
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2022. augusztus XXXIII. évfolyam, 8. szám 
Megjelenik: augusztus 19-én

Programajánló
2022. augusztus 19-20. 

Diási Históriás Napok – Szent István ünnepe 
Hagyományőrző játszóház, színpadi programok, 
kenyérszentelés – Helyszín: Diási Emlékpark

2022. augusztus 21. vasárnap 
Festetics Vágta – A Budapesti Nemzeti Vágta 
előfutama. Versenyek több kategóriában, 
bemutatók, vásári kitelepülők, családi programok 
– Helyszín: Faludi sík

2022. augusztus 23. kedd, 18 óra 
Így írunk MI – Kötetlen csevejek irodalomról 
és az életről – Szálinger Balázs vendége: 
Bereményi Géza – Helyszín: Községháza

2022. augusztus 26. péntek, 18 óra 
Beke Gyöngyi kiállítása – Helyszín: Községháza

2022. szeptember 3. szombat 
Gyenesdiási Szüreti Vigasságok 
Ünnepi préselés, szüreti felvonulás, színpadi 
műsorok – Helyszín: Piac

2022. szeptember 7. szerda, 18 óra 
Traccsparti – Vendég: Geszti Péter 
Helyszín: Községháza vagy Ligetplex Cinema

2022. szeptember 17. szombat 
XI. Gyenesdiási Burgonyanap – 
Burgonyavásár, főzőverseny, színpadi programok, 
családi játszóház – Helyszín:Piac

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

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 15-16.

Július végén közel 90 fővel gyenesdiási 
küldöttség érkezett Csíkszenttamásra. A 
felcsíki színvonalas tánc- és dalfesztivál 
a Szent Anna napi rendezvény keretében 
zajlott le. A nagybusz félszáz fős kísérete 
rövidebb 5 napos programon vett részt, 
amelynek kultúrfelelőse Mészáros Krisztina 
programszervező volt, aki nagyon ügyesen 
meg is oldotta a feladatát.  Köszönet érte! 
A két kisbusz viszont 
a kísérő autókkal 
kicsit kitekinthe-
tett más területekre, 
megkeresve a csík-
vidék és még távo-
labbi tájak rejtett 
magyar vonatkozású 
emlékeit. 

Első úti célunk 
Torockó volt, ahová 
együtt érkeztünk 
meg. Itt a Kis Szent 
Teréz Gyermekvé-
delmi Központba 
adtuk be a települé-
sünkön összegyűjtött 
szeretetcsomagokat, 
játékokat, ruhákat, száraz élelmiszereket. 
Betekintve az intézmény életébe, csak gratu-
lálni lehetett az ott folyó munkához! 

Másnap a marosvásárhelyi belvárosi séta 
során szalagot kötöttünk a Bolyai testvérek 
szobránál és megtekintettük a városköz-
pontban a történelmi magyar idők emlékeit. 

A pénteket a Sóvidéknek, Szovátának és 
Szejkefürdőnek szenteltük. A kulturális 
napon a helyi csoportok színvonalas fel-
lépései mellett a mi gyenesdiási büszke-
ségeink, a Népdalkör és a Néptánccsoport 
kápráztatta el a nagyközönséget. Az ünnepi 
gondolatok között pedig elhangzott, hogy 
a 14 év hogyan kötötte már eddig is össze 
a településeket, közösségi, családi és kul-

turális szinten egyaránt; valamint, hogy az 
egységet és együttműködést csak kölcsö-
nös tiszteletre és bizalomra lehet építeni. Az 
ünnepi esemény napját követően az alcsíki 
kirándulás központja a Nyergestetői kopja-
fadomb és emlékmű meglátogatása volt, ahol  

Csíkszenttamás és Gyenesdiás egy évvel a jubileumi találkozó előtt

folytatás a 2. oldalon

Gyenesdiási csoportunk és vendéglátóink a csíkszenttamási kultúrház előttGyenesdiási csoportunk és vendéglátóink a csíkszenttamási kultúrház előtt

A testvértelepülési kapcsolatot megerősítő koszorút helyeztek el A testvértelepülési kapcsolatot megerősítő koszorút helyeztek el 
a székelykapuna székelykapun
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Gyenesdiás már négy éve állított kopjafát a 
székely-orosz ütközet véres emlékezetére. 
(1849. augusztus 1-jén – alig két héttel Vilá-
gos előtt – Gál Sándor tábornok a Moldvából 
beözönlő orosz csapatok ellenében Tuzson 
János alezredesre bízta a szoros védelmét. 
A túlerővel szembeszálló pár száz székely 
nagy része odaveszett az öldöklő élet-halál 
küzdelemben, s ennek a kilátástalanságában 
is vállalt harcnak az emléke mindmáig „a 
Nyergestető”.) Ezen a napon Dr. Csehi Ottó, 
nyugalmazott alpolgármester, településünk 
díszpolgára és felesége, Varga Klára asszony 
is velünk tartott és közösen tudtunk emlékezni. 
Innen a Szent Anna-tó, majd Tusnádfürdő 
felé vettük utunkat. A Bálványosi Szabad-
egyetem utolsó napján már elcsendesült a 
város. (Tusványos idén is sokaknak sokat 
adott útravalóul!) A csíkszentsimoni dél-
utáni gyárlátogatásunk nem lett volna 
teljes Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójá-
nak előadása és gondolatai nélkül, akivel 
sikerült személyesen is találkozni. Krasznai 
Tamásné Györgyivel elmondtuk neki, hogy 
a gyenesdiásiak apró kis felajánlásai célba 
értek Torockóban, melyre ő a köszönet mel-
lett megjegyezte, hogy „mily kicsi a világ, 
hisz tudja, hogy egy kedves munkatársa a 
Dévai Szent Ferenc Alapítványnál ifj. Lam-
pert Iván, szintén gyenesdiási származású és 
szeretett munkatárs”. 

A merészebbek és bátrabb jelentkezők 
a következő napokban terepjárókkal és 
saját járművel bejárhatták a történelmi 
Magyarország 1000 éves határpontjait 
a Keleti Kárpátoknál a Háromkút felé a 
félig még katolikus csángó vidékre, vissza 
a Békás-szoroson át, majd másnap az 
Úz-völgyébe, egyenesen a csángók lakta 
Csinód pusztáig. A Déli Kárpátoknál pedig 
a Transzfogarasi hegyeken libegővel és az 
átjárón végig gyalog. 

G y ö n y ö r ű ,  f e l e m e l ő 
és lélegzetelállító volt 
a sok magyar emlék és 
szórvány mindenütt. Az 
Úz-völgye katonai emlé-
kei és temetője pedig a 
kirándulás egyik meg-
rendítő végpontja volt. Itt 
első és második világhá-
borús katonasírok vannak 
az úzvölgyi katonai teme-
tőben, amelyet a székely 
Csíkszentmárton település 
tart fenn ma is. Bodó István 
nyugalmazott közgazdász, 
autodidakta  helytör té-
neti kutató vezetett végig 
bennünket az Úz-patak 
m e n t é n ,  b e m u t a t v a  a 
temető mellett a völgyben 
még ma is látható elszórt 
kis sírhalmokat, lövészár-
kokat, régi magyar katonai 
emlékeket (kaszárnyákat, 
kápolnát). Az Úzvölgyi 
katonai temető hányat-
tatott sorsa 3 éve kezdő-
dött, amikor a szomszédos 
Dormánfalváról  román 
nacionalisták megem-
lékezést szerveztek az 
ismeretlen román katona 
emlékére. (Pedig köztudott hogy magyar és 
német katonák nyugszanak a temetőben.) A 
közigazgatási vita azóta is zajlik.

Mi magunk az utolsó napokban min
denütt magyar nemzeti szalaggal és koszo-
rúval emlékeztünk és egyben kifejeztük a 
magyar-magyar nemzeti együvé tartozást. 
Utolsó napon Csíkszenttamás vezetése és a 
gyenesdiási küldöttség, kiegészülten Hor-
váth Sebestyén, díszpolgárral és Cseh Bea, 
településfejlesztési bizottsági taggal együt-
tesen helyeztük el a testvértelepülési kap-

csolatot megerősítő koszorút a testvérfalu 
emlékkertjében elhelyezett székelykapun, 
megerősítve a jövő évi jubileumi találko-
zást és a két település töretlen jövőbeni 
együttműködését. Összességében nagyon 
büszke vagyok arra, hogy a közel 90 fős 
gyenesdiási delegáció jól érezte magát és 
fantasztikus vendégszeretetet kaptunk a ven-
déglátóinktól.  A magam nevében örülök, 
hogy családommal együtt végigkísérhettem 
az úton a gyenesdiási utazó közösséget. 

Gál Lajos, polgármester

folytatás az első oldalról

Nyergestetőn a gyenesdiási kopjafánálNyergestetőn a gyenesdiási kopjafánál

Kedves Róbert, Gál Lajos, Bodó István az Úz völgyi katonai temetőnélKedves Róbert, Gál Lajos, Bodó István az Úz völgyi katonai temetőnél
Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány alapítójával is sikerült személyesen találkozniAlapítvány alapítójával is sikerült személyesen találkozni
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Az ige: „Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg 
a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár 

és a tél, nappal és éjszaka.” 1Mózes 8:22
Újkenyér áldása úrvacsorával

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
augusztus 21én, 16.00 órakor a Községházán.

Gyenesdiási Római Katolikus Plébánia
Kedves Testvérek!

Plébániánk miserendje a korábban meghirdetett szerint alakul. 
Augusztus 15-én és 20-án vasárnapi miserend van, 

tehát a szertartások kezdési ideje: 
Balatongyörök: reggel 8 óra; Vonyarc: 9.30; 

Diás: 11:00; Szent Mihály hegy: 19:00.
19-én vigília misék: Vashegyen 17.30, Gyenesen 19:00. 

Augusztus 21-én, évközi 21. vasárnapon a gyenesi Szent Ilona 
kápolna búcsúünnepe miatt egy plusz:

Gyenes: 12.00, ekkor tartjuk meg a búcsúi szentmisét, tehát ez 
alkalmi. Erre különösen várjuk szeretettel a gyenesi híveket.

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
Hóbár Jánosné sz. Varga Mária Magdolna 

2022. augusztus 14-én 83 éves korában örökre megpihent.

Temetése augusztus 23-án, kedden 10 órakor lesz a gyenesi temetőben. 
Előtte 9 óra 15-kor  szentmise  a gyenesi Szent Ilona kápolnában.

A gyászoló család
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Csíkszenttamás 
– Testvértelepülésünk – 

Utazás Székelyföldre 

2022. tavaszán településünk meghí-
vást kapott szeretett testvértelepülésétől, 
Csíkszenttamástól a Szent Anna napi rendez-
vényükre.  Az út szervezése azonnal, nagy 
lelkesedéssel kezdődött, amelyre műsorral is 
készültünk kultúrcsoportjaink részvételével. 
Előzetes részvételi igényfelmérőt követően 
végül 2022. július 20án egy 50 fős nagybusz-
szal, két 8 fős kisbusszal és önköltségen több 
saját autóval induló gyenesdiási családdal 
vette kezdetét a hosszú, de nagyon élménydús 
utazásunk. 

A nagybusz utasai részére 5 napos, a kisbusz 
utasai részére 7 napos, a saját autóval indu-
lóknak közel 10 napos kirándulás lett leszer-
vezve. 

A magam részéről ez idáig a bejárt, törté-
nelmi Magyarország leggyönyörűbb vidé-
keit egyáltalán nem ismertem, de már régóta 
nagyon szerettem volna meglátogatni, készül-
tem és a vágyam végre beteljesült. 

Az öt napos csoport úticélja kisebb megál-
lókkal egyenesen Csíkszenttamás volt, sajnos 
a cél előtt 50 kmel este 8 óra magasságában 
a nagybuszunk lerobbant, amelyet kis hűtést 
és vízfeltöltést követően újra üzembe tudtak 
helyezni. Majd rá 30 km-re ismét megállt. Itt 
már kérdéses volt a helyzet, az állapot, így a 
Csíkszenttamási vendéglátó családok Kedves 
Róbert polgármester úr vezényletében autók-
kal eljöttek csapatunkért és elszállítottak ben-
nünket Csíkszenttamásra. A vendégszeretet 
már itt erősen megmutatkozott, szerencsére a 
jó hangulat végig velünk volt. 

