró, 

költő, meseíró- és rajzoló, színpadi színész, 
aztán festő, szobrász. De leginkább – és ez 
volt az estünk fő csapásiránya – EMBER!

Ez utóbbi szónak az aranyfedezete egy 
tartalmas, szórakoztató, hol drámai, hol 

lírai, de végig finoman humoros 
beszélgetésben mutatkozott meg. 
Bandó csak beszélt és beszélt közel 
nyolcvan főnyi szerető közönségé-
nek, fáradhatatlanul. Három és fél 
órán keresztül. Beszélt a könyveiről, 
beszélt a kislányáról, beszélt a rossz 
döntéseiről, beszélt az összes nagy, 
sorsfordító pillanatáról. Karanténról. 
Sikerekről és kudarcokról. Talpra 
állásról és talpon maradásról, megint 
csak a művészetek (és a sport) segít-
ségével. 

Mi pedig ittuk szavait, és alig akar-
tuk hazaengedni. 

Szabó Zsolt Szilveszter

Az új kenyér megáldása. Gál Lajos Az új kenyér megáldása. Gál Lajos 
polgármester és Deák Ákos plébánospolgármester és Deák Ákos plébános

Nagy Bandó András dedikálás közbenNagy Bandó András dedikálás közben
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Mindennapi tökéletlenségünk 
Ligetplex 

Magyar Filmnapok nyitóeste

A magyar film egy ideje újra magára talált. 
Köszönhető ez a gyártó és finanszírozó rend-
szer reformjának, no meg annak is, hogy a 
most aktív alkotók rátaláltak arra a vékony 
mezsgyére, ahol, ha tartósan ott maradnak, 
egyszerre népszerű és értékes, maradandó 
műveket hozhatnak létre. A sokáig elhanya-
golt honi közönség pedig hálás lesz ezért.

Gyenesdiás, és vele a zalai Balaton-part 
mozija, a Ligetplex Cinema – ezt már több 
helyütt leírtuk – jelenleg a régió egyik leg-
modernebb kéttermes (multiplex) film-
színháza. Településünk turizmusa, közösségi 
és kulturális élete szempontjából komoly 
potenciál rejlik benne, és egy jól pozícionált 
kezdeményezéssel a két intézmény egymást 
erősíthetné. Így hónapokkal ezelőtt már meg-
egyeztünk a mozi tulajdonosával, Iván László 
úrral, hogy amint lehetséges, útjára indítunk 
(minimum) egy közös programot. Ez lett a 
Ligetplex Magyar Filmnapok. Új magyar fil-
mekkel a fókuszban. Premier előtti (vagy kör-
nyéki) vetítésekkel és közönségtalálkozókkal.

A programsorozat első állomása a vonyarc-
vashegyi származású Varsics Péter első 
nagyjátékfilmjét hozta el a nézőknek. Az Így 
vagy tökéletes egy sajátos, hazai ízekkel és 
fanyar humorral átitatott romantikus vígjáték. 
Friss, nem elhasznált színészarcokkal (Fekete 
Ernő, Béres Márta) a főszerepben, remek mai 
magyar zenékkel fűszerezve.

Az intenzív Facebook-kampány keretében 
meghirdetett vetítésen csurig telt mozink 
kisebbik terme, és a beszélgetésre is velünk 
maradt a közönség jó része. A közönségta-

lálkozón Varsics Péter rendező és Csurgó 
Csaba forgatókönyvíró vettek részt, és köz-
vetlenül, jó kedvvel, lelkesen meséltek élmé-
nyeikről. A nézők pedig élvezettel merültek 
el a szakmai kulisszatitkokban. A program-
sorozat következő állomása szeptember 
23-án következik. Ekkor Enyedi Ildikó A 
feleségem története című grandiózus Füst 
Milán adaptációját vetíti a mozi, majd egy 
rendhagyó közönségtalálkozó következik. 
Részletek hamarosan!

Szabó Zsolt Szilveszter

I. Nemzetközi 
Fafaragó Verseny

Gyenesdiás, 2021. augusztus 11-14.

Gyenesdiás az idei évben nagyszerű prog-
ramnak adott otthont a Kárpáti korzón. 

2021. augusztus 11-14. között került meg-
rendezésre az I. Nemzetközi Fafaragó ver-
seny a Korzó Estek ideje alatt. 

A Fafaragó Verseny előzménye, hogy a tele-
pülésen 25 éven keresztül működtek faműves 
alkotótáborok Gengeliczky László tatabányai 
faműves szervezésében, melyek nagyon sok 
beltéri alkotással gyarapították Gyenesdiás 
faszobor parkját. Három évvel ezelőtt Bálint 
József faszobrász ismertette meg a motorfű-
részes technikát a helyi közösséggel. Az alko-
tóval jó barátság alakult ki, tavaly trianoni 
emlékművet készített Gyenesdiás számára.

Mint ez a verseny is bizonyítja, települé-
sünk nagyon nyitott az újdonságokra is, így a 
tavalyi fülei láncfűrészes fafaragótábor remek 
hangulatán felbuzdulva került megszerve-
zésre ez a verseny. Résztvevőt vártunk a 
Kárpátaljáról is, de sajnos a járványügyi hely-
zet miatt nem tudott eljönni, így a verseny-
zők több hazai megyéből érkeztek hozzánk, 
akiket településünk vendégül látott a rendez-
vény napjaira. A versenyen motorfűrésszel 
több mint másfél tucat nagy méretű szobor 

született a nagyközönség szeme láttára. Az 
elkészült alkotások a balatoni térség témáit 
dolgozták fel, többségük Gyenesdiás közte-
rein és közintézményeiben lesz látható.

A programot csütörtökön látványos 
Timbersports-bemutató színesítette, az utolsó 
napon pedig sprintfaragást is élvezhettek a 
nézők, amelyen a versenyzők egy óra alatt 
készítették el műveiket – természetesen 
mindet motorfűrész segítségével.

A verseny első díját Bálint József őz-kom-
pozíciója nyerte el, a második Gáborecz 
István avar vitézt ábrázoló alkotása, a 
harmadik helyezett pedig Hadaró Sza-

bolcs kócsag-szobra lett. A közönségdíjat 
Bárdi Andrea, a polgármesteri különdíjat 
Pós Krisztián kapta. 

A Fafaragó Versenyt az Andreas Stihl 
Kereskedelmi Kft., a Mile Keszthely Kft. és a 
Bakonyerdő Zrt. támogatta, az eszmei támo-
gató pedig Bálint József faszobrász, a Magyar 
Kultúra Lovagja volt. A verseny zsűrijében 
Kékedi László, a Magyar Művészeti Akadé-
mia tagja és Bujtor Tibor fafaragó népi ipar-
művész foglalt helyet. 

Ezúton is köszönjük a sok támogatást, segít-
séget mindenkinek!

