GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2022. január XXXIII. évfolyam, 1. szám
Megjelenik: január 14-én

A vidám kiránduló csapat a Nagymezőn

Programajánló
2022. január 16. vasárnap, 10.45
Megemlékezés a gyenesdiási háborús
hősökről – Szentmise, műsor és koszorúzás
Helyszín: Háborús emlékmű
2022. január 21. péntek, 17 óra
Magyar Kultúra Napja – Gyenesdiás az
elmúlt évben – fotókiállítás, műsoros est
Helyszín: Községháza
2022. január 28. péntek, 18 óra. Traccsparti
Vendég: Dolák-Saly Róbert
Helyszín: Községháza

Óévbúcsúztató túra
– nagy sikerrel
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület a
tavalyi kihagyás után ismételten jó hangulatú délutáni kiránduló programot szervezett
december 30-án a Keszthelyi-hegységbe.
A hagyomány megtartó rendezvényen idén
is közel 50 fő vett részt, nagyon köszönjük
nekik; és akikkel együtt elbúcsúztathattuk a
természetbarátság jegyében az elmúlt évet.
A Nagymezőn Kőhalmi Zoli bácsi elmaradhatatlan kínálása, finom füstölt kol-

básszal és forralt borral csak fokozta a
hangulatot. Elnök asszony ígéretet tett, hogy
a tavaszi kiránduló-programok /Lepke túra,
Rügyfakadás/ 2022-ben már megtartásra
kerülnek.
A naplementét már a Fénykeresztnél és
a Mária szobornál csodálhattuk meg, itt
Pékné Julika és András tárogató és ének-kíséretében elénekeltük ősi és mai Himnuszunkat,
majd kívántunk békés ünnepeket egymásnak.
Minden kedves természetbarátnak jó egészséget és Boldog Újévet kívánunk!
Vezetőség

2022. február 3. csütörtök, 15-18 óráig
Véradás Helyszín: Községháza
2022. február 4. és 11. péntek, 18 óra
A házipálinka-főzés folyamata, fogásai,
fortélyai Komoróczi Lajos kétrészes
előadása Helyszín: Községháza
2022. február 5. szombat, 11 óra
HolddalaNap zenekar – Zöld Péter
koncertmese kicsiknek és nagyoknak
Helyszín: Községháza
2022. február 26. szombat, 18 óra Traccsparti
Vendég: Borbély Alexandra
Helyszín: Községháza
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
További információ: +36301349105
gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 7.

A Gyenesdiási Dalárda Vízkeresztnapi évadnyitója keretében, a dalostársak emlékeztek
az elmúlt esztendőre és új tervekkel készülnek a 2022-es évre. ( Dalárda hírei 5. oldal)

2022. január

Tisztelt Gyenesdiásiak,
Kedves Kultúrakedvelők!
Új év, új remények – tartja az elcsépelt
mondás. Mi azonban – ahogy sokan mások
szerte a világon – jelen helyzetben nem
mondhatunk mást. Bízunk a „régi normalitás” visszatértében, és tervezzük, szervezzük a 2022-es rendezvényeket, programokat,
és igyekszünk pártolni, támogatni, segíteni
minden kisközösségi kezdeményezést, a
jelenleg kényszerűségből szunnyadókat is.
Aktuális és a közeljövőben megrendezésre
kerülő rendezvényeink plakátjait közzétettük
e hasábokon is, és minden lehetséges platformon folyamatosan hirdetjük. Néhány gondolat erejéig szólnék a középtávú jövőt érintő
terveinkről is. Hagyományos, jól bejáratott
programjainkat a tervek szerint idén is
megtartjuk, mint ahogy az új kezdeményezésű események sora is folytatódik, sőt,
kibővül.

Januári oltóhétvége

Gyenesdiás I. Háziorvosi Körzet
(Dr. Vajda Gábor )
2022.01.21 ( péntek ) 14.00 -18.00
2022.01.22 (szombat ) 10.00 – 18.00
A járványügyi szabályok betartása,
illetve az oltóanyag szükséglet felmérése
miatt oltásigényüket kérjük előre jelezni,
2022.01.17-ig !