A kisbuszos és autós csapat félúton egy éjsza-
kát megszállt Torockó településén, ahol szin-
tén nagy vendégszeretettel fogadták őket is. 

Székelyföldön mindenki számára kiderült, 
hogy az utazás fáradalmai nem számítanak. 
Az, amit ott kapsz és megélsz, nem beszélve 
a látványról, mindent megér. Mindenhol 
magasló dombok, távolabb a hegyek, a söté-
tenzöld fenyvesek, egyszerűen gyönyörű. 

Az éjféli vacsorát követően mindenki elfog-
lalta szálláshelyét, a néptáncosok a Kultúr-
ház vendégszobáiban, a többieket családok 
fogadták otthonukban. 

A buszunkat korán reggel megszerelték, így 
nyakunkba vehettük Székelyföldet. Az első 
Csíki napunkon Csíkszeredát, Csíksom-
lyót és Madéfalvát látogattuk meg. A Mikó 
várban csoportunk egy közel 2 órás tárlatve-
zetést kapott, amely alatt végig jártuk a 10 
berendezett tárlatot. Csíksomlyón a Kegytemp-
lomban Hugó testvér várt minket nagy szeretet-
tel, aki a szenthely csodás történetével varázsolt 
el minket. Távolról a búcsúhelyet is megszem-
léltük, ahová Pünkösdkor hívők és nem hívők 
százezrei zarándokolnak el.  Innen átsétáltunk a 
Gyermekotthonba, ahol átadtuk a Gyenesdiáson 
gyűjtött adományaink egy részét, meglátogatva 
az otthon bent lévő lakóit. Madéfalván Szen-
tes Antal megyei főtanácsos és Szentes Csaba 
polgármester úr várt bennünket a Siculicidium 
Emlékműnél, amelyet koszorúzással tiszteltünk 
meg. Szentes polgármester úr csapatunk szíves 
látását igazi erdélyi kürtöskaláccsal is megkoro-
názta. Az önfeledt, kötetlen eszmecserét köve-
tően visszatértünk testvértelepülésünkre, ahol 
ismét finom vacsora fogadott minket egy kis 
meglepetéssel fűszerezve. A Csíkszenttamási 
néptáncosok és zenekaruk hívtak bennünket 
táncra, amelyre néptáncosaink és a még nem 
fáradt utasaink örömmel csatlakoztak. 

A második Székelyföldi napunkon Kedves 
Róbert polgármester úr édesapja, Géza bácsi 
csatlakozott hozzánk, hogy kísérjen bennün-
ket és átadja nekünk mély szeretettel a birto-
kában levő sok szép vagy épp kevésbé szép, 
érzésekkel teli ismeretét, tapasztalatát.  Így a 
reggeli után, baráti társaságában Szovátára 
utaztunk, hogy kövessük a Só útját. Sétál-
tunk a heliotermikus sós vizű Medvetó 
partján, ahol a szépen kialakított ösvények 
sóhegyekbe, illetve kis sós vizű tavakba tor-
kollnak. Majd Parajdon látogatást tettünk 
a Sóbányában. Szó szerint a föld gyomrába 
érkeztünk meg és éreztük magunkat, egy kis 
külön világ ejtett ámulatba mindenkit. Aki 
lenn jár az ott éli meg igazán, hogy meny-
nyire kicsi is az ember ezen a Földön. Minden 
lenyűgöző odalenn, hihetetlen, amit emberi 
erővel, ésszel alkotni lehet.

A bányából a felszínre utazva nem hagyhat-
tuk el a települést Parajdi só nélkül. Majd a 
bevásárlást követően egy kis csúszással elin-
dultunk Korond híres főutcájára, ahol szintén 
a pénztárcánkat nem kímélve válogattunk a 
szebbnél szebb kerámiák és egyéb helyi ter-
mékek közül. 

Ezt követően Farkaslaka településére utaz-
tunk, ahol megkoszorúztuk Tamási Áron 
sírhelyét, majd egy kis pihenőt követően 
Szejkefürdőre indultunk Orbán Balázs sírjá-
hoz. Sajnos útközben a buszunk működése 

Néptáncosaink a Szent Anna napi rendezvényenNéptáncosaink a Szent Anna napi rendezvényen

Csoportkép az erdélyi látogatásrólCsoportkép az erdélyi látogatásról
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újra akadozott, így a távolságot lassabban 
tudtuk megtenni. Mivel csúszásban voltunk 
és Csíkszenttamáson e nap is vacsorával 
készültek nekünk, így kénytelenek voltunk 
székelyudvarhelyi sétánkat kihagyni a prog-
ramból. 

Szombaton a Szent Anna napi ünnepségre 
készültünk, de mivel csak délután kezdődött 
így délelőttre, busz hiányában szabad prog-
ramot kapott mindenki. Sokan a befogadó 
családokkal közösen szerveztek programot, 
amely tovább kovácsolta a barátságokat. 

Délután 14 órakor kezdődött az ünnep-
ség, amelyen Kedves Róbert és Gál Lajos 
polgármester urak is köszöntötték először a 
települések résztvevőit és a vendégeket. A 
megnyitót követően estig zajlottak a fellé-
pések, népi magyar, székely hangok, táncok 
járták be a helyszínt és a szíveket.

Nagybuszunk elektronikája sajnos elment, 
így a busztársaság onnan Székelyföldről 
rendelt meg nekünk egy nagybuszt a hazau-
tazáshoz, amellyel vasárnap késő estére csa-
patunk szerencsésen hazaért. 

A kisbuszosok és az autósok programja 
folytatódott, vasárnap Alcsík térségét vették 
célba, ahol is Nyergestetőt, Bálványoson a 
mofettát, Tusnádfürdőt látogatták meg, majd 
délutántól egy szerencsés egybeesésnek 
köszönhetően Csíkszentsimon településén, a 
Csíki sörgyár által szervezett rendezvényen 
a „Tiltott Fesztivál” című programon vehet-
tek részt, ingyenes sörgyár látogatással egy-
bekötve. 

A hatodik napon a Békás-szorost és a 
Gyilkos-tót vette célba a csapat, amelyről 
már mindenki hallotta, mennyire lenyűgöző, 
csodálatos vidék.

A Gyilkostó, ahogy belemélyed a völgybe, 
a belőle kiálló, félbetört fatörzsekkel, a 
körülötte csupaszon kiemelkedő sziklákkal, 
egyszerűen ijesztő, de egyben varázslatos is.

Másnap a kisbuszosoknak is a hazautazás 
jött. A saját autóval utazó csapat még szom-
batig folytatta a kirándulást Székelyföldön.

Elbúcsúztunk barátainktól, testvértelepülé-
sünktől. 

Egy dologban mindenkivel egyetértettünk, 
öt nap, vagyis három ott töltött nap nagyon 
kevés, nem elég hét nap, talán még tíz sem, 
hogy a sok meg nem látogatott helyet felke-
ressük. Visszatérünk az biztos. De addig is 
már tervezzük a jövő évi, 15 éves találko-
zást, amikor is mi látjuk majd vendégül test-
vértelepülésünket. 

Mészáros Krisztina
programszervező

In vino veritas – Gondolatok 
a 2022. évi Gyenesdiási 

Bornapokról

A gyenesi bornapok régóta kedvelt nyári 
program a helyiek és turisták körében egy-
aránt. Idén a tavalyi óvatosság után visz-
szatértünk a négy napos lebonyolításhoz, 
és mondhatjuk, hogy ez (is) osztatlan sikert 
aratott. A július közepi rendezvény folyamán 
közel ötezer ember látogatott ki a megújult, 
kibővült korzóra, és evettivott, szórakozott 
önfeledten.

A nyitónapon a színpadot – mint kezdet-
től fogva mindig – a helyi csoportok színes 
műsora uralja. A Gyenesdiási Dalárda, a 
Gyenesdiási Népdalkör és a Gyenes Nép-
tánc Együttes produkciói idén is méltó kez-
detét jelentették településünk legnagyobb 
rendezvényének. Természetesen idén sem 

maradhatott ki a borlovagok szereplése és 
borról való gondolataik megosztása a nagy-
érdeművel.

A hivatalos megnyitón idén is tiszteletü-
ket tették a Da Bibere Zalai Borlovagrend 
tagjai, élükön Dr. Brazsil József Nagy-
mesterrel, a Borbarát Hölgyek, Lombár 

Gábor a Balatoni Szövetség elnöke, Gál 
Lajos polgármester, valamint Zolcsák 
Miklós Atya. Az első nap programjának 
második felében előbb a Marcali Bajtársi 
Dalárda boros műsora, majd a Vass Lajos 
Népzenei Szövetség gyenesdiási táborzáró 
gálája zajlott a színpadon. A nap a remek 

Mindenki vízbiztonsága 
az első!

A Mentőöv program célja létrehozni a 
Balaton valamennyi strandján és fürdőhe-
lyén egy egységes tájékoztatási, vízbizton-
ságot és közbiztonságot elősegítő rendszert. 
Feladata a biztonságos vízhasználathoz 
szükséges információk megismertetése és 
tudatosítása, hosszabb távon a balatoni vízi 
balesetek számának csökkentése. A táblák 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megelőzzük a 
vízibaleseteket, tragédiákat, melyeket nagyon 
sok esetben emberi felelőtlenség okoz. 
 
Gyenesdiás polgármestere az átadón így 
fogalmazott: „Gyenesdiás nagyközség önkor-
mányzata és a Vízimentők Magyarországi 
Szakszolgálata között már évek óta nagyon 
jó az együttműködés, talán azt lehetne mon-
dani, hogy évtizedek óta. Nagyon fontos az, 
hogy ezek a táblák elsők között Gyenesdiás 

mindkét strandján meg tudtak 
jelenni. Azt hiszem, hogy ezt 
talán a fürdő szám is indo-
kolja, hiszen nagyon nép-
szerű strandokról van szó, 
családbarát strandokról ahol 
együttesen biztonságban jól 
érzik magukat a családok 
mind a vízben mind a vízpar-
ton és így szívesen jönnek ide 
vissza fürdőzni. ”

Nagyon örülünk, hogy 
Gyenesdiáson is kike-
rültek a Mentőöv táblák, 
hiszen régi és jól működő 
együttműködésünk van a gyenesi strand-
üzemeltetőkkel. Mind a két fürdőhelyen a 
strandeszközkölcsönzőknél is kihelyeztünk 
egyegy táblát, melyek a vízibiciklizőknek, 
csónakot bérlőknek hívják fel a figyelmüket 
arra, hogy mire érdemes vagy kell odafigyelni. 

Gondoltunk a külföldiekre is, a táblákon sze-
replő QR kódok segítségével angolul, néme-
tül és oroszul is olvashatóak a fent felsorolt 
információk.

Forrás: VMSZ - Vízimentők Magyarországi 
Szakszolgálata és ÖTE

A Borlovagrend tagjai a színpadonA Borlovagrend tagjai a színpadon

A Mentőöv táblákat Bagyó Sándor adta átA Mentőöv táblákat Bagyó Sándor adta át
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szombathelyi partizenekar, a Spectrum 
Band bulijával zárult. 

Másnap Dallos Bogi és zenekara fogadta 
a korai fesztiválozókat. Rajongói szép 
számban érkeztek településünkre, és remek 
hangulatba hozta őket kedvencük. Ezt köve-
tően tovább duzzadt a tömeg, hiszen a The 
Doors Emlékzenekar koncertjétől remél-
ték azt, amit aztán meg is kaptak: egy feled-
hetetlen, elképesztő erejű zenei élményt! És 
ebben még a néhányszor visszatérő záporok 
sem zavarták meg őket! Az este, éjszaka 
történései aztán még ezt is fokozni tudták! 
DJ Krasznai és DJ Coly diszkója során 
olyat látott Gyenesdiás korzója, amit tán 
soha. A színpad előtti táncparkett csordultig 
telt, nagyrészt tinikkel és huszonéves fiata-
lokkal, akik láthatóan fantasztikusan érez-
ték magukat!

A szombati napon mindenféle korosztályt és 

réteget igyekeztünk megszólítani – tapintható 
sikerrel! 

A Keszthelyi Kutyasuli agility bemutatója 
és a Varázshangok Játszóház (utóbbi péntek
szombatvasárnap is várta a családokat) első-
sorban a gyermekek és a gyermekes szülők 
szórakozását szolgálta. Mindezeket megspé-
keltük Szép Bence boros stand-upba oltott 
bűvészműsorával, és hogy a tánctér is felfor-
rósodjon, arról a keszthelyi Boombatucada 
csapata gondoskodott pezsgő ritmusaival.

