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Babazászló hirdeti Újszülött érkezését Gyenesdiáson
Gyenesdiás Nagyközség Képviselő-testülete nevében Gál Lajos polgármester 2021.
január 15-én vette át a Nyugat-Balatoni
Ifjúsági Egyesület képviselőitől a Három
királyfi, három királylány Mozgalom tevékenységéhez kapcsolódó kék és rózsaszín
babazászlókat.
A zászlók a jövőben a Községháza
homlokzatán „hirdetik” egy újszülött
gyenesdiási gyermek születését.
A fiatalok kezdeményezését a családbarát önkormányzat örömmel fogadta, a két kis
zászló a gyermekszületés jelentősége mellett a
közösségi összefogás jó példáját is megtestesíti.
A 2011-ben Családbarát Önkormányzat
díjat nyert település eddig is számos intézkedésével a családok támogatását, jobb életkörülményeinek kialakítását segítette. Az
infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően nemcsak a Diási Játékstrand lett immár
két alkalommal ( 2017, 2019) a Balaton
legcsaládbarátabb strandja, hanem a korábbi

években az iskola és óvoda is több fejlesztésen ment keresztül, korszerűbbé téve az ott
folytatott oktatás-nevelés munkát. A méltán
népszerű bölcsőde a településen is már 2011
óta biztosít helyet a 2 éves gyermekeknek,
segítve ezzel is a szülők munkába való vis�szatérését. Az önkormányzat ezen túl számos
esetben a családokat újszülött támogatásban
is részesíti. A gyermekek egészségtudatos
nevelésén túl számos civil és önkormányzati
kezdeményezés helyez a településen egyre
nagyobb hangsúlyt a gyermekek természetvédelmi oktatására is.
A közeljövőben az újonnan épült gyermekorvosi és védőnői épület fogadja a gyermekes családokat és a Nagykanizsai Tankerület
pályázatának köszönhetően az iskolában egy
új tornacsarnok biztosítja jövőre a széleskörű
sportolási igényekhez szükséges feltételeket.
A jövő a gyermekeké és az őket támogató
közösségeké!

Háborús hőseinkre emlékeztünk
A nagy háború áldozatairól idén is megemlékeztünk. Hozzátartozók, önkormányzatunk
és a településünkön működő szervezetek
képviselői helyezték el január közepén virágaikat, koszorúikat a községházánál álló és
az elesett hősök nevét őrző emlékműnél.
Csendesen teltek ezek a percek, szívünkben
idéztük fel azokat a napokat, amikor el kellett
menni otthonról a férfiaknak feleségeik, édesanyjuk, családjuk mellől.
Az 1943. január 12-én történteket számos
hadtörténeti munka és kiadvány feldolgozta már. A gyenesdiási férfiakra is ilyenkor úgy tekintünk - még ha másik fronton
is estek el -, mint ha együtt nyugodnának
120 ezer társukkal, akik nem térhettek
haza a Don-kanyarból. Követték elődeiket,
kik Muhinál, Nándorfehérvárnál, Mohácsnál,
Egerben, Budánál mutattak példát.
Haza nem ért leveleikben elmondták
nekünk:
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az első oldalról

„Percről percre vonulunk előre
a havas végtelenben. Hazafelé.
Jövünk, ahogy a hó engedi. Néhol
derékig süllyedünk és csábítóan
hív ilyenkor egy paplan alvásra.
Örökre pihenjünk meg egy ünnepi
álomban és ne törődjünk semmivel.
Nem lehet! Minden perccel közelebb jutunk haza. Hozzád! Egy
percet gyalogolunk anyánkért,
kinek az életet köszönhetjük,
és aki megtanított járni. Egyet
apánkért, ki embert nevelt belőlünk és nevére nem hozhatunk
szégyent. Feleségünkért, mert szerelmével ajándékozott meg és gyerekekkel, kiknek megígértük búcsúzáskor, hogy
megjövünk. Testvérünkért a közös játékunkért
is jövünk. Újabb percet hazánkért. Minden
falujáért és városáért megint egyet-egyet. Szent
Istvánért az államalapítóért, Hunyadiakért és
Rákócziért. Jövünk újabb percet a gyenesdiási
lankákért és a Balatonért, a ropogós kesze-

gért és az olaszrizlingért. Jövünk a diófák
árnyékáért, Petőfi verseiért, Liszt zenéjéért.
Széchényiért, a legnagyobbért és Deákért a
legbölcsebbért. A Nobel díjasokért. Eltelt egy
újabb nap, szánk már befagyott. Nem ettünk és
nem ittunk ma sem. Az ízeket már nem érezzük. Mi szerencsések jövünk, hogy lássuk Csik
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Ferencet és Kabos Endrét. Jövünk
haza percről percre, s talán
adtok majd nekünk is egyetlen
percet, mint kaptak Nándorfehérvár és Isaszeg hősei. Muhi
és Mohács mezein nyugvókkal
mondjátok majd együtt nevünk!
Jövünk, hogy mondjuk, ne feledkezzetek meg rólunk, hogy gyerekeink és unokáink békében éljenek
egymás mellett. Mondjátok azt is,
hogy nem kell több igazságtalanság, nem kell több ellenségeskedés, nem kell több háború!”
A vereség nem törte meg népünket, meg kellett tanulni élni,
alkalmazkodni az új helyzethez.
Kitalálni hogyan tovább? Talán, hogy elmondhassuk! Nem vagyunk ellenségei egymásnak!
Közös ellenségeink vannak nekünk, embereknek. Az éhínség, a tudatlanság, a járványok és
a betegségek. Ezek ellen kell közösen harcolnunk. Emlékezni ezért kell mindig!
Góth Imre