-2Folytatjuk a korábbi évben elindított
Traccsparti
nevű
programsorozatot!
Minden hónapban – a nyári hónapok kivételével – egy-egy neves vendég látogat el
Gyenesdiásra, hogy általa beleshessünk az
ismert, elismert emberek életébe, bekukkanthassunk a kulisszák mögé, meglátva a
szerepek mögött, a rivaldafény árnyékában
megbúvó embert. A részleteket fokozatosan
adagoljuk, hagyva, hadd hassanak a meglepetés jótékony erejével Önökre! Áprilisban
egy másik beszélgetős rendezvénysorozat
veszi kezdetét Így írunk MI! címmel. Itt
kimondottan az irodalom lesz érdeklődésünk homlokterében. Ezen estek házigazdája
Szálinger Balázs, József Attila-díjas költő
lesz. Első vendége pedig Bödőcs Tibor,
korunk egyik legbátrabb polihisztora. Az
ismert humorista immáron három kötetes
írónak mondhatja magát. A sorozat második
állomása ősszel várható, a hazai literatúra
egyik (másik) nagyágyújával…

Bejelentkezés :
vajdadoki@freemail.hu email címen
rendelési időben a rendelő telefonszámán
( 83 /316-823 )
személyesen a rendelőben.

Gyenesdiási Híradó
Intézményünk Facebook-oldala egyre
nagyobb népszerűségnek örvend, nemcsak
településünkön, de a régióban is. Kérjük
Önöket, hogy kövessék és másokat is kérjenek erre meg! Erre az alábbi QR kód beolvasása a legegyszerűbb mód! Minden friss
információt megtalálnak itt rólunk!
Íme, a bűvös négyzet:

Találkozzunk mihamarább! Ebben bízva
üdvözlöm Önöket nagy szeretettel a JAMK
összes munkatársa nevében!
Szabó Zsolt Szilveszter

Online jelentkezés esetén vissza fogunk
jelezni. Kérem, segítsék idős családtagjaik,
ismerőseik bejelentkezését !
Lehetőség van első, második és harmadik
körös oltásra is. Az előző oltásról szóló
igazolást kérjük, hozzák magukkal.
Rendelékezésre álló oltóanyagok:
Pfizer-Biontech, Janssen, Shinofarm.
Együttműködésüket köszönjük!
A rendelő dolgozói.

Gyenesdiási Híradó
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2022.
01.21.
MEGHÍVÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
valamint
a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel hívja Önt, Családját és Barátait

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából rendezett műsorra.

Időpont: 2022. január 21. péntek, 17 óra
Helyszín: Községháza nagyterme,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Köszöntőt mond:
Gál Lajos, Gyenesdiás nagyközség polgármestere
A műsorban közreműködnek:
a Gyenes Néptánc Együttes,
a Gyenesdiási Dalárda,
a Gyenesdiási Népdalkör
és a Községi Kórus.
A hagyományoknak megfelelően az ünnepi alkalomból

Gyenesdiás az elmúlt évben címmel

kiállítás nyílik a tavalyi évben a település életét
megörökítő fotókból.
A belépés díjtalan!
A rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható!
Bővebb információ:
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
8315, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
+3630/342-39-34 e-mail: gyenesdiaskultura@gmail.com

A Magyar Vöröskereszt és a Véradóállomás
kihelyezett VÉRADÁST szervez
a gyenesdiási Községházán
február 3-án, 15-18 óráig.

Tisztelt Támogatónk!
A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
kuratóriuma szívesen fogadja
a felajánlott SZJA 1%-át.
Alapítványunk elnevezése:
GYENESDIÁSI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18954351-1-20