Mindeközben már serényen szerelt-hangolt a 
hazai könnyűzenei élet közel 30 éve tündöklő 
állócsillaga, az Anima Sound System. A zene-
kar utóbbi éveiben egyszerre tért vissza gyö-
kereihez (népzenén, tradicionális dallamokon 
alapuló fúziós tánczene) és újította meg sorait, 
több, különböző területeken erős énekesnők-
kel. Gyenesdiáson Törőcsik Franciskával és 
Prieger Fannival állt fel a nagyzenekar. Az 

élményt, amit koncertjük adott, nehéz sza-
vakba önteni. Talán a másfél órányi libabőr 
megfelelően érzékelteti ezt. A „fő” napot a 
Fantasy zenekar hangulatos bulija zárta le.

A negyedik, zárónapon a vérbeli latin 
fieszták és karibi bulik hangulata uralkodott 
el a gyenesi flaszteren. Előbb azonban két 
rezesbanda húzta a talpalávalót. A színpadon 
a Brassdance együttes fújta, retro slágereket 
és örökzöldeket saját szájízük szerint értel-
mezve, majd a színpad előtt Csepreg Város 
Fúvószenekara hozta hangulatba a borna-
pok közönségét. Ebben az állapotában találta 
a közönséget a Team Gusto Cubano kubai 
tánczenét és salsa muzsikát játszó bandája. 
Koncertjükre óriási rajongótábor érkezett, és 
rövid idő alatt – egy értő vezető táncos segéd-
letével – karibi utcabál kerekedett a színpad 
előtt! A rendezvény utolsó mozzanata és 
méltó lekerekítése a Silver Band bulija volt. 
A közönség számára – ahogy eddig is – kap-
csolt szolgáltatásként mindegyik napon késő 
délutántól jelen voltak a borházak, a külön-
féle ételesek és a soksok kézműves.

Óriási köszönettel tartozunk a rendezvény 
lebonyolításában részt vevőknek, a gördülé-
keny együttműködést, és kiemelten köszönjük 
a rendezvényterület, a konténerek tisztántar-
tásában, takarításában és a szemétszedésben 
segédkező munkatársak lelkiismeretes mun-
káját! Világunkban ismét sok a bizonytalan-
sági tényező, de azért mi bizakodjunk, hogy 
2023-ban Önökkel/Veletek találkozhatunk 
ugyanitt! 

Szabó Zsolt Szilveszter

A Gyenesdiási J&A 
Kerámiaházunk 

XX. Kristóf-napi házünnepére, 
két év kihagyás után került sor 

2022. július 25-én. 

2019-ben a Gyenesdiási Dalárdánk, Gye-
nesdiási Négyesünk, a Gyenesdiási Ifjú 
Citárásainkkal, az Egerszalóki Borvirág Férfi-
kórussal és a Tekergő Zenekarral, a Harangláb 
Népzenei Együttessel, a novai Göcsej Szíve 
Népdalkörrel és Csádé Zenekarral, valamint a 
Vass Lajos Népzenei Szövetség II. Gyenesdi-
ási Táborának 142 résztvevőjével kiadtuk az 

„Én is iszom veletek” c., a gyenesdiási, 1644
es Darnay pincénk bormustráihoz kapcsolódó 
két korongos cd kiadványt. Az azt megelőző 
Kristófnapok programszervezése során 
mindig a legutóbb megjelentetett cdinkről 
mutattunk be a Kristófnapi házünnepen. 
(Ez is megtalálható az „ÖRÖKSÉGTÁR
KULTÚRA” OKTATÁSI E KÖNYV ÉS 
MÉDIATÁRON, a települések értékeinél 
Gyenesdiásra gördítve a többi, immár kilenc 
népzenei összeállításunk között, ahogy „A 
MISKA PINCE TÖRTÉNETE  Pék András 
tollából” is.).

A terv az volt, hogy a XX. Kristófnapi 
Házünnepünkön, 2020-ban ezt mutatjuk 

be. Meghívtunk az egerszalóki dalostársak 
közösségéből két művészt, Gelsei Sándort 
(népi iparművészt) és Kátai Ildikót (iparmű-
vészt) erre az alkalomra.

A Covid-járványos két év elnapolta ezt az 
ünnepet, amire az idei évben került sor.

Most azonban megérkeztek a barátaink. 
Az Egerszalóki Borvirág Férfikórusból: 
Dorkó János (vezetője), Tari György, Király 
József, Sasi Károly, Klaisz Gyula, Garam-
völgyi Lajos, Fábián János, Csellei Judit, 
Kátai Ildikó. (Gelsei Sándor elküldte a kiál-
lítási anyagát, de egészségügyi okok miatt 
nem tudott jelen lenni.) A Tekergő Zenekar: 
Tóth Sándor, Tóth Sándorné Csontos Zsuzsa, 

Karibi utcabál kerekedett a színpad előttKaribi utcabál kerekedett a színpad előtt DJ Coly és DJ Krasznai fergeteges bulit csapottDJ Coly és DJ Krasznai fergeteges bulit csapott

A péntek este a fiataloké voltA péntek este a fiataloké volt
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Dr Kovács Kázmér, Csergő-Herczeg László, 
Csergő-Herczeg Lászlóné Ági)

A Gyenesi Néptáncosaink (Tarjányi 
Sándor vez., Dongó Árpád, Miklós József, 
Berta Antónia, Dongó Zsófia, Hefler Dóra, 
Joós Alexandra, Joós Dorina, Zakár Anna) 
éppen a csíkszenttamási Anna-napi Fesztivál-
ról érkeztek haza a gyenesdiási delegációval. 
Ők kezdték a műsort. Rimóci táncokat mutat-
tak be. Hársfalvi György és Tarjányi Sándor 
mesélt a csoport erdélyi utazásáról.

„Most érkeztünk ez helyre. A versemet, 
énekemet mondom kedvemre. Áldás szálljon 
ez házra, ez háznak gazdájára, mi eljöttünk 
köszönteni Kristófnapjára.” zalai köszön-
tővel nyitottunk a dalárdával. (Pék András
tárogató, Pékné Orbán Juliannacitera, Dr. 
Kovács Kázmér harmonikával besegített. 
Dalosaink: Horváth Sebestyénné Zsuzsa, 
Komáromy Béla, Kajdi Imre, Barna Zoltán, id 
Farkas Ödön, Magyarosi Győző, Fáró Imre, 
Porkoláb János, Péter Gábor, Papp János, 
Papp Ferenc)

 A „Hogyha egyik napja szomorúabb, 
legyen a másik még százszor vígabb. Isten 
éltesse, és őt vezérelje minden lépésben. Az 
Isten áldása szálljon rája, áldásával teljék 
meg a háza, Mária vidám légy, örökké boldog 
légy, szomorú sose légy. János vidám légy, 
örökké boldog légy, szomorú sose légy.” – 
hangzott az ének, amivel köszöntöttük a két 
diszvendégünket, akik a Miska Pince avató-
jára nem tudtak eljönni. Édesanyámat, özv. 
Orbán Istvánnét (akit húgom, Karáth Mária és 
leánya Karáth Rebecka, dalárdánk és citerás 
csoportunk tagja hozott), valamint Németh 
János Kossuthdíjas zalaegerszegi kerami-
kusművészt, aki a pincénk cégérét készítette. 
Mindketten nyolcvannyolcadik évükben 
vannak, ezért András a cserép sütőedény tete-
jét kívülről a LXXXVIII sormintával díszí-
tette, belső felét a köszöntő szöveggel és a 
dátummal.

Azután került sor a pinceavatáskor már 
beígért „ A MISKA PINCE TÖRTÉNETE  
Pék András tollából” c. kiadvány bemutatása.

„Ajánljuk ezt a kiadványt édesanyámnak,  
a 88. életévében lévő özv. Orbán Istvánné 
Jánosi Máriának; a 32 éve hirtelen meghalt 

drága édesapámnak, id. Orbán Istvánnak, szü-
leinknek, kiktől a lakóházunk öreg épületét 
1989ben kaptuk, és akiktől a ház megmenté-
sének és a vállalkozásunk alapításának ötlete 
származik; Gyermekeinknek, Vilmosnak és 
Flórián Kristófnak, akik a családi vállalko-
zásunk 1990. évi alapítása óta eltelt 32 évét 
születésük óta velünk közösen sikerre vitték; 
Unokáinknak: Barnabásnak és Milénának.  
Leendő unokáinknak… ; Kisházy Tamás mér-
nöktanár barátunknak, aki házaink tervezője 
volt és a portánk hármas épületegységének a 
szorgalmazója.

Káldy Lajos festőművész barátunknak, 
inspirálónknak, aki 30 éve biztat bennünket 
értékmentő tevékenységünkben.

Németh János keramikusművész barátunk-
nak, aki a pince cégérét elkészítette szá-
munkra.

A Miska pince présének 171. születésnap-
ján, 2022. május 30-án

Pékné Orbán Juliana Ilona és Pék András 
a J&A Kerámiaház 

és a Miska Pince alapítói és tulajdonosai”

A Kiadvány készítésében részt vettek: 
Pék András és Pékné Orbán Julianna Ilona, 
Hangodi László, Németh Ákos, Gyanó Szil-
via, dr Nagy Molnár Miklós. A pinceavatás 
fényképei: Finta Maya. Kiadványszerkesz-
tés, grafikai tervezés: Tenczné Tóth Krisztina. 
Nyomdai Munkák: Ziegler-nyomda, Keszt-
hely. 500 példányban készült. Akit érde-
kel a kiadvány, jöjjön be a Kerámiaházba.  
(70/2081-325)

A műsor további részében Horváth Csaba 
gölöncsér barátunk mesélt arról, hogyan is 
találtak rá erre a pincére, amit nekünk aján-
lottak. Kollár Szabolcs Gyenesdiás Népi Ipar-
művészét, Népművészet Ifjú Mesterét kértük 
fel, hogy meséljen a nekünk készített Miska 
kancsóról. Németh János keramikusművész 
gratulált a munkájához.

Aztán következtek az egerszalóki barátaink 
egy boros és egy katonadal csokorral. Kaptunk 
egy különlegesen szép festményt tőlük, mely 
Kátai Ildikó iparművész munkája, és az 
egerszalóki barlanglakásokat ábrázolja, ahol 
a betyárlegendát előadtuk. Hálásan köszön-
jük neki, polgármesterüknek pedig a finom 
egerszalóki borokat, mellyel megajándékozta 
a dalárdánkat. Kátai Ildikó mesélt a kiállí-
tott művekről, majd elénekeltük a GÖMÖRI 
BEHAJTÓNÓTÁKAT mindannyian. Ezzel a 
kedves csokorral már szerepeltünk Egerben a 
Gálán is. Ez egy közös nevező. Igazán közel 
áll a szívünkhöz. A kiállítás megtekintése és 
koccintás után a program vendéglátással foly-
tatódott a Kerámiaház portáján. 

Az áldást Zichy Emőke református 
tiszteletes asszonytól és Zolcsák Miklós 
görög katolikus parókustól kaptuk. Vaga 
Irma ezalkalommal is elkényeztetett ben-
nünket az erdélyi töltött káposztájával. 
Dalárdásaink remek pálinkával, borokkal, 
a Komáromy pékség a pékáruval, ifj Rádi 
László borlovag, dalárdánk családjának 
tagja, hideg szódával látott el bennünket. Az 
idén szándékosan kerültük a műanyag palac-
kos üdítőket. Dalárdásainkkal vendégül 
láttuk az egerszalóki barátainkat nemcsak 
Kristófnapon, hanem a megelőző és azt 
követő napokon is saját italokkal és ételek-
kel.  Nagyszerűen éreztük magunkat. Öröm-

Színpadon az egerszalóki Borvirág férfikórus és a gyenesdiási DalárdaSzínpadon az egerszalóki Borvirág férfikórus és a gyenesdiási Dalárda

Pintér István a ház makettjét készítette elPintér István a ház makettjét készítette el
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zenéléssel zártuk az estét. A csereszereplést 
novemberre tervezzük. 