Elhunyt Páli Lajos agrármérnök, nyugalmazott megyei főkertész
1942-ben született Szigetváron, egy fiútestvére van, aki Mohácson él. A föld és a gazdálkodás iránti
vonzódást szülői örökségként kapta. Nagyapja 1903-ban Mosonmagyaróváron, édesapja 1930-ban
Keszthelyen végzett a Mezőgazdasági Akadémián.
A középiskolai érettségit a keszthelyi Nagyváthy János Mezőgazdasági Technikumban szerezte meg,
majd 1964-ben végzett a keszthelyi Agrártudományi Főiskolán.
Első munkahelye a Veszprémi Állami Gazdaság volt, ahol fél év gyakornokság után öt évig dolgozott
kerületi növénytermesztőként. 1969-ben feleségül vette az itt megismert Till Magdolnát, kitől két gyermeke született: Réka és Barna, majd általuk három unoka: Eszter, Csilla és Péter. Gondoskodó, jóságos
apa és nagyapaként mérhetetlen szeretettel volt családja iránt minden időkben.
1970-1991-ig termelőszövetkezetekben dolgozott termelésirányító főmérnökként. 1970-ben Gödöllőn
megszerezte az üzemgazdasági szakmérnöki diplomát.
Szőlőtermesztéssel és borászattal a cserszegtomaji termelőszövetkezetben kezdett foglalkozni, amikor
1981-ben családjával Keszthelyre költözött és ott állt munkába. Később 1991-1999-ig, nyugdíjba vonulásáig a Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalban a ”megyei főkertész” feladatkört látta el. Ebben a minőségében nagy energiát szentelt
a megye szőlő-bor ágazatának felfuttatására. Munkájának eredményeként kapták vissza Zala megye szőlőtermő tájai a „Borvidék” besorolást, kiszélesítette a megyei borversenyek körét, növelte azok rangját.
Ötletgazdája és megvalósítója volt a nyári borfesztiváloknak, 1993-ban szervezte az első „Zalai Borcégért” Keszthelyen.
Feldolgozta lakóhelyének szőlőtermesztési múltját „A Hegyközség története Gyenesdiáson” című kiadványban.
Részt vett a „Zalai Szőlős- és Borosgazdák Egyesülete” megalapításában, aktív alapító tagja és kancellárja a Da Bibere Zalai Borlovagrendnek. Rendszeres szervezője és résztvevője a borbírálatoknak és borversenyeknek
2001-ben KOVÁCS BÉLA DÍJ-ban részesítették.
2009-ben a balatonfüredi Balatonvin Borlovagrend tiszteletbeli tagjává avatták.
2010-ben PRO VINO ÉRDEMÉREM-ben részesítik a borrendek szervezésében végzett munkájáért.
2012-ben a Vidékfejlesztési Miniszter az ÉLETFA EMLÉKPLAKETT BRONZ FOKOZAT-ban részesíti a zalai szőlő-bor ágazat érdekében kifejtett munkájáért.
Minden kulturális és hazafias esemény és ünneplés lelkes résztvevője volt. Alapító tagja a szeretett Gyenesdiási Dalárdának, a Forrásvíz Természetbarát Egyesületnek, A Darnay Dornyai Béla Honismereti Alapítványnak és szakmai segítője, támogatója a Gyenesdiási
Kertbarát Körnek. Külsős tagja, majd szakértője volt sokáig az Önkormányzat Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságának.
Páli Lajos mindannyiunk számára közkinccsé tette értékes tudását, szakmaszeretetét, hitvallását és hagyománytisztelő kertbarátságát.
Tavaszonként bár nagyon szívesen tette, de alig győzte a barátok, ismerősök kertjében a metszés, oltás vagy szemzés munkálataiban
való segítést. Mindezek mellett nagyon fontos volt számára Istenhitének ápolása gyakorló katolikusként, és rendszeres imádkozással,
olvasmányokkal erősítette azt.
Őszinte szívvel búcsúzik tőle Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, a Gyenesdiási Dalárda, a Kertbarát Kör, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület, a Köz-Kultúra Alapítvány és a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

NYUGODJÉK BÉKÉBEN!
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IV. Gyenesdiási Antológia
A magyar kultúra napjára elkészült a
negyedik Gyenesdiási Antológia, Gyenesdiási Harmatcseppek címmel. Örömmel
ajánljuk állandó szerzőinket és új, szárnyaikat
bontogató költőinket is olvasóink figyelmébe.
Valamennyien kapcsolódnak Gyenesdiáshoz, itt születtek, vagy esetleg munkájuk
révén ismerték meg az itt élő embereket és
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most rímekbe szedve mesélik el gondolataikat, tapasztalataikat. Szerzőink széles skálán
mozognak mind életkorban, mind érdeklődési
területük szerint. A verseikben feltárulkozó
színes világ gazdag képi elemekkel mutatja
be azt, hogy hogyan is vélekedtünk a világról és környezetünkről a második évtized
végén és milyen érzelmek járták át lelkünket.
Hegyeink, utcáink, a Balaton és a Gyenesdiáson élő emberek adtak ihletet az elmúlt

években verseikhez. Fogadják sok szeretettel
mindnyájukat: Bognár Éva, Bognár István,
Böröczki Mihály, Kántor Krisztián, Kántor
Piros, Kenesei Aurélia, Nagy Antal Róbert,
Tánczos Lászlóné Marika, Tánczos Boglárka
szerzőinket.
Kívánom, mindenki találja meg a számára
legszebb gondolatokat, hogy tovább szőhesse
a gyenesdiási költők álmait.
A kötet bemutatójára később kerül sor.

munkájáért Hársfalvi Györgyöt és Hársfalvi
Györgyné Ildikót.
2020 végén kényszerűségből az online
térbe költöztünk, és a fent beharangozott képsorozatot is itt szeretnénk Önök
elé tárni. Terveink szerint egy több
részből álló, tematikus csoportosítású
dia-bemutató formájában. Szíveskedjenek figyelni intézményünk, a József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Facebook oldalát, és kicsit később majd
a hamarosan induló Instagram olda-

lunkat. Aki még nem kedveli Facebook
oldalunkat
(https://www.facebook.com/
gyenesdiaskultura), és nem iratkozott fel
Youtube csatornánkra (egy kattintás a feliratkozás gombra itt: https://www.youtube.com/
channel/UCrMfPClpEq6LRKvp1uHevBA),
ne habozzon ezt megtenni, ugyanis rendezvényeinkről, kezdeményezéseinkről folyamatosan naprakész információkkal, izgalmas
tartalmakkal látjuk el Önöket!

teljesen ingyenes, regisztrációhoz sem kötött,
és még a kulturális értékőrzés szempontjait is
szem előtt tartja. A világ legnagyobb dokumentumfilm-fesztiválja, az 1988-ban alapított
IDFA honlapján néhány kattintással elérhető
302 dokumentumfilm, ebből hazákban 298-at
lehet megnézni. Legálisan és ingyenesen!

Decree), egy mexikói temető éjjeliőréről, aki
az elhunyt drogbárók grandiózus síremlékeit
felügyeli (The Night Watchman), illetve egy
faluban szolgálatot teljesítő ukrán rendőrpáros
életébe is betekinthetünk (Ukrainian Sheriffs).

