
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2020. március XXXI. évfolyam, 3. szám 
Megjelenik: március 20-án

A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rende-
lete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárí-
tása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszély-
helyzet során teendő intézkedésekről és a tegnapi 
napon a Korm. rendeletben foglalt intézkedések 
kibővítéséhez igazodva Gyenesdiás Nagyközség 
Polgármestere az alábbi döntéseket hozta:

 
1. Az oktató nevelő intézményekben (iskola, 

óvoda és bölcsőde) kizárólag kiscsoportos 
(max.10 fő/csoport) gyermekfelügyelet biztosí-
tott azon szülők gyermekei számára, akik olyan 
munkát végeznek, amely a vírus terjedésének 
megakadályozása szempontjából elengedhetet-
len - például egészségügyi dolgozók -, és más-
hogyan nem tudják kisgyermekük felügyeletét 
megoldani. Ennek jelzése az intézményveze-
tőknél e-mailben, vagy telefonon lehetséges. 
Ezúton is köszönjük a mai napon tapasztalt 
felelősségteljes szülői magatartást és a közös 
érdekben hozott családi vállalásokat a gyerme-
kek otthon tartását illetően. Aki tud, maradjon 
otthon gyermekével!

 
2. Az általános iskolában 8:00-16:00 között 

ügyintézés folyik. Kérjük a szülőket, hogy az 
iskolában maradt felszereléseket, személyes 
holmikat ez idő alatt a hét első felében vigyék 
el. Elérhetőségek: 06 30/529-9604.

 
3. A közétkeztetést a szociális étkezők, a kis-

csoportos gyermek felügyeletben lévők és a 
rendkívül indokolt esetben jogosultak részére 
folyamatosan biztosítjuk. A konyha működése 
nem áll le. A további külsős étkezés ellátása 

bizonytalan időre szünetel. A rendkívüli étke-
zési igényt emailben a gyeneskonyha@gmail.
com címen lehet jelezni. A szociális étkeztetést a 
mai naptól egyszer használatos ételdobozokban 
biztosítjuk.  Az ételkihordás védőfelszereléssel 
és fertőtlenítéssel történik.

 
4. A Polgármesteri Hivatalban a személyes 

ügyfélfogadást szünetel. Az ügyintézéseket 
kérjük elektronikus levélben vagy telefonon 
bonyolítani. Személyesen, előre egyeztetett tele-
fonos bejelentkezést követően kizárólag halotti 
anyakönyvezés végezhető, a házassági szándék 
bejelentését határozatlan ideig nem fogadjuk. A 
Hivatal fontosabb telefonos elérhetőségei:

a. Központ, Titkárság: 06 83 312-737/100
b. Igazgatás: 06 83/510-565
c. Műszak: 06 83/516-000
d. Adó: 06 83/511-010
e. Pénzügy: 06 83/511-012
További információk az ügyintézéshez kap-

csolódóan: www.gyenesdias.hu
 
5. A rendelő intézeteket kérjük csak a leg-

szükségesebb esetben keressék fel személye-
sen. Az orvosi vizsgálathoz előzetes telefonos 
bejelentkezés szükséges. Házi orvosi elérhe-
tőség: 06 83/316-823. A gyermekorvosi rende-
lés ideje alatt a váróteremben egyszerre csak 1 
felnőtt és 1 gyermek tartózkodhat.  A gyermek-
orvosi rendelés megszokott ideje és helyszíne 
a mai naptól a következőre módosul: hétfő, 
szerda, csütörtök: Gyenesdiás, kedd és péntek: 
Vonyarcvashegy.  Telefonszám: 06 83/316-826.

6. A Művelődési Ház és Könyvtár vonatko-
zásában a következő hetekben a klubélet és a 
könyvtári szolgáltatás szünetel.

 7. Kérjük a lakosságot, hogy aki teheti, 
maradjon otthon, ne látogasson senkit sem, 
segítsenek embertársaikon azzal, hogy 
figyelmeztetik a veszélyre őket! Csak nagyon 
fontos esetekben hagyják el otthonaikat!

 
8. Kérjük a családokat, akik már tudják, 

hogy hozzátartozójuk külföldről hazatér 
vagy már hazatért, készüljenek fel az elsze-
parált elhelyezésükre, ellátásukra minimum 
2 hétig! Amennyiben ez nem megoldható, 
akkor az egy háztartásban élőkre is vonatkozik 
a 2 hét vesztegzár!

 
9. Ezúton is  hangsúlyozzuk: különösen 

vigyázzunk az idősebb korosztályra, mert 
ők a leginkább veszélyeztetett korcsoport.

 
10.Tartózkodjunk a közösségi programoktól, 

viselkedjünk felelősségteljesen! Vigyázzunk 
egymásra!

 
+1. Az általános országos korlátozó intéz-

kedésekről tájékozódni lehet az ingyenesen 
hívható információs zöld vonalakon is: 06 80 
277455, 06 80 277456

 
A továbbiakban naprakészen ezen a felületen, 

továbbá az Önkormányzat weboldalán (www.
gyenesdias.hu) folyamatosan tájékoztatást 
adunk a legfontosabb tudnivalókról.

Együttműködésüket és megértésüket ezúton 
is köszönjük!

Vigyázzunk egymásra!

Gál Lajos polgármester

Rendkívüli intézkedések Gyenesdiáson 
a koronavírus járvány miatt!

Informationen für Unsere deutschsprachigen Einwohner auf Seite 8-9.
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Kedves bibliaolvasók!
Hosszas vívódás és tájékozódás után, úgy 

döntöttünk, hogy a vírushelyzet miatt az idei 
Újszövetség Maratont egy későbbi idő-
pontban tartjuk meg. Ez valószínű ősszel 
lesz. Addig is forgassuk otthon a Bibliát, 

imádkozzunk mindannyiunk testi-lelki egész-
ségéért és, hogy ez a veszély, ami fenyeget 
bennünket, minél hamarabb elháruljon. Min-
denkinek áldott Húsvétot kívánunk, vigyáz-
zunk egymásra!

Szeretettel: Hársfalvi Györgyné 30/3423934 
harsfalvi.gyorgyne@gmail.com

Húsvéti készülődés program
A vírusveszély miatt idén sajnos elmarad 

az április 4-re tervezett Húsvéti készülő-
dés programunk. Mindenkinek jó készü-
lődést családja körében és áldott Húsvétot 
kívánunk!

A József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár 2018. szeptember 
1-től 2020. február 29-ig egy 
18 hónapos EFOP 3.3.2-16-

2016-00375 számú 
„A te tudásod, a te hatalmad” 
című projektet valósított meg. 

Több szakkör, tehetséggondozás, erdei 
iskolai tábor, verseny és vetélkedő, témanapok, 
témahetek valósultak meg ez idő alatt, több 
partnerrel és megvalósítóval összefogva. 
A február 28-án tartott projektzáró rendez-
vényen bemutattuk, illetve ízelítőt adtunk 
az elvégzett munkáról, táncosok, éneke-
sek léptek fel, az alkotóművészeti szakkö-
rösök - kézműves, fotó/média, témanapok 
résztvevői - munkáit kis kiállításon, máso-
két szóban, ill. kisfilmen mutattuk be. 
Köszönjük a résztvevőknek, közreműködők-
nek az elmúlt másfél év munkáját, köszön-
jük az Emberi Erőforrás Minisztériuma, az 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram 24,3 millió forintos támogatását.

mailto:harsfalvi.gyorgyne@gmail.com


Gyenesdiási Híradó 2020. március- 3 -

Tisztelt Gyenesdiásiak!