A felvételt Csányi Zoltán készítette, és a han-
gosítást Czotter Attila és Kaszap István bizto-
sította. A Hévíz Tv munkatársai tudósítottak 
az eseményről. Pintér István, Czibor Zol-
tánné Piroska édesapja meglepett bennünket 
a házunk makettjével. Igazán megható és 
megtisztelő volt. Gratulálunk a munkájához! 
Megérkezett Németh Ákos is családjával, 
akinek az édesanyjáé volt a pince.  Attila és 
felesége támogatott bennünket borral.  

Köszönjük a dalárdánk azon tagjainak, 
akik ebben a rendezvényben segítettek 
szereplőként és a vendégeink ellátásában /
Barna Zoltán, Barna Kati, id Farkas Ödön, 
Farkasné Gabi, Péter Gábor, Komáromy 
Béla, Komáromyné Ili, Komáromy Bea, Por-
koláb János (túravezetés), Porkolábné Márti, 
Horváth Sebestyénné Zsuzsa, Kajdi Imre, 
Fáró Imre, Papp Ferenc/. Külön köszönöm 
Magyarosi Győzőnek a pincenyitóra készí-
tett pásztortarhonyát, aminek nagy sikere 
volt, ahogy Bangó Edina óriástortájának is. 
Szládovics László borlovag barátunknak, 

hogy mindig támogatja rendezvényeinket 
nagyszerű borával.

Ragaszkodtunk ezalkalommal is azok-
hoz a tálaló eszközökhöz, amit a dalárdánk 
tagjai gyűjtöttek össze, kiegészítve az óvodai 
konyha edényeivel, így nem keletkezett 
műanyag szemét az étkezés során. Köszönjük 
Divinyiné Zsadányi Mónikának és munkatár-
sainak  a segítséget!

Az idei Kristóf-napi Házünnepünk meg-
rendezésének a legfőbb mozgatója az elma-
radt cd-bemutató és kiállítás megrendezése 
volt. Folytatása a Miska pincénk megnyi-
tójának. Örömünkre eljött édesanyám és 
Németh János is. Kiadtuk a pincénk történetét 
bemutató kiadványt. 

Összehasonlítva az eddigi házünnepeinket 
meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy ezzel 
a XX. alkalommal ezt a rendezvénysort 
lezárjuk. Délután háromkor kezdtünk a köz-
ségházán a köszöntőkkel, cdbemutatóval, 
kiállításmegnyitással, és könyvbemutatóval. 
Szándékosan családiasra, inkább baráti talál-
kozóra terveztük. Fél hatkor mentünk át a 
Kerámiaház udvarára, ahol akkora volt még 
mindig a hőség (36 fok), hogy a pince mellé 
tervezett műsort el kellett hagynunk. Ész-
revehetően nőtt a felmelegedés a legutóbbi 
ünnepünk, 2019. óta. Meglehetősen tervez-

hetetlenné vált a rendezvény. A községházán 
és az új étkezőben, viharban és hőségben is 
megrendezhetnénk a Kristófnapot, de az már 
nem a mi házünnepünk lenne.

Úgy döntöttünk, hogy ezzel befejezzük 
a nyár közepére tervezett Kristófnapja-
inkat, amely a hátsó épületünk avatásától, 
2000.07.25től 20 alkalommal került megren-
dezésre. 

A Miska pince udvarán kialakított közös-
ségi téren a tavaszi ünnepekre, a máj. 30-i 
pincenyitogatóra és az őszi Szent Mihály-
napra tervezünk programokat ezután. 

Mivel az első néhány év kivételével videó és 
fényképfelvételek és a Gyenesdiási Híradók-
ban beszámolók készültek ezekről az ünne-
pekről, tervezzük a hátsó épületünk és a 20 
Kristófnap történetét könyvbe foglalni.

Hálásan köszönjük a közösségünknek, a 
vezetőségünknek, minden szereplőnek és 
támogatóinknak, hogy ezeket az ünnepeket az 
elmúlt 22 évben megrendezhettük.

Nem maradunk programok nélkül, folytatás 
következik. Meglepetés borítékolva ...

J&A Kerámiaház és Miska pince
Gyenesdiás

Szeretettel 
Pékné Orbán Julianna és Pék András

Vass Lajos Népzenei Szövetség 

 XXX. Kárpát-medencei 
Népzenei Tábor, Gyenesdiás

Mottónk: „Csak tiszta for-
rásból” 

Küldetésünk:  A Vass 
Lajos Népzenei Szövetség 
1995-ben alakult azzal a 
céllal, hogy összefogja és 

segítse a Kárpátmedencében élő, működő 
népdalköröket, népzenei csoportokat, a nép-
zenét, néphagyományainkat éltető közössé-
geket, egyéneket. Segítse a csoportok közötti 

kapcsolat kiépítését, megtartását, tapasztala-
tok átadását.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a népzene  
a nemzeti kultúra szerves részeként - mindig 
fontos szerepet töltött be, s elősegítette az 
államalkotó nemzetiség beilleszkedését, saját 
kultúrájának feladása nélkül. Ennek szelle-
mében Kárpátmedencei népzenei versenye-
ket, népzenei táborokat, továbbképzéseket 
tartunk és lehetőségeinkhez mérten –társszer-
vezőként  további programokban veszünk 
részt szakmai segítőként. 

Névadónk Vass Lajos, akit országosan 
ismertté a Magyar Televízióban 1969-70-
ben megrendezett Röpülj Páva vetélkedő tett, 
melynek szervezője és műsorvezető-riportere 

volt. Ennek hatására lendült fel hazánkban 
újra a népzenei mozgalom. Országszerte 
Pávakörök alakultak, melyek a mai napig 
működnek.

Jubileumi népzenei táborunkat az idei 
esztendőben 30. alkalommal rendeztük.

A megalakulás előtti években voltunk a 
BorsodAbaújZemplén megyei Simán, Sze-
rencsen és Abaújszántón, JászNagykun
Szolnok megyében Kenderesen. 1995ben 
még Csillebércen táboroztunk, de aztán az 
elkövetkezőkben a Dunántúlon Szigliget lett 
az otthonunk, ahol 22 éven keresztül évente 1 
hétre összejöttünk. 

Egész nap tanultunk, éjszaka pedig letisz-
táztuk a kottákat, a dalok szövegét. 

Vaga Irma és párja az elmaradhatatlan Vaga Irma és párja az elmaradhatatlan 
erdélyi töltött káposztával várta a erdélyi töltött káposztával várta a 

vendégeketvendégeket

Néptáncosaink Rimóci táncokat mutattak beNéptáncosaink Rimóci táncokat mutattak be
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Több év elteltével, a technika fejlődése által 
pedig már kézbe lehet venni a sokszorosított 
kottákat, a CDre írt eredeti hangzóanyago-
kat, amiket aztán haza lehet vinni a csoportok 
számára is továbbadás céljából.

Fejlődött a világ, a technika, így Szövetsé-
günk is pályázatok, támogatások által (Csoóri 
Sándor Alap, MMA, NKA, EMMI) számító-
gépek, nyomtatók, projektor, digitális fényké-
pezőgép stb. beszerzéséhez folyamodott. 

A nyári tábor népdalkörvezetők részére 
indult Kóka Rozália, az akkori Magyar 
Művelődési Intézet munkatársa (népmese-
mondó, MMA rendes tagja) vezetése idején, 
és sok évig így is futott. A későbbiekben 
már csoporttagok is jöhettek, majd pedig a 
gyermekek, az ifjúság is becsatlakozott hoz-
zánk. Örültünk jelenlétüknek, hiszen ebben 
a közegben idős, fiatal jól megfér egymással. 
A határon túlról Felvidékről, Vajdaságból, 
Erdélyből is voltak, vannak táborozóink.

2018ra aztán kinőttük a szigligeti helyet. 
Az évek óta nálunk táborozó gyenesdiási Pék 
házaspár által áttettük színhelyünket Gye-
nesdiásra. 2018ban 105 fő, 2019ben 128 fő 
táborozónk volt. Ez a létszám nagy öröm volt 
számunkra, de bizony nagy munka és feladat 
is. 

2020ban a Covid első évében is 85–en 
voltunk, aztán 2021-ben szintén a Covid 
miatt két turnust tartottunk, ahol egyikben 
85 fő, másikban 68 fő volt jelen. Az idei 
esztendőben 120 fő táborozott Gyenesdiá-
son, fele-fele arányban gyermek és felnőtt 
résztvevőkkel. A helyet nagyon megszeret-
tük, mely maximálisan megfelelő mindkét 
korosztály elszállásolására, étkeztetésére és a 
szakmai munkára.

A szakmai munka kiscsoportos foglalko-
zások keretében zajlott. A résztvevők citerát 
4 csoportban elosztva tanulhattak, mindenki 

a maga szintjének megfelelőben. Tekerőn és 
kobzán is volt lehetőség tanulni, és a szóló-
énekesek és csoportban éneklők részére is 
volt külön lehetőség. A közös foglalkozások 
után mindenki a saját kiscsoportjában foly-
tatta a napi beosztás szerint a munkát.

Minden esztendőben kiemelt témakör van, 
amivel az egész tábor foglalkozik, tanulja a 
közös dalokat. Idei esztendőben névadónk 
gyűjtéséből tanultak a résztvevők. Ezeket a 
dalokat édesapjától, Vass Józseftől gyűjtötte 
Vass Lajos. 

Oktatóink a vezetőség tagjai voltak, az 
alábbi területeken: Juhász Erika, a Nyíregy-
házi Egyetem Zenei Intézetének mesterta-
nára: közös ének, szólisták 

Koczka Andrea a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen végzett népzenetanár, népze-
nész: haladó citerások, tekerő 

Légrády Eszter a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem végzős hallgatója: középha-
ladó citerások, koboz 

Mélykútiné Németh Kornélia  a Nyíregy-
házi Egyetem Zenei Intézetében végzett nép-
zenetanár: kezdő citerások 

Pintér Anikó népdalénekes, a Vasi Népdal-
stúdió tagjaként a Népművészet Ifjú Mestere: 
csoportos ének

Tóth Gyula népzenész, a Népművészet Ifjú 
Mestere: 0 kezdő citerások

Táborvezető: Farkas Márta elnökhelyettes, 
táborvezető helyettes: Farkas Katalin elnök-
helyettes

Szakmai vezetők: dr. Alföldy-Boruss 
István népzenekutató, a Magyar Rádió nyu-
galmazott zenei főszerkesztője, 

Dévai János népzenész, zenetanár, etnográ-
fus, a Magyar Rádió népzenei szerkesztősé-
gének nyugalmazott vezetője

Nagy öröm számunkra az is, hogy egy dél-
után kimehetünk a strandra (hiszen vannak, 
akik csak itt részesülhetnek a Balaton adta 
örömökből), elsétálhatunk a Kerámiaházba, 
fagyizni, és a héten tanult dalokat Zárógála 
keretében bemutathatjuk a Gyenesi Bornapok 
nagyszínpadán.

Szövetségünk és a nálunk táborozók mind 
megszerettük Gyenesdiást és szálláshelyün-
ket a Tulipán Hotelt! Szép emlékekkel visz-
szük jó hírét a településnek országszerte és a 
határon túlra.

Köszönjük Gyenesdiásnak 5. éve a szívé-
lyes fogadtatást, Gál Lajos polgármester 
úrnak és kollégáinak a hozzánk való jósá-
gát, a Tulipán Hotel tulajdonosainak a hely 
és a vendéglátás biztosítását!

Köszönet fő támogatónknak a Csoóri 
Sándor Alapnak!

Farkas Márta 
ügyvivő elnökhelyettes

Vass Lajos Népzenei Szövetség-Budapest

Táborzáró fellépés a BornapokonTáborzáró fellépés a Bornapokon

Tábori próbaTábori próba
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GYENESDIÁSI 
FÜRDŐEGYESÜLET HÍREI

Az első tavaszi programunk, a Rügyfakadás
Tavaszünnepen való részvétel volt. Már 
hagyomány, hogy minden évben részt 
veszünk a „Régi korok konyhája” főzőverse-
nyen.  Az idén babgulyást főztünk bogrács-
ban. Szakácsaink, Steller Fülöp és Steller 
Márti nagyon finomat főztek, 40 adag 
készült és a bográcsot a végén kitunkoltuk.

 Minden évben ezen a szombat délelőttön 
tartottuk meg az évi rendes közgyűlésünket 
is, melyen 18 fő vett részt.

Júliusban a Keszegfesztiválon sajnos beteg-
ség miatt nem főztünk halászlét. Reméljük, 
hogy jövő évben sikerül főznünk.