Mészáros Krisztina, programszervező

A fafaragó verseny résztvevői, díjazottjaiA fafaragó verseny résztvevői, díjazottjai
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JAMK 
HÍREI

Tisztelt Gyenesdiásiak!
Kedves Kultúra- és Művészetkedvelők!

Ez a nyár is elmúlt… Azt 
azonban korántsem mond-
hatjuk, hogy eseménytelen 
volt. A június eleji nyitás 
által nemcsak egy szinte 
fokozhatatlan program-
dömping állt elő, hanem 
az emberek is erősen vágytak egymás társa-
ságára és az izgalmas közösségi-kulturális 
élményekre. És ez Gyenesdiáson sem volt 
másképp. 

Beszámolómat a legutóbbi számban ott 
hagytam abba, hogy az Art Udvar elneve-
zésű új (megújított) kezdeményezésünkből 
egy este maradt hátra. Hajdu Klára és Sza-
konyi Milán méltó és emlékezetes lezárást 
rittyentett ehhez a – talán mondhatjuk, hogy 
– remekül vizsgázó rendezvénysorozathoz. A 
két kiváló zenész (akik nem mellesleg hosszú 
évek óta egy párt is alkotnak) saját dalaikkal 
és néhány feldolgozással engedett minket 
elmerülni az igényes pop-rock, a blues, de 
leginkább a jazz szépségeiben. Több alka-
lommal olyan mélyen, hogy alig bírtunk kiká-
szálódni belőle – szerencsére. Katartikus este 
volt!

A Korzó Estek rendezvénye esetében 
nincs szó mélyebb reformokról, mindössze 
innentől más léptékben gondolkodunk, és a 
jövőben megszólítani kívánt közönséget gon-
doltuk újra. Ennek jegyében idén két, széles 
korosztályt és réteget vonzó „nagyágyút”, és 
egy igényes pop-rock-jazz zenét játszó fel-
lépőt hívtunk muzsikálni a Kárpáti korzóra. 

Első napon a Kiscsillag zenekar dübörgött, 
körülbelül 3000 embert vonzva rendezvény-
terünkre! Igazi fesztiválhangulat uralkodott 
Gyenesdiáson ezen az estén, libabőröző pil-
lanatokat hozva. A második napon Takáts 
Eszter és zenekara, a MoJazzter zenéltek. 
Ők mérsékeltebb sikert arattak, de az atmo-
szféra ekkor is kifejezetten kellemes volt. A 
kulturált sör- és borfogyasztáshoz mindenkép-
pen. Harmadik este ismét megtelt a flaszter. 
A Pál Utcai Fiúk zenekar koncertje a 26-65 
éves korú zenekedvelőkből egy egész sereg-
nyit toborzott a térre. Akik aztán együtt rez-
dültek az ezen egészen meghatódott PUF-fal. 
Az egy hosszú ráadással 2 órásra sikeredett 
előadás az underground zene legszebb és leg-
sikeresebb időszakát (80-as, 90-es évek) idéző 
ünneppé fokozódott. Sírásig meghatódott 
zenészekkel és ugyanilyen felfokozott álla-
potba került rajongókkal. Aki itt volt, sokáig 
nem feledi. Mindhárom este a környéken 
ismert bulizenekarok (Helios, Silver, Fantasy) 
kerekítették le a hangulat ívét.

A Korzó Estek idején ebben az évben egy 
látványos és nagyszabású program is szer-
veződött. Napközben nemzetközi fafara-
góverseny zajlott rangos díjakkal és neves 
versenyzőkkel. (Ez utóbbiról külön cikkben 
értekezünk.) Szent István ünnepe előtt idén új 
helyszínen és megújult koncepcióval tiszte-
legtünk. A Diási Históriás Napok program-
járól külön cikkben szólunk. Az augusztus 
végén rendezett Diós Települések XIV. 
Országos és XI. Nemzetközi Találkozójá-
ról szintén külön cikkben emlékezünk meg. 
Szeptemberben pedig ez idáig egy nagy sza-
badtéri eseményünk volt: a Szüreti Vigassá-
gok (erről is külön írás számol be).

Szakköreink, kisközösségeink, civiljeink 
jó része éledezik, nagy örömünkre!  A hosz-

szabb ideje inaktív társaságok is elkezdték 
újra működésüket! Ilyen a Népdalkör, amely 
tagfrissítéssel/fiatalítással veti bele magát az 
őszbe! Októbertől tervezzük filmklub indítá-
sát. Ennek keretei még formálódnak.

Szeptember 10-én útjára indult Traccsparti 
nevű új rendezvénysorozatunk. Az első esté-
ről külön kis írásban értekezünk.

Legutóbbi közösségi eseményünk pedig a 
minap lezajlott ünnepség volt, melyen a Gye-
nesdiási Nyugdíjas Klub ünnepelte fennállá-
sának 60. évfordulóját! Szívből gratulálunk 
nekik, és további működésükhöz kitartást, 
sok erőt, de legfőképpen jó egészséget kívá-
nunk! Ehhez a magunk részéről a eddigiekhez 
hasonlóan minden nemű segítséget igyek-
szünk megadni!

Következő rendezvényeink sorát egy külön-
álló programajánlóban tüntettük fel (legtöbb-
jükhöz már plakát is készült), így itt ezekről 
külön nem szólnék. 

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a 
kor technikai vívmányait kihasználva legin-
kább intézményünk Facebook oldalának 
kedvelői azok, akik első kézből és leghama-
rabb értesülhetnek programjainkról, esemé-
nyeinkről. Legutóbb pedig már betettük ezt a 
bizonyos képet, amely fölé okoskészüléküket 
helyezve azonnal erre a bizonyos felületre 
érkezhetnek, íme: 

Legközelebbi – mondjuk, hétvégi – talál-
kozásunkig barátsággal üdvözöljük Önöket a 
JAMK összes munkatársa nevében!

Szabó Zsolt Szilveszter

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI 

Szállásadók figyelmébe – kötelező 
okmányolvasó 

2021. szeptember 1-től kötelező az adat-
továbbítás a VIZA (Vendég Információs Zárt 
Adatbázis) rendszerbe is, és így az adatok 
beolvasásához a digitális okmányolvasó 
használatát is be kell vezetni a szállásadók-
nak. Ez minden szállásadóra nézve kötelező, 
függetlenül attól, hogy milyen szálláshelyke-
zelő szoftvert használ!

A fizetős szoftvert használó szállásadók 
bizonyára felvették a kapcsolatot a szoftver-
üzemeltetőjükkel, időközben beüzemelésre 
került az okmányolvasó, és a VIZA rendszer 
felé továbbításra kerülnek a vendégadatok. 