A Magyar Kultúra Napja
a járvány idején
Tisztelt Lakosság!
A magyar kultúra napját országszerte
1989 óta – tehát immáron 33 éve –
ünnepeljük meg január 22-én, az előtt tisztelegve, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Történelmünk folyamán
először kényszerülünk megemlékezni e
jeles napról a négy fal között, kiállításmegnyitó nélkül, résztvevők és közönség
nélkül.
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően 2020-ban is szorgosan gyűjtögettük
a fotókat, hogy településünk történéseit,
fejlődését, közösségi, kulturális és szabadidős eseményeit bemutathassuk a „Gyenesdiás az elmúlt évben” című kiállításon. A
szelektálás, rendszerezés után több mint
200 fényképből álló kiállítási anyag lett a
termés. Természetesen Önök, Kedves Gyenesdiási Polgárok is nagyban hozzájárultak
a gyűjtés sikeréhez. Nagy köszönet illeti
ezen a téren végzett kitartó, lelkiismeretes

Mozizzunk a négy fal között
ezúttal értékes
dokumentumfilmekkel!
Zárva tartanak a mozik, színházak, múzeumok, művelődési házak. A sokak által – számomra hajmeresztő megfogalmazásban – új
normalitásnak nevezett helyzetben ezért otthonunk falai között vagyunk kénytelenek a
kulturális javakat, értékeket magunkhoz venni,
ilyen irányú élményeket szerezni. Elsősorban a
filmek, azon belül is a magyar filmek szeretőihez címzem alábbi, ajánló soraimat.
Az online térben egyre-másra jönnek létre az
olyan felületek, platformok, ahol fillérekért jó
minőségben és legálisan nézhetünk filmeket.
Most egy olyan lehetőséget ajánlok, amely

KÖSZÖNET

Úgy gondoljuk, nagy szerencse, hogy itt
lakunk Gyenesdiáson, hiszen rengeteg segítséget kaptunk az évek során mind az önkormányzattól, mind a helyi lakosoktól.
A vírushelyzet miatt Matyinak tolódott a
kivizsgálása, amit a Mama már nagyon szeretett volna. Csak úgy lehetett igazán nyugodt a

A https://www.idfa.nl/en/ címre kattintva a
Films fület kiválasztva a Watch films online
majd a Watch for free opciót kiválasztva meg
is érkezünk a listához. A katalógusban a filmek
témája, hosszúsága, a premier időpontja és a
gyártó ország alapján lehet keresgélni. Rengeteg témában művelhetjük magunkat: nézhetünk dokumentumfilmet a Ceaușescu által
bevezetett teljes abortusztilalomról és a döntés
tragikus következményeiről (Children of the
karácsony, ha ezt a vizsgálatot elvégzik. Községünk és az iskola összefogott és pár napon
belül már időpontunk volt Dr. Takács István
főorvos úrhoz vizsgálatra, amit ezúton is
nagyon köszönünk neki. A meglepetés ezután
következett, amikor a nagymama kívánsága
után a fiúk vágya is teljesülhetett. A szülői
összefogás által és a Fórum üzletházban levő

Üdvözlettel: Szabó Zsolt Szilveszter

Angolul beszélők, értők előnyben, de két
magyar film is ingyenesen nézhető, Szirmai
Márton A süllyedő faluja egy nehéz helyzetben
lévő településről mesél, amelynek az egyik
lakója az Európai Unióhoz fordul segítségért. A három perces Boglárka pedig egy vak
lányról szól, akinek évente négyszer el kell
utaznia Budapestre, hogy bebizonyítsa, hogy
még mindig vak.
Netre fel, hát, kedves filmbarátok!
Szabó Zsolt Szilveszter
bicikliboltos segítségével mindkét fiú számára ott volt a karácsonyfa alatt egy-egy új
bicikli.
Ezeken felül nagyon köszönjük az anonim
pénzadományokat, a csomagokat és köszönünk mindent, amivel bármilyen módon hozzájárultak az álmainkhoz!
Fodor család
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JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Tisztelt Gyenesdiásiak!
Ismét üdvözlöm Önöket
– sajnos még mindig csak
virtuálisan – a József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár 2020. november
1-jével kinevezett új igazgatójaként. Már több
helyütt megemlítettem, hogy elődöm, Hársfalvi György öröksége, majd’ három évtizednyi lelkiismeretes, magas szakmai színvonalú
közösségépítő és értékőrző munkássága
egyszerre óriási kihívás és nyomasztó teher
számomra. Kiemelten fontosnak tartom a
hosszú ideje jól működő és a helyi tradíciókra épülő kezdeményezések életben tartását. Ugyanakkor örök igazság, hogy az élet
minden területén – így a kulturális szférában
is – időnként szükség van megújulásra, a fejlődés, a haladás irányába mutató impulzusok
befogadására. Fentieket szem előtt tartva szeretném Önök elé tárni a 2021-es – várhatóan
küzdelmes és kétarcú – évre vonatkozó terveimet, ötleteimet, kezdeményezéseimet.
A hagyományos települési nagyrendezvényeink (Keszegfesztivál, Bornapok, Korzó
Estek, Burgonya Nap, Szüreti Vigasság, stb.)
néhány apróbb operatív és strukturális változtatással a tervek szerint benne marad a
programkínálatban, mint ahogy a nagy múltra
visszatekintő jeles napok, ünnepi alkalmak,
kiállítások, hagyományőrző összejövetelek

-4és keresztényi gyökereinkhez köthető események jó része is érintetlen marad is. A köztudatba beépült Községházi Esték kapcsán
új ötletekkel, színesedő kínálattal és változó
helyszínnel – az épületeinkkel körülzárt
udvar – tervezünk.
Új kezdeményezésként szeretném a programpalettán elhelyezni egy több állomásos
rendezvénysorozatot, melyben híres, saját
területükön kiemelkedően eredményes és
hiteles embereket szeretnék vendégül látni
egy könnyed beszélgetésen, ahol optimális
esetben lehetőségünk nyílik meglátni majd a
hírességek álcája mögött az embert. Szintén
sorozat formájában tervezem megvalósítani
azt az eseménysorozatot, amely a környék
egyetlen mozijával, a Ligetplex Mozival
közös programként valósul meg. Ebben a projektben a járvány után filmszínházakba kerülő
magyar filmek bemutatóit tervezzük, a vetítések után közönségtalálkozókkal, beszélgetésekkel. Feltett szándékom, hogy az eleddig
kihasználatlan Diási Történelmi Emlékparkban hagyományőrző rendezvényt indítsunk
el, a program profiljában illeszkedve a hely
szelleméhez.
Szeretnék a jövőben egy intenzív, gyümölcsöző és szoros együttműködést a NyugatBalatoni Ifjúsági Egyesülettel. Első körben
a szervezet elnyert pályázati támogatásból
megvalósuló programsorozatának szakmai
segítésével, támogatásával tudok hozzájárulni tevékenységükhöz, a későbbiekben
pedig többek között Filmklub beindításával