Saját rendezvényünket, halászlé vacso-
ránkat július 23-án tartottuk a Diási Hor-
gásztanyán.  Az ünnepségen részt vett Góth 
Imre alpolgármester és Fliszár Katalin a Gye-
nesdiási Híradó szerkesztője. Alpolgármes-
ter úr elismeréssel szólt az Egyesület éves 
munkájáról. Kielégítő tájékoztatást kaptunk 
a község életéről és a várható fejlesztésekről. 
Köszönet érte.

 Az idei évben is Böcskei István készítette 
elő a halászlét, de sajnos előző nap rosszul 
lett és nem merte vállalni a főzést. Szeren-
csénkre beugrott Steller Fülöp és Steller 
Márti és megfőzték a kitűnő halászlét, 
melyből 36 tagunkat kínáltunk meg. A vegyes 
halakból harcsa, keszeg, ponty főzött 
halászlé pillanatok alatt elfogyott, ami ismét 
dicsérte a szakácsok jó munkáját. Amíg főtt 
a halászlé mi többiek finom borokat és házi 
sütésű süteményeket kóstoltunk, felidézve 

a nyári élményeket. Az utána tartott tombo-
lajátékunk is évek óta nagy sikerű.  A tagok 
által felajánlott, még használható ajándéktár-
gyakat sorsoltunk ki. A játékot Lőrincz Csilla 
és Stellerné Márti vezette, közmegelégedésre.

Az elmaradt Keszegfesztiváli főzés helyett 
szeptember 2-ára tervezünk egy összejöve-
telt. A diási Horgásztanyán dr. Bánhidi Péter 
főz valami finomat. Rackajuh húsból készít 
gulyáslevest, vagy pörköltet. Természetesen 
szeptemberben, majd beszámolok az ered-
ményről.

Tervezzük továbbá, hogy az idei szüreti 
ünnepségen is részt veszünk. Igyekszünk 
minden évben valami új, ránk jellemző öltö-
zékbe bújni és így tenni színesebbé a felvo-

nulást. Eddig már volt amikor fürdőruhában, 
míg mások egyesületi trikóban, de volt amikor 
békatalppal, úszószemüvegben, homokozó 
játékokkal, pettyes gumilabdával, matróznak 
öltözve vonultunk. Idén hölgytagjaink még 
gondolkodnak, hogy mi legyen a jelmezünk 
a felvonuláson.

Természetesen az egyesületi rendezvénye-
ken az ismerkedés jó lehetőség arra, hogy 
évközben kisebb csoportok egymást vendégül 
látva, szorosabb barátságokat kössenek. 

Szeretettel várunk minden gyenesdiási üdü-
lőtulajdonost az egyesület tagjai közé

Kovács Miklós
egyesületi elnök

A GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Gyenesdiás turizmusa – lakossági 
kérdőív (összegzés)

2022. júniusjúliusában kérdőíves felmérést 
végeztünk a gyenesdiási lakosság körében, 
amelynek célja az volt, hogy feltérképezzük a 
településen élők véleményét Gyenesdiás turiz-
musáról és a Turisztikai Egyesület munkájának 
eredményességéről. Válaszadóink amellett, 
hogy megoszthatták véleményüket a jövőre 
20 éves jubileumát ünneplő Egyesület mun-
kájáról, lehetőséget kaptak saját észrevételek, 
javaslatok megfogalmazására is. 

14 kérdésből álló, online kérdőívünket 
174en töltötték ki. A kitöltők 15 és 110 
közötti skálákon fejezhették ki véleményü-
ket többek között a település népszerűsítését 
célzó marketingtevékenységgel, vagy akár a 
különféle turisztikai célú – de nem kizárólag 
a turisták számára létesített – fejlesztésekkel 
kapcsolatban. 

A kérdések között olyan témákat érintet-
tünk, mint pl. bakancsos, kerékpáros turizmust 
támogató fejlesztések fontossága, strandi ani-

mációs programok, az egyesület által végzett 
termékfejlesztés és marketingtevékenység 
eredményessége. Az Egyesület munkájának 
fontosságát Gyenesdiás turizmusának szem-
pontjából megtisztelő 8,85ös átlaggal értékel-
ték válaszadóink a 10es skálán.

A lakossági válaszokból kirajzolódó véle-
mények alapján Gyenesdiás infrastrukturális 
fejlesztése (úthálózat, közvilágítás felújítása), 
köztisztaság rendezése, szezonon kívül is 
vizesblokk elérhetővé tétele a településünkre 
érkező vendégek számára (is), strandok, ját-
szóterek rendben tartása továbbra is nagyobb 
odafigyelést kíván. Nagy az igény a fiatalok 
számára közösségi hely, szórakozóhelyek 
kialakítására. Az Egyesület részéről a koráb-
binál nagyobb aktivitást, „workshop” jellegű 
eseményeket, kapcsolatépítő találkozók szer-
vezését várják a válaszadók. Idei évben indult 
gyenesdiási garantált programhelyszíneket 
bemutató study tour sorozatunk többek között 
már ezt az igényt is hivatott kiszolgálni. 

Az Egyesület tevékenységével kapcsolatos 
pozitív válaszadói visszajelzések megerősíte-
nek minket a megkezdett munka fontosságá-
ban és abban, hogy helyesek a kijelölt irányok. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosság-

nak és partnereinknek munkánk támogatását 
kérdőívünk kitöltésével! 

A kitöltők között ajándékcsomagokat sor-
soltunk ki, amelyek a gyenesdiási Tourinform 
irodában nyitvatartási időben átvehetők. A 
szerencsés nyerteseket emailen értesítettük – 
figyeljék elektronikus postafiókjukat, várjuk 
jelentkezésüket ajándékaikért!

Magánszálláshelyek figyelmébe
A Magyar Turisztikai Ügynökség Magán-

szálláshely kisokossal segíti elsősorban az 
új magánszálláshelyek létrehozását, támo-
gatva a tájékozódást és a döntéshozatalt. A 
dokumentumban összegyűjtésre kerültek a 
szükséges teendők, és bemutatásra kerülnek a 
hatékony működéshez és vendégfogadáshoz 
kapcsolódó javaslatok is.

A kisokos a 2022.07.31-én hatályos jogsza-
bályokat tartalmazza, amelyet a későbbiekben 
a jogszabály módosítások esetén folyamato-
san frissítés fogja követni. 

A dokumentumok az alábbi linkeken keresz-
tül érhetők el, melyet a már működő szállás-
helyek figyelmébe is ajánlunk:

m t u . g o v. h u / d o c u m e n t s / p r o d / k i s -
okos_20220805_v1.pdf

Góth Imre alpolgármester köszöntötte a Fürdőegyesület tagjaitGóth Imre alpolgármester köszöntötte a Fürdőegyesület tagjait
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mtu.gov.hu/documents/prod/kisokos_
osszefoglalo_20220805_v1.pdf

Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata 
lenne, keressen bennünket!

További szép nyarat, jó szezont kívánunk!
A Tourinform Gyenesdiás csapata
Tourinform Gyenesdiás / Gyenesdiási 

Turisztikai Egyesület
8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2., Tel: 

83/511-790, gyenesdias@tourinform.hu 
www.gyenesdias.info.hu, facebook.com/

gyenesdias

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Izgalmas lesz az ősz…  no nem csak azért 
mert egy száraz nyár után bármilyen időjárás 
köszönthet ránk, hanem azért is, mert olyan 
úticélokat terveztünk be, melyek megdobog-
tathatják nem csak klubtagjaink, hanem az 
érdeklődők szívét is. 

Ennyi felvezető után a lényeg: szeptember 
4-én VÁC szépségeivel, érdekességeivel, 
nevezetességeivel találkozhatunk! Felke-
ressük a Fehérek templomát,  a Püspöki palo-
tát, az ország egyetlen Diadalívét, az ország 
egyetlen ma is álló barokk kőhídját, a Fő 
tér szépségét, a Kálváriát, a Székesegyház 
monumentális épületét, de nem utolsó sorban 
a Dunapart lenyűgöző látványát és a város 
hangulatát. Az útra jelentkezni személye-
sen, a Gyenesdiási József Attila Művelődési 
Ház közösségi termében, érkezési sorrend-
ben: 2022. augusztus 22-én (hétfőn) 9.oo-
11.oo –ig lehet! Ez után a maradék helyekre 
interneten/telefonon tudnak jelentkezni.

De a következő utunk is az ajtón kopogtat: 
szeptember 17.-én az Őrségi Tökfesztiválra 
utazunk! Már egyszer megtapasztaltuk han-
gulatát, átéltük azt az élményt mely mélyen 
beívódott: kedves és barátságos emberek közt 
jó hangulatú napot töltünk az Őrség telepü-
lésein, felkeresve látnivalóikat. Természete-
sen, meglepetés-program minden utunkon 
van, így lesz majd ekkor ezen is! Erre az útra 
jelentkezni szeptember 5-én (hétfőn) 9.oo 
-11.oo –ig lehet, úgyszintén személyesen, a 
részvételi díj befizetésével. 

A kirándulásaink részvételi díjai (melyek 
az autóbusz önköltségi árai) honlapunkon 
megtalálhatóak, elég ennyit beírni a kere-
sőbe: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub – és 
minden információ rendelkezésre áll, hiszen 
nem csak a részletes program, hanem a busz 
ülésrendje is felkerül. Bár klubunk nevében 
szerepel a „vándor” szó, mégis útjaink utcai 
ruhás, buszos kirándulások!

Bízom benne, hogy a hosszú, forró nyár 
nem szegte kiránduló kedvét senkinek klub-
tagjaink közül. És aki nem klubtagunk? Ezen 
a legegyszerűbb segíteni: ugyanis klubunk-
nak bárki tagja lehet, aki elfogadja a klub 
alapszabályát és nyitott szemmel és nyitott 
szívvel közelít Hazánk épített és természeti 

örökségeihez,  s mindezt jó társaságban sze-
retné megtenni. Jelentkezzen tehát útjainkra 
és jöjjön velünk Ön is! Ennyi az egész!

Csányi Zoltán
a Klub elnöke, a kirándulások szervezője 

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Nyárvégi növényvédelmi teendőink elsősor-
ban a rovarkártevők ellen irányulnak. Kikeltek 
a poloskalárvák, dísznövényeken és haszonnö-
vényeken is ajánlott védekezni (Mospilan).

Molykártevők, Vetési bagolypille ellen java-
solt a Coragen, mely kis kiszerelésben is kap-
ható.

Tuják, fenyőfélék szúkártevői ellen Mospilan 
és tapadószer keverékével védekezhetünk.

Tökféléken, uborkán megjelent a lisztharmat, 
kéntartalmú szerekkel és felszívódó készítmé-
nyekkel /Topas/ javasolt permetezni.

Folyamatosan szedett zöldségek esetében 
rendkívül fontos az élelmezésügyi várakozási 
idő betartása, mely a szerek csomagolásán fel 
van tüntetve.

Levéltetvek csak ittott találhatók, ha túl 
sokat találunk belőlük Mospilan, Karate lehet 
a megoldás.

Kellemes kertészkedést és boldog betakarí-
tást kívánok mindenkinek.

Kiss Balázs
Növényorvos

Kedves Kertbarátok

Szeptember 17-én megrendezésre kerül a 
Burgonyanap. 

A rendezvények között szerepel ismét a 
kerti kosár mustra. Szeretnénk ha idén is 
sokan jelentkeznének a mustrára. Jelentkezni 
Volnerné Évinél lehet a 06307926265as 
telefonszámon

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI 

Zenebölcsi és Baba-mama klub
A nyári szünet után szeptembertől újra 

várjuk a 0-3 éves gyermekeket és szüleiket a 
Varázshangok Zenebölcsi foglalkozásokra! 
Az első alkalomra szeptember 7-én 10.00 
órától kerül sor a Gyenesdiási Községháza 
nagytermében! Minden szerdán 10.00-10.45 
között lesz a zenebölcsis foglalkozás, ezt köve-
tően pedig a babamama klubban lehetőségünk 
lesz egymással ismerkedni, tapasztalatokat, 
véleményeket cserélni. Kényelmes ruha, inni-
való, benti cipő/zokni használatát javasoljuk. 
A foglalkozást több éves zenebölcsis múlttal 
Kőhalmi Balázs, a Varázshangok Egyesület 
alapító tagja, a Varázshangok Családi Játszó-
házak szakmai vezetője tartja.