2022. január

-4-

Gyenesdiási Híradó

ÁLLÁSHIRDETÉS

konyhai kisegítő munkakör betöltésére

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje pályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.
A munkakörbe tartozó feladatok: étkeztetésben étlap alapján történő főzés előkészítő feladatok ellátása, konyhai munka, étkeztetés
szabályos lebonyolítása, a konyha higiéniájának biztosítása, az elkészítő helyiségek, raktárak, mosogatók takarítása. Étkeztetés után az
edények elírásoknak megfelelő mosogatása, elpakolása, a konyha, ebédlő, kiszolgáló helyiségek, mosdók takarítása.
Illetmények és juttatások: egyedi megállapodás szerint
Pályázati feltételek: 8 általános, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szakmunkásképző intézet-szakács/cukrász/vendéglátós végzettség, közétkeztetésben szerzett tapasztalat, helyi kötődés.
Elvárt kompetenciák: önállóság, együttműködési készség, megbízhatóság, felelősségtudat, precizitás, terhelhetőség,
csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. hétfő
A pályázat benyújtásának módja: - postai úton, a pályázatnak a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje címére
történő megküldésével (8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.)
- elektronikus úton Divinyiné Zsadányi Mónika részére a gyenes.konyha@gmail.com e-mail címen keresztül
- személyesen, a 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1. szám alatt.
Érdeklődés: gyenes.konyha@gmail.com e-mail címen vagy a 06 83/316-827-es telefonszámon.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
A 2021-es év egy sor olyan változást hozott
a szállásadók életében, amelyek gyakran próbára tették tűrőképességüket, de úgy látjuk,
hogy tagjaink sikeresen teljesítették ezt a
„nehezített pályát”. Egyesületünk továbbra
is azon dolgozik, hogy mindenkinek megadja
a megfelelő támogatást, és rendszeres Hírlevelünknek köszönhetően tagjaink gördülékenyen vegyék az akadályokat.
Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a
feladatokat, amelyek az elmúlt évben merültek fel újdonságként (), és azokat, amelyek
a jövőben (továbbra is) a szállásadókra
várnak ().
 A NAV Online Számla adatszolgáltató
felületén történt regisztrálást követően
 rendszeres online számlaadat-szolgáltatást kell végezni egy erre alkalmas felületen/programmal (ez kiváltotta a korábbi
PTGSZLAH nyomtatványon való számlaadat
szolgáltatást);
 A szálláshelyet regisztrálni kellett az
NTAK rendszerben
 és azóta a foglalások és a vendégek adatait a VENDÉGEM (ill. egyéb szálláshelykezelő) alkalmazásban folyamatosan kell
rögzíteni;
 Digitális okmányolvasó használati köte-

lezettség miatt a magánszállásadók letöltötték
okostelefonjukra is a VENDÉGEM alkalmazást, és ezen keresztül érkeztetik a vendégeket a beépített digitális okmányolvasó
segítségével (ill. egyéb digitális okmányolvasó megoldással);
 A papír alapú Vendégkönyv vezetése változatlanul kötelező
 amelynek zárása, illetve az éves bevallás
benyújtása a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához január 31-ig aktuális;
 2021-ben veszélyhelyzet miatt nem terhelte a szállásadókat turizmusfejlesztési
hozzájárulás fizetési kötelezettség,
 de 2022. jan. 1-től számolni kell vele
(éves bevallásra kötelezett esetén a tárgyévet
követő év február 25. napjáig kell bevallani
és megfizetni; mértéke a hozzájárulás alapjára
vetítve 4%);
 2021. 06. 30-ig nem kellett beszedni és
befizetni a bevallott idegenforgalmi adót
 azóta azonban ismét van IFA fizetési
kötelezettség, melyet az önkormányzat felé
tárgyhó 15-ig kell bevallani és befizetni (mértéke 2022. évben nem változik: 440 Ft/fő/éj)
 Aki jogosult, és igényelte az „Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását”
 a veszélyhelyzet megszűnését követő 2
hónapban fenntartási kötelezettsége van, és
a 2 hónapos időszak lejártát követő 8 napon
belül beszámolót kell benyújtania (a jelenlegi

szabályozás szerint a veszélyhelyzetet 2022.
júniusáig meghosszabbították);
 2021-ben az MTÜ elindította szálláshelyminősítő rendszerét, amelybe fokozatosan
vezetik be a szálláshelyeket típusonként.
Regisztrációs határidők (meglévő szálláshelyeknél):
 szállodák és panziók esetében 2021.
december 31.;
 kempingek, közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30.;
 magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1.;
 új szálláshelyek esetében 2022. január
1-től kötelező a minősítési folyamat elindítása (90 nappal a jegyzőhöz intézett bejelentést megelőzően!).
A fenti listába nem vettük bele azokat a változásokat, újdonságokat, amelyek már lezárultak, tehát nincs velük teendő (pl. Kisfaludy
pályázat, pénztárgépeseket érintő készpénzfizetést helyettesítő eszközök beszerzése).
Egyesületi tagjaink továbbra is rendszeres
hírlevélben kapják tájékoztató anyagainkat a
változásokról, részletes segédleteinket a teendőkről. Ha Ön is szeretne folyamatosan naprakész lenni az ágazatot érintő kérdésekben,
csatlakozzon Egyesületünkhöz!
Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.
A Tourinform csapata