A szoftverekről bővebb információ itt olvas-
ható: https://vizainfo.hu/szoftverek

A VENDÉGEM szoftvert használó szál-
lásadók az MTÜ e-mailjeiből értesülhettek 
arról, hogy szeptember 6-án a szoftver egy új, 
okmányolvasó funkcióval bővült, így nincs 
más teendő, mint okostelefonunkra letölteni a 
Vendégem alkalmazás frissített verzióját, majd 
a vendég érkeztetésekor az okmányolvasás 
lépésnél „beolvasni” az igazolvány mindkét 
oldalát. Ha jól csináltuk, a kijelzőn megje-
lennek a beolvasott adatok, azok bekerülnek 
a megfelelő mezőkbe. Ha az adatok közül 
valamit pirosan jelöl a rendszer, azaz kötelező 
mező (jellemzően ez a lakhely irányítószáma), 
írjuk be manuálisan. Ezek után mindent ugyan-
úgy kell csinálnunk, mint eddig. A fentiek-
ben leírt folyamatot minden vendég esetében 
(kortól függetlenül!) meg kell ismételnünk.

Változás továbbá, hogy szept. 6-tól kive-
zetésre került a csökkentett mód. Fontos 
megjegyezni, hogy aki eddig az egyszerű-
sített verziót használta, az vendégérkezte-
téstől függetlenül mindenképp lépjen be a 
Vendégem alkalmazásba, zárja le az aktu-
ális napokat, és állítsa be az automatikus 
zárás funkciót, hogy ne legyen elmaradása 
az adatszolgáltatási kötelezettséggel.

Az info.vendegem.hu honlapon megta-
lálhatóak az új verzió megismerését támo-
gató oktatóvideók, felhasználói kézikönyv 
és e-tananyag is, illetve az MTÜ online 
oktatásának videó anyaga az oktatas.
vendegem.hu oldalon, így bármikor visz-
szanézhetőek.

További felvilágosítás az MTÜ központi 
elérhetőségein kapható: 06-1-550-1855, 
turisztika@1818.hu
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A vártnál jobb turisztikai 
szezont zárunk

Jóllehet, számadatok még nem állnak ren-
delkezésünkre, partnereink elmondása, iro-
dánk tapasztalatai alapján néhány gondolatban 
összegezzük az idei turisztikai szezon eddigi 
tapasztalatait.

A járványhelyzet miatt a tavaszi szezon 
sajnos idén is kimaradt turizmus szempontjá-
ból, illetve a nyári is későn indult. A szezon 
eleji bizonytalanság az utazás, szálláshelyek és 
egyéb szolgáltatások igénybevételi lehetőségei 
kapcsán (kell-e védettségi igazolvány, és ha 
igen, mihez) sok lemondást majd újbóli fog-
lalást generált, ami sok-sok extra egyeztetést, 
munkát igényelt a szállásadók részéről.

Külföldiek esetén a beutazás lehetőségei 
még később tisztultak le, így ők csak a nyár 
második felében és kisebb számban érkeztek 
településünkre. A németek sok esetben egyik 
napról a másikra kerestek szállást (ami rájuk 
általában nem jellemező), viszont szeptember-
ben még mindig szívesen látogatják és élvezik 
a Balatont.

Idén a tavalyitól eltérően nem volt országos 
turisztikai „Nyaralj bejföldön!” kampány, sőt 
a MÁV kommunikációja erős volt a közvetlen 
adriai járataik kapcsán, azaz sokan külföldet, 
a különböző tengerpartokat választották. Más-
részt – hogy Flesch Tamást, a Magyar Szállo-
dák és Éttermek Szövetségének akkori elnökét 
idézzük –, olimpia és foci EB miatt is gyen-
gébb szokott lenni az adott turisztikai időszak, 
vagyis ez is befolyásoló tényező volt az idei 
szezonban.

Bizonytalanság, tervezhetetlenség, bizalom-
hiány – rugalmasság, kreativitás, jó alkalmaz-
kodó- és problémamegoldó készség idén is 
kulcsszavak.

Mindezek ellenére a főszezonnal összes-
ségében elégedettek a szolgáltatók, végül 
jobban zárult, mint amire júniusban számí-
tani lehetett.

A vendégek részéről számtalan pozitív visz-
szajelzést kaptunk, örömmel fogadták a 
fejlesztéseket, újdonságokat, változatos prog-
ramokat, naprakész információkat.

Az őszi időszakot ismét a bizonytalanság 
hatja át, ami a foglalási szándékot jócskán 
befolyásolja. Nem tudni, hogy ha lesznek, 
akkor milyen korlátozások, mikor lépnek 
életbe, mire kell/lehet számítani stb. 

Őszi programokban márpedig nincs hiány, 
illetve amit mi helyiek nagyon jól tudunk, 
ilyenkor a Balaton és a Keszthelyi-hegység 
egy nyugodtabb, ám lenyűgöző arcát ismerhe-
tik meg a hozzánk érkezők.

Kedves vendégek Zalaegerszegről
Egyesületünket Németh Zoltánné, Teri 

kereste meg a zalaegerszegi Daganatos Bete-
gek Egyesülete megbízásából, és mi öröm-
mel ajánlottuk fel segítségünket gyenesdiási 
kirándulásuk szervezésében és lebonyolításá-
ban. A 35 fős társasággal reggel találkoztunk 
a Kerámiaháznál, ahol Julika mesélt a házról, 

a családi vállalkozásról és a kerámiák csodás 
világáról. Ezt követően Gál Lajos polgármes-
ter köszöntötte a kirándulókat a Községházán, 
ahol mindenki széleskörű tájékoztatást kapott 
a községről. A csoport megtekintette a Göcseji 
Népművészeti Egyesület csoportos kiállítá-
sát, majd busszal elindultunk a Nagymezőre, 
ahol kisebb sétával megcsodáltuk a régi kőbá-
nyát. A következő állomás a Diási Történelmi 
Emlékpark volt, majd átsétáltunk a Diási Vízi-
malomba, ahol végigjártuk a Pékmúzeumot, a 
Fűszerkertet és a Herbáriumot. A kirándulás 
résztvevőivel, többek között az Egyesület elnö-
kével, Baranyainé Sifter Máriával beszélgetve 
ismét megerősítést kaptunk, hogy szép helyen 
élünk, és a település, valamint a fejlesztések 
híre messzire szárnyal.

Köszönjük ezt a szép közös napot és a sok 
mosolyt!

Még igényelhető az önfoglalkoztatók 
kompenzációs támogatása

Ha még nem nyújtotta be a támogatási kérel-
mét, még megteheti, a veszélyhelyzet végéig 
van rá lehetőség - várhatóan október elejéig. 
(A veszélyhelyzet megszűnésének pontos idő-
pontja még képlékeny, de a jelenlegi szabá-
lyozás szerint a 2021. évi őszi országgyűlési 
ülésszak első napját követő 15. nap). 

Azok a mikrovállalkozások és önfoglal-
koztatók igényelhetik az államtól az egyszeri 
támogatást, akik a korábbi bértámogatásból 
kimaradtak, mert nincs alkalmazottjuk. A 
támogatást adószámos magánszemélyként 
szállást/szolgáltatást üzemeltetők is igényel-
hetik (természetesen, ha megfelelnek bizonyos 
kritériumoknak, pl. tényleges főtevékenységük 
a listán szerepel).