Érdeklődni és jelentkezni ezen a telefon-
számon lehet: 0630 347 6036.

Tibeti hangtálas relaxáció 
szeptembertől minden pénteken

A keleti filozófia és gyógyítás szerint mind-
annyian egy energia-körforgásban, meg-
határozott energiaelvek szerint működünk. 
Ha a testünk – a mi saját energiakészletünk 
– együtt rezeg ezekkel az energiaelvekkel 
testi-lelki szinten is, akkor vagyunk egész-
ségesek és harmonikusak. Életmódunkból, 
élethelyzeteinkből adódóan (pl. stresszhely-
zet, betegség) azonban előfordulhat, hogy 
az energia áramlása a szervezetünkben ún. 
blokkokba, akadályokba ütközik. A gátolt, 
eltorlaszolt energiaáramlás megzavarja 
egyensúlyi állapotunkat, kimerültnek érez-
hetjük magunkat, érzelmi labilitást, csökkent 
immunrendszert okozhat. A tibeti hangtá-
lak hangjával kísért relaxáción a hangok és 
rezgések hatással vannak a testben áramló 
életenergiára: elősegítik a test behangolá-
sát vagy áthangolását az optimális működés 
elérése érdekében.  

A hangok és rezgések hatására képesek 
vagyunk ellazulni, enyhülnek az aggodalom, 
szorongás, félelem kiváltotta érzelmi feszült-
ségek. A rezgések a fizikai testre hatnak: 
sejtjeink, szöveteink, szerveink egymással 
szinkronban működését segítik elő. A hangok 
mentális és érzelmi síkon hatnak: lecsendesí-
tik az elmét, jobb koncentrációt eredményez-
nek, elősegítik a kreativitás kibontakoztatását, 
energiaszintünk emelésével pedig több élet-
energiához és életörömhöz jutunk a gyógyító 
hangok által.

A hangtálas relaxációt ajánlom azoknak, 
akik szeretnének az életminőségükön vál-
toztatni, akik szeretnék a rendet és harmó-
niát visszaállítani a mindennapjaikba, akik 
alvászavarral küszködnek, akik mentálisan 
kimerültnek érzik magukat, illetve akik sze-
retnének a stressz okozta feszült állapotukon 
enyhíteni. A hangtálas relaxáció ellenjavalt 
depresszió, tudatzavar, krízishelyzet, súlyos 
testi betegség, várandósság első 3 hónapja, 
láz, epilepsziára való hajlam, pacemaker 
készülék esetén.

Mire van szükség? A kényelmes pihenés-
hez polifoamról, párnáról és plédről a részt-
vevők gondoskodnak. A program ideje és 
helyszíne: minden pénteken 18.30-19.30 
között, az Új Művelődési Ház emeletén. 
Első alkalom: szeptember 9. Hozzájárulási 
költség: 2000 ft/fő. Kérlek, kezdés előtt 10 
perccel korábban érkezz meg, hogy rá tudj 
hangolódni a relaxációra! 

A hangtálas relaxáció nem helyettesít sem-
milyen orvosi vagy egyéb terápiás kezelést, 
illetve a részvétel mindenki számára saját 
felelősségre történik! A programon csak 18 
éven felüliek vehetnek részt. Maximum lét-
szám 10 fő. Előzetes bejelentkezést kérek 
szépen ezen az elérhetőségen: 0630 339 1959.

A program vezetője: Kőhalmi Ágnes men-
tálhigiénés szakember, coach, diplomás zene-
terapeuta, Peter Hess ® hangmasszőr, képződő 
természetgyógyász
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Aszfaltozási és burkolatjavítási 
munkálatok: 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy aszfal-
tozási munkálatok kezdődnek a Szent Ilona 
utcában, melyet az Önkormányzat saját költ-
ségvetéséből finanszíroz. Kérjük az ingatlan 
tulajdonosokat, hogy a közmű bekötéseket az 
aszfaltozás elvégzése előtt végezzék el. Az 
elkészült új aszfaltburkolat későbbi felbontá-
sához az önkormányzat nem fog hozzájárulni!

* * *

A TOP3.1.115ZA1201600008 azono
sí tószámú „Gyenesdiás Nagyközség úthá-
lózatának kerékpárosbarát fejlesztése 
Algyenes-Aldiás kerékpáros barát telepü-
lésrész kerékpárosbarát fejlesztése” című 
pályázat keretében a két strandot összekötő 
kerékpárút építési munkálatai elkezdődtek. 
Az építkezés során a területre balesetveszé-
lyes, tilos a behajtás!

GINOP-7.1.9-17-2018-00015 számú „A 
Festetics örökség bemutatása és hálózatba 
kapcsolását célzó termék és infrastruktúra-
fejlesztés I. ütem” pályázati támogatásból 
elkezdődnek az Iparosok útja, és a Malom 
utca aszfaltozási munkálatai.

* * *

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
25.900.000 Ft értékben zöldterületfejlesztési 
projektet valósít meg október 31ig, melyet a 
Balaton Fejlesztési Tanács és az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 16.835.000 
Ft-tal támogat.  

A zöldterületfejlesztések 5 helyszínen való-
sulnak meg: az Oppel Imre sétányon, a Bala-
ton utcában, a körforgalom melletti területen, 
a Dornyai – Faludi utca sarkán és a Kossuth 
– Dobó utca sarkán. A projekt során a fásítás 
mellett évelőágyások, esőkertek, cserjesorok 
kerülnek kialakításra,  padok, asztalok, hul-

ladékgyűjtők kihelyezése történik, valamint 
egy esőbeálló, szőlőlugas és térplasztikai 
elemek létesítése is megvalósul.

A projekt elnevezése: „Zöldben látjuk 
a jövőt! – Innovatív zöldterület fejlesztés 
Gyenesdiáson a klímavédelem érdekében” 

* * *

A Széchenyi utcában a forgalomlassító 
küszöb visszaépítésre került. Kérjük figyel-
mesen vezessenek!

* * *

A Dornyai Béla utcában az aszfaltba épített 
kerékpáros forgalomszámláló telepítésére 
került sor. A Magyar Kerékpáros Szövetség 
által kezelt balatoni kerékpáros turizmus 
fejlesztési elemeként a régióban 3 kerékpá-
ros forgalomszámláló telepítésére került sor. 
Ezek egyike a Gyenesdiásra telepített szer-
kezet. A számláló helyét a pályázatban helyi 
fejlesztések tervezéséért és megvalósításáért 
felelős NyugatBalatoni Turisztikai Iroda 
jelölte ki, s bonyolította le a telepítést. 

A helyszín kiválasztásában elsődleges szem-
pont volt, hogy - újonnan kitáblázott kerékpá-
ros útvonalra kerüljön,

 a Balatoni Bringakörúttól független 
legyen, illetve

 mind turisztikai, mind jelentős helyi forga-
lom haladjon rajta, lehetőleg éven keresztül. 
Így esett a választás az iroda által kidolgo-
zott Festetics kerékpáros túraútvonalak leg-
rövidebb (és eddig legkedveltebbnek tűnő) 
szakaszára a berendezés. A berendezés által 
gyűjtött adatok a későbbiekben nyilvánosan 
elérhetőek lesznek a Balaton új kerékpáros 
weboldalán (www.balatonbike365.hu)

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A kora nyári időszakban előfordult nagy 
intenzitású, esőzések, záporok következtében 
a belterületi csapadékvízelvezető rendsze-
rek (árkok és csatornák), ill. azok műtárgyai 
(átereszek, tisztító és víznyelő aknák) folya-
matos karbantartásra, tisztításra szorulnak, 
vízelvezető képességük megtartása érdeké-
ben.

Akár egyetlen ingatlan előtti belterületi 
vízelvezető szakasz nem megfelelő karban-
tartása is komoly problémát okozhat, hiszen 
a vízelvezetőben felgyülemlett csapadék visz-
szaduzzasztó hatása következtében kifolyó 
vízmennyiség lakóingatlant, ill. egyéb értéke-
ket is veszélyeztethet.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 
Képviselőtestületének „A helyi környezet 
és természet védelméről, a település tisztasá-
gáról” szóló 19/2013. (V.29.) önkormányzati 
rendelet 5 § (1) bekezdése szerint 

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, 
használója köteles

a) Az ingatlanok, valamint az ingatlan 
mellett húzódó közterületet képező járda, 
víz elvezetésére szolgáló árok, áteresz és 
utak középvonaláig terjedő úttest tisztítá-
sáról, gyomtalanításáról gondoskodni,

b) A csapadékelvezető árokba szennyezett 
(olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni 
tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására 
alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, 
törmeléket, tűz és robbanásveszélyes anya-
got) a csapadékvízelvezető árokba szórni, 
beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni 
tilos!

c) az ingatlan és a közút közötti területet 
folyamatosan gondozni.

Az árok tisztántartása és karbantartása az 
árokba időközben bekerült iszap, felgyü-
lemlett hordalék, ill. szemét eltávolítását, a 
növényzet kaszálását, nyírását jelenti.

A gépjármű behajtók alatti csőátereszek 
tisztítása keretében pedig a csövekbe került 
iszap, törmelék eltávolítását szükséges elvé-
gezni úgy, hogy a cső keresztmetszete telje-
sen szabaddá váljon.

Kérjük az érintett Tisztelt Ingatlantulajdo-
nosokat, hogy a szélsőséges időjárásra való 
tekintettel, valamint esetlegesen kialakuló 
csapadékvíz elöntések megelőzésére a fen-
tebb felsorolt karbantartási, tisztítási munká-
kat lehetőségük szerint minél előbb elvégezni 
szíveskedjenek.

Természetesen a legtöbb ingatlantulajdonos 
az ingatlana előtti árokszakaszokat folyama-
tosan rendben tartja, tisztítja, nekik a biz-
tonságos csapadékvíz-elvezetés érdekében 
végzett munkájukat megköszönjük.

Elhanyagolt, gazos telkek

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok / ingat-
lant használók figyelmét, akik ingatlanukat 
nem művelik meg, nem tartják rendben, az 
ingatlanukat 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 tis-
ztítják, 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, százötven-
ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújthatók!
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Felhívás házszámtábla 
kihelyezésére 

Gyenesdiás Nagyközség több utcájában 
problémát jelent az ingatlanok azonosítása 
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 kerítésre 
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon 
kell elhelyezni.

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

Örömmel tájékozatjuk a tisztelt lakókat, 
hogy a Vörösmarty és Széchenyi utca sarkán 
lévő játszótéri  eszközök önkormányzati for-
rásból, mintegy 2 millió Forint összegből 
megújultak. 

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselőtestülete 2022. június 7-én 
rendkívüli ülést tartott. 

 Az első napirend keretében az üdülőhely 
rendjéről szóló rendeletet vizsgálta felül a 
képviselőtestület, melyben a strandi terü-
letbérleti díjak 20 %-os emelését fogadta el. 

 A második napirend keretében a képvi-
selőtestület – zárt ülés keretében – döntött 
a Kárpáti János Díj odaítéléséről. „Kárpáti 
János díj” adományozható a Kárpáti János 
Általános Iskola és Művészeti Iskola azon 
8. évfolyamos tanulója részére, akinek 
tanulmányi eredménye összhangban van 
képességeivel, tanulmányi eredménye 
nyolc éven keresztül elismerést érdemlő. 
Magatartása, iskolához való viszonya példa 
a többi tanuló számára és méltó Kárpáti 
János szellemi örökségéhez. Kimagasló 
eredményt ért el valamelyik tantárgyból, 
hozzájárult az iskolai hagyományok ápo-
lásához, erősítve a közösségi összetartozás 
tudatát. A kitüntető díjban évente egy álta-
lános iskolai tanuló részesíthető, a kitünte-
tést minden évben a ballagási ünnepélyen a 
polgármester adja át.

A Nevelőtestület javaslata alapján, 2022. 
évben a Kárpáti János Díjat a képviselő-
testület Kiss-Bertók Emese 8. osztályos 
tanulónak adományozta. Ezúton is gratu-
lálunk a kitüntető előismeréshez!

 A harmadik napirend keretében a Gye-
nesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményve-
zetői pályázati felhívása került elfogadásra.  

 A negyedik napirend keretében az ipar-
területi ingatlanok kialakításáról döntött 
a testület. A képviselőtestület felkérte a 
jegyzőt az ingatlanok eladására vonatkozó 
nyílt pályázati eljárás előkészítésére.