Gyenesdiási Híradó

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Minden kertbarátnak Boldog és Sikeres
Új Évet Kívánok!
A kertekben a január nem sok teendőt ad,
ámbár a nagyobb területtel rendelkező kertészek némelyike már nekiáll metszeni. Ilyenkor
kell kialakítani ültetvényeink koronaformáját,
eltávolítani a nem termő, vagy elhalt, beteg
fás részeket. Ne feledkezzünk meg a nagyobb
sebek kezeléséről /Fagél, viaszos kencék/. Ha
enyhébb az idő, bátran lemosózzunk rezes
vagy kénes lével. /Nevikén, Rézhidroxid/.
Szobanövényeink levéltetű, pajzstetű elleni
védelmére a Mospilanos belocsolás lehet
megoldás. Gombabetegségek ellen Topas,

DALÁRDA HÍREI
A 2021. ÉV CSOPORTJAINK
ÉLETÉBEN
A Gyenesdiási Dalárda, a Gyenesdiási Ifjú
Citerások, a Gyenesdiási Ifjú Muzsikusok és
a Gyenesdiási Négyes a tavalyi esztendőben
is még visszafogottan, de a lehetőségeket
kihasználva folytatta a munkáját.
Még fel sem fogtuk Rádi László 2020.
évben bekövetkezett halálát, az új év is nagy
fájdalommal és megdöbbenéssel indult.
Január elsején veszítettük el szeretett dalárdatársunkat, barátunkat, Páli Lajost. A készülő
Márton-napi kiadványunkban is szeretnénk
az emlékezést megörökíteni róla, tiszteletbeli
dalárdatagunkról, szeretett Rádi Lászlóról.
Bognár Ystván barátunkról a későbbiekben, a
születésnapjának évfordulóján és a kiadványban fogunk megemlékezni.
A dalárdával július elsején tartottuk a nyári
évadnyitót Cserszegtomajon Magyarosi
Győző dalárdatársunknál. A Vass Lajos Népzenei Szövetség gyenesdiási táborában július
hónapban az utánpótlás csoportunk fejlesztette citera és ének tudását. A Bornapokon a
tábori gálaműsorban ők is bemutatkoztak. Az
őszi nyitóbulit augusztus 20-án Vindornyafokon tartottuk Tolnai Jánosné Panni és
családja meghívására. Majd részt vettünk a
Dióstelepülések Találkozóján, ami Gyenesdiáson került megrendezésre. Utána következett
a Szüreti felvonulás és fellépés, majd valódi
szüret a Papp család szőlőjében. A Vass Lajos
Népzenei Szövetség Kárpát-medencei döntőjén október-november hónapban az ifjúsági versenyen Karáth Rebecka és Péter
Réka citeraduóval kiemelt nívódíjban,
Péter Réka szólóénekkel kiemelt nívódíjban, dalárdánk a Balatoni népdalcsokorral
szintén kiemelt nívódíjban részesült. Decemberben Keszthelyen a Fő téri templomban
készültünk el a Márton napi felvételekkel. A
január 5-i Vízkeresztnapi Évnyitó összejövetelen a községháza nagytermében találkoztunk az emlékezés, az összegzés és a tervezés
jegyében.
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növényvédőszerrel kezelt szobanövényekkel
háziállatok és emberek nem érintkezhetnek!
Kiss Balázs növényorvos
A kertészetben a január fontos időszaknak számít, mivel ilyenkor tervezzük meg
hogy az év folyamán milyen növényfajtákat kívánunk termeszteni. A figyelmes
kertészek már novemberben elkezdték beszerezni a vetőmagokat, de aggodalomra semmi
ok, még most is nagy választékból tudunk
válogatni a szaküzletek polcain. A fajok kiválasztásában a Kertbarátkör is segítséget nyújt.
A pozitív fogadtatásnak köszönhetően idén
is folytatni szeretnénk „az egy ház, palántázz” mozgalmunkat, melynek keretében
A Gyenesdiási Dalárda jelenlegi tagjai:
Balogh László, Barna Zoltán, Dr Brazsil
József, Csepregi Zoltán, id Farkas Ödön,
Fodor Iván, Horváth Sebestyénné Zsuzsa,
Kajdi Imre, Komáromy Béla, Kovács Géza,
Magyarosi Győző, Nagy Antal, Papp János,
Pereg György, Pék András, Pékné Orbán
Julianna Ilona, Péter Gábor, Porkoláb János,
Romány Béla, Tolnai Jánosné Panni.
A Gyenesdiási Ifjú Citerások tagjai:
Karáth Rebecka, Nagy Krisztián, Pék Flórián Kristóf, Péter Réka, Péter Dorka, Gál
Marcell, Berta Antónia.
A Gyenesdiási Ifjú Muzsikusok tagjai:
Dancs Merse, Ferenczi Nagy Bátor, Gál
Marcell, Péter Réka, Péter Dorka, Karáth
Rebecka.
A Gyenesdiási Négyes:
Ezen a néven nem szerepel többé, Bognár
Ystván dalárdatársunk elvesztése óta. Kamaraszerepléseket Csepregi Zoltán, Horváth Sebestyénné Zsuzsa és Tolnai Jánosné Pannival
vállalunk, esetleg dalárdatársaink segítségével.
Pékné Orbán Julianna Ilona
PÁLI LAJOS EMLÉKÉRE
BOGNÁR YSTVÁN ÍRÁSA 2021.01
Nekrológ
„Gyászbeszédet mondani kegyetlen dolog.
Puszta kézzel sebbe nyúlni, mely tűzben lobog.
Szaggatni a szívet, hintve a szeretet szavát,
Látva a Kedves, örökös otthonát.
Kik még élünk, tudjuk, ha megszülettünk
Az elmúlás számot tart felettünk.
Két szám fölött nevünk, közte az életünk,
Rövidebb, vagy hosszabb, de minden elmegyünk.
Nyissa ki mindenki a szívét,
S a szeretet szavát
Magában mondja ki:
Neki, Ő mit ért…”
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még szélesebb és nagyobb faj és fajtaválasztékot szeretnénk kínálni az érdeklődők részére.
A vetőmagok mellett a szerszámok is fontos
részét képezik a kertészkedésnek. Amen�nyiben ősszel nem tettük meg, vizsgáljuk
felül szerszámjainkat, tisztítsuk meg azokat
az esetleges rozsdás és egyéb szennyeződésektől. A szerszámok élezése sem elhanyagolható, hiszen éles szerszámmal dupla
könnyedséggel tudunk dolgozni.
A tápanyag visszapótlás is fontos a növények számára. Gondoskodjunk a megfelelő
tápanyag utánpótlás beszerzéséről, azoknak a
termőföldre történő kijuttatásáról. Erre leginkább a szervestrágyát ajánlom. A szerves trágyát érett komposzttal is kiválthatjuk.
Volner Lajos
MI, AKIK TÁRSAID VOLTUNK ÉS MÉG
MARADTUNK, KINYITOTTUK SZÍVÜNKET NÉKED BÚCSÚZÓUL, AZ ÉLŐKNEK EMLÉKEZETÜL!
Drága Barátom! Hogy ki voltál, s életedben
milyen érdemeket szereztél, a kitűzött célokat
hogy valósítottad meg, tudjuk, tapasztalhattuk
és hallhattuk a Borlovagrend Nagymesterétől
és a Téged búcsúztató András atyától. Bár
tudjuk, hogy születésünkkor az elmúlásunkat is belénk kódolja sorsunk, de a Te gyors
távozásod mégis megdöbbentett. Hiányozni
fog józan magyarságtudatod, vidám mulatós
kedved. Nem tudom már társaságod keresni,
hogy eleget tegyek kérésednek: ”Pistukám,
csak illatold meg, csak a nyelved hegyével!”
Csapatunknak alapítói közé tartoztál és lelkes
társunk voltál mindvégig. Hiányod még
sokáig könnyet csal szemünkbe, de emléked
őrizzük baráti szeretettel!
„Drága jó Szomszédom, Barátom, Dalos
társam hiányozni fog a kora reggeli köszöntésed - Szervusz, szomszéd, jó reggelt - hangzott
a kerítésen túlról mikor már felszaporodtak a
munkák a kertben és megláttuk egymást. Hiányozni fog a sok jó tanács, emberség, barátság.
Üres lesz a kertem Nélküled. Nyugodjál
békében!”
„Mély fájdalommal és tisztelettel emlékezem Rád! Hatalmas veszteség közösségünknek, külön mindenikünknek, akik ismertünk,
tiszteltünk, szerettünk. Öleljen az Úr szerető
karjával, féltő gondjával!”
„Míglen az egek várát nyilván szemlélhesd,
ott aztán az életet jobbal cserélhesd,
az Úr a boldog életben részt adjon,
a szentek serge közükbe fogadjon, fogadjon!”
„Sokszor elmondtad ezt a kis versikét nagy
átéléssel mindenki örömére, erről mindig Rád
emlékezünk. Egy talpig úriembert, közvetlen, udvarias, szerethető, figyelmes, mindig a
békességre törekedő társat vesztettünk.”
„Nagy veszteség a Család és mindannyiunk
számára! Köszönjük Lajos Bácsi a barátságodat, odaadásodat, Gyenesdiási közösségi munkáidat, a borfesztiváljainkban, a
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Dalárdában, a Kertbarát körben, a Forrásvíz
TB egyesületben, a Polgári körben és mindenhol, ahol ott voltál!”
Kedves Lajos! Akik nem szólaltak most meg,
könnyezve gyújtottak gyertyát, hogy emlé-