A koronavírus veszélye miatt intézményünk 
(is)  igyekszik megtenni a szükséges óvin-
tézkedéseket – nem csak a magunk, de az 
Önök érdekében is. Több tervezett rendez-
vény, rendszeres klubfoglalkozás elmarad, 

a könyvtár is bizonytalan ideig zárva tart. 
Kérjük, hogy – mielőtt felkeresné intézmé-
nyünket – telefonon, emailen, facebook olda-
lunkon  tájékozódni szíveskedjenek.

Elérhetőségeink:
Intézmény telefonszáma: 83/314-507
Hársfalvi György igazgató: 06/20-9769-225

e-mail: gyenesdiaskultura@gmail.com, 
gyenesdiaskultura@t-online.hu, facebook 
oldalunk: https://www.facebook.com/
gyenesdiaskultura/, vagy a keresőben az 
intézmény neve.

Megértésüket megköszönve: Hársfalvi György, 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Deák Ákos Atya üzenete a híveknek
Üzenem a kedves híveknek, hogy a nagyböjt a testi és lelki felkészülés időszaka. 

Az imádság, a böjt és a segítségnyújtás, ez a három gondolat ami nagyon fontos és 
együtt kell, hogy működjön. Fogadják el, hogy most ennyit tehetünk, ez is egy böjt, 
hogy otthon maradjunk és vigyázzunk egymásra.

 „A nagyböjt a keresztény közösségekben a 
húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűn-
bánati időszak. Lényege húsvétra, Jézus Krisz-
tus feltámadásának ünnepére való felkészülés 
a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és 
a lemondás révén. A vallásos gyakorlat közép-
pontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a 
megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés 
áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A 
nagyböjt lelkületének része az ima és a szegé-
nyek megsegítése is.”

Josef Ratzinger:
Húsvéti imádság

Urunk, Jézus Krisztus,
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.

A legmélyebb magány örvényében
most és mindenkor

szereteted elrejtett hatalma lakik,
s titkaid közepette

a megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,

mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,

amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az időben is,

amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,

elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.

Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény,

napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek

a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,

a mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat,

eljövendő dicsőséged felé. Amen.

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet 4. § értelmében: 500 főnél több 
személy részvételével, bármilyen rendez-
vény megtartása tilos.

A VÉSZHELYZET időszakában a 
résztvevők és a szervezők biztonsága 
érdekében a Keszthelyi-hegységben 
meghirdetett LEPKE Teljesítménytúra 
2020 tavaszán nem kerül megrende-
zésre. Az előre fizetett nevezési díjakat 
legkésőbb 2020. április 15-ig kérésre visz-
szautaljuk!

Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves túrá-
zókat, hogy a program ősszel terveink 
szerint megtartásra kerülne. /Az előne-
vezők befizetései ide érvényesek lesznek, 
vagy a jövő évi programra./

A Víz Napján szokásos Balcsi-parti Gye-
nesdiáson a Balaton-parton, együtt a Bala-
ton megkoszorúzásával szintén elmarad!

Az áprilisra tervezett Rügyfakadás-
tavaszünnep valószínűleg elhalasz-
tásra kerül a kialakult egészségügyi 
veszélyhelyzetre való tekintettel!

Köszönjük megértésüket, minden ter-
mészetbarátnak jó egészséget kívánunk. 
Vigyázzanak egymásra!

Vezetőség

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Dönteni kell, időnként dönteni kell.
Amikor év elején eldöntjük, hova men-

jünk az év során kirándulni, nem könnyű 
döntés, hiszen Hazánk gyönyörű és jó 
lenne minél több szeletet látni belőle. 

Döntenem kellett most is, amikor az volt 
a tét, hogy az egészségünknél van-e fonto-
sabb? Nincs! Kitehetek-e bárkit is annak, 
hogy csoportos útunk során megfertőződ-
jön?  Nem!

A válaszok után már könnyű volt a 
döntés: a márciusi és áprilisi útunkat 
töröltük a programból. Szerintem a 
májusi kirándulásunk is hasonló sorsra 
jut. Mert annyit nem ér semmi sem, mint 
a saját biztonságunk és ezen keresztül sze-
retteink, barátaink biztonsága.

Volt aki túlzónak tartja ezt. Buszos part-

nerünk a megrendelés visszamondásakor 
érezhető iróniával kérdezte, hogy „Miért? 
Annyi koronavírusos van Gyenesdiáson?” 
Nem, - mondtam, - de így legalább nem 
is lesz!

Mert mi mást tehetünk addig?
Maradjunk otthon, vegyük elő az elmúlt 

hat év élményeit, rendezzük a képeket, 
éljük át újra az útjainkat! És kiderül, hogy 
ez milyen jó! Kinn tavaszodik, idebenn 
kellemes meleg van, és közben utazunk… 
És hogy a képnézegetésnek milyen elő-
nyei vannak? Leporolódnak az emlékek, 
megelevenednek a mozdulatlanságra ítélt 
pillanatok, el lehet merengeni azon, hogy 
milyen jó is volt ott járni... De ki lehet 
válogatni a legszebb képeket, mert hátha 
meghirdetünk  majd egy Magyar Vándor 
fotópályázatot is?  Akkor már lesz miből 
szűkíteni a pályamunkákat…

Maradjunk otthon! Mert ez már nem 
játék. 

Azért, hogy később tudjunk együtt kirán-
dulni menni, ez nem is olyan nagy áldozat.

Csak egy döntés…
Csányi Zoltán

a Klub elnöke, a kirándulások vezetője

MINDEN KEDVES GYENESDIÁSI 
LAKOSNAK, OLVASÓINKNAK 

ÁLDOTT, BÉKÉS  HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Gál Lajos polgármester,
Gyenesdiás képviselőtestülete

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
mailto:gyenesdiaskultura@t-online.hu,%20
https://www.facebook.com/gyenesdiaskultura/
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https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_(vall%C3%A1s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ima
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Gyenesdiási 
Hölgyek 

köszöntése
A Nőnap alkalmával, 

március 9-én tartottunk 
műsoros ünnepséget. 
Köszöntőt mondott Gál 
Lajos polgármester, 
műsort adott Farkas 
Tibor - énekes-gitáros - 
és Horváth István Rad-
nóti-díjas versmondó. 
A műsort követően a 
meghívást elfogadó 
hölgyeket virággal is 
köszöntöttük

Húshagyókeddi fánkparti

Hagyományos farsangbúcsúztató rendez-
vényünket, szokás szerint húshagyóked-
den tartottuk a gyenesdiási Községházán. 
A sok érdeklődő jól szórakozhatott a nyug-
díjasklubosok – Kenesei Aurélia, Dancs 
Gézáné Marika, Táncosné Marika és Kolo-
szárné Judit –, a Pékné Julika által vezetett 
Ifjú Muzsikusok műsorán, ehettek a nyug-
díjasklubosok készítette kocsonyából, 
egymás fánkjaiból, süteményeiből, kóstol-
hattak jobbnál jobb borokat, táncolhattak 
Szabó Laci muzsikájára és nyerhettek tom-
bolán. Ki is használták a napot, a mulatság 
nem sokkal éjfél előtt fejeződött be.