 Az ötödik napirend keretében költség-
vetésben nem tervezett kiadások kerültek 
jóváhagyásra, az alábbiak szerint: 

átmeneti strandi őrzés bruttó 972.000 Ft, 
Községháza tetőtéri bútorzat 305.000 Ft, 
Kárpáti korzó fitneszpark árnyékolás 

1.088.213 Ft, 
strandi kerítés építésre további 470 ezer 

Ft, 
vízimentés szolgáltatás 2022. évi költsé-

geire további 1,3 millió Ft, 
településrendezési eszközök készítésére 

1,5 millió Ft + Áfa összeget, 
mindösszesen: 6 040 213 Ft összeget biz-

tosított a képviselőtestület.

A hatodik napirendi pontban a 
gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fej-
lesztése, turisztikai célú hasznosítása” című 
TOP1.2.115ZA1201600015 azonosí-
tószámú projekthez kapcsolódó marketing 
stratégia elkészíttetéséről döntött a képvi-
selőtestület 381.000 Ft összegben, melyet 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 
2022. évi költségvetési tartalék terhére biz-
tosít.

 A képviselőtestület 2022. június 30-án 
ismét rendkívüli ülést tartott. Az első napi-
rend keretében a településrendezési esz-
közök módosításáról, változtatási tilalom 
elrendeléséről döntött. A képviselőtestület 
2018. december 18-án fogadta el az új tele-
pülésrendezési eszközeit, mely 2019. január 
18-án lépett hatályba. A településrendezési 
eszközök elkészítése óta számos módosítási 
igény jelentkezett mind az önkormányzat, 
mind a lakosság részéről, így a képviselő
testület módosítási eljárás megindításáról 
döntött. 

 A második napirend keretében a szo-
ciális étkeztetés díjának felülvizsgála-
tára került sor, melyben 2 éve nem történt 

emelés. Az azóta eltelt időszakban a nyers-
anyagköltségek, a rezsiköltségek nagymér-
tékben megemelkedtek, ezért a térítési díj 
emelése mindenképpen indokolt volt. 

A harmadik napirend keretében az Eszes 
László utca közművesítéséhez való hoz-
zájárulásról döntött a képviselőtestület 
5 500 000 Ft összegben. A közművesítés 
érinti az 1764 hrsz-ú önkormányzati ingat-
lant is. 

A negyedik napirendi pontban LEADER 
pályázati felhívásra benyújtott pályázathoz 
önerő biztosítását határozta el a testület. 
A VP6-19.2.1.-42-9-21 számú "Válaszd a 
hazait!"  rendezvénysorozat a helyi termé-
kek népszerűsítéséért című pályázat meg-
valósításához 1.680.488 Ft + ÁFA önrészt 
biztosított a kiegészítő munkálatra.

 Az ötödik napirend keretében a 
gyenesdiási 1886/57 hrsz-ú ingatlan meg-
vásárlásáról döntött a testület. Az 1886/57 
hrszú ingatlan (Faludi utcai játszótér) 
tulajdonosával tárgyalásokat folytatott az 
ingatlan megvásárlása ügyében, melynek 
eredményeként a kölcsönösen kialkudott 
összeg 18 MFt + Áfa. 

 A hatodik napirendi pontban az ipar-
területi közművesítést 4.462.460 Fttal 
támogatja 2022. évi költségvetéséből, az 
általános tartalék terhére.

A képviselőtestület 2022. július 18-án 
rendkívüli ülést tartott. Az első napirend 
keretében a Festetics örökség bemutatását 
és hálózatba kapcsolását célzó termék és 
infrastruktúrafejlesztés Iparosok útja és 
Malom utca aszfaltozási munkálatai nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményhirdetése c. 
napirendet tárgyalta a képviselőtestület, az 
alábbiak szerint: 

 Iparosok útja kopóréteg felújítása köz-
beszerzési eljárás nyertes ajánlattevő: 
HorváthÉp Közmű, Út és Mélyépítő Kft. 
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(8360 Keszthely, Sömögyei út 1.) Nettó 
ajánlati ár összesen (HUF): 12.240.132 
HUF. 

 Malom utca kopóréteg felújítása nyertes 
ajánlattevő: Fischer Trade 2011 Kft. (3352 
Feldebrő, Vörösmarty Mihály út 25.) Nettó 
ajánlati ár összesen: 5.626.500 HUF

A második napirend keretében a műve-
lődési intézmény költségvetési pótigényről 
döntött a képviselőtestület, az őszi ren-
dezvények biztosítására. Így a 2022. évi 
költségvetés tartalékalap terhére további 
2,9 millió + Áfa összeget biztosított az 
intézmény költségvetése részére, továbbá 
megelőlegezte a pályázati támogatásból 
megvalósuló alábbi rendezvényeket:

 Gyenesdiási Bornapok 
Diási Históriás Napok 
XIII. Festetics Vágta
A képviselőtestület 2022. augusztus 2-án 

rendkívüli ülést tartott. Az első napirendi 
pontban a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
intézményvezetőjének vezetői kinevezésé-
ről zárt ülés keretében született döntés.

Ezt megelőzően a testület a 2022. június 
7-én tartott ülésén úgy döntött, hogy a Gye-
nesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményveze-
tőjének kinevezésére vonatkozó nyilvános 
pályázatot a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev.
tv.) 67. § (7) bekezdése alapján meghirdeti, 
mivel Világos Csabáné intézményvezető 
vezetői kinevezése ez év augusztus 14. 
napján lejár.

A meghirdetett pályázati felhívásra egye-
düli pályázóként Világos Csabáné adta be 
pályázatát (1. melléklet), a beadott pályázat 
a pályázati feltételeknek mindenben meg-
felel. Így a képviselőtestület újabb öt évre 
Világos Csabánét nevezte ki a Gyenesdiási 

Bölcsőde és Óvoda intézményvezetőjévé.

A képviselőtestület egyebekben döntött:
Szabóné Tégi Csilla Erzsébet tulajdonát 

képező ingatlan leadásáról, annak önkor-
mányzati tulajdonba fogadásáról,

Szerződésben foglalt projektmenedzs-
menti költség kifizetéséről.

A képviselőtestület soron következő 
ülését 2022. szeptember 27-én, 18:00 órai 
kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2022. I. 
félévi gazdálkodásának tapasztalatairól

2.) Bakonyerdő Zrt. tájékoztatója a telepü-
lésen végzett fejlesztésekről

A képviselőtestületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

SPORT

Férfiaknál a címvédők Hajós, Stréli 
nőknél Gubik, Vaida nyerte a IV. mester-
tornát 

Az MKBPannónia Országos Bajnokság 
mesterverseny negyedik fordulóját július 
végén rendezték a Diási Játékstrandon. A 
mezőny Csepel, Tata és Abádszalók után 
érkezett hozzánk és mindkét tavalyi bajnok, 
férfiaknál Hajós Artúr, Stréli Bence, höl-
gyeknél Szombathelyi Szandra, Villám Lilla 
is indult. Az első három fordulót férfiaknál a 
gyenesdiási Kiss Dániel nyerte Rása Alexszel 
az oldalán, míg nőknél minden esetben más 
duó nyakába került az aranyérem. Az előjelek 
jó szórakozást ígértek mindenki számára.

A Nyugat Balatoni Regionális Sportcentrum 
SE vezetősége a versenyzők örömére mindent 
színvonalasan előkészítettek. A versenyzők 
és a szervezők is elégedetten nyilatkoztak 
a körülményekről és a remek helyszínről. A 
vasárnapi döntőkor az egyesület tagjai a han-
gulatot fokozó színes kalapokat, frissítőket és 
szurkoló kellékeket osztottak a pályák mellett 
szép számban összesereglett nézőknek. 

A döntőbe jutott Kiss Dániel (Kispest SE), 
Rása Alex (Pénzügyőr SE) szett veszteség 
nélküli játékukkal most is bizonyították, 
nem érdemtelenül nyerték meg az előző 
három obt. A fináléba kerülésnél csupán a 
második játszmában tudta megszorítani őket 
az Oláh Botond, Dóczi Domokos (SRSE) 
páros. A címvédő Hajós Artúr, Stréli Ben-
cének (SRSE) úgy tűnt semmi nem okozott 
gondot és könnyed győzelmekkel meneteltek 
a döntőig. Többek között legyőzték a csepeli 
bronzérmes Mikuláss Koch Marcell (SRSE), 
Szabó Vilmos (Gödöllői RC) párost, majd a 
döntőbe jutásnál Papp Mátyás, Soós Izsákot 
(Ball Sport) verték.

A fináléban a hazai színeket képviselő Kiss, 
Rása elérte, amit idáig kevés párosnak sikerült 

2019 óta, szett győzelmet értek el a címvédő-
vel szemben. Végül nagy csatában a Hajós, 
Stréli duó szerezte meg az első helyet.

Nőknél a címvédő Szombathelyi Szandra, 
Villám Lilla (Vasas) a csoportkörben vereséget 
szenvedett, így most nyolcad döntő megvívá-
sán keresztül vezetett az útjuk az elődöntőbe. 
Ahonnan a 2020-as bajnok, Juraszik Patrícia, 
Vecsey Fanni (Gödöllői RC) nagy csatát hozó 
mérkőzése után kerültek a döntőbe. A szintén 
fináléba jutó Gubik Hanna (Beach Sport), 
Vaida Beáta (Eötvös DSE) előbb magabiz-
tosan nyert a tavalyi gyenesdiási győztes 
Divényi Zita, Réthelyi Zsófia (Kispest SE) 
ellen. Majd még a Győri Panna, Harmat Bor-
bála (PentaKSE) ellen kellett a négy között 
bizonyítaniuk. A döntőben szép egyenletes 
teljesítményt nyújtva megérdemelten győ-
zött a Gubik, Vaida duó.

Férfi döntő: Hajós Artúr, Stréli Bence – Kiss 
Dániel, Rása Alex 2-1 (19, -14, 11)

Bronz mérkőzés: Oláh Botond, Dóczi 
Domokos  Papp Mátyás, Soós Izsák 21 ( 
14, 19, 9).

Női döntő: Gubik Hanna, Vaida Beáta  Szom-

bathelyi Szandra, Villám Lilla 20 (18, 13).
Bronz mérkőzés: Juraszik Patrícia, Vecsey 

Fanni  Győri Panna, Harmat Borbála 20 
(18, 13). 

A bajnokság döntőjére augusztus 67.én 
került sor a Lupa Beachen, ahol megismétlő-
dött a gyenesdiási döntő és férfiaknál Hajós 
Artúr, Stréli Bence nyert Kiss Dániel, Rása 
Alex ellen. Nőknél Szombathelyi Szandra és 
Villám Lilla lett az első az idei MKBPannó-
nia Országos Strandröplabda Bajnokság dön-
tőjében.

A tervek szerint jövőre visszatér a ren-
dezvény Gyenesdiásra segítve a sportág, 
településünk és strandunk jó hírének nép-
szerűsítését. Az elmúlt években nagyon sok 
lelkes embernek a munkájára volt szükség 
– hasonlóan, mint most Juhász Mónika és 
csapatáéra -, hogy ilyen körülmények között 
tudtuk fogadni a mestertornát. A verseny ideje 
alatt tíz éves évfordulója volt, hogy Suba 
Zoltánt, mint az egyik nagy röplabdásunkat 
elvesztettük. Rá is emlékeztünk ott a pályák 
mellett.

Góth Imre

Együtt a gyenesdiási forduló résztvevőiEgyütt a gyenesdiási forduló résztvevői
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Offroad fesztivál

Kedves gyenesdiási lakosok, 
nyaralók! 

Az elmúlt évek sikereit követően 2022. 
augusztus 25-28-án ismét megrendezésre 
kerül a Gyenesdiási Offroad Fesztivál, mely 
a NyugatBalatoni régió legszínvonalasabb, 
nemzetközi érdeklődésnek is örvendő offroad 
rendezvénye.  Tavaly a résztvevők és látoga-
tók egy nívós, nagyszabású, fesztivál hangu-
latú rendezvény részesei lehettek, melyet idén 

további érdekes és látványos programokkal 
bővítettünk. 

Az autós sportág kedvelőit különböző 
nehézségű pályákkal, játszóterekkel és izgal-
mas programokkal várjuk, de az amatőröknek 
is bőven lesz lehetőségük, járgányuk és tudá-
suk biztonságos szárnypróbálgatására. 