Részletek a nfsz.munka.hu/cikk/1544 olda-
lon olvashatók, ill. a szükséges Kérelem is itt 
érhető el, melyet az epapir.gov.hu oldalon lehet 
benyújtani.

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

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.
Szép nyarat, jó szezont kívánunk!

A Tourinform csapata

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Majd utazgatok, mert utazni élvezet… - 
énekli a Kft. együttes a közismert dalban. 
És csakugyan így is van. Kitágul a világ, 
elfogynak a távolságok, és ami messze volt, 
immár karnyújtásnyira lett tőlünk, az átélt, 
látott és megtapasztalt élményekről már nem 
is beszélve. Hiszen ez teszi felejthetetlenné a 
kirándulást: a hely szelleme, a látnivalók sok-
színűsége, a kirándulás hangulata, a közösen 
eltöltött nap öröme.

Ennyi bevezető után már nem is kérdéses, 
hogy kirándulásra hívjuk Klubtagjainkat! 

Szeptember 25-én (szombaton) reggel 6.30-
kor elindulunk egy olyan útra, mely garan-
tálja a fenti élményeket. Első megállónk 
Siklós váránál lesz, ahol a Tenkes kapitányá-
nak emlékeit is megtalálhatjuk. Siklós mellett 
található Máriagyűd, ahol a közismert kegy-
helyet, a Máriagyűdi Bazilikát keressük fel. 
Megismerjük történetét, látjuk majd szépségét, 
és átéljük hangulatát. Ez után Villányba érke-
zünk, ahol a GERE Pincészetet mutatják be 
nekünk némi kóstolóval, pogácsával, harapni-
valóval kiegészítve. Látjuk majd a borkészítés 
folyamatát, a pincerendszer varázsát. Villány 
után a Batthyány-emlékek után kutatva Bólyra 
érkezünk, ahol feltárul a meseszép Batthyány-
Montenuovo Mauzóleum ajtaja is. Utunk 
végén a Nagynyárádi kékfestő műhelyt keres-
sük fel. Ugye, csodaszép program? 

És már tervezzük a következő utat is, mely 
a Fertő-tó  vidékére visz el bennünket. Olyan 
látnivalókat ígér többek között, mint a Gloriette 
kilátó, ahonnan fenséges panorámában tárul 
fel előttünk a Fertő-tó vidéke. De garantált, 
hogy az érdekes és változatos látnivalókban 
ezen az úton sem lesz hiányunk! Hogy mikor? 
Október 16-án (szombaton) indulunk, tehát 
érdemes figyelni honlapunkra, ahol az útra 
jelentkezés ideje is szerepelni fog. 

Az internetes keresőbe pedig elég beírni 
annyit: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub. 
Klubunk nyitott és politikamentes, tehát bárki 
jelentkezhet közénk, aki nyitott szemmel és 
nyitott szívvel szeretné felkeresni Hazánk épí-
tett és természeti örökségeit. Hát, rajta!

Csányi Zoltán
-a Klub elnöke, a kirándulások szervezője

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Eljött a szeptember. A gyümölcsösben érezni 
lehet a termések illatát. A levelek színessé 
váltak, mutatják az idő múlását. Az érett ter-
mések betakarításának  elérkezett az ideje. A 
gyümölcs tárolót alaposan takarítsuk ki és fer-
tőtlenítsük. Készítsük elő a tárolásra alkalmas 
rekeszeket. Az érett szilvát szedjük le. Lekvár-
nak akkor jó a szilva , ha a kocsányánál már 
töppedt, ráncos. Folyamatosan érnek a cse-
megeszőlő fajták. Figyeljünk arra, hogy csak 
szépen beérett fürtöket szedjünk le, a szőlő nem 
utol érő. A konyha kertben a karfiolt, a bimbós-
kel fejlett rügyeit szedhetjük. Sóska vetését 
még nem késtük le. Vessünk sóskát, spenótot, 
a másodvetésű zöldbab most van virágzásban, 
öntözzük, hogy jó termést tudjunk betakarítani. 
Kiváló ötlet hagyma után vetni. Vessünk átte-
lelő salátát erre a téli vaj fej a legjobb fajta. Téli 
sarjadék hagymát, másképpen kötöző hagymát 
már szedhetjük. Idősebb töveket szaporításra 
szedjük szét és ültessük 20 cm sortávra. Sza-
móca telepítésének most van az ideje a kel-
lően előkészített talajba ültessük a növényeket. 
Majd telepítés után alaposan öntözzük meg. A 
nyár közepétől a paprika és a paradicsom beta-
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karítása folyamatos. A paradicsomot főzzük be, 
a beérett paprikából készítsünk lecsót, csala-
mádét. Ne feledkezzünk meg a növények ápo-
lásáról, öntözéséről és a növény védelméről. 
Szeptember 18-án szeretettel várunk min-
denkit a burgonya napra. Kérjük a kertész-
kedőket, hogy a kerti mustrára készítsenek 
kerti tálat vagy kerti kosarat.

Cuppon Ferencet az őszi munkálatokról, 
a dísznövények, örökzöldek ültetéséről kér-
deztük.

Lassan beköszönt az ősz, a dísznövények 
ültetésének legkedvezőbb időszaka. A kerté-
szeti árudákban konténeres cserjéket, örök-
zöldeket vásárolhatunk, de a földlabdás 
növényekkel várjunk néhány hetet. Nézzük 
át kertünket, mely növényeink nem bírták a 
tartós hőséget és csapadékhiányt. A kipusztul-
tak helyére ne ugyanazon fajt, fajtát ültessünk. 
Tájékozódjunk a kertünkbe megfelelőkről. 
(Talaj, vízigény, benapozottság)

A nyugati tujákból ültetett sövények levál-
tása sok kertben időszerű feladat. Az elpusztult 
vagy pusztuló növények kivágása, kituskó-
zása és talajunk szerves anyaggal való javí-
tása után ültessünk bangita féléket (viburnum, 

pragense), babérmeggyet, vagy ha gyorsan 
magasat akarunk Leyland Ciprust. Ezekkel a 
növényekkel jóval kevesebb lesz a növényvé-
delmi feladatunk. Vidámabbá tehetjük kertün-
ket, ha sövényként változatos virágzó cserjéket 
ültetünk. Ültetés után a fagyok beálltáig öntöz-
zük növényeinket két-három hetente. Az 
örökzöldeket száraz tél esetén – fagymentes 
napokon – havonta legalább egyszer.

Időszerű feladat a kora tavasszal virágzó 
hagymások (tulipán, nárcisz, krókusz és társai) 
ültetése. Számukra a szeptember a legmegfele-
lőbb időszak.

Kiss Balázs növényorvos, agrármérnök a 
betakarításról, a növények védelméről adott 
tájékoztatást a kertbarátoknak.

