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2020. január 17-én, hatodik alkalommal 
került megrendezésre a Községházán az 
Évindító Pohárköszöntő rendezvény. Az este 
hat órakor kezdődő eseményre közel 100-an 
érkeztek. Az idei Évindító Pohárköszöntő 
rendezvény köszöntői voltak (jobbról balra) 
Gál Lajos polgármester, Manninger Jenő, 
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Dr. 
Simon Attila István, szociális ügyekért felelős 
helyettes-államtitkár és Ruzsics Ferenc, Zala 
Megyei Közgyűlés alelnöke. 

Vendégeink voltak továbbá neves professzo-
rok, a térség polgármesterei és intézményeinek 
vezetői, valamint a település kimagasló vál-
lalkozásainak ügyvezetői, intézményvezetők. 
Felföldi Gábor és tanítványainak fúvós 

nyitánya, valamint Bognár Ystván saját szer-
zésű költeménye után Gál Lajos polgármester 
pohárköszöntőjében foglalta össze a 2019. 
évben elért eredményeket és ismertette az 
új esztendőre vonatkozó fejlesztési terveket. 
(Részletekért kérjük, olvassa el a Közmeg-
hallgatás c. írást: 4-5. oldal). Köszöntőjében 
kiemelte, hogy Gyenesdiáson „az elmúlt idő-
szakok folyamán: megteremtődött az állan-
dóság és változás egyensúlya.” Fontosnak 
tartotta tudatosítani, hogy az előző években 
az alap-infrastruktúra teljes körűvé tételével, 
az intézményi fejlesztések és közművesítések 
kiszélesítésével a következő esztendőkben a 
közel 4100 fős Gyenesdiás jobban kell, hogy 
támaszkodjon a pályázatokon túl az önjárást 

biztosító termelő- és szolgáltató szektor 
megerősítésére.

A polgármesteri köszöntő után Dr. Csehi 
Ottó egykori alpolgármester és Horváth 
Sebestyén egykori Önkormányzati Kép-
viselő és Pénzügyi Bizottság elnök részére 
Gyenesdiás Nagyközség Képviselő Tes-
tülete nevében Gál Lajos polgármester 
Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára cím 
kitüntetéseket adományozott.

DR. CSEHI OTTÓ
Pápán született, Csehi Ottó festő és Nagy 

Ilona gyermekeként. Általános iskolába és 
gimnáziumba szülővárosában járt.

Kiemelkedő történelemtudása miatt családja 
a jogi pálya felé terelgette. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen szerezte meg a jogi 
diplomát. Szakmai pályafutását első munka-
helye determinálta, no és a korszak, amelyben 
pályakezdőként élt.

A rendszerváltás ideje a termelőszövetkeze-
tek felszámolását, illetve átalakulását hozta. 
Érdekelte a mezőgazdaság. A kialakulófél-
ben lévő jogi környezetben megkereste és 

Gyenesdiáson megteremtődött az állandóság és a változás egyensúlya 
Évindító Pohárköszöntő Gyenesdiáson

Fotó: Finta Maya

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 10-11.

Programajánló
február 22-én, (szombat) 18.30 órától 

„Táncház a javából!” - Farsangi tánc-
ház az iskola aulájában

február 25-én, kedden 18 órától Húsha-
gyókeddi Fánkparti, Batyus bál a 
gyenesdiási Községházán

március 9-én, hétfőn 18 órától, Nőnapi 
köszöntő a Községházán

március 13-án, pénteken 17 órakor tarjuk 
megemlékezésünket az 1848-49-es For-
radalom és Szabadságharcról az iskola 
aulájában, majd a Hősök kertjében felál-
lított emlékműnél koszorúzással. Beszé-
det mond, Gyutai Barnabás képviselő

március 21-én, szombaton kerül egyesüle-
tünk által megrendezésre a 32. „LEPKE” 
teljesítménytúra a Keszthelyi-hegység 
területén (részletek a 7-8. oldalon)

március 27-én, pénteken 17.00-tól Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony Napja a Köz-
ségházán

folytatás a 2. oldalon

Fotó: Finta Maya
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kitapasztalta a szövetkezetek átalakulásának 
folyamatát. 1993-ban szakvizsgázott, majd 
egyéni ügyvédként folytatta munkáját. A 
hosszú távú elkötelezettség jegyében a mai 
napig képviselője a szaktudásával létrehozott 
mezőgazdasági társaságoknak.