Ezúton köszönjük a gyenesdiási lakosok 
megértő hozzáállását és türelmét, amellyel 
a rendezvénnyel járó átmeneti zajterhelést 
elnézik. Az offroad terepet ugyan közvetle-
nül nem határolják utcák, de tudjuk az egyéb 
rendezvényekről, hogy messze elhallatszik, 
ezért több megelőző intézkedést is tettünk. 
Szeretettel várunk mindenkit, látogassák meg 
a rendezvényt, mely kicsiknek és nagyoknak 
is páratlan élményt nyújt ! 

Szeretnénk köszönetet mondani minden 
gyenesdiási és környékbeli támogatóink-
nak, segítőiknek, akik nélkül nem jöhe-
tett volna létre ez a fantasztikus  esemény: 
Gyenesdiás Önkormányzata, Lámpaház, 
Eurofa Kft., KériBádog, Rózsahegyi Kft., 

Alpin Technologia Kft., Tollár Földmunka, 
Hulmann Autoservice, Nánássy GeoWork 
Kft., Karaván Camping Gyenesdiás, Gyenes-
diási Önkéntes Polgárőrség,  Zalavári Márk 
Földmunka, Rollmedia Kft., Cafe Relax-
Hévíz, Tutto Bene Carpe, Humidor, Gelencsér 
Dental Kft., Molnár Szilárd Földmunka, 
Pilikáni Kőbánya, Keszthelyi Yacht kikötő, 
HS Gép Kft., Pioneer Garage, Visionet Kft., 
XPE 99’ Invest Kft. 

Keszthelyi Zsuzsa

PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS 
Jeder ist herzlich willkommen!
Freitag, 19. – Samstag, 20. August im 

Diáser Gedenkpark
Historische Tage in Gyenesdiás – 

St.Stephans-Feiertag
Freitag, 19. August
19 Uhr Kasperltheater
Samstag, 20. August
08:15  heilige Messe in der Diáser Kapelle
15 -19 Uhr Programme und Workshops für 

Kinder
15 Uhr Kasperltheater
16 Uhr Brot-Segnung
17 Uhr Aufführung mit dem Stelzbein-

Ensemble

Samstag, 20. August, abends am Diáser 
Spielstrand (Játék Strand): Sie sind herz-
lich willkommen zur Dream Beach Party 
mit leckeren Cocktails, Konzert und DJ
Musik.

20. August ist Nationalfeiertag (Tag 
der Staatsgründung). Alle Geschäfte und 
Dienstleister haben geschlossen, außer 
Restaurants.

Sonntag, 21. August - Festetics 
Pferderennen: Es ist wieder soweit! In 
diesem Jahr schon zum 13. Male in Gyenes-
diás. Vorlauf des Nationalen Reiterfestivals 
auf der Pferderennbahn bei der Faludi-Wiese. 
Spannende Qualifikationsläufe.

10.00 Uhr  Eröffnung 
11.00 Uhr  Festetics Pferderennen – Vorläufe
12.00 Uhr  Rennen der Kleinen Husare

12.30 Uhr  Kutschenschieben-Wettbewerb
13.00 Uhr  Agility Hundeshow
13.30 Uhr  Falknerei-Show
14.00 Uhr  Reitvorführung
14.30 Uhr  Historische Vorführungen mit 

Bogenschützen, Spießkämpfern, Husaren
17.00 Uhr  Charity-Reiten
18.00 Uhr  Endlauf

Ein ganzer Tag mit einem bunten 
Pferdeprogramm für die ganze Familie.

Weitere Informationen: Tourinform Gyenes-
diás, Tel: +36 83/511790

Dienstag, 23. August um 18.00 Uhr im 
großen Saal des Gemeindehauses: 

So schreiben WIR – Gespräche über 
Literatur und Leben.

Der Schriftsteller, Filmregisseur und 
Drehbuchautor Géza Bereményi ist zu Gast 
bei dem Dichter Balázs Szálinger. 

Freitag, 26. August um 18.00 Uhr 
im großen Saal des Gemeindehauses: 
Ausstellung der Keramikkünstlerin Beke 
Gyöngyi (ungarische  zeitgenössische Kunst). 

Donnerstag, 25. – Sonntag, 28. August: 
Balatoner VW Käfer-Sommerschlussfest

Wo? Caravan Camping, Gyenesdiás, 
Madách u. 43

Für alle KäferFans und für alle, die ein-
fach neugierig auf die süßen Autos sind, ist 
das Event ein absolutes „Muss“. Let´s bug 
together.  Eintritt frei!

Programmablauf: https://www.
gyenesdias.info.hu/de/esemenyek/vw-kaefer-
sommerschlusstreffen/

Organisation: Caravan Camping
www.caravancamping.hu, info@

caravancamping.hu, Telefon: +36 83/316020

Samstag, 3. September: Weinlesefest als 
Abschlussfest der Saison 

Auf dieses Highlight freut sich jeder! 
Es ist wieder Zeit zum Feiern! Immer 
im September findet in Gyenesdiás das 
traditionelle Weinlesefest statt. Ab 14.30 Uhr 
am Kreisverkehr bei der alten Weinpresse, 
Umzug in Kostümen und Trachten durch das 
Dorf und ab 15.30 Uhr Ernteprogramm mit 
Folklorevorführungen auf der Bühne am 
Markt. 

Ab  20 Uhr: Musik und Tanz bis Mitternacht.
Neben den Programmen: Weinpressen, Most- 

und Weinprobe, Kunsthandwerkermarkt 
mit Vorführungen von altem Handwerk, 
Kesselgulasch. Alle sind herzlich 
willkommen und werden sicher wie in jedem 
Jahr begeistert sein.

Mittwoch, 7. September um 18.00 Uhr: 
„Plauder-Party” im großen Saal des 
Gemeindehauses ODER  im Ligetplex-
Kino/Ligetpláza. Diesmal ist Péter 
Geszti  (preisgekrönter ungarischer Sänger, 
Songwriter) zu Gast, mit dem der Gastgeber 
lässig und locker über das Leben, die Kunst 
und die Welt hinter den Kulissen spricht. 

Samstag, 17. September: Gyenesdiáser 
Kartoffel-Tag auf dem Balatoner Fisch- 
und Kleinbauernmarkt

An diesem Tag dreht sich alles um die 
Kartoffel. Zu zwei Drittel dient sie der 
Weltbevölkerung als Grundnahrungsmittel, 
und kaum ein anderes Gemüse kann so 
vielfältig und schmackhaft zubereitet werden 
wie die Wurzelknolle aus Übersee.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit 
mit dem Gyenesdiáser Gemeindeamt und der 
KartoffelForschungszentral der Keszthelyer 
Pannon-Universität organisiert.
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Tíz éve Gyenesdiáson élő házaspár keres kiadó házat Gyenesdiáson vagy  környékén.
Tel: 0630/8557337

Stargast: Die aus vielen Rezept-Videos 
bekannte Köchin Annuskám

12:00 Uhr: Kochwettbewerb mit 
Hintergrundmusik (Anmeldung erforderlich),

13:3014:30 Uhr: Konzert des Zalaer 
Jugendblasorchesters,

15:00 Uhr: Offizielle Eröffnung,
15:30-16:00 Uhr: Gespräch über 

Kartoffeln auf der Bühne,
16:00-16:30 Uhr: Interviews mit den 

Teilnehmern des Wettbewerbs,
17:30 Uhr: Konzert mit der AlmaBand
18:45 Uhr: Die Gewinner werden bekannt 

gegeben,
20:00 Uhr: RÁBA SOUL BLUES BAND
Am Nachmittag können Sie lokale Kartoffeln 

kennenlernen und verkosten. Für die Kinder 
gibt es im Spielhaus viele Spielsachen und 
spielerische Beschäftigungen.

Sie können mit Ihrer Familie oder Freunden 
am Wettbewerb mit Vorregistrierung 
teilnehmen: marketing@gyenesdias.hu

Weitere Informationen: +36 83/312737 – 
Anschluss 100

Neuigkeiten des Ungarischen Wanderclubs:
Am 4. September können wir die 

Schönheiten, interessanten Dinge und 
Sehenswürdigkeiten von VÁC kennenlernen, 
z.B. die Kirche, den Bischofspalast, den 
einzigen Arc de Triomphe des Landes, die 
einzige barocke Steinbrücke des Landes, 
die heute noch steht, die Schönheit des 
Hauptplatzes, den Kalvarienberg und das 
monumentale Gebäude der Kathedrale. 
Aber nicht zuletzt schauen wir mit einem    
beeindruckende Blick auf das Donauufer 
und genießen die Atmosphäre der Stadt. 
Sie können sich für die Reise persönlich in 
der Gyenesdiáser AttilaJózsefBücherei 
in der Reihenfolge der Ankunft anmelden: 
22. August 2022 (Montag) von 9:00 bis 
11:00 Uhr! Danach können sie sich online/
telefonisch um die restlichen Plätze 
bewerben. 

Am 17. September reisen wir zum 
Kürbisfest von Őrség. Wir haben seine 
Atmosphäre schon einmal erlebt und 
ein schönes Erlebnis in Erinnerung. Wir 
verbringen einen Tag in guter Stimmung 
unter netten und freundlichen Menschen in 
den Siedlungen von Őrség und besuchen ihre 
Sehenswürdigkeiten. Natürlich gibt es auf all 

unseren Reisen Überraschungsprogramme, 
also wird es auch diesmal so sein! Auch für 
diese Reise können Sie sich am 5. September 
(Montag) von 9:00 bis 11:00 Uhr persönlich 
gegen Zahlung der Teilnahmegebühr 
anmelden.

Gemeindenachrichten
Bis zum 31. Oktober wird in Gyenesdiás 

ein Grünflächenentwicklungsprojekt an 
5 Standorten umgesetzt: an der Promenade 
Oppel Imre, an der Balaton-Straße, im 
Bereich neben dem Kreisverkehr, an der 
Ecke Dornyai - Faludi-Straße und an der 
Ecke Kossuth  DobóStraße. Im Zuge des 
Projekts werden neben Baumpflanzungen 
Staudenbeete, Regengärten, Staudenreihen 
angelegt. Außerdem werden Bänke, Tische, 
Abfallsammler, Regenschutz, Weinlaube und 
Raumelemente erstellt.

Die verkehrsberuhigende Schwelle in 
der Széchenyi u. wurde umgebaut. Bitte  
vorsichtig fahren!

In der Dornyai Béla u. wurde ein 
Radverkehrszähler im Asphalt eingebaut.
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FUVAROZÁST 
VÁLLALOK 7 TONNA 

ÖSSZTÖMEGIG 
BILLENCS AUTÓMMAL.
Papp Levente 06 30/194-1293

Papp Lajos 06 30/501-2884

GARÁZSVÁSÁR-NYÁRI RUHÁK
Minőségi, divatos lecserélt vagy nem használt női és kislányruhák…és még néhány apróság. 

Mindenkit szeretettel várok, jöjjön el megéri! Cím: Vörösmarty utca 25, Gyenesdiás • Tel: 0036 70593 2276

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

várom továbbra is tisztelt ügyfeleimet.
Ügyfélfogadás: telefonon történt előzetesen bejelentkezés alapján (hétköznapokon 917 óra között)

Dr. Bácsalmási Csilla – ügyvéd 
Gyenesdiás, Kossuth L. utca 27. Tel.: 06707775319 

e-mail: bacsalmasicsilla@gmail.com

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

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

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu
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Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

Dabroncról: házi tojás 
/gazda által termelt hagyományos takarmány/

Keszthelyről: frissen fejt házi tej, magyar tarka tehenektől
Keszthely: házi készítésű Zakuska

Gyenesdiás: kézzel készült hűtött pizzák
Drávasztára, Bálint kertészet: mézédes Görögdinnye

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

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

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

/Dohányboltunk nyitvatartása szombatonként 6h-16h/

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

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

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

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

Kékfény szűrős szemüveg-Kékfény szűrős szemüveg-
lencsék 7.990 Ft/db-tóllencsék 7.990 Ft/db-tól
Prémium multifokális Prémium multifokális 

szemüveg lencse szemüveg lencse 
59.900 Ft/db-tól59.900 Ft/db-tól

Részletek az üzletben. 2022.08.01-08.31-ig

Ingyenes látásvizsgálat Ingyenes látásvizsgálat 
(bejelentkezés alapján)(bejelentkezés alapján)

 2022.08.17-21. között szabadság miatt zárva!