„Itt van az ősz, itt van újra”…ezzel együtt a 
megtermelt zöldség, gyümölcs betakarításának 
ideje is. Kiskertben paprika, paradicsom esetén 
már csak a legszükségesebb esetben permete-
zünk, esetenként levéltetvek és a most tömegével 
megjelenő poloskafajok ellen /Mospilan/. Fontos 
ezenkívül az elhalt, letört, beteg növényi részek 
eltávolítása is. Uborkaperonoszpóra ellen csakis 
extra rövid élelmezésügyi várakozási idejű 
gombaölőszert használjunk /Aliette, Amistar/.

Ha van céklánk, fontos a cerkospóra elleni 
védekezés /Champion, Champ DP, Amistar/, 
mert a betegség akár a lombfelület 60-70 szá-
zalékát is tönkreteheti.

Szőlőben elkezdődött a betakarítás, ilyenkor 
már nem permetezünk, ellenben, ha leszedtük 
a fürtöket egy kénes-rezes lemosó permetezés 
elengedhetetlen. /Champion, Nevikén/

Cseresznye, meggy esetében az első 
lemosó permetezést már célszerű elvégezni /
Champion, Rézoxiklorid, Astra, Nevikén/, ha 
nagyszámú levéltetvet, poloskát találunk a 
fákon, érdemes Coragent, Mospilant vagy más 
rovarölőszert is bekeverni.

Alma, körte esetében is igazak a meggy, cse-
resznye esetében leírtak, mossuk le fáinkat, 
mert ezzel a jövő évi gombák okozta kárt csök-
kentjük

Dísznövényeinken, gyógynövényeinken 
most indult be a lisztharmat és a rozsdás beteg-
ségek fertőzése, időben elvégzett Amistar-os, 
rezes kezeléssel kordában lehet tartani ezeket, 
célszerű egy kén tartalmú szerrel egy keverék-
kel kijuttatni /Thiovit Jet/.

Mindenkinek jó kertészkedést kívánunk, hisz 
kertészkedni jó.

Volner Lajos

VERANSTALTUNGEN UND 
PROGRAMME IM SEPTEMBER 

UND OKTOBER
Jeder ist herzlich willkommen!

Samstag, 18. September: Gyenesdiáser 
Kartoffel-Tag auf dem Balatoner Fisch- und 
Kleinbauernmarkt 

Stargast: Gianni Annoni
12:00 Kochwettbewerb mit Hintergrund-

musik (Anmeldung erforderlich);
13:00-14:30 Theater-Aufführung; 
15:00 Offizielle Eröffnung; 
15:30-16:00 Gespräch auf der Bühne über 

Kartoffeln; 
16:00-16:30 Interviews mit den Teilnehmern 

des Wettbewerbs; 
16:30-17:15 Interaktives Puppentheater; 
17:30-18:30 Die Gewinner des Kochwettbe-

werbs werden bekanntgegeben; 
18:30 Rock `n Roll und Salsa Tanzvorfüh-

rung; 
19.45 M.É.Z. Band Konzert mit irischer 

und schottischer Musik.
Am Nachmittag können Sie lokale Kartoffel-

sorten kennenlernen und probieren. Die Kinder 
freuen sich im Spielhaus über spielerische 
Beschäftigung.

Sie können mit Ihrer Familie oder Ihren 
Freunden am Wettbewerb teilnehmen. 

Voranmeldung: marketing@gyenesdias.hu 
Weitere Informationen: +36 83/312-737 – 

Anschluss 100
Donnerstag, 23. September um 18 Uhr im 

Ligetplex-Kino (Liget Plaza):  
Ligetplex Filmtage 2. Abend, 

Ildikó Enyedi: „Die Geschichte meiner Frau“ 
Filmvorführung. Danach ein Online-Pub-
likumstreffen durch die Leinwand mit dem 
Regisseur (Details auf Facebook). 

Freitag, 24. September um 18 Uhr im 
großen Saal des Gemeindehauses: 

Präsentation des Buches „Elfen – Kräuterfa-
miliengeschichten“ von Magdolna Wágenho-
fer Pohl.

Neuigkeiten des Ungarischen Wanderclubs 
Am Samstag, 25. September um 6.30 Uhr 

geht es los. Unsere erste Station ist die Burg 
Siklós. Danach besuchen wir die Basilika von 
Máriagyűd. Anschließend fahren wir nach Vil-
lány zum Weingut GERE zur Verkostung mit 
Pogácsa und Snacks. Danach besuchen wir 
das Batthyáni-Mausoleum in Bóly und gehen 
am Ende unserer Reise in Nagynyárád in die 
Blaumalereiwerkstatt. 

Die nächste Reise wird auch schon geplant. 
Sie führt uns am Samstag, 16. Oktober in 
die Region Neusiedlersee, wo uns viele 
Sehenswürdigkeiten erwarten. Es lohnt sich, 
auf unserer Website http://magyarvandor.
hupont.hu/ alle Details zu lesen. Unser Club 
ist offen und unpolitisch, daher kann sich 
jeder anschließen, der das Bau- und Naturerbe 
unseres Landes mit offenen Augen und 
offenem Herzen besuchen möchte.                   

Zoltán Csányi, Clubvorsitzender und 
Organisator der Ausflüge 

Donnerstag, 30. September um 18 Uhr im 
großen Saal des Gemeindehauses: 

Am Vorabend des Weltmusiktages - Vortrag 
von Tamás Kiss „Jubiläumskomponisten“. 

Mittwoch, 6. Oktober im Heldengarten: 
Ein stilles Gedenken an die Märtyrer von Arad.

Donnerstag, 7. Oktober um 19 Uhr im 
großen Saal des Gemeindehauses: 

„Plauder-Party”, eine neue Programmreihe 
ab Herbst 2021, in der der Gastgeber 
bekannte Persönlichkeiten zu Gast hat, die 
auf ihrem Gebiet erfolgreich, authentisch 
und zeitlos sind, und mit ihnen über das 
Leben, die Kunst und die Welt hinter 
den Kulissen spricht. Lässige, lockere 
Gespräche. Gast: Lovasi András, Musiker, 
Sänger, Komponist.

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 
abbaubaren Säcken bis max. 25 kg müssen 
rechtzeitig vor Ihrem Grundstück bereit 
liegen, dürfen aber nicht zu früh dort plat-
ziert werden, weil die Beutel durch Regen 
abgebaut werden, so dass sie vom Dienst-
leister 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.
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Településünkön a következő, őszi zöld-
hulladék szállítás időpontja: 2021. novem-
ber 15. (hétfő)

A falevél és a levágott fű csak 100% 
lebomló PLA jelzésű (növényi keményí-
tőből előállított) zsákban helyezhető ki, 
közvetlenül 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 fanyesedé-
ket kötegelve ingyenesen elszállítja a köz-
szolgáltató. 

A hulladékszállító cég az ömlesztett, 
nem megfelelően kihelyezett ágnyesedé-
ket és a nem lebomló zsákban kihelye-
zett zöldhulladékot nem szállítja el. A 
zöldhulladék-szállítást csak magánszemé-
lyek vehetik igénybe.

A megfelelő zsákok lakókörnyezetünk-
ben 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.