kezzenek. Ha már a végső nyughelyeden nem
búcsúzhattunk Tőled, ígérjük, hogy az első
lehetséges összejövetelünkkor Rád emlékezvén ürítjük poharainkat, s kitartunk abban a
szellemben egymással, amit Te sugalmaztál

nekünk. Jóska, János, Péter, Antal, és most
Lajos; „a szentek serge közükbe fogadjon,
fogadjon!”
Mindenki nevében a krónikás:
Bognár Ystván

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

vízmennyiség lakóingatlant, ill. egyéb értékeket is veszélyeztethet.

Síkosság mentesítés

Az ilyen jellegű problémák megelőzése
érdekében a helyi környezet- és természet
védelméről, a település tisztaságáról szóló
19/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet
kimondja, hogy
„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 tisztításáról, gyomtalanításáról gondoskodni,
c) az ingatlan és a közút közötti területet
folyamatosan gondozni,
d) élő sövényt ápolni, az ingatlan előtti
közterületre kinyúló ágak és bokrok visszanyeséséről folyamatosan gondoskodni.
e) a havat, jeget ingatlana előtti járda,
vagy gyalogos közlekedésre használt területen eltávolítani.”

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

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az
ingatlan használók figyelmét, hogy a havat,
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos
közlekedésre használt útterületen eltakarítani kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet
a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek,
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántartása, hó és síkosság mentesítése, mind a nyitva
tartási időben, mind azon túl a tulajdonos,
használó, üzemeltető kötelessége!

Közlekedési problémák
Gyenesdiáson a Bartók Béla utcában Tilos
megállni! (azaz még az utas ki-beszállásának
idejére sem szabad egyhelyben tartózkodni).
Megállni tilos a tábla azt jelzi, hogy - a forgalmi vagy műszaki okból szükséges megállást
kivéve - megállni, valamint várakozni tilos;
Sajnos az utcában sorozatos közlekedési
szabályszegések történnek, mellyel folyamatos balesetveszélyt okoznak és a forgalmat is
akadályozzák. A rendőrség folyamatosan fog
ellenőrizni az utcában.
A lakó pihenő övezetben közlekedők
figyelmét is felhívjuk, hogy a lakó-pihenő
övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra
sebességgel szabad közlekedni! Az egyenrangú kereszteződésekben jobbkéz szabály
érvényes, erre fokozottan figyeljenek!
Továbbá a település egész területén a sebességhatárok betartására kérjük fokozottan
figyeljenek.
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Az utóbbi időszakban egyre gyakrabban előforduló nagy intenzitású, esőzések, záporok következtében a belterületi
csapadékvízelvezető rendszerek (árkok és csatornák) ill. azok műtárgyai (átereszek, tisztító
és víznyelő aknák) folyamatos karbantartásra,
tisztításra szorulnak a vízelvezető képességük
megtartása érdekében.
Akár egyetlen ingatlan előtti belterületi vízelvezető szakasz elhanyagoltsága is komoly
problémát okozhat, hiszen a karban nem tartott vízelvezetőben felgyülemlett csapadék
visszaduzzasztó hatása következtében kifolyó

Az árok tisztántartását és karbantartását az
árokban időközben bekerült iszap, felgyülemlett hordalék, ill. szemét eltávolítását, a
növényzet kaszálását, nyírását jelenti.
A gépjármű behajtók alatti csőátereszek
tisztítására pedig a csövekbe került iszap, törmelék eltávolítását szükséges elvégezni úgy,
hogy a cső keresztmetszete teljesen szabaddá
váljon.
Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat,
hogy a szélsőséges időjárásra való tekintettel,
valamint az elkövetkező őszi esőzések, majd
az azt követő téli/tavaszi hóolvadás okozta
esetlegesen kialakuló csapadékvíz elöntések
megelőzésére a fentebb felsorolt karbantartási, tisztítási munkákat lehetőségük szerint
minél előbb elvégezni szíveskedjenek.
Természetesen nagyon sok ingatlantulajdonos van, aki az ingatlanja előtti árokszakaszokat folyamatosan rendbe tartja, tisztítja, nekik
a biztonságos csapadékvízelvezetés érdekében végzett munkájukat megköszönjük.
Felhívás házszámtábla kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában
problémát jelent az ingatlanok beazonosítása
a házszámok hiányos, nem megfelelő, nem
kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem kerül-

Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
Madárkarácsony
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy
téli madáreleség már átvehető a Községházán
(földszint műszaki osztály). Az idei évtől már
csak a Községházán van lehetőség madáreleséget átvenni.
MIVEL NE ETESSÜNK? Soha ne adjunk
se az énekesmadaraknak az etetőben, se a
vízimadaraknak kenyeret, kenyérmorzsát,
péksüteményt (popcornot, chipset, és hasonló
emberi fogyasztásra is csak minimálisan
javallott táplálékot), mert ez gyakori és nagy
mennyiségű fogyasztás esetén káros, sőt,
kimondottan veszélyes számukra! Az etetőben
napokig, hetekig is elfogyasztatlanul maradó
kenyérfélék erjedésnek indulva gyomor- és
bélgyulladást, akár a madarak pusztulását
okozhatja. Elvileg a csak alkalmilag, kis
mennyiségben és azonnal elfogyasztott (tehát
még nem erjedt, nem penészes) kenyérfélék
fogyasztása, például amit a buszmegálló verebei felcsipegetnek, nem ártalmas a madarakra.
NE ETESSÜK A VÍZIMADARAKAT! A
tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tudatában annak,
hogy a vízimadarak teljesen felesleges etetésének – bármennyire nem szeretnénk is ezt
hallani – semmi köze a madarak segítéséhez. Éppen ellenkezőleg, tömegesen sodorja
veszélybe, betegíti meg és ítéli pusztulásra az
állatokat!
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WICHTIGE INFORMATIONEN UND DATEN IM
JANUAR UND FEBRUAR 2022
Maskenpflicht in Innenräumen
Sonntag, 16. Januar um 10.45 Uhr: Gedenkveranstaltung zum Andenken
an die Kriegshelden von Gyenesdiás: Heilige Messe in der St.Ilona-Kirche
für die im Krieg Gefallenen sowie Ansprache und Kranzniederlegung am
Ehrenplatz vor dem Gemeindehaus.
Freitag, 21. Januar um 17 Uhr im Gemeindehaus: Am Tag der
ungarischen Kultur eröffnen wir die traditionelle Fotoausstellung „Gyenesdiás im vergangenen Jahr”.
Freitag, 28. Januar um 18.00 Uhr: „Plauder-Party” im großen Saal des
Gemeindehauses. Diesmal ist Róbert Dolák-Saly (Schriftsteller, Dichter,
Schauspieler und Humorist) zu Gast, mit dem der Gastgeber lässig und locker
über das Leben, die Kunst und die Welt hinter den Kulissen spricht.
Freitag, 28. Januar: Neujahrs-Einkaufstag auf dem Markt – ab 17 Uhr
präsentieren Hersteller ihre Produkte, Verkostung und Verkauf gesunder
lokaler Lebensmittel, Lebensmittelkonservierung durch Milchsäuregärung.
Während des Winters ist Sauergemüse eine der wichtigsten Vitaminquellen.
Donnerstag, 3. Februar von 15-18 Uhr: Blutspendetag im Gemeindehaus
Freitag, 4. und Freitag, 11. Februar um 18.00 Uhr im Gemeindehaus:
Zwei Gelegenheiten für einen Vortrag von Lajos Komoróczi zum Thema
„Schnaps brennen”. Technik, Ablauf, Ideen, Inspirationen. Während der
Präsentation und danach besteht die Möglichkeit, den Pálinka zu probieren.
Samstag, 5. Februar um 11.00 Uhr: Die HolddalaNap-Band präsentiert im
großen Saal des Gemeindehauses für Groß und Klein eine Konzertgeschichte
nach Péter Zölds ungarischen Volksmärchen.
Samstag, 26. Februar um 18.00 Uhr: „Plauder-Party” im großen Saal des
Gemeindehauses. Diesmal ist Borbély Alexandra (Schauspielerin) zu Gast,
mit der der Gastgeber lässig und locker über das Leben, die Kunst und die Welt
hinter den Kulissen spricht.
Die Veranstalter behalten sich Programmänderungen vor!
Weitere Informationen: +36 30 1349 105 oder gyenesdiaskultura@gmail.com
Impfwochenende im Januar für Gyenesdiás I. Bezirk (Dr. Gábor Vajda)
Freitag, 21. Januar von 14-18 Uhr Samstag, 22. Januar von 10-18 Uhr
Bitte melden Sie Ihren Impfbedarf unter Einhaltung der epidemiologischen
Regeln bis 17. Januar 2022 an:
- E-Mail-Adresse vajdadoki@freemail.hu,
- Telefonnummer der Praxis (83 / 316-823),
- persönlich in der Praxis.
Wir benachrichtigen Sie, wenn Sie sich online anmelden. Bitte helfen
Sie ihren älteren Familienmitgliedern, Freunden oder Nachbarn bei der
Registrierung!
Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster) sind möglich. Bitte
bringen Sie einen Nachweis über Ihre vorherige Impfung mit. Verfügbare
Impfstoffe: Pfizer-Biontech, Janssen, Sinofarm. Vielen Dank für Ihre
Kooperation!
Gemeindenachrichten
Schneeschippen
und
Streupflicht:
Wenn
bei
winterlichen
Wetterverhältnissen Schnee fällt und die Wege und Straßen rutschig werden,
müssen Grundstückseigentümer/-nutzer (Mieter, Restaurants und Geschäfte)
rund um die Uhr dafür sorgen, dass die Gehwege an ihrem Grundstück schneeund eisfrei sind. Für Restaurants und Geschäfte gilt das sowohl während als
auch vor und nach den Öffnungszeiten.
Verkehrshinweis: In der Bartók Béla utca in Gyenesdiás gilt
generelles Halteverbot! Es ist auch untersagt, nur mal kurz anzuhalten,
um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Anhalten ist generell verboten!
Leider kommt es zu einer Reihe von Verkehrsverstößen auf der Straße, so dass
Unfallgefahr und Verkehrsbehinderung entstehen.Die Polizei wird die Straße
ständig überwachen.
Wir weisen die Verkehrsteilnehmer ebenfalls darauf hin, dass in
verkehrsberuhigten Anwohnerzonen nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von
20 km/h gefahren werden darf. Rechts-vor links-Regel unbedingt beachten!
Bitte achten Sie stets auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen
im gesamten Siedlungsgebiet.
Störungsmeldung für öffentliche Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in
der Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie ihn bitte im Internet: https://
kozvilhiba.hu//hibabejelentes
Unsere Aktion „Vogelweihnacht” geht weiter. Die kleinen Piepmätze sind
hungrig und warten auf gutes Futter. Die Ausgabe am Sitz des Vereins ist
geschlossen. Die 1-kg-Beutel mit Körnerfutter werden nur noch an einem
Tisch am Eingang des Gemeindehauses ausgegeben. Bitte tragen Sie eine
Gesichtsmaske im Gebäude.
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OÁZIS KERTÉSZET
KESZTHELY
KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15
Az állatorvos házhoz megy...