1990-ben nősült. Családjával Gyenesdiá-
son telepedett le. Feleségével egy gyermeket 
neveltek fel. Leányuk édesapja nyomdokába 
lépve szintén a jogi pályát választotta, jelen-
leg vezető kormánytisztviselő, szakvizsgáira 
készül.

Gyenesdiás képviselő-testületébe az első 
szabad választáskor került be. 29 évig 
tevékenykedett képviselőként, mindvégig 
alpolgármesterként. Az utolsó ciklusban 
megbízott alpolgármesterként vállalt felada-
tot. Az önkormányzatiság lényegét megértve 
szolgálta csaknem 3 évtizeden át Gyenesdiás 
nagyközséget.

Mind magánéletét, úgy helyi politikusságát 
is az egyenesség, a közhelyektől mentes tiszta 
beszéd jellemzi, aki néha megcsillantja mér-
hetetlen lexikai tudását. Mérhetetlen művelt-
sége az alap, melyre hite, politikai jogállása 
épült. 

Nem akar másnak látszani, mint ami: egy-
szerű polgár, a társadalom megbecsült része. 

HORVÁTH SEBESTYÉN
1956-ban született Gyenesdiáson. Isko-

lái elvégzése után 1985-től kisiparosként 
dolgozott a térségben. 1989-2016 között 

a vonyarcvashegyi Vízi közmű Társulat 
intézőbizottságának tagja volt, mely 
Gyenesdiáson is végezte a csatornázásokat.

1990-ben testvérével megalapították közös 
vállalkozásukat, a máig sikeres Horváth-Ép 
Közmű- Út- és Mélyépítő Kft-t, majd 2004-
ben a Kehida Termál Kft-t, amely ma már 
országosan ismert és elismert wellness für-
dőként és hotelként működik. 

Cégvezetőként és magánemberként kor-
rekt, segítőkész, aki méltán vívta ki kollé-
gái, üzleti partnerei elismerését. Számára 
az adott szó legalább olyan fontos, mint az 
írásban foglalt szerződés. Mindig lényeges 
számára a kifogástalan produktum.

Községünkben 1990-2019 között 29 évig 
volt tagja Képviselő-testületünknek és 
Pénzügyi Bizottságának elnöke.

Élettapasztalatával, józan, megfontolt 
gondolkodásával sokszor segítette 
testületünk munkáját. Bölcs, higgadt taná-
csaival sokszor segítséget nyújtott egy-egy 
nehezebb feladat elvégzésekor.

Több alkalommal anyagi és tárgyi fel-
ajánlásaival járult hozzá rendezvényeink 
sikeréhez, de soha nem feledkezett meg a 
rászorulókról sem, egy-egy nagyobb ado-
mány formájában.

Gyenesdiási lakosként a térség iránt 
elkötelezett, polgári gondolkodó 
lokálpatrióta személy, akinek eddig is és 
jövőben is fontosak a tanácsai, meglátásai. 

A kitüntető címek átadása után Man-
ninger Jenő országgyűlési képviselő 
kiemelte, Gyenesdiás rendkívül jól hasz-
nálja az adottságait, és ezzel példa lehet 
számos más település számára. Simon 
Attila István, szociális ügyekért felelős 
helyettes államtitkár hangsúlyozta, csak 
egy összetartó közösség tud olyan ered-
ményeket elérni, amelyekkel Gyenesdiás 
büszkélkedhet. Ronald Reagen szavait 
felidézve elmondta „Nem segíthetünk 
mindenkinek, de mindenki segíthet vala-
kinek.”. Ruzsics Ferenc, Zala Megyei 
Közgyűlés alelnökének Pohárköszöntő 
gondolataival vette kezdetét a kötetlen 
beszélgetés.  Gyenesdiás Nagyközség 
önkormányzata ezúton is köszönetét fejezi 
ki a rendezvény gasztronómia támogató-
inak: Horváth Tihamérnak, Karádi Sza-
bolcsnak, a Rádi Pincészetnek, valamint 
az Étkezde dolgozóinak. A rendezvény 
minőségi beszállítói voltak: Csiszár Péter, 
Iker Mónika, Hóbár Péter, Komáromy 
Pékség és Szánti József.

folytatás az első oldalról

Fotó: Finta Maya
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őnapi
köszöntő 

Szeretettel hívjuk a Gyenesdiási 
Hölgyeket,

2020. március 9-én, hétfőn 18 órára
a Községháza nagytermébe.