Helyi termelői piac 
infrastrukturális fejlesztése

 A 2011-ben nyitott Gyenesdiási I. Balatoni 
Hal- és Termelői Piac a Nyugat-Balaton egyik 
legszebben kialakított piactere. Az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv keretében 80 százalé-
kos támogatást nyert Gyenesdiás, melynek 
segítségével valósult meg a létesítmény. Tema-
tikus- és családbarát programjaival, teljes körű 
termelői és halkínálatával várja a finomra, 
egészségesre és jó hangulatra vágyó vendégeit.

A piactéren nyolc faház öleli körbe az asztali 
elárusító helyeket, melyek felett fix fedés, nap-
árnyékoló nyújt védelmet a környezeti hatá-
sokkal szemben. A piac látogatottságát erősíti 
annak turisztikailag frekventált helyszíne, a 

Balaton közelsége, illetve a könnyű megkö-
zelíthetőség (közvetlen vasúti megálló) és az 
ingyenes parkolási lehetőség is. Szombaton 
tematikus programok, termékbemutatók, elő-
adások, rendezvények teszik igazán teljessé a 
piaci hangulatot.

A nyitás óta megnövekedett az igény az áru-
sítóhelyek iránt, és szükségessé vált egyéb fej-
lesztés is a piactéren, annak érdekében, hogy a 
megnövekedett látogatottságot zökkenőmente-
sen kiszolgálhassák árusítóink: 

A TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00004 pályázat 
keretein belül az alábbi fejlesztések valósultak 
meg:

• 235 m2 térburkolat cseréje
• Villany kapacitás bővítése
• Víz- és szennyvízhálózat rekonstrukciója

• 35 db elárusító asztal
• Hulladékgyűjtő sziget kialakítása
• Zárható hulladéktároló 
• Egyedi kerékpártároló kivitelezése
• Meglévő sátorponyva cseréje
A támogatás összege: 25 057 100 Ft, mely-

nek intenzitása 100%
A beruházással kapcsolatban további infor-

máció:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
06 83/312-737/100

A fánkverseny legjobbjai, középen Vaga Irma fánkkirálynő, mellette Komáromy Béla a Borkirály

Jelmezeseink, köztük a méhecske ( Hóbár Jánosné), aki a legjobb jelmez különdíjban részesült.
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KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Március elsejével a tavaszt köszöntjük, de 
nekem hiányzott az igazi tél, kicsit kemé-
nyebb hideg és hó, amit már  lassan csak 
akkor látunk ha elmegyünk a hegyekbe. 
Összegezve hiányzott a tél embernek kör-
nyezetnek egyaránt. 
Most viszont itt az idő 
munkára fel és szépítsük 
a környezetünket, kezd-
jük a gereblyézéssel, 
metszéssel, talaj előké-
szítéssel, szerves trágyá-
val támogassuk meg a 
növényeinket.

  A klubnapunkon ezzel 
kezdte Volner Lajos 
is „Ha jó az alap erre 
tudunk építkezni” egy 
jó előkészített talaj, a 
bokrok, fák tövét szerves 
trágyával megszórjuk, 
végezzük el a lemosó 
permetezést.

Aki az ősszel elve-
tette a spenótot, télálló 
salátát, borsót, hagy-
mát, azok már az enyhe 
télnek köszönhetően szépek, már aktuális 
kapálni. A növényeinkbe ne maradjon szer-
maradvány, fontoljuk meg a permetsze-
rek használatát, kérjük ki a gazdaboltban 
a szakemberek tanácsát és olyan szereket 
vásároljunk, ami a bio kertészkedésnél is 

engedélyezettek.( Vegasol eReS, Bordóolé 
+ kén, Champion stb)

Ha facsemetéket (gyümölcsfa, díszfa) vásáro-
lunk csak ellenőrzött helyről vásároljunk, így 
elkerüljük a kertünkbe behurcolt kórokozót, 
kártevőket.

 Ha magunk szeretnénk palántát nevelni, 
fontos a palántaföld megválasztása, lehetőleg 

steril bio palántaföldet vegyünk. A paprika las-
sabban csírázik ezért előcsíráztatása kívánatos, 
kikeléséig 20-22 °C. fokon ajánlatos tartani, 
ha már kikelt 2 sziklevél megjelenése után 
nappal 18 fok éjjel 11-13 °C- fok is elég.  A 
magok általában csávázottak és védve vannak 

a gombabetegség ellen, rendszeres permetező 
locsolás mellett szükség esetén vegyszeres 
kezelésbe részesítsük a palánta dőlés ellen. 
Palántákat 6- 8 levél elérése után levéltrágyá-
val is permetezhetjük. 

A paprika tápanyag igénye a legnagyobb a 
zöldségek között, a szabadföldbe való kiülte-
tés során tartsuk be a vetésforgót. Lehetőleg 

3 éven belül ne kerüljön 
ugyanarra a területre, kiül-
tetést május 20 körül kell 
ütemezni. Szerves trá-
gyával megszórt területre 
ültessük.

Paradicsom rövidebb 
tenyészidejű, ezért 2 héttel 
később is elvethetjük, a 
palántaföldet hasonlóan 
válasszuk meg mint a 
paprikának. Csíráztatás-
hoz itt is 20-22 fok kell, 
kikelési idő 6-8 nap, táp-
anyag igénye közepes, 
főképpen a talaj foszfor és 
kálium tartalom iránt igé-
nyes. Megkülönböztetünk 
determinált (folyton növő) 
és indeterminált fajtákat, 
növekedésnél karózni kell.  
Bokorparadicsomot lehet 

nagyobb cserépbe, virágládába is ültetni.
Az idő csalóka az évelős bent teleltetett növé-

nyek kihelyezésével még várjunk. 
Akinek nincs ideje palántát nevelni ismét lesz 

„Egy ház palántázz”  akciónk.
Körtvélyesi Ibolya

Tisztelt Gyenesdiásiak!
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete a 

2/2020. (II. 25.) rendeletével módosította 
az üdülőhely általános rendjéről szóló 
20/2013.(V.29.) önkormányzati rendeletét. 
Fontosnak érzem a módosítás változásaira 
és a rendelet több pontjára felhívni a tisztelt 
gyenesdiási lakosság figyelmét.

Gyenesdiás elegáns nagyközség, a Nyugat-
Balaton egyik legkedveltebb üdülő telepü-
lése, építi a minőségi turizmus feltételeit és 
őrzi identitását, alakítja település szerkezetét, 
zöldövezetes arcát. Vigyáz lakókörnyeze-
tére és a település társadalom-politikájában 
fontos a párbeszéd és az egymásra való oda-
figyelés. Sok a beköltöző már évtizedek óta 
településünkre, így lényeges a társadalmi 
együttélés szabályainak betartása, a kulturált 
és minőségi életvitelhez, hiszen így tud vonzó 
maradni közösségünk. 

A beköltözés sokszínűvé teszi nagyközsé-
günket és fejleszti lokálpatriotizmusunkat. A 
beilleszkedés azonban néha hagy kívánniva-
lót maga után. Ebben kérek segítséget Önök-
től.

A fenti rendelet változásai is rávilágítanak 
arra, hogy a különböző járművekkel (gépko-

csi, utánfutó, lakóautó, stb.) történő parkolás-
sal és a közlekedési morállal időnként nagy 
bajok vannak. Kertvárosias, mondhatni 
újszerű „külvárosias parkolási formák”, 
vagy szokások (?) kezdenek kialakulni a 
nagyközségünkben, melyek nem jók és 
nem is kívánatosak!