Gyenesdiási Híradó

A művelődéi ház kissé elavult és hiányos
hang- és fénytechnikai eszközparkját több
lépcsőben, több év alatt szeretném megújítani,
bővíteni, hogy hatékonyabban, és összességében költségkímélő módon szolgálhassa rendezvényeinket. Nagyon hangsúlyosnak tartom
az intenzív és célzott (a potenciális közönségre
irányuló) médiakampányt a programokat illetően, legyen az egy kiállítás-megnyitó vagy
épp egy nagyobb tömeget vonzó élő koncert.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy a
közösségi médiumokban, platformokon (pl.
Facebook, Instagram, Youtube) is az eddigieknél hangsúlyosabban, kiérleltebb koncepcióval
és vonzóbb arculattal jelenjünk meg.
Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy
kimondjuk: a fent vázolt vízió jó néhány eleme
könnyen kútba eshet, vagy megvalósításuk
későbbre tolódhat. Egyelőre az optimizmus
a legbiztosabb társunk és partnerünk, minden
egyéb a felsőbb erők asztala. Egyes közösségek, kezdeményezések újbóli pályára terelése, felélesztése sem lesz könnyű feladat, de
a remélt eredmény tudatában megéri minden
erőfeszítés! Kollégáim nevében is mondhatom, hogy töretlen lelkesedéssel és nagy szeretettel, várjuk Önöket rendezvényeinken!
Szabó Zsolt Szilveszter

Már a szezonra készülünk – újabb
termékfejlesztési projekt

Gyenesdiás télen is gyönyörű! Ezeket a csodás képeket a Turisztikai Egyesület Instagram
oldalán követhetik nyomon. (https://www.instagram.com/gyenesdias/)
Aki teheti sétáljon a téli erdőben, vagy csodálja meg a naplementét a Balaton parton.
Jó túrázást mindenkinek!
GyenEScape kalandjátékunk újabb verziójának kiadása, melynek munkálatai már
nagyban zajlanak. Ezúttal nem a 12+-os
korosztályt, hanem a kisebb gyermekeket,
illetve a gyermekes családokat célozzuk meg.

2021. január
magát „idegennek”, még ha először jött is
velünk kirándulni. De hiszen ez Klubunk
célkitűzése: Hazánk épített és természeti
örökségeinek felfedezése úgy, hogy klubtagjaink olyan élményhez jussanak, amit csak a
közös kirándulás tud nyújtani. Emlékszel? Ez
volt az elmúlt hét év… Január elsejével új
esztendőt kezdtünk. A nyolcadikat. Amikor
talán nem az emlékek, hanem majd a frissen
átélt kirándulások jelentik napjaink élménytárát! Ugyan még várni kell néhány hónapot, néhány hosszú, hosszú hónapot… aztán
útra kelünk! Megvitatva, megbeszélve ezt az
elmúlt őrült időszakot, és egymástól is csak
ennyit kérdünk: Emlékszel?
Csányi Zoltán
a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

A játék megalkotása az előzőhöz hasonló
szellemiségben történik, azonban egészen új
játékélményt ígér. A gyerekeket és a szülőket
tudás- és bátorságpróbák elé állítja, miközben fejleszti az együttműködési készséget, és
ismereteket is bővít. Terveink szerint az egész
család számára üdítő élmény lesz a játék során
a természet közös, kalandos felfedezése.

Rendezvények Gyenesdiáson
2021-ben

A rendezvények tervezése is töretlen optimizmussal zajlik Gyenesdiáson, körvonalazódnak a jövő évi rendezvénydátumok.
Az információkat folyamatosan töltjük fel
www.gyenesdias.info.hu turisztikai weboldalunkra, így mindenki tervezgethet egy felszabadultabb és vidámabb év reményében.

2021. évi változások

csapatunk többek között kreativitással igyekszik átvészelni, és már nyári projekteken, termékfejlesztésen is dolgozunk.
2021. évi terveink között szerepel a
tavaly júliusban nagy sikerrel elindított
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és közös rendezvények szervezésével szándékozom kooperációnkat erősíteni. Terveim
között szerepel az egykor remek közösségként működő gyermek- és ifjúsági színjátszó kör feltámasztása is.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

Szakmai előrejelzések szerint 2021-es év
turizmusában felértékelődik minden, ami
a közelben van (nemzetközi viszonylatba
5-600 km) és biztonságosan megközelíthető,
így a belföldi turizmus tovább erősödhet. Az
utazási szokások átalakulnak, felerősödik az
igény az egyedi élmények és szolgáltatások,
valamint az egyszerű online fizetés iránt. A
vírus nem mindennapi helyzetet teremtett, a
változásokra gyorsan és rugalmasan kell reagálni.
Gyenesdiáson önkormányzati beruházásoknak, állami támogatásoknak, pályázatoknak
köszönhetően attrakciók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek fejlesztése zajlik, folyamatos a
turisztikai infrastruktúra fejlődése, így garantált a versenyképesség megőrzése.
Célunk, hogy a turizmus újraindulására felkészültek legyünk, ami reményeink szerint
áprilisra várható.
Az elmúlt és előttünk álló hetek nehézségeit

Gyenesdiási Híradó

Az idei évkezdés is számtalan jogszabályi
változást hozott. Az adminisztratív feladatok változásairól szóló Kisokosunk
elérhető turisztikai portálunk Szakmai
oldalain, melyben mindenki számára vannak
hasznos információk. Egyebek között az
online számlaadat-szolgáltatás változásairól,
vendégkönyvről, digitális okmányolvasóról,
IFA-ról is adunk tájékoztatást. (Köszönjük a
szakmai segítséget Varga Klárának és Somogyi Zoltánnak!)
Ha szeretne naprakész maradni, csatlakozzon egyesületünkhöz, így a Hírleveleinkből, tagi facebook csoportunkban
közzétett információkkal biztosan nem
marad le semmiről.
További információ: Gyenesdiási Turisztikai Egyesület / Tourinform Gyenesdiás
(Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel: 83/511-790,
gyenesdias@tourinform.hu)

Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata lenne, keressen bennünket a Tourinform
irodában!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
A Tourinform Gyenesdiás csapata

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Van úgy, hogy az emlékeiből él az ember.
Visszagondol erre-arra, előveszi a régebbi
fotókat…. emlékszel?
Emlékszel? Vártuk reggel a buszt, és még
tolakodni sem kellett, mert mindenkinek a
neve már oda volt készítve az ülésre. Felszálltunk, elindultunk és a buszban útközben
olyan érdekességek hangzottak el, amiket az
adott helyszínen megerősítettek. Cinkosan
összenéztünk, aminek az volt a jelentése:
igen, mi ezt a buszban már hallottuk! Emlékszel? Mennyi és mennyi élményt gyűjtöttünk össze útjainkon, az elmúlt hét év
alatt! Bejártuk az országot, a Dunántúl dimbes-dombos tájait, Budapestet, Tokaj környékét, Szegedet, Gyulát, - még felsorolni sem
lehetne, oly sokfelé is jártunk. Viszont megállapítottuk, igaza volt Petőfi Sándornak: „Ha
a Föld Isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta!”
Emlékszel? Mennyi-mennyi szépséget láttunk! Nem csak Hazánkban, hanem kitekintve
a határon túlra is: Eisenstadt, Bled, Zágráb,
Kassa, Ljubljana… - és az eredmény: még
szebbnek láttuk országunkat!
Emlékszel? Mennyire oda tudtunk figyelni
egymásra! A lemaradókat bevártuk és segítettük, az egyedül jövőknek baráti társaságot jelentettünk útjainkon. Senki nem érezte