Köszöntőt mond
Gál Lajos polgármester 

Zenés műsort ad: Farkas Tibor
Virágok beszélgetése címmel

Az ünnepi alkalomra szívesen 
látjuk a férfi érdeklődőket is.

FÁNKPARTI
batyus bál –  táncos est

A József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár szeretettel vár minden 

érdeklődőt
2020. február 25-én, Húshagyókedden 

18 órától
a hagyományos műsoros Fánkpartira 

a Községháza nagytermébe.
Az est alkalmával az érdeklődők, 

résztvevők a maguk sütötte fánkokat, 
illetve más hozott ételeket, italokat 

kóstolgathatják.
A Nyugdíjasklub kocsonyával, 

tombolával várja az érdeklődőket.
Megválasztjuk az

év Fánkkirálynőjét és Borkirályát
Zenél: Szabó Laci

További információ:
JAMK Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. 

Tel: 83/314-507

Meghívó lakossági fórumra
Ezúton értesítjük az Erdősor utca és 

Pilikáni köz lakóit, ingatlan tulajdonosait, 
hogy  a térség ivóvízellátásának tárgyában  
2020. március 5-én, csütörtökön 17:00 

órai kezdettel a Községháza nagytermé-
ben lakossági fórum kerül megtartásra! 
Minden érintett megjelenésére számítanak 

a szervezők!

M E G H Í V Ó
A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

szeretettel vár minden érdeklődőt projekt-
záró rendezvényére 2020. február 28-án, 
pénteken 16 órára, a gyenesdiási Község-
háza nagytermébe.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00375 kódszámú 
„A te tudásod, a te hatalmad  - ismeret és tudás-
gyarapítás az iskolai és óvodai intézmény saját 
tevékenységén túl” c. pályázat - 24 311 691 
Ft - támogatásával 18 hónapon át több óvodai, 
iskolai, illetve e korosztálynak szóló szakkört 
működtettünk, témanapokat, témaheteket, 
vetélkedőket rendeztünk, tartottunk erdei isko-

lai tábort, végeztük az e tevékenységhez tar-
tozó háttérmunkát. A 2018. szeptember 1-től, 
2020. február végéig tartó projektben közel 
2000 órányi időtartamban több mint 200 gyer-
mek vett részt. A pályázat támogatásával nem 
csak a szakkör- és foglalkozásvezetők díját 
fizethettük, de a szakköri anyagokat, szüksé-
ges eszközöket is megvásárolhattuk, biztosítva 
ezzel e tevékenységek 
folytatását is. 

A projektzáró ren-
dezvényen bemu-
tatót tartunk az 
elmúlt másfél 
évi munkából.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket

Beke Gyöngyi festményei 
és textilképei kiállítására

2020. március 20-án, pénteken 
16 óra 30-kor 

a gyenesdiási Községházán.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, a Gyenesdiási Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola szeretettel vár minden érdeklődőt

2020. március 13-án, pénteken 17 órakor 
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulóján 

tartandó ünnepi megemlékezésre, a gyenesdiási iskola aulájában, majd ünnepi 
beszédre és  koszorúzásra a hősök kertjében felállított ’48-as emlékműnél.

Beszédet mond: GYUTAI BARNABÁS önkormányzati képviselő
Közreműködnek: a Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola tanulói, a Községi Kórus 

További információk: Klubkönyvtár Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507
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Klímatudatosság pályázat
GYENESDIÁS 

A KLÍMATUDATOSSÁG ÚTJÁN

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és 
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület kon-
zorciumi partnerségben 2019-ben sikeres 
pályázatot nyújtott be KEHOP 1.2.1. számú 
projektre. A pályázat eredményeként 2020-
ban lehetőség nyílt arra, hogy a 2017-ben 
készült Települési Klímastratégia alapján egy 
egész évet felölelő lakossági szemléletfor-
máló programsorozat valósuljon meg Gye-
nesdiáson.

Természetesen a pályázat legfontosabb 
célja, hogy az egész éven át zajló rendezvé-
nyekbe (kiemelten: Víz Napja, Öko Napok, 
Zöld Hetek, Fenntarthatósági Témahét, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony Napja, Palántanap 
a Piacon, Gyógynövények őszi betakarítása) 
kapcsolódva javítsunk saját és családunk 
környezetbarát viselkedésén, legyen szó 
élelmiszerfogyasztásunk és közlekedésünk 
átgondolásán át egészen az energiahasználati 
szokásaink megváltoztatásáig. A programso-
rozat számos előadást, közösségi rendezvényt 
foglal magába, de természetesen a fiatalabb 
generációkhoz is szól különböző tanulmányi 
kirándulások révén. 