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 május 1-jétől 
szeptember 30-ig horgászni TILOS!

* * *

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a 
Magyar Falu Program keretében beadásra 
került „Felelős állattartás elősegítése” c. 
pályázatunk elfogadásra került és 1.200.000 
Ft támogatásban részesült. 

Az igényfelmérés során jelentkezett állattu-
lajdonosok a beregisztrált háziállat számára 
így ingyenesen vehetik igénybe az állatorvos 
által elvégzett ivartalanítást, transzponderrel 
való megjelölést illetve veszettség elleni 
védőoltást.  A részletekről minden jelentkezőt 
telefonon értesítünk. 

Adózóink figyelmébe!

A II. félévi adófizetési határidő: 2021. 
szeptember 15.

Magánszemély adózóink részére a II. félévi 

adó befizetéshez szükséges csekk az I. félévi 
adószámla kivonattal együtt március elején 
került kipostázásra.

Vállalkozók, vállalkozások egyenlegüket 
az önkormányzati hivatali portálon keresztül 
tekinthetik meg, mely az alábbi linken érhető 
el: https://ohp-20.asp.lgov.hu 

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval 
kapcsolatos adóhatósági feladatokat az 
állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A 
gépjárműadót 2021. évtől a NAV-nak kell 
fizetni !

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az épít-
mény és telekadóztatás önbevallás alapján 
történik, ezért az ingatlannal kapcsolatos vál-
tozásokat (adás-vétel, öröklés, ajándékozás, 
telekalakítás, telekmegosztás illetve meglévő 
ingatlan bővítése vagy új ingatlan építése 
esetén a használatbavételről kapott hatóság 
bizonyítvány vagy végzés, benyújtása stb) 
15 napon belül a Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzat Adóhatóságánál be kell 
jelenteni. Az adóváltozásokkal kapcsolatos 
nyomtatványok a gyenesdias.hu/községháza/
adóügyeknél megtalálható.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy ameny-
nyiben a lakóházban, lakásban életvitelsze-
rűen élők számában változás történik, azt 
a Hivatal Adócsoportja felé - személyesen 
vagy írásban - bejelenteni szíveskedjenek. Az 
ingatlanban élők számában történt változást a 
bejelentést követő év január 1. napjától lehet 
figyelembe venni és az építményadó beval-
lásban átvezetni. Nyomtatvány a honlapon a 
Községháza/Adóügyek/Építményadó/Nyilat-
kozat a Gyenesdiáson életvitelszerűen élők 
adatairól, számának változásáról. 

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2021. július 21-én 
tartotta legutóbbi soros testületi ülését. 

Az első napirendi pontban a költségvetés-
ben nem tervezett kiadások jóváhagyásáról 
döntött a képviselő-testület; a felnőtt házior-
vosi rendelők pótmunkálataira bruttó 968.265 
Ft többletköltséget hagyott jóvá. 

A második napirend keretében az új Műve-
lődési ház és lépcsőházlégtechnikai és építé-
szeti munkáinak beszerzési eljárása kapcsán 
új árajánlatok beszerzéséről döntött a képvi-
selő-testület.

 A harmadik napirend keretében a szociá-
lis célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásra pályázat benyújtásáról döntött a 
képviselő-testület. Az igényelt tűzifa meny-
nyisége: 202 m3, az önkormányzatra jutó 
önrész összegét és a szállítás költségét az 
önkormányzat a 2021. évi költségvetésében 
biztosítja. 

 A harmadik napirendi pontban a 
„vasút” megnevezések törlését kezdemé-

nyezése a földhivatali ingatlan-nyilvántar-
tásban az önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanokon. 

A negyedik napirend keretében Gyenes-
diás úthálózatának kerékpárosbarát fejlesz-
tése projekthez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás teljes körű lebonyolításával a legked-
vezőbb árajánlatot adó ALD Consulting Kft.-t 
bízza meg.

Az ötödik napirendi pontban iparterületi 
ingatlan értékesítéséről döntött a testület. A 
meghirdetett iparterületi ingatlanra két vállal-
kozó adta be pályázatát, melyek közül a Lám-
paházak Kft. ajánlatát támogatta a bizottság. 
A Kft. nem csak nagykereskedelmi raktáro-
zási tevékenységet, hanem bemutatótermet is 
szeretne az ingatlanon létesíteni.

A Képviselő-testület 2021. augusztus 
10-én rendkívüli ülést tartott. Az első napi-
rend keretében költségvetésben nem ter-
vezett kiadások jóváhagyásáról döntött. A  
„Diási Históriás Napok” tárgyú pályázat, 
továbbá a „XII. Festetics Vágta” tárgyú 
pályázat keretében megvalósítani kívánt 
projektek költségeit a 2021. évi költségvetés 
általános tartalék terhére biztosította.

 A második napirend keretében a telepü-
lésrendezési terv módosításának tárgyában 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5T 
Építészeti és Városfejlesztési Kft-vel írja alá 
a Gyenesdiás Nagyközség Településrendezési 
terv módosítására szóló vállalkozói szerző-
dést.

2021. augusztus 31-én a képviselő-tes-
tület ismét rendkívüli ülést tartott. Az első 
napirend keretében a József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár létszámbővítéséről 
döntött (1 fő rendezvényszervező), továbbá 
a meglévő 4 órás közművelődési asszisztens 
munkakör 6 órás munkaviszonnyá való átala-
kítását határozta el. 

A második napirendi pontban költségve-
tésben nem tervezett kiadások jóváhagyásáról 
döntött a képviselő-testület. Az előterjesztés-
ben szereplő tételek az eredeti költségvetés-
ben szerepeltek, azonban a pandémia miatt 
tartaléklistára kerültek. 

 A harmadik napirend keretében a Telepü-
lésrendezési eszközök módosításáról született 
döntés. 

A képviselő-testület Gyenesdiás Nagyköz-
ség Településrendezési Eszközeinek 2019. évi 
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II. számú módosítása c. tervdokumentációt 
jóváhagyja, az ún. Partnerségi véleménye-
zési szakaszt, valamint az ún. államigazgatási 
egyeztetés véleményezési szakaszát lezárta. 

A Képviselő-testület felkérte a polgármes-
tert, hogy kezdeményezze a végső szak-
mai véleményezési szakasz lefolytatását a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (1) 
bekezdés szerinti a Zala Megyei Kormány-
hivatal Állami Főépítészének benyújtandó 
dokumentációval, az ún. végsőszakmai véle-
mény kikérése céljából.

A negyedik napirend keretében a Telepü-

lésképi rendeletet módosította a képviselő-
testület. Az ötödik napirend keretében Hajas 
János ingatlancsere kérelméről döntött a kép-
viselő-testület. 

 Hatodik napirendi pontként Vis maior 
pályázat benyújtásáról született döntés, a 
Gyenesdiás, Bem u. 25. és 33-35. előtti 273. 
hrsz. partfal károsodások helyreállítása tár-
gyában. 