KERTBARÁT KÖR
HÍREI!
Szomorú szívvel elbúcsúztunk Páli Lajostól,
agrármérnöktől a Kertbarát Kör alapító tagjától és szaktanácsadójától, de az élet megy
tovább, Lajos nem feledünk, szemléleted,
haladó gondolkodásod tovább visszük.
Január a kertészek számára a tervezés időszaka, ilyenkor kell a magokat beszerezni,
most még van bőven választék – tavasszal
ismét lesz „Egy ház, palántázz” – ha nem szeretnének palántaneveléssel foglalkozni. Kertben az ágyásokat, szigeteket úgy tervezzük
meg, hogy folyamatosan nyíljon virág, ezzel
is kedvezzünk a méheknek.
További teendőink (ha az ősszel nem tettük
meg) a kerti szerszámok felülvizsgálata, tisztítsuk meg, ha kell rozsdát, rászáradt földet
távolítsuk el. Csiszoljuk és élezzük is meg, ha
kell a vágófelületén látszó csorbulást reszelővel javítsuk ki, majd kenjük át olajjal.
A nyeléről se feledkezzünk meg, sérült,
repedt nyelet cseréljük ki, tavasszal a munkát
teljes értékű ép szerszámokkal kezdjük.
Új kert elrendezése előtt elsőként a talajt
vizsgáljuk meg, ha a talaj túlságosan kötött,
mélyen kell fellazítani ez 2-3 éves feladat
lesz. Mit is értünk ez alatt: szerves trágyával szórjuk meg a területet és dolgozzuk be
(legjobb az érett szarvasmarha trágya). Az így
előkészített talajba palántázott növényeket
ültessünk. A vetésforgót a következő tavas�szal alkalmazzuk. Kiválthatjuk a szerves
trágyát érett komposzttal, amit mi is előállíthatunk kellő odafigyeléssel.
A szőlő fajták telepítésekor figyeljünk oda a
fajta kiválasztásra, elsősorban a kertünk adottságaival legyünk tisztában. A kert fekvése, a
téli és tavaszi fagygyakoriság nagymértékben
meghatározza a telepítendő fajtákat.

2021. január
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Egyelőre ennyi előkészítő feladatot tartott
fontosnak Volner Lajos. Köszönöm.
Madarakat rendszeresen etetem, és azt
tapasztalom, hogy egyre kevesebben jönnek
az etetőre, sajnos, pedig szükségünk lesz
rájuk a nyáron rovargyérítésnél.
Kérdéseket, ötleteket várjuk a kertdoki01@
gmail.com email címre.
Maradjunk egészségesek és vigyázzunk
magunkra és egymásra.

SPORT
Tavaszi szezon kezdet
Az őszi szezon véget ért csapatunk számára,
ezért arra kértük Kocsis Norbertet, az együttes vezetőedzőjét, hogy értékelje ezt az időszakot.
Kocsis Norbert: Nyáron alaposan átalakult a
keretünk, hat játékostól kellett elköszönnünk,
ebből négy igazolt el, kettő pedig abbahagyta
az aktív játékot. Sokáig a gyenesi labdarúgás jövője volt a tét, de szinte az utolsó
pillanatban sikerült alaposan megerősíteni a keretet. Nyilván egy ilyen vérátömlesztés után, rengeteget kell dolgozni annak
érdekében, hogy ütőképes csapatot tudjunk
összerakni. Úgy érzem, hogy ez sikerült,
hiszen mind a helyezés, mind a mutatott játék
rendben volt az ősz folyamán.
Amit rettenetesen sajnálok, hogy egyik új

játékosunk Kubicsek Barna csúnyán megsérült az első kupamérkőzésünkön, műteni is
kellett, így sajnos őt ebben a bajnokságban
nem, vagy csak keveset láthatjuk a pályán.
Az eredményességről pár gondolat: 9
győzelem, 1 döntetlen, és 3 vereség a mérlegünk 44 rúgott, és 20 kapott góllal. Ez
jelen pillanatban 3. helyet ér a tabellán, ami
ebben a helyzetben egy kicsit csalóka hiszen
a vírus helyzet miatt vannak csapatok, akik
kevesebb mérkőzést játszottak mögöttünk.
De összességében azt gondolom, hogy az ősz
végi formánkat tekintve, ha minden a normális kerékvágásban zajlik akkor is a dobogón
teleltünk volna. A győzelmek közül voltak
mérkőzések, melyekben lényegesen, több
volt, volt olyan is, ahol kis szerencsénk is
volt, és olyan is ahol teljesen reális volt az
adott eredmény.
A három vereségünk közül a Szepetnek
elleni volt az amiben sajnos nem volt több,
20 perc alatt sikerült négy gólt kapni, itt igazából már nem tudtunk hozzászólni a meccshez. Viszont a két Andráshida elleni vereség a
mai napig fájó, hiszen mindkettőn mi domináltunk, helyzeteket dolgoztunk ki sorra,
de sajnos a gólszerzéssel hadilábon álltunk
mindkét nap. A két mérkőzés forgatókönyve
ugyanaz volt, kicsit bealudtunk az első félidőkben, ellenfeleink két helyzetből kettőt
gólra váltottak, mi pedig hiába borítottuk fel a
pályát, csak a szépítésre futotta.
Összességében azt gondolom kihoztuk
az őszből ami benne volt. Szinte minden

Gyenesdiási Híradó
mérkőzésen sikerült dominálnunk, többet
birtokolni a labdát aktuális ellenfelünknél. Az
előre játékunk kreatív volt, sok gólt sikerült
szereznünk. Védekezésben viszont fejlődnünk kell, bár ebben a viszonylag kockázatos rendszerben húsz gólt kaptunk csak, de
ezek jelentős része taktikai fegyelmezetlenség miatt történt. Egyénileg nem szeretnék
kiemelni senkit, én mindig csapatban gondolkodom, a csapat éri el a sikert, illetve lesz
sikertelen, nem az egyén. Egyébként ez a
szellemiség jellemzi a gárdát is, hiszen ilyen
összetartó, egymást tisztelő csapattal még
nem volt szerencsém dolgozni.
A tavaszi szezonra való felkészülést január
12-én kezdte meg a csapat. Ez az időszak egy
4 hetes periódusból áll, az 5. héten pedig ha
minden igaz már bajnoki mérkőzésre készülhetnek a gyenesiek. A felkészülés alatt több
csapattal is összemérheti erejét a Kinizsi
edzőmérkőzéseken, mégpedig a következő
időpontokban:
Január 16. Kinizsi SK – Nagybajom (15:00)
Január 23./24 Kinizsi SK – Cserszegtomaj
Január 30. Nagybajom – Kinizsi SK
Február 6. Kinizsi SK – Balatonkeresztúr
(15:00)
A csapat kerete a jelenlegi álláspont szerint
nem változott, tehát ugyanazzal a kerettel vág
neki a tavaszi szezonnak, amellyel az ősszel
a dobogó 3. fokán végzett. A csapat célja a
tavaszra, hogy megőrizze helyét a dobogón.
Hajrá Gyenes! Hajrá Kinizsi!