A programsorozatról rendszeresen 
adtunk tájékoztatást a Gyenesdiási 
Híradó hasábjain, valamint az Önkor-
mányzat weboldalán és Facebook 
oldalán. Az ingyenesen látogatható 
programokra, eseményekre ezúton is nagy 
szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

Márciusban két, családok közötti vetélkedőt 
hirdetünk: a „Legtakarékosabb Háztartás” és 
a „Kilométerfaló Verseny” címen.

A „Legtakarékosabb Háztartás” célja, 
hogy a vetélkedőbe jelentkező családok 
március 30-tól- november 30-ig minden 
hónap 30-án (összesen hat alkalommal) egy 
űrlapra rögzítik villanyóra állásukat. Minden 
háztartás önmagához képest kell, hogy csök-
kentse havi fogyasztását. A vetélkedő végén a 
legtakarékosabb háztartások értékes jutalom-
ban részesülnek.

A „Kilóméterfaló Verseny” célja a tuda-
tosabb élelmiszer fogyasztás kialakítása, a 
lakóhelyhez közeli élelmiszerek előtérbe 
helyezése, a környezetbarát csomagolóanya-
gok használata. Tudjuk, hogy a trópusokról 
importált gyümölcsöknek, a Távol-Keletről 
rendelt termékeknek óriási ökológia láb-
nyoma van. Napjainkban nagyon kényelme-
sen pár kattintással bármit megvehetünk, ám 
ennek a közeljövőben mi és gyermekeink 

óriási árat fizethetnek. A verseny során a cél 
fogyasztásunk nyomon követése és éssze-
rűbb kialakítása. A felmérésre várjuk olyan 
családok jelentkezését, akik nyitottak saját 
fogyasztásuk követésére hetente egy termék-
kör vizsgálatával. A vetélkedő tavasszal és 
ősszel 6-6 héten keresztül zajlik, hetente egy 
termékkör (pl. gyümölcs vásárlási szokások 
egy héten) rögzítésével. Az űrlapra rögzítésre 
kerül –például- a gyümölcs származási helye 
(szállítási kilométerek) és vásárolt meny-
nyisége. A különböző termékkörök tudatos 
vásárlásával jelentősen csökkenthetjük kör-
nyezetünk terhelését, nem utolsó sorban jó 
példával járhatunk gyermekeink előtt.

A márciusban kezdődő vetélkedőkre 
2020. február 25-ig várjuk e-mailes érdek-
lődést a marketing@gyenesdias.hu címen. 
A vetélkedőkön való részvétel feltétele az 
állandó gyenesdiási lakcím igazolása.

A pályázattal kapcsolatban további 
kérdés esetén is várjuk érdeklődését:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 
Tel.: 83/312-737/100 

Közmeghallgatás
A hagyományoknak megfelelően az idei 

évben is február 4-én került sor az elmúlt évet 
értékelő és az aktuális évre vonatkozó tervek 
bemutatását is magába foglaló közmeghallga-
tásra.

Gál Lajos polgármester évértékelő beszédé-
ben először Gyenesdiás környezeti állapotát 
jellemezte. A vízvédelemmel kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy a Kossuth Lajos utcá-
ban NA250 AC vezeték kiváltása zajlott a 
71 sz. főút Gyenesdiási körforgalmától 960 
m hosszban, a munkálatok november végén 
befejeződtek. A Lőtéri utcába egy víznyelő 
rács beépítése megtörtént, és a Címer közben 
a csapadékvíz elvezetés kiépítésre került. A 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság az elmúlt évben is számos projektet 
támogatott, úgymint: népi építészeti értékek 
támogatása, óvodai Zöld Hetek programsoro-
zat támogatása, Madarak és Fák napi rendez-
vény támogatása, „Egy ház, egy szőlő” akció, 
Madárkarácsony, Virágos udvar verseny, 
Természetesen Gyenesdiás, „Öko” Napok az 
iskolában, „Egy ház palántázz” akció a 2019-
es évben. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
nagyon fontos feladat a lakosság és a fiatal 
generáció szemléletformálása a környezetvé-
delem tekintetében, melyet az idei évben két 
KEHOP pályázat is támogat. Hosszabb távon 
az októbertől induló Life pályázat nyújt jelen-
tős támogatást a vízmegtartás, levegőszeny-
nyezés, települési talajok egészségének és az 
energia használat racionalizálása területén. 