Az utakkal párhuzamos, vagy keresztező-
désekhez közeli várakozás feltételei a szűk 
közterületek és út-keresztmetszetek miatt 
sajnos korlátozottak, vagy legtöbb esetben 
nem lehetségesek. A kis forgalmú mellékut-
cában és a beláthatatlan útszakaszokon egye-
nesen veszélyes állapot alakul ki a félig utcán, 
útszélen vagy zöldterületi árokparton való 
folyamatos parkolás /főleg éjszakai gépkocsi 
parkoltatás/ miatt.

Az úttest és útpadka nem erre való! Főleg 
nem akkor, ha az amúgy is szegényes tele-
pülési csapadékvíz-elvezető árkok tönkre-
tételével is együtt jár mindez. Tönkretéve 
zöldterületet, kitaposva útszegélyt, amely 
csapadékos időben a csapadékvíz kormány-
zást is lehetetlenné teszi. Hiszen ma, a klí-
maváltozás okozta gyakori villámárvizek 
idején részben ilyen anomáliák miatt zúdul 
a víz lakókörnyezetbe, sok kellemetlenséget 
okozva. /Inkább kérem Önöket, ahol lehet, a 

csapadékvíz árkot újra tisztítsák ki, rendez-
zék az ingatlanuk előtti közterületet, hogy az 
elfolyó vizek útja szabad legyen./

Arra kérek mindenkit, hogy Gyenesdiá-
son, a szokásjog alapján tartsuk magunkat 
továbbra is ahhoz, hogy a gépjárműveinket 
lehetőség szerint ne a közterületen, árokpar-
ton, vagy kint az utcán parkoltassuk, hanem 
bent az udvarainkon, saját területünkön.

Ezzel balesetveszélyt is elhárítunk sok 
esetben, valamint a közlekedésbiztonság is 
erősödik, mind a kocsival, vagy kerékpárral 
közlekedők számára egyaránt.

Ez fokozottan vonatkozik a rendelet válto-
zásai után a közterület-használati engedély-
hez kötött /melyet mostantól ellenőrzünk és 
bírságolunk!/ változásokra, valamint a gon-
dozott zöldterületen való parkolásra, közterü-
let vagy zöldterület rongálásra!

Hivatalunk minden esetet kivizsgál és el 
fog járni, hiszen az egészséges egymás mel-
lett élés feltételeinek betartása, a szabályok 
követése fogja erősíteni a jövőben is közös-
ségünket.

Tisztelettel köszönöm megértésüket!

Gál Lajos, polgármester
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Farsang az óvodában
Elérkezett a farsangi időszak. Az óvoda 

pedagógusai  arra törekszenek, hogy a régi 
népi hagyományt az óvodásaink is megis-
merjék, s majd egyszer ők is továbbadhassák. 
A ráhangolódás, tervezgetés már hetekkel  
ezelőtt  elkezdődött.  A folyosókra és a cso-
portszobákba szebbnél szebb dekorációk 
kerültek. Videó filmet néztek a gyerekek a 
télűzésről és a mohácsi busójárásról. Mókás 
verseket, mondókákat és dalokat tanultunk. 
Festettünk, színeztünk, vágtunk, ragasztot-
tunk, s az  ügyes gyermekkezek és a szárnyaló 
fantáziák által ötletes álarcok, szemüvegek, 
maszkok készültek. Volt olyan csoport, aki 
farsangi fánkot is sütött.

2020. február 12-én mindenki magára 
ölthette a hőn áhított jelmezét. A torna-
teremben felvonulva megcsodálhattuk a 

mókás, szebbnél szebb 
jelmezeket. Voltak her-
cegkisasszonyok, hős 
lovagok és mindenféle 
divatos mesefigurák. 
Minden csoport elő- 
adta azt a verset és 
éneket, amit erre az 
alkalomra tanult. Majd 
egy közös össztánc 
után a csoportokban 
folytatódott a mulatozás. 
A szülők sok finom 
süteményt hoztak.  Zene, 
tánc, mulatozás és vetélkedők voltak egész 
délelőtt. Még a limbó hintó is „elindult”. 
Délre már gyermek, felnőtt is elfáradt.

2020. február 25-én lezártuk a farsangi 
időszakot. A Pillangó csoport gyermekei 
készítették el a kiszebábot, amit az udvaron 
elégettünk, közben tavaszi rigmusokat, ver-
sikéket  mondtunk, dalokat énekeltünk és 
különböző hangszerekkel hatalmas ricsajt 
keltettünk.  A kiszebábbal együtt bánatcé-
dulákat is elégettünk.  Minden gyermek 
lerajzolhatta vagy elmondhatta, hogy mi az 
amitől szeretne megszabadulni, ez a bánatcé-
dulára került, s a tűz martaléka lett.  A népi 
hagyomány szerint a kiszebáb elégetése a 
téltől való megszabadulást, a tavasz, a kikelet  
eljövetelét jelképezi.

Füleki Veronika – óvodapedagógus

Ezúton köszöni az intézmény Hajba Géza 
és Gyenesdiás Kinizsi SK. közreműködését 
abban, hogy a nevelőtestület igénybe vehette 
a sportkör mezeit.

Világos Csabáné – intézményvezető

2020. február 24-én az Ovi- Zsaru 
program  keretén belül a Pillangó és a 
Hétszínvirág csoport gyermekeivel Keszt-
helyre utaztunk a Rendőrkapitányságra. 
Dr. Lakics Andrea rendőr őrnagy vezetésével  
bepillanthattunk a rendőrök munkájába, meg-
ismerkedhettünk az ott dolgozókkal.

Dongó Norbert főtörzsőrmester, baleset 
megelőzési előadó felügyelete mellett a 
gyermekek beülhettek a rendőrautóba és 
megismerkedhettek a kerékpáros közlekedés 
szabályaival.

Bencze Mónika, Jezerniczki Andrea
óvodapedagógus

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Újdonságok, fejlesztések 2020-ban
Gyenesdiáson mindig történik valami. 

Így lesz ez a következő időszakban is, 
hiszen számtalan fejlesztés zajlik, melyek 
közül csokorba gyűjtöttük a szabadságukat 
ide tervezők számára is érdekes újdonsá-
gokat.

A tavaszi és őszi időszak vonzóbbá téte-
léhez folytatjuk az aktív turizmus erősí-
tését. Ennek keretében folyamatban van 
a Keszthelyi-hegység túraútvonalait jelző 
táblák felújítása, pótlása. Weboldalunkon 
(www.gyenesdias.info.hu) túratippekkel, 
leírásokkal segítjük a tervezést, melyeket 
relive videókkal színesítünk. Legkereset-
tebb túránkhoz, a családi útvonalhoz külön 
térkép készül. Új lehetőségként vezetett 
túrákhoz lehet csatlakozni, kevésbé ismert 
útvonalakat is érintve.

Az Önkormányzat, illetve a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület gondozásá-

ban megújult a Dolomit-tanösvény, a 
hegylábi bevezető utakhoz tájékoztató 
táblák kerülnek ki, illetve elkészül a 
Forrás-tanösvény is.

A természetjárást, aktív kikapcsolódást, 
kalandjátékot, családi élményt ötvözve 
alakítjuk ki legújabb termékünket, melyről 
a későbbiekben adunk hírt.