A hetedik napirend keretében új önkor-
mányzati út kialakításáról, önkormányzati 
tulajdonba kerüléséről döntött a képviselő-
testület.

Egyebekben a képviselő-testület döntött a 
gyenesdiási körforgalomnál lévő önkormány-
zati terület művelési ág módosításáról. 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2021. szeptember 28-án, 18:00 órai kezdet-
tel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2021. 
I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól

2.) Bakonyerdő Zrt. tájékoztatója a települé-
sen végzett fejlesztésekről

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

SPORT 

Bükkösd lovasa nyerte 
a Festetics Vágtát

A ló és a lovas kultúra népszerűsítéséről 
szóló rendezvény az egykori Festetics lovas 
gyakorló tér helyén kialakított pályán került 
megrendezésre immár a 12. alkalommal 
és ezzel a legrégebbi helyszínnek számit a 
gyenesdiási. Az idei sorozat 12. állomása 
után nagy volt az érdeklődés, olyan távoli 
települések, mint Felsőzsolca és Újkígyós is 
elküldte lovasait. Több indulóval lelkes szur-
koló csapat is érkezett, színesítve az érdeklő-
dők amúgy is népes táborát.

Az ünnepélyes megnyitót követően a kis-
huszárok futamában 13-an vettek részt. A 
legtöbben már több éves versenyzői múlttal 
a hátuk mögött vállalták a megméretést és 
akadtak, akik több vágtán is szerepeltek már. 
Szükség volt a tapasztalatra. A másfél kört 
kevesebb, mint egy perc alatt teljesítették. 
Ilyen tempónál jól jött a kitűnően előkészített 
széles pálya. A felfokozott hangulatban több 
lovat nem sikerült megfogni és a start előtt 
elindultak, majd ketten leestek lovukról. A 

következő szoros befutóban cél-
fotó döntötte el a sorrendet.

A pihenő időben színes műsorral 
kedveskedtek a rendezők a nézők-
nek ahol szekértoló versenyre, 
kutyás bemutatóra, hagyomány-
őrzők lovas bemutatójára, lovas 
oktatási bemutatóra került sor 
többek között.

A kishuszárok szoros döntőjé-
ben Ferencz Dominika (Herceg 
nevű lovával), Kalocsa lovasa 
lett az első, szorosan mögötte 
következtek Goneth Márk (Szélvihar nl.) 
Ábrahámhegy, Sziklay Gizella (Ragyogó nl.), 
Köveskál, Veszelovszki Réka (Rebeka nl.), 
Dunapataj. Az első három versenyző jutott a 
fővárosi döntőbe.

Felnőtteknél 12-en indultak és rájuk is átra-
gadt a hangulat, itt is leesett az első futam-
ban egy lovas. A harmadikat késve tudták 
elkezdeni, szintén a ló túlzott izgalmi állapota 
miatt. A két és félkörös pálya alaposan pró-
bára tette az indulókat.

Felnőtteknél utcahosszal szerezte meg a 
győzelmet Arató Barna (Napraforgó nl.), 
Bükkösd lovasa, a további sorrend Bányavöl-
gyi Donáta (Mimóza nl.), Szilvásvárad, Takács 

Regina (Baron Gyémánt nl.), Vonyarcvashegy, 
Csíki Árpád (Jimmy nl.), Szentkirályi. A sza-
bályok alapján mind a négyen bekerültek a 
döntőbe és Gyenesdiás szabadkártyájával 
Varga Zoltán is ott lesz a Nemzeti Vágta 
döntőjében a Hősök terén október 2-3-án. A 
helyi főszervező így látta a versenyt: - Büsz-
keséggel töltenek el minket az ország minden 
részéből érkező lovasok, közülük többen nagy 
hírnévvel rendelkező területekről jöttek. Izgal-
mas futamokat, kiegyenlített küzdelmeket lát-
hattunk a hőség ellenére is sok néző előtt. A 
gyors, kiválasztott lovakkal komoly tempókat 
lovagoltunk, és ami a legfontosabb, mára már-
kanév lett a Festetics Vágta.

Örömmel jöttek a gyerekek 
a 15. focitáborba

A nyár nagysikerű focitáborral ért véget az 
utánpótláskorúak számára, amit kiváló szak-
emberek vezettek. Közülük Fejérvári Feren-
cet kértük meg, mutassa be nekünk hol tart a 

fejlődésben ez a korosztály. - Hét éve kezdtem 
Gyenesdiáson Mosdósi Attila sportköri elnök 
kérésére gyerekekkel foglalkozni. – Emléke-
zett az ismert edző a kezdetekre, míg az elvég-
zett munkáról a következőket mesélte. - Akkor 
hatan voltak a szakosztályban. Hajba Géza edző 
kollégámmal megpróbáltuk felépíteni az után-

pótlást és eljutottunk a mai szintre. Az óvodába 
kezdtük a labdarúgás megszerettetését és azok 
a gyerekek ma már a gyenesi iskolába járnak 
és el is jöttek a táborba. Nagyon jó dolognak 
bizonyult a műfüves pálya megépítése az iskola 
udvarára. Sok gyermeket tudtam beintegrálni a 
szakosztályba ezáltal. Nagyon sokat nyertünk! 

A Festetics Vágta futamainak győzteseiA Festetics Vágta futamainak győztesei
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Felépült az utánpótlás rendszerünk U7, U9, 
U11, U13 korosztályokkal. Részt veszünk a 
Bozsik programban és TAOS támogatást is kap 
az egyesület. 

Erős a közösségépítő jellege a progra-
munknak, 44 gyerek vett részt a harma-
dik táborunkban és az edzést látva három 
leány az utcáról jelentkezett be hozzánk. 
Mindenkit szeretettel vártunk a sorrend-
ben 15-ik táborunkba. Jubiláltunk! Remé-
lem lesz folytatás. 

Elsődleges célunk egészséges, a labda-
rúgást szerető gyermek nevelése. Nem 
sztárokat akartunk képezni. A tornákon 
úgy is kiderül ki mennyire tehetséges és a 
legjobbakat elviszik valamelyik akadémiá-
hoz. Zalai kötődésűek vagyunk, ezért a mi 
célunk felmenő rendszerben a ZTE részére 
nevelni játékosokat. Ott több jó képességű 
játékos van és tovább tudják fejleszteni a 
felfedezett tehetségeket. A fő célunk ter-
mészetesen a gyenesi labdarúgás utánpótlá-
sának a kinevelése. Az U15 évesek Fellner 
Gergő csapatában folytatják, és reméljük, 
itt maradnak a felnőtt keretben. Jó ötlet-
nek tartom a játékosokról készült tablók 
elhelyezését az öltöző falain, így vissza-
követhető, amikor a 18 évesen felfedezett 
tehetség tíz évvel később visszatér a csa-
patához, miután kipróbálta magát maga-
sabb osztályban. Úgy gondolom, ez lenne 
a lényege a megyei szintű amatőr futball-