Védőoltások, sürgősségi betegellátás,
fogkőeltávolítás, veszélyes állatok kezelése,
állapotfelmérés-vérvizsgálat

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

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.

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.
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Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

2022. január

- 10 -

Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

Gyenesdiási Híradó

HŐKAMERÁZÁS

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

Keszthelyről: házi kocsonya
Keszthelyről: fagyasztott zalai kézműves dödölle és
házi nyújtott rétesek
Keszthelyről: Erdély Ízei Zakuszka több ízben
Gyenesdiásról: félkész, hűtött kézzel készült magyar pizzák
Felsőpáhok: házi készítésű savanyúságok széles választéka
Gyenesdiásról: Komáromy pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi!
Trafikban folyó- és palackozott borok széles választéka.
V E G Y E N H A Z A I T! E G É S Z S É G É R E!
Nyitva: H-P: 6h-19h, Szombat: 6h-14h, Vasárnap: 6h-12h

•É
 pületek hőtérképezése
• Nyílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

P

GYENESDIÁS, Kossuth u. 104.

(a községházával szemben, a zebrás gyalogátkelőnél)
Tel.: 06/20-263-7066 • Nyitva: hétfőtől-péntekig: 9-12, 14-17 óra
E-mail: pelsooptika@gmail.com • www.pelsooptika.freewb.hu

Új év, tavalyi árak...
Kérjen egy jó ajánlatot!

INGYENES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
EGÉSZ JANUÁRBAN!
Bejelentkezés alapján.

2022.01.01-31-ig

Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