Gyenesdiási Híradó

WICHTIGE INFORMATIONEN
UND DATEN IM JANUAR
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 schnee- und eisfrei sind.
Für Restaurants und Geschäfte gilt das
sowohl während als auch vor und nach den
Öffnungszeiten.
Ab dem 20. Januar beginnt der Ausbau
des Dachbodens für das Kulturhaus
über dem Coop-Geschäft. Aufgrund der
Bauarbeiten werden kleinere, kurzfristige
Ladenschließungen nötig, das Geschäft
wird jedoch während dieser Zeit weiterhin
reibungslos funktionieren.
Unsere Aktion „Vogelweihnacht” geht
weiter. Es ist noch Futter für die kleinen,
hungrigen Piepmätze da, die jetzt im
Schnee und bei winterlichem Wetter nicht
genug zu fressen finden. Die Einwohner
von Gyenesdiás können pro Woche einen

-71-kg-Beutel Körnerfutter am Eingang zum
Gemeindehaus unentgeltlich abholen.
Die
Kompostanlage
ist
dauerhaft
geschlossen! Wir möchten Sie erneut darüber
informieren, dass die Anlage überfüllt ist
und der Betrieb endgültig eingestellt wurde!
Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von
Grünabfällen auf und neben dem Gelände
der Kompostierungsanlage strengstens
untersagt ist. Zuwiderhandlungen werden
mit einer Geldstrafe belegt. Die Einhaltung
dieser Regeln wird mit einem Kamerasystem
überwacht.
Äste, Zweige und Holzschnitt können
auf dem Kompostplatz in Cserszegtomaj,
Kárpát utca abgegeben werden (Mo – Fr
8 - 16 Uhr). Gergely Horváth: 06 30 / 4125694. Größere Mengen Gartenabfälle bis
zu einem Gesamtgewicht von 1 Tonne
(kleiner Anhänger) können gegen 1.500
HUF abgegeben werden. Bitte erkundigen
Sie sich vorher bei Herrn Horváth unter der
obigen Tel.Nr.
Störungsmeldung
für
öffentliche
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie
ihn bitte im Internet: https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes

2021. január
Werbung und Reklametafeln: Wir
machen darauf aufmerksam, dass jeder,
der Werbung oder eine Werbetafel auf
öffentlichem Bereich platziert hat,
bis spätestens 28. Feb. 2021 bei der
Technischen Abteilung der Gemeinde
(Rathaus, Erdgeschoss) eine Genehmigung
zur Reservierung des öffentlichen Raums
beantragen muss. 83 / 516-000, 83 / 516001
Änderung bei der Kfz-Besteuerung:
Ab dem 1. Januar 2021 werden die mit
der Kfz-Steuer verbundenen Aufgaben
der kommunalen Steuerbüros von der
staatlichen Steuer- und Zollbehörde
wahrgenommen.
In Kraftfahrzeugsteuerfällen, die vor
dem 1. Januar 2021 liegen (Festlegung
der Steuerschuld für den Zeitraum bis
zum 31. Dezember 2020, Erhebung
und Durchsetzung der Steuer für diesen
Zeitraum, Festlegung von Kontrollen und
Sanktionen für diesen Zeitraum), sind noch
die kommunalen Steuerbüros zuständig.
Informationen hierzu erhalten Sie auf der
offiziellen Website der staatlichen Steuerund Zollbehörde. / https://www.nav.gov.
hu /

2021. január
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Síkosság mentesítés
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!
***
A művelődési ház kialakítási munkái a Coop
Bolt tetőterének beépítésével január 20 után
elkezdődnek. Az építkezés miatt kisebb területlezárásokra kerül sor. A bolt azonban ez idő
alatt is zavartalanul üzemel majd.

MIVEL NE ETESSÜNK? Soha ne adjunk
az énekesmadaraknak az etetőben és 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!
***
KOMPOSZTTELEP
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a komposzttelep
felszámolásra került!

Fotó: Margrit Falley

MADÁRKARÁCSONY
Az előző számban meghirdetett Madárkarácsony akció keretében már vihető a napraforgó mag. Az egy kilós csomagolt magot a
Községháza földszintjén lehet kérni, hetente
egy csomagot a gyenesdiási lakosok részére.

2021-től változik a gépjárművek
adóztatása
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval
kapcsolatos adóhatósági feladatokat az
állami adó- és vámhatóság látja el.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső
gépjárműadó ügyekben (2020. december
31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának
beszedése, végrehajtása, erre az időszakra
vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a Gjt.
2020. december 31-ig hatályos szövege
alapján - továbbra is az illetékes Önkormányzati Adóhatóság végzi.
Így, az önkormányzati adóhatóság
továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból
való kivonására vonatkozó kezdeményezés

Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposzttelep egykori helyszínén és annak környezetében zöldhulladék elhelyezése SZIGORÚAN
TILOS, melynek megszegése közigazgatási
bírsággal sújtható. Ezeknek a szabályoknak
betartását fokozottan ellenőrizzük. A telep
területén és környékén térfigyelő kamera
rendszer üzemel!
lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi
adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig
keletkezett (az állami adóhatóság a 2021től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás
esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását). A befolyó bevétel a
központi költségvetést illeti meg.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem
kell adatbejelentést tenni az adóhatóság
felé. A közúti közlekedési nyilvántartási
szerv a járműnyilvántartásából a január
1-jei állapotnak megfelelő adatokat január
15. napjáig közli majd az állami adó- és
vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről
(Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből
értesülhet az állami adó- és vámhatóság.