nak. A csapathoz kötődő gyerekek szíve-
sen jöjjenek vissza. Elmondhatják: „itthon 
vagyok, itt nevelkedtem fel. Kaptam vala-
mit máshol is, de akkor is a kötödésem 
Gyenesdiásba húz!” Nem kell a kicsiknek 
elmenni több kilométerre játszani. Keszt-
hely, Hévíz és a környék településeiről 
érkezőknek olyan programot tudtunk nyúj-
tani, amit máshol nem kaptak meg. Jó leve-
gőn voltak, minimális képzésben és sokkal 
több játékban részesültek. Az algyenesi 
strandon fürödtek, ahol három étkeztetés is 
szerepelt a programban. Annyi szörpöt ihat-
tak, amennyire szükségük volt. A gyerekek 
óvodás kórtól 15 évesig érkeztek. Jó érzés 
volt látni, hogy örömmel jöttek. Volt olyan 
tanítványom, akiből nem lett futballista, de 
olyan pozitív szemlélet kapott a sporttól, 
amitől sikeres vállalkozóvá vált.

Edzőtársaim Hajba Géza a Keszthelyi 
Haladás kitűnő kapusa és korábban a nagy-
csapat edzője, Katona Károly két éve van 
velünk, sokan ismerik, Keszthelyen mentős, 
Pergel Dávid Teskándon futballozik és 
Egerszegen utánpótlás edzőként dolgozik. 
Németh Annamária, Ria néni Hévízről a 
legkisebbeknél segít, mint sportasszisztens. 

Köszönet az önkormányzatnak a sportélet 
támogatásáért és azoknak az embereknek, 
akik támogatnak minket, mint Vörös Csaba 
Intersport, Farkas Csaba Zwack Unicum 
Zrt-től, ajándékokat adtak a gyerekeknek. 

Szabadics Csabánál a Szálka Büfénél ebé-
delünk, Molnár Csaba a pékárukkal kedves-
kedett. Barátságok nélkül nem működne a 
sportélet!

Góth Imre

Elkezdődött az asztalitenisz 
bajnokság

A Gyenesdiás ASE több éves NB II-es lét 
után idén egy bajnokságot visszalépett és az 
NB III Nyugat-Dunántúl csoportjában ját-
szik. Kovács Tamás elnök legfőbb okként 
említette, hogy egy éve nincsen termük és 
nem tudtak a játékosaiknak edzési lehetősé-
get biztosítani. Állandóan idegen környezet-
ben játszottak, nem élvezhették a hazai pálya 
előnyét, biztonságát. E nélkül a magasabb 
osztály értelmetlennek tűnt számukra. Remé-
lik az iskolánál épülő tornateremmel ez a 
probléma megoldódik majd. Az alapcsapatból 
három játékosukat kölcsönadták, amíg nem 
rendeződik a helyzetük. Helyükre fiatalokat 
igazoltak a környező településekről, belőlük 
szeretnének ütőképes csapatot nevelni. 

Gyenesdiás ASE – Büki Testedzők Köre 
4:14

Győzött: Bontó 4.
Az első hazai mérkőzésre nagyon tartaléko-

san tudott kiállni a megfiatalított hazai csapat.

Góth Imre
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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.

APRÓHIRDETÉSEK
KIADÓ HÁZAT KERESÜNK GYENESDIÁSON és KÖRNYÉKÉN. 
Családommal hosszútávra kiadó kisebb (3 szobás) téliesített 
családi házat, ikerházat vagy sorházat keresek, aminek saját 
kertje van. Olyan ház is érdekel, amit akár később meg is 
tudunk vásárolni. Szeretnék családommal továbbra is ezen 
a szép helyen élni, ezért minden megoldás érdekel. Telefon-
számom: +36/30-127-2583

Házi tyúktojás eladó Gyenesdiáson. Tel: 0630/ 217 3751

Eladó Suzuki Sx4 típusú, 2006-os évjáratú benzines személy-
gépkocsi. Nagyon megkímélt kitűnő állapotban, 80 000 km-rel. 
Műszaki vizsga érvényessége: 2022. december Érdeklődni: 
0630/330 0006
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Szőlőből bor 
Szüreti Vigasságok 2021

Szeptember 4-én rendeztük Szüreti Vigas-
ságok elnevezésű hagyományőrző rendezvé-
nyünket. Mint oly sok év óta mindig, most is 
szüreti felvonulással indult a program, majd 
a menet megérkeztével a piacon szőlődará-
lás, préselés, must- és borkóstoló fogadta 
a megfáradt és szomjas felvonulókat, no, 
és a közönséget. Az itt elkészített birkagu-
lyás és erdélyi töltött káposzta fogyasztása 

pedig segítette, hogy a szomjunk ne apad-
jon túlságosan. Mielőtt a színpadi műsorok 
elkezdődtek volna, a pódium előtt a Zalai 
Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar ala-
pozta meg a hangulatot. A színpadon előbb 
néptáncosaink, a Dalárda és a Népdalkör 
léptek fel, majd a környékbeli fiatalokból 
verbuválódott Longstep 4kusztik adott han-
gulatos koncertet. Őket Dánielfy Gergő egy 
szál gitárral előadott dalai követték, nagy 
sikert aratva. A napot a Fantasy zenekar 
frenetikus tánczenés estjével zártuk. 

Nagyon nagy köszönet illeti a rendez-
vényen közreműködő önkénteseket: a 
felvonuló lovasokat, jelmezesek, a borkí-
nálókat, a bicikliseket, fáradhatatlan sző-
lőcipelő néptáncosainkat, fürdőegyesületi 
tagokat, a borbarát hölgyeket, a borlo-
vagokat, a két főző brigádot, akik évről 
évre hozzájárulnak a rendezvény sike-
réhez és természetesen a daráló, préselő 
legényeket, stb. Akit kihagytunk, nekik is 
NAGYON köszönjük!

Szabó Zsolt Szilveszter

Színpadon a kisbíró Vértesaljai László, bíró és bíróné Pék házaspár, Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, borhölgyek és borlovagokSzínpadon a kisbíró Vértesaljai László, bíró és bíróné Pék házaspár, Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, borhölgyek és borlovagok

Keresztes József és Főzőcsapata ismét remekeltKeresztes József és Főzőcsapata ismét remekelt

Vaga Irma és segítőiVaga Irma és segítői

Elindult a szüreti menetElindult a szüreti menet

DalárdásainkDalárdásaink
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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!

Drávasztáráról: A dinnye amely méz³ édes!

Trafikban folyóborok nagy választéka. 
VEGYEN HAZAIT! EGÉSZSÉGÉRE!

Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-16.00, 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

ÚJ HELYEN, ÚJ HELYEN, 
KEDVEZŐ ÁRAKKAL KEDVEZŐ ÁRAKKAL 
VÁROM RÉGI ÉS ÚJ VÁROM RÉGI ÉS ÚJ 

VÁSÁRLÓIMAT!VÁSÁRLÓIMAT!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!