A település különböző pontjain (strando-
kon, játszótereken, Kárpáti korzón) talál-
ható foglalkoztató táblákat (pl. „memória”, 
„találd ki!”, „tili-toli”) szezonkezdésig fel-
újítjuk, tartalmilag frissítésre kerülnek. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség az idei 
évben is támogatja a strandok fejlődé-
sét, ami a település mindkét családbarát 
strandját érinti. A Gyenesi Lidóstrandon 
újdonságként napozóstég létesül, míg a 
Diási Játékstrandon bővítésre kerül a 
meglévő stég. Mindkét strandon „család-
barát WC” kerül kialakításra, továbbá a 
zöldterület megújítása is folytatódik.

Év elején megnyitott a Balaton régió leg-
modernebb technikával ellátott, 2 termes, 
összesen 420 férőhelyes mozija Gyenesdi-

áson. A Ligetplex Cinema egész évben, a 
hét minden napján várja a filmrajongókat, 
a klimatizált termek pedig akár forró nyári 
napokon, akár esős időben is kiváló prog-
ramlehetőséget nyújtanak.

A garantált programok között további 
újdonság, hogy bejelentkezésre(!) újra 
látogatható az antikkályha magángyűj-
temény, ahol csodálatos vaskályhákat és 
használati tárgyakat tekinthetnek meg az 
érdeklődők.

Az idei évben több nagyobb rendezvény 
is lesz a megszokottakon túl, úgymint a 
Diós települések nemzetközi találkozója, 
melyre július elején a Gyenesdiási Keszeg-
fesztivál keretében kerül sor; GYÖNGY, 
avagy a Gyenesdiási Önkéntes Gyógyító 
Napok; 1. Balaton Quad Fesztivál.

Gyenesdiás turisztikai kínálatáról részle-
tes információk a www.gyenesdias.info.hu 
portálon, illetve facebook.com/Gyenesdias 
oldalon olvasható.

Minden kedves Olvasónak kellemes 
tavaszvárást kívánunk! 

a Tourinform Gyenesdiás csapata

https://www.gyenesdias.info.hu/aktivan/csaladi-tura/
https://www.gyenesdias.info.hu/strandok/gyenesi-lidostrand/
https://www.gyenesdias.info.hu/strandok/diasi-jatekstrand/diasi-jatekstrand2/
https://www.gyenesdias.info.hu/programok/garantalt-programok/ligetplex-cinema/
https://www.gyenesdias.info.hu/ajanlo/rendezvenyek-gyenesdiason-2020-ban/
http://www.gyenesdias.info.hu
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Adózóink figyelmébe

Ez évtől kezdődően adószámla kivonat 
évente egy alkalommal kerül kiküldésre, 
mely tartalmazza a mindkét félévi befizetéshez 
szükséges csekkeket. 

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a helyi adók 
pótlékmentes befizetési határideje:

2020. március 15.
2020. szeptember 15. 
Ismételten felhívjuk az egyéni vállalko-

zók, vállalkozások figyelmét, az adóhatóság 
nem küld értesítést az adózó adószámlájának 
egyenlegéről az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az adóegyenleg bármely időpontban lekér-
dezhető az Elektronikus ügyintézési portálon:

https://ohp-20.asp.lgov.hu

Felhívjuk szállásadóink figyelmét, hogy 
2019. január 1-jén hatályba lépett a turiszti-
kai térségek fejlesztésének állami feladatairól 
szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásá-
ról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet, 
mely szerint a szálláshely-szolgáltatók köte-
lesek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ üzemeltetője által e célra működte-
tett elektronikus felületen szálláshelykezelő 
szoftver alkalmazásával adatokat (ide-
genforgalmi vendégadatok) szolgáltatni. Az 
adatszolgáltatás teljes mértékben elektroni-
kus.

A 239/2009. (X.20.) Kormány rendelet 5.§ 
(3) bek. alapján szálláshely-szolgáltatás 
csak olyan szálláshelyen folytatható, amely 
rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.

A jegyző hatósági ellenőrzés keretében 
vizsgálja, hogy a szálláshely-szolgáltató 
a regisztrációs, valamint adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek eleget tett-e. Amennyi-
ben szolgáltató ezen jogszabályi és hatósági 
előírásoknak nem tesz eleget a szálláshelyre 
vonatkozó 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet 
(a továbbiakban: Korm.rendelet) 14. § (1) 
pontja alapján a jegyző szankcionálja a szál-
láshely üzemeltetését.

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy ezt 
követően is kötelező minden eltöltött vendég-
éjszaka után az idegenforgalmi adót beval-
lani majd megfizetni az Önkormányzat felé!

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az épít-
mény és telekadóztatás önbevallás alapján 
történik, ezért az ingatlannal kapcsolatos vál-
tozásokat (adás-vétel, öröklés, ajándékozás, 
telekalakítás, helyrajzi szám változás, hasz-
nálatbavételről kapott hatóság bizonyítvány 

vagy végzés, az ingatlanban életvitelszerűen 
élők számában történt változás, stb) 15 napon 
belül a Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zat Adóhatóságánál be kell jelenteni.

A komposzttelep zárva tart és 
hamarosan megszűnik

 Az idei évben a gyenesdiási komposzttelep 
hamarosan megszüntetésre kerül.  

Ismételten tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a komposzttelep teljesen betelt, 
jelenleg ZÁRVA van!

Ennek ellenére sajnálattal tapasztaljuk, hogy 
a zárva tartás alatt is a telep környékére jelen-
tős mennyiségű zöldhulladékot helyeztek el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kom-
poszttelep nyitvatartási idején kívüli, 
valamint a telep területén túl zöld-
hulladék elhelyezése SZIGORÚAN 
TILOS, közigazgatási bírsággal sújtható. 
Ezeknek a szabályoknak betartását szigorúan 
ellenőrizni fogjuk.

Nagyobb mennyiségű faág, fanye-
sedék a cserszegtomaji (hadi út mel-
letti) komposzttelepen helyezhető el, 
vagy a keszthelyi KETÉH  lerakójában. 
(A cserszegtomaji komposzttelep nyitva tar-
tási ideje: H-P: 8-16 óráig.)

2020 tavaszi időszakában átmenetileg a 
tűzgyújtási tilalom feloldására kerül sor. 
Ezt március 20-át követően hétköznaponként  
- a hétvégék és az ünnepnapok kivételével- 
lehet megtenni. 

A közterületen való égetés továbbra sem 
engedélyezett! 

Kérjük, hogy lehetőség szerint a frissen 
vágott, nyers zöldhulladékot ne égessük!  
A felesleges füstöléssel ne károsítsuk 
környezetünket és egészségünket. 

2020. őszétől rendszeres  háztól történő 
zöldhulladék szállítást szeretnénk bevezetni, 
mely  megoldaná a fenti helyzetből fakadó 
problémákat. 

Továbbra is szorgalmazzuk a házi komposz-
táló edények beszerzését és a házi komposz-
tálást!

Kérjük szíves megértésüket és együttműkö-
désüket!

Gál Lajos – polgármester
Czibor Zoltánné – jegyző

Tájékoztató gallyazási 
munkálatokról

Tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, 
hogy az E-ON Zrt. megbízásából elkezdőd-
tek Gyenesdiáson is a gallyazási munkálatok, 
mely keretében a szabadvezeték-hálózatok 
mentén lévő fák és bokrok ágainak, gallyai-

nak eltávolítását végzik. Ezek a munkálatok 
a hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében 
elkerülhetetlenek, enélkül a vezetéket megkö-
zelítő hajtások balesetet (áramütést), illetve 
hosszabb-rövidebb szolgáltatás-kiesést okoz-
hatnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mun-
kálatok elvégzését az ingatlan tulajdonosa 
(kezelője) a Polgári Törvénykönyv alapján 
tűrni köteles. 