Gyenesdiási Híradó
Faág, fanyesedék az alábbi helyszínen
helyezhető el: Cserszegtomaj, Kárpát utca
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8:00-16:00,
telefonos elérhetőség: Horváth Gergely: 06
30/412-5694.
Az ág lerakása díj ellenében lehetséges,
1 tonna össztömegig (kisutánfutónyi men�nyiség) 1.500 Ft-, 1 tonna feletti mennyiség
esetén érdeklődjenek a megadott telefonszámon.
***
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
***
REKLÁMTÁBLA
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki közterületre
reklám-, illetve hirdetőtáblát helyezett ki, legkésőbb 2021. február 28.-ig kérje meg a közterület foglalási engedélyt az Önkormányzat
Műszaki osztályán (Községháza, földszint).
83/516-000, 83/516-001
Aki az engedélyt nem kéri meg, annak a
kihelyezett reklám-, vagy hirdetőtábláját az
Önkormányzat leszereli és elszállítja, melynek költsége a hirdetőtábla tulajdonosát terheli! A leszerelt reklám-, vagy hirdetőtáblákat
a költségek megfizetése és a közterület foglalási engedély megkérése után a tulajdonos
visszakapja.
***
Hulladékszállítási naptárunk a februári
híradóban jelenik meg.
Az adózók bejelentési kötelezettsége csak
azon esetekben szükséges, amelyekben az
állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye
nem állapítható meg.
Ezzel kapcsolatos információk, majd az
állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://
www.nav.gov.hu /
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az
önkormányzati adóhatóság számlájára kell
megfizetni.
/Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
Gépjárműadó beszedési számla
11749039-15435848-08970000/
A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től
az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. https://kormany.hu/
penzugyminiszterium

Gyenesdiási Híradó

A kutyatartás szabályai
Gyenesdiáson egyre több kérdés vetődik fel
az állattartás mikéntjéről, és az ebből adódó,
lakókörnyezetünket napi szinten érintő problémákról.
E témában szabályokból nincs hiány, mert
több jogszabályban megjelennek az állatok tartására vonatkozó előírások. Cikkünk
célja, hogy ezen szabályok közül kiemeljünk
néhányat, különösen azokat, amelyekkel leggyakrabban találkozunk, vagy amelyeket leggyakrabban megszegünk az állattartás során.

Kutyasétáltatás szabályai
Belterület közterületén – kivéve a kutyafuttatásra kijelölt területet – ebet csak pórázon
lehet vezetni. Ugyanez a szabály érvényes
közforgalmú közlekedési eszközön (kivéve
vakvezető és a mozgáskorlátozottakat segítő
kutyákat), természeti és védett természeti
területen, illetve vadászterületen (a vadászkutyák kivételével).
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki annak irányítására, kezelésére és
féken tartására képes, mert biztosítania kell,
hogy a kutya sem más állatot, sem embert
harapásával ne veszélyeztessen.
Élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre (vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével) ebet beengedni, bevinni nem
szabad.
A kutyára felügyelő személy a kutyapiszkot köteles a közterületről eltávolítani.
Az ebre közterületen felügyelő személynek
magánál kell tartania az állat oltási könyvét
a veszettség elleni megfelelő immunizáltság
bizonyítása céljából.
A helyi 20/2013.(V.29) üdülőhelyi állattartási rendelet szerint a közintézményekbe,
vendéglátó-ipari egységekbe, élelmiszerboltokba, szórakozóhelyekre, iskolákba, óvodákba, strandokra ebek még pórázzal sem
vezethetők be. Kivétel a vakvezetést végző
kutyák.

Ebek egyedi megjelölése

2013. január 1-jétől azonban 4 hónapnál
idősebb kutya csak transzponderrel (bőr alá
ültetett mikrochip) tartható. Adatváltozás
esetén (tulajdonosváltozás, tartási hely megváltozása, az állat elpusztulása) 8 napon belül
fel kell keresni az állatorvost és a változást
az adatbázisban rögzíteni. Az adatmódosítás
díjmentes.

Az állattartó oltással kapcsolatos
kötelességei
A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól kiköti a következőket:
4. § (1) Az állattartó köteles:
a) * minden három hónaposnál idősebb
ebet - a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok
kivételével - veszettség ellen saját költségén
az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó
szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak
szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon
belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;

Teendők viharok, szilveszter,
tűzijátékok esetén
Az állatban félelmet keltő erős fény- vagy
hanghatással járó tevékenységek, időjárási
jelenségek teljes időtartama alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében
történő elszökésének megakadályozásáról és
törekednie kell az állat megnyugtatására.

Kutyát állandó jelleggel kikötve
tartani tilos!
A jogszabály (41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet) előírja a kutyák súlyától függően a
számukra kötelezően biztosítandó minimális
férőhelyet, illetve lánchosszúságot.
kistestű eb
(maximum
20 kg)

közepes
testű eb (20
kg-40 kg)

nagytestű
eb
(nagyobb,
mint 40 kg)

minimális
férőhely
(ahol a kutyát
tartósan
tartják)

10 m2

15 m2

20 m2

minimális
lánchosszúság

4 méter

6 méter

8 méter

Kóborlás
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) póráz nélkül elengedi vagy kóborolni
hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú
közlekedési eszközön szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre beenged, illetőleg
bevisz, szabálysértést követ el.
Az elkóborolt kutya által okozott kárért
minden esetben az állat tulajdonosa a felelős.

2021. január
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Tartósan csoportosan tartott ebek esetén
számukra egyedenként legalább 6 m2 aka-

dálytalanul használható területet kell biztosítani.
Amennyiben ebet futólánccal vagy ahhoz
hasonló elven működő szerkezettel kikötve
tartanak, a feszített és futó részek hosszának
összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint
a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.
A kikötésnél a lánc kutyához történő rögzítéséhez kizárólag nyakörv, vagy hám használható.

Hova kell fordulni, ha állatvédelmi
problémát észlelünk?
A microchip leolvasására településünkön az
Önkormányzati Hivatalánál van lehetőség.
Továbbá a közelben megtalálható állatorvosoknál és a MOL üzemanyagtöltő állomásokon. A
községünkhöz legközelebbi állatorvosi rendelő
jelenleg a 8360, Keszthely Tapolcai út 55 szám
alatt található, melynek rendelési ideje a következő: hétfőn, szerdán és pénteken 15-18 óráig,
kedden és csütörtökön 9:30-11 óráig.
Ha Gyenesdiáson kóbor állatot lát, hivatali
időben a 83/511-012-es telefonszámon vagy
személyesen az Önkormányzati Hivatalban
tudja jelezni!
Panaszt vagy közérdekű bejelentést bárki írásban vagy szóban tehet.
Állategészségügyi veszélyeztetés esetében
a névtelen bejelentés kivizsgálásától nem
lehet eltekinteni. A bejelentő tehát személyes
adatait nem köteles közölni. Olyan mértékű
adatszolgáltatás szükséges, hogy az adott
ügy kivizsgálásához szükséges alapvető
információkat tartalmazza.
Amennyiben állatkínzást, helytelen tartást
tapasztalunk a következőknél lehet panaszt
tenni:
• Illetékes rendőrkapitányság
• Illetékes járási hivatal (járási hivatalok
elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/
hu/elerhetosegek, amennyiben rákattintunk az
illetékes megyére, megjelennek a járási elérhetőségek is)
• Illetékes megyei kormányhivatal (kormányhivatalok elérhetőségei: http://www.
kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek)
• Illetékes jegyző
A szabályok be nem tartása szabálysértési
eljárást vonhat maga után.
Az állatvédelmi bírság 150 000 Ft-ig terjedhet.
Amennyiben megállapítható a jogsértés,
annak megszüntetésére kötelező határozatot
ad ki a hatóság és/vagy állatvédelmi bírságot
szab ki. Célunk azonban nem az, hogy minél
több bírságot szabjunk ki, hanem az, hogy
a velünk, emberekkel élő állatok mindenki
számára megfelelő körülmények között
legyenek.

2021. január
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3D NYOMTATÁS

eltörött? elveszett? nem lehet kapni? prototípus?
Rövid határidővel legyártjuk! 3d modellezés

Gyenesdiási Híradó

A fotón jobbról balra: Komáromy Béla, Péter Gábor,
Pereg György, Kovács Géza, Barna Zoltán, Csepregi Zoltán,
Balogh László, Farkas Ödön, Porkoláb János,
Magyarosi Győző, Papp János, Páli Lajos, Bognár Ystván,
Tolnai Jánosné, Horváth Sebestyénné, Tánczos Lászlóné,
Pék András, Pékné Orbán Julianna Ilona (vez.),
Karáth Rebecka, Péter Réka, Gál Marcell, Péter Dorka,
Ferenczi-Nagy Bátor és Dancs Merse.

www.3Dlama.hu • Tel.: 30/8937192 • Email: 3d@3dlama.hu

OÁZIS

KERTÉSZET
KESZTHELY

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

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

Házi tyúktojás eladó!
Tel: 0630/217 3751
Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI
FŰTÉS

GOLDY

HŐKAMERÁZÁS

Kutyakozmetika
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
Tel.: 06 20/3749-680

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.

AZ ŐSZI NÉPZENEI ONLINE VERSENYEK EREDMÉNYEI
A Gyenesdiási Híradó 2020. októberi számában már beszámolót
olvashattak arról, hogy a Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesdiási Ifjú
Citerások Balatoni dalcsokorral, Péter Réka szólóénekkel, Karáth
Rebecka és Péter Réka a Gyenesdiási Ifjú Muzsikusok citeraduója
önálló csokorral nevezett a Vass Lajos Népzenei Szövetség és a Kóta
Aranypáva Népzenei online versenyre. A felvételeket Hársfalvi Ákos
készítette a Pásztorházban, annak udvarán és a Horgásztanyán a Balaton-parton, melyek a You Tube csatornán is megtekinthetőek.
Az eredményekkel ezúttal már beszámolhatunk.
Az Egri Palócgála és KÓTA Aranypáva népzenei online minősítésen
a Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesdiási Ifjú Citerások a beküldött produkció alapján, ARANYPÁVA minősítést kaptak.
A Gyenesdiási Ifjúsági Citerások duója, Karáth Rebecka és Péter
Réka ARANY minősítést.
A XIII. Vass Lajos Népzenei találkozó és verseny, országos középdöntőjében a Gyenesdiási Dalárda, és a Gyenesdiási Ifjú Citerások
Duója, Vass Lajos Kiemelt Arany fokozatot értek el. Gratulálunk és
további szép eredményeket kívánunk!

ELSZALADT
A TÜZIJÁTÉK
MIATT!
2020.12.31.
kb. 21-22 óra között
Gyenesdiás, Béke utca

Yorkshire Terrier
A neve Schweini

Karásziné Samu Éva
kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

DALÁRDA HÍREI

100.000 forint jutalom!

SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697

2021. január
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•É
 pületek hőtérképezése
•N
 yílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

6 éves, chippelt
ivartalanított kan kutyus

A becsületes megtaláló 100.000 forint
jutalomban részesül !!!!!!
Telefonszám:
06 30 943 8269, 06 30 617 96 24

2021. január
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!
Magyar Trappista 1899 Ft/kg
Farmer UHT tej, 1,5% 189 Ft/l
Frissen fejt teljes értékű tehéntej, magyar tarka tehenektől 159 Ft/l
Zirci burgonya ( Balatoni Rózsa, Hópehely, Desire, Agria)
15 kg-os 150 Ft/kg
25 kg-os 140 Ft/kg
Komáromy Pékség Gyenesdiás: Naponta 3x friss! Kemencéből a polcra!
Dabronci tojás - Friss, kiváló beltartalmi értékek
Zalaistvándi kézműves sajtok és túró
Trafikban minőségi magyar folyóborok! Szekszárd, Villány, Keszthely,
Balaton mellék
Philip Morris IQOS készülékeinek teljes választéka kapható
Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-14.00, vasárnap: 6.00-12.00
Üzletünkben a maszk viselése kötelező!

Gyenesdiási Híradó

PEDIKŰR-GYÓGYPEDIKŰR
Új helyen,megújult környezetben, Vonyarcvashegyen Kossuth L.u.41.
(postával szemben) megnyílt pedikür-gyógypedikűr stúdiom.

SZOLGÁLTATÁSAIM:

Időpont egyeztetés: 06 30/257-1244

Kuruczné Pandur Ilona • Szeretettel várom régi és leendő Vendégeimet!

P
Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

Automataváltó gépi olajcsere

!

Megnyílt

- esztétikai pedikűr
(teljes talp és köröm kezeléssel)
- frissítő talpmasszázs
- parafinos kéz és láb ápolás
- lakkozás
TYA
AJÁNDÉKKÁR
- japán pedikűr
KAPHATÓ
- gyógypedikűr
(bőrkérgesedés; benőtt köröm;
megvastagodott körömlemez kezelés;
gombás köröm; tyúkszemek és
különböző rendellenességek kezelése)
Idősek,mozgássérültek és cukorbetegek számára is
Hívjon bizalommal! Kérésre házhoz is megyek!

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
H-P de.:9-12 du.:14-15 és 16-17 óra között! • email: pelsooptika@gmail.com

Tisztelt Vásárlóim!

INDULJON AZ ÚJ ÉV

INGYENES

LÁTÁSVIZSGÁLATTAL ÉS
SZAKTANÁCSADÁSSAL!
(BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!)
Az akció érvényes 2021.01.01-től 01.31-ig.