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok szíves 
figyelmét, hogy a Szent István utcában, 
a Libás utcában, az Erdősor utcába, és a 
Tücsökdomb utcában közvilágítási hálózat 
fejlesztési munkálatok folynak, melynek 
során a közvilágítási berendezések bővítése 
LED-es lámpatestekkel történik.

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

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Balaton 
u. Sportpark futóköre felújítása megtörtént, 
használatba vehető és a lelátóra is felszere-
lésre került 40 db szék.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kisfa-
ludy2030 Turizmusfejlesztési Nonprofit Zrt. 
által kiírt strandfejlesztési pályázat önerős 
előkészítő munkálatai mindkét strandunkon 
megkezdődtek. A munkálatok várható befeje-
zése 2020. június 15.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

a 2020-as szezonra keres strandi takarítót, 
udvarost (férfi) és üdülőhelyi ellenőrt (idegen 
nyelvismeret előny). Nyugdíjas munkavállaló 
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jelentkezését is várjuk órabéres díjazással. 
Jelentkezni kizárólag telefonon, a 0683/516 
000 telefonszámon lehet.

Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
2020. február 24-én tartotta leg-

utóbbi soros ülését. 

Az első napirendi pontban az Önkor-
mányzat 2020. évi költségvetését fogadta 
el a képviselő-testület. Az összes bevétel 
1.863.706.422 Ft, mely egyező az összes 
kiadás összegével. Ugyanezen napirend 
keretében a képviselő-testület döntött a 
Liget Plázában a 1880/9/A/27 hrsz-ú, 25 m2 
nagyságú ingatlant megvásárlásáról, melyet 
a Polgárőr Egyesület használatába ad át, pol-
gárőr iroda működtetésére.

 A második napirend keretében az adós-
ságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek megállapítására került sor. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés 
keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, 
hogy az önkormányzatoknak az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájá-
rulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatáro-
zottak szerinti saját bevételeinek, valamint 
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét 
határozatban kell megállapítani. 

A harmadik napirendi pontban a 2019. 
évi adóztatási gyakorlatról szóló beszámo-
lót tárgyalta a képviselő-testület. A követ-
kező évben az építményadó, telekadó, 
idegenforgalmi adó mértékének emelése 
várható. Nagyon konzekvens adóbehajtást 
kell végrehajtani az idei évben, kiemelve az 
idegenforgalmi adót, a Turisztikai Egyesü-
lettel együttműködve, a minőségi turizmust 
megőrizve. Ebben még nagyon sok tartalék 
lehet. 

A negyedik napirend keretében a Polgárőr 
Egyesület tájékoztatóját tárgyalta a testü-

let. Polgármester úr elmondta, az Egyesület 
tevékenysége fontos kiegészítője az önkor-
mányzat munkájának. Bízik abban, hogy a 
jó együttműködés továbbra is megmarad. A 
képviselő-testület a Liget Plázában egy üzlet-
helyiség megvásárlásáról döntött, melyet a 
Polgárőrség használatába kíván adni. Örül 
annak, hogy vendég polgárőrökkel az idei 
évben is számolhat Gyenesdiás, akik erősítik 
a település közbiztonságát, jelen vannak a 
strandokon, rendezvényeken, ha szükséges, 
segítenek a forgalom irányításában. Az idén 
immár 10. alkalommal fogadja a település az 
ifjú polgárőröket. Az Országos Polgárőrnap 
pedig már másodízben kerül megrendezésre 
Gyenesdiáson.

Az Egyesület nagyon fegyelmezett pénz-
ügyi gazdálkodást folytat, amely példaér-
tékű lehet más egyesületek számára is, így 
az önkormányzati költségvetési támogatás jó 
helyre kerül.

Az idén érinti településünket a Giro d’Italia 
nemzetközi kerékpárosverseny, melynek elő-
készítése nagyon nagy odafigyelést igényel. 
A versenyt megelőző időszakban gyakorlati-
lag megbénul a település közlekedése. Ennél 
a rendezvénynél is kéri az Egyesület támo-
gatását, segítségét. A lakosságot mindenkép-
pen tájékoztatni kell, Gyenesdiási Híradóban 
és az önkormányzat facebook oldalán. A szo-
bakiadók részére is lesz egy fórum. (Közben 
bizonyossá vált, hogy nem rendezik meg 
Magyarországon az idei első három sza-
kaszt, sőt a világjárvánnyá szélesedett 
koronavírus helyzet miatt a komplett Giro 
d’Italia versenyt elhalasztják!)

A polgárőr egyesület elnöke tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy az Egyesület pályázati 
támogatással nyert egy kishajót 900 e Ft 
értékben, továbbá sikeresen pályáztak egy 
rendszámfelismerő rendszer beszerzésére, 
mellyel a lejárt műszakival közlekedő vagy 
kőrözött, lopott gépkocsikat ki tudják szűrni.

Közlekedés: fontos lenne felhívni az 
iskolás gyerekek figyelmét, hogy ne fül-
hallgatóval, vagy telefonjukat nyomkodva 
közlekedjenek, mert rendkívül balesetveszé-
lyes, és az utóbbi időben nagyon elszaporod-
tak az e fajta, súlyos kimenetelű közlekedési 
balesetek.

 Az ötödik napirend keretében a Polgár-
mester szabadság ütemtervének jóváhagyá-
sáról döntött a képviselő-testület. 

 A hatodik napirendi pontban a képvi-
selő-testület – lakossági kezdeményezésre - 
közterület-elnevezés módosításáról döntött; 
a „Temető utca” elnevezést „Szent Ilona 
utcára” módosította. Az érintetteket a válto-
zásról írásban értesítettük. A lakcímigazol-
ványok cseréje folyamatosan történik. 

 A hetedik napirend keretében a 2020-
2024. évi strandi animáció megvalósítására 
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesülettel (8315 
Gyenesdiás, Hunyadi u. 2) és a Mad Dream 
World Kft-vel (8380 Hévíz, Fortuna u. 29.) 
szolgáltatási szerződés megkötéséről döntött 
a képviselő-testület. 

A nyolcadik napirendi pontban a bojlis 
horgászversenyek ügyét tárgyalta a képvi-
selő-testület, és úgy határozott, hogy 2020. 
évtől kezdődően nem engedélyezi az általa 
fenntartott strandok területén „Bojlis Hor-
gászverseny” megrendezését. 

Módosításra került az üdülőhely általános 
rendjéről szóló 20/2013.(V.29.) önkor-
mányzati rendelet. A változások az alábbiak:

(Közterülethasználati engedélyt kell besze-
rezni a teher- és áruszállításra szolgáló gép-
jármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, 
pótkocsi, lakóautó, utánfutó vagy egyéb 
ÖNJÁRÁSRA KÉPTELEN gépjármű táro-
lására.

A közterületen engedély nélkül elhelyezett 
gépjármű vagy egyéb ingóság, dolog elszál-
lításáról – a tulajdonos költségére - a Pol-
gármester gondoskodik, amennyiben azt az 
engedély nélküli használó írásbeli felhívásra 
nem teszi meg, illetve amennyiben a tulajdo-
nos személye ismeretlen.

A strand és a strandparkoló területén 
reklám- vagy szórólap kihelyezése, a strandi 
parkolóban lévő gépjárművekre reklám- 
vagy szórólap elhelyezése tilos.

A strand területére tilos állatot az év bár-
mely időszakában bevinni.

Egyéb ügyek keretében a képviselő-testület 
döntött: 

Boros István ingatlanvásárlási kérelméről, 
Sportkitüntetések odaítéléséről,
Bástya Kkt. ingatlanvásárlási kérelméről

ACHTUNG
Wegen Coronavirus müssen leider die fol-

genden Veranstaltungen abgesagt werden!
21. März „Schmetterlingstour”, 22. März 

Ausfahrt des ungarischen Wanderer-Clubs 
nach Budapest, 27. März Tag der Pflanzen-
veredelung, 4. April Saisoneröffnung am 
Markt, 4. April Vorbereitung auf Ostern, 
18.-19. April Frühlingsfest auf der großen 
Wiese, 25. April Geführte Wandertour in 
den Keszthelyer Bergen, 10. Mai Baris-
ta-Meisterschaft, 11. Mai Giro d’Italia 
Hungary. 

NOTFALLMASSNAHMEN IN GYE-
NESDIÁS WEGEN CORONAVIRUS 

Regierungsverordnung 41/2020. (III. 11.) 
der ungarischen Regierung über Maßnah-
men, die im Falle eines Notfalls im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit zu treffen sind, 
die Massenkrankheit betrifft und die Sicher-
heit von Leben und Eigentum gefährdet. Um 
die Gesundheit und das Leben der Bürger 
zu schützen, hat der Bürgermeister der 
Gemeinde Gyenesdiás folgende Entschei-
dungen getroffen:

In Bildungseinrichtungen und im Kinder-

garten stehen nur kleine Gruppen (bis zu 
10 Personen/Gruppe) zur Notbetreuung zur 
Verfügung. Vorrangig führen die Mitarbeiter 
Arbeiten zur Verhinderung Virus-Ausbrei-
tung aus - beispielsweise Verwaltungs- und 
Gesundheitspersonal. Die Mitarbeiter sind 
ansonsten nicht in der Lage, Ihr Kind zu 
beaufsichtigen. Wir appellieren an Ihr ver-
antwortungsbewusstes Elternverhalten und 
empfehlen dringend: Wer kann, bleibt mit 
seinem Kind zu Hause. 

Ab Montag, 16. März,  bleiben alle Schu-
len geschlossen, ab Donnerstag, 19. März, 
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die Kindergärten, um die Ausbreitung des 
Coronaviruses zu verlangsamen. Der Schul-
unterricht wird so gut wie möglich über 
digitale Kanäle laufen. Der administrative 
Betrieb wird in der Grundschule von 8.00 bis 
16.00 Uhr durchgeführt. Die Eltern werden 
gebeten, die in der Schule zurückgelassenen 
persönlichen Gegenstände so schnell wie 
möglich abzuholen. 

Kontakt: 06 30 / 529-9604.
Die Gemeindeküche arbeitet weiter. 

Sozialempfänger, Kleinkinderbetreuer und 
andere berechtigte Personen werden kon-
tinuierlich mit Essen versorgt. Die Bereit-
stellung zusätzlicher Mahlzeiten im Freien 
wird für einen unbestimmten Zeitraum aus-
gesetzt. Eine Notfall-Essensanfrage kann 
per E-Mail an gyeneskonyha@gmail.com 
gesendet werden. Die soziale Essensversor-
gung wird ab sofort in Einweg-Lebensmit-
telboxen angeboten. Die Abgabe erfolgt in 
Schutzkleidung und mit Desinfektion.

Die Büros im Bürgermeisteramt stellen 
den persönlichen Kundenempfang ein. Die 
Mitarbeiter arbeiten größtenteils im Home 
Office. Bitte kontaktieren Sie uns im Not-/
Bedarfsfall per E-Mail oder Telefon. Nur 
eine Todesanzeige kann nach vorher verein-
barter Anmeldung persönlich vorgenommen 
werden. Anmeldungen zur Eheschließung 
können auf unbestimmte Zeit nicht bearbei-
tet werden. 

Wichtige Telefonkontakte des Amtes:
a. Hauptbüro, Sekretariat: 06 83 / 312-737
b. Administration: 06 83 / 510-564
c. Technik: 06 83 / 516-000
d. Steuern: 06 83 / 511-010
e. Finanzen: 06 83 / 511-012
Weitere Informationen zur Verwaltung 

finden Sie unter www.freedias.hu
Bitte wenden Sie sich nur im dringenden 

Bedarfsfall persönlich an die Arztpraxen. 
Für eine ärztliche Untersuchung ist eine vor-
herige telefonische Anmeldung erforderlich.

Hausarzt/Hausärztin: 06 83 / 316-823.
Kinderärztin: 06 83 / 316-826
Während des Termins bei der Kinderärztin 

kann nur ein (1) Kind in Begleitung eines (1) 
Erwachsenen gleichzeitig im Wartezimmer 
sein. Die Praxisöffnungszeiten der Kinder-
ärztin werden ab sofort geändert. 

In Gyenesdiás: Montag, Mittwoch, Don-
nerstag. In Vonyarcvashegy: Dienstag und 
Freitag.

Im Gemeindezentrum und in der Biblio-
thek werden das Clubleben und der Biblio-
theksdienst bis auf weiteres eingestellt. 

Wir bitten die Bevölkerung, zu Hause zu 
bleiben, niemanden zu besuchen und ande-
ren Mitbürgern zu helfen, indem sie vor der 
Gefahr warnen! Verlassen Sie Ihre Häuser 

nur in sehr dringenden Fällen!
Familien, deren Verwandte aus dem Aus-

land zurückkehren oder bereits zurückge-
kehrt sind, sollten mindestens 2 Wochen auf 
eine getrennte Unterkunft und Betreuung 
vorbereitet sein! Sollte eine getrennte Unter-
kunft nicht möglich sein, gilt die 2-wöchige 
Vorsichtsmaßnahme auch für Personen, die 
im selben Haushalt leben!

Wir betonen ausdrücklich, dass wir sehr 
vorsichtig mit unseren Senioren sein müssen, 
da diese Altersgruppe besonders gefährdet 
ist.

Verzichten Sie auf Gemeinschafts-Pro-
gramme, verhalten Sie sich verantwortungs-
bewusst! 

Für allgemeine nationale restriktive Maß-
nahmen rufen Sie die kostenlose ungarische 
Telefon-Hotline an: 06 80 277455, 06 80 
277456

In Zukunft werden wir Sie mit den wich-
tigsten Informationen über diese Schnitt-
stelle sowie auf der Webseite der lokalen 
Regierung (www.freedias.hu) auf dem lau-
fenden halten.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Ver-
ständnis! Passen Sie aufeinander auf!

 Gál Lajos, Bürgermeister

Ungarischer Wanderer-Club in Gyenesdiás
Es muss manchmal entschieden werden 

.... 
Als wir zu Beginn des Jahres entschieden 

haben, wohin wir im Laufe des Jahres fahren 
möchten, war  dies keine leichte Entschei-
dung, da unser Land wunderschön ist und 
wir so viele Orte und Regionen  wie möglich 
davon sehen möchten. Ich musste mich jetzt 
entscheiden, ob ein Ausflug wichtiger ist 
als unsere Gesundheit. Kann ich jemanden 
während unserer Gruppenreise und Ausflüge 
einer Infektion aussetzen? Nein!

Nach dieser Überlegung fiel die Entschei-
dung leicht: Unsere Reisen im März und 
April werden abgesagt. Ich denke, mit unse-
rer Reise im Mai wird es ähnlich sein. Denn 
nichts ist mehr wert als die Sicherheit für 
unser eigenes Leben und das unserer Lieben 
und Freunde. Ist das zu viel? Unser Bus-
partner fragte ironisch bei der Stornierung 
der Bestellung: „Warum? Gibt es in Gye-
nesdiás so viele Coronaviren? “ Nein, sagte 
ich, zumindest noch nicht, und wir müssen 
es auch möglichst verhindern.

Was können wir in der Zwischenzeit 
tun? Bleiben wir zu Hause, schauen wir in 
Gedanken noch einmal auf die Ausfahr-
ten und Erlebnisse der letzten sechs Jahre 
zurück, arrangieren die Bilder, erleben 
unsere Wege noch einmal! Und es stellt sich 

heraus, wie gut es ist! Es ist Frühling, drau-
ßen ist es angenehm warm, und wir reisen 
in unserer Vorstellung. Was sind die Vorteile 
von Bildern? Erinnerungen werden wach, 
vergangene Momente werden zum Leben 
erweckt. Man kann darüber nachdenken, wie 
gut es war, dorthin zu gehen ... Sie können 
die schönsten Bilder auswählen, denn viel-
leicht kündigen wir einen Fotowettbewerb 
des ungarischen  Wanderer-Clubs an.

Lasst uns zu Hause bleiben, denn es ist kein 
Spiel mehr! Es ist kein großes Opfer, denn 
wir können später gemeinsam auf eine Wan-
derung gehen. Es ist nur eine Entscheidung 
.....

Csányi Zoltán, 
Club-Vorsitzender und Ausflugsorganisa-

tor

Kompostanlage
Wir informieren die Einwohner erneut, dass 

die Kompostanlage Gyenesdiás überfüllt 
und deshalb GESCHLOSSEN ist.Sie wird 
demnächst stillgelegt. Wir bedauern jedoch, 
dass eine erhebliche Menge an Grünabfällen 
auf und neben dem Gelände entsorgt wurde, 
obwohl geschlossen ist.

Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung 
von Grünabfällen außerhalb der Betriebszei-
ten und außerhalb des Geländes strengstens 
untersagt ist und zu Geldstrafen führen kann. 
Wir werden diese Regeln strikt durchsetzen.

Größere Mengen an Ästen und Schnittholz 
können auf dem Kompostplatz in Cserszeg-
tomaj (neben der Militärstraße) oder auf der 
KETTH-Deponie in Keszthely abgegeben 
werden. (Öffnungszeiten der Kompostan-
lage Cserszegtomaj: Mo – Fr 8 - 16 Uhr.

Verbrennen von Gartenabfällen
Im Frühjahr 2020 wird das Verbrennungs-

verbot vorübergehend aufgehoben. Nach 
dem 20. März dürfen Gartenabfälle an 
Wochentagen – außer an Wochenenden und 
Feiertagen auf dem eigenen Grundstück ver-
brannt werden. Öffentliches Verbrennen ist 
weiterhin generell nicht erlaubt!

Bitte möglichst keinen frisch geschnittenen 
Grünabfall verbrennen! Übermäßige Rauch-
entwicklung darf weder unsere Umwelt noch 
unsere Gesundheit schädigen.

Es ist geplant, dass Grün- und Garten-
abfälle ab Herbst 2020 regelmäßig direkt 
bei den Häusern unserer Siedlung abgeholt 
werden, um die Probleme zu lösen, die sich 
aus der oben genannten Situation ergeben. 
Wir befürworten weiterhin den Kauf von 
Kompostbehältern oder Bau von Kompost-
kisten für eine Kompostierung auf dem eige-
nen Grundstück.

Wir bitten um Verständnis und bedanken 
uns für die Zusammenarbeit.

mailto:gyeneskonyha@gmail.com
http://www.freedias.hu
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Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

KESZTHELY, 
SEMMELWEIS U. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS 
KÖZPONTI FŰTÉS 

SZERELÉSI MUNKÁK.
Tel: 06 30/637 6697

Gécseg András gyenesdiási festőművész kiállítását rendezte meg a 
keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár. A teltházas rendezvényen, 
2020. február 17-én  dr. Cséby Géza a Lengyel Köztársaság tiszte-
letbeli konzulja, irodalomtörténész ajánlotta a képeket a teltházas 
közönségnek, Bajzikné Panni saját verseivel és Szabó Attila Pasco 

verssel, zenével színesítette a rendezvényt.
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Március 13-án, pénteken emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalmunkról. A szokásos iskolai-községi megemlékezést megakadályozta a 
korona vírus általi közegészségügyi veszélyhelyzet. Az iskolások a tantermekben ünnepeltek, illetve készült egy film a 6.osztályosok műsorá-
ról, amit hamarosan láthatunk. Szűkebb körben az óvodakertben felállított '48-as emlékműnél Gyutai Barnabás ünnepi beszédével, koszorú-

zással emlékeztünk a forradalom kitörése 172. évfordulóján. 

Gyenesdiási előadók a rendezvény zsűrijével. A képen balról: Ujvári Lajosné, Török Károlyné 
zsűri, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, zsűri, Bognár Ystván, Kenesei Auré-

lia, Papp János,  Kovácsné Mikola Mária zsűri.

Mi Gyenesdiásiak - a József Attila 
Művelődési Ház koordinálásával - 
négyen is neveztünk - Bognár Ystván, 
Kenesei Aurélia, Papp János és 
Ujvári Lajosné - a Nemzeti Művelő-
dési Intézet által meghirdetett „Falusi 
krónika” irodalmi találkozóra. A Zala-
egerszegen tartott megyei bemutatko-
záson Bognár Ystvánt találta a zsűri 
a legjobb „krónikásnak”, Buza sógor 
című előadásával a lakiteleki orszá-
gos döntőben ő képviseli majd április-
ban Zala megyét! A zsűri és a közönség 
tetszését a másik három előadónk is 
elnyerte, településünknek dicsőséget 
hoztak mindannyian. Köszönjük nekik! 
Kellemes délután volt, a többi résztvevők 
is kitettek magukért színvonalas előadá-
saikkal.

Nyugdíjasklubosaink a Zalaapáti Fánkfesztiválon, 
2020. február 23-án, vasárnap.

Finomságokat készítettek, vitték településünk jó hírét. 
Köszönjük!

A Gyenes Néptáncegyüttes és a Georgikon Néptáncegyüttes közös 
táncháza volt szombaton, február 22-én a gyenesdiási iskola 

aulájában. Zenélt az Erdőfű zenekar. A táncoktatók Fodor Matyi 
és Fodor Zsófi voltak. A rendezvényt támogatta a Georgikon 

Néptáncegyüttes sikeres Csoóri Sándor táncházas pályázata is. Aki 
ott volt, jól érezte magát.
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Ezúton szeretnénk kérni kedves 
vásárlóinkat, hogy a korona vírus ideje 
alatt, a boltban egyszerre 12 főnél több 

vásárló ne tartózkodjon. Kérjük, tartsák 
be az előírt 1 méter távolságot.

Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!

TÉLI NYITVA TARTÁS 
H-P: 6-19; SZ: 6-14; V: 6-12 
Érvényes: 2020.03.15-04.14.

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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