2019. év eredményeinél kiemelte: a Diási 
Játékstrand 2019-ben újra a legcsaládbarátabb 
strand lett; Gyenesdiás környezetvédelmi 
fejlesztései révén „Energiahatékony Önkor-
mányzat” díjban részesült; megjelent a 
Gyenesdiás Antológia 3. kötete; települé-
sünk a Magyar Vöröskereszttel való szoros 
együttműködésnek köszönhetően Humanitá-
rius település lett; Gyenesdiás kapta meg a 
Magyar Népművelők Egyesülete által alapí-
tott Önkormányzatok a Közművelődésért 
díját; másodízben nyert településünk “Pol-
gárőr Község” kitüntető címet a Gyenesdiási 
Polgárőr Egyesület jóvoltából;  Gyenesdiási 
Dalárda Kota Arany és Vass Lajos Arany 
minősítése mellett két Aranypáva díjat kapott 
és Zala György-díjban részesült Pékné Orbán 
Julianna Ilona a népzenei és fazekas hagyo-
mányok ápolásáért. Továbbá büszkék lehe-
tünk Major Veronika világkupa győzelmére 
és Európa-bajnoki aranyérmére, valamint 
arra, hogy a Bakonyerdő Zrt. rendezésében 
Gyenesdiás adott otthont az 50 méteres futó-
céllövő EB-nek. 

A tavalyi év sikerei között említhetjük még 
a Wellness Hotel Katalin****superior új 
családi fürdőházát; valamint a Balaton leg-
nagyobb befogadóképességű (összesen 420 
férőhelyes) mozijának - a Liget Plex Cinema- 
filmszínháznak nyitását. Az önkormányzat 
Szent István ünnepén tartotta a 10. jubileumi 
Festetics Vágtát, ahol a gyenesdiási Nánássy 
Ákos aranyat nyert. A világhírű Somogyi 
Fagylaltműhely az idei évben is a Bala-
ton legjobb fagyijával büszkélkedhetett, 

az Illatos Izabella nevű kreációja rekordokat 
döntött. Polgármester úr a visszatekintés után 
az idei év fontosabb feladatait vette sorba. 
Gyenesdiás  vízparti területeinek szabályo-
zási elem változásainál fontos szempont a 
természetközeli állapotok megtartása, mely 
kívánalmat a TOP pályázatból épülő strando-
kat összekötő parti sétány is figyelembe vesz. 
A vízparthoz közel kiemelt fejlesztés valósul 
meg az idei évben az egykori Talabér-féle 
vízimalom rekonstrukcióval, malom kerék 
helyreállítással, parkolók kialakításával, Her-
bárium és Fűszerkert kiépítéssel. Lényeges, 
sokakat érintő fejlesztést hoz a csapadékvíz 
elvezetés kérdésének megoldása a Meleghe-
gyi-közben, Homoki útban, Homoki-közben, 
Felső utcában, Kümell-közben, Darnay utcá-
ban, József Attila utcában, Pince-közben és a 
Malom utcában. Ugyancsak örvendetes, hogy 
a település egyik nyári turisztikai központja, 
a Termelői Piac infrastrukturális felújítása 
ez év tavaszára elkészül.  Folyamatban lévő 
útfelújítás zajlik jelenleg is a Magyar Közút 
NyZrt. kivitelezésével a 71 sz. főút Gyenes-
diási körforgalom és a Mandulás utca közti 
szakaszán. A beruházás 2020 tavasszal feje-
ződik be. Továbbá várható a Madách Imre 
utca ivóvíz vezeték rekonstrukciója a Kossuth 
Lajos utcától a Toldi utcáig terjedő szakaszon, 
valamint a Faludi utca ivóvíz vezeték rekonst-
rukciója is. A Magyar Turisztikai Ügynökség 
az idei évben is támogatja a strandok fejlő-
dését, melyeken szanitáció bővítés, további 
öltöző kabinok és arculati elemek kiépítése 
valósul meg. A település népszerűségét jelzi, 

mailto:marketing@gyenesdias.hu
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hogy aktív a befektetői kör érdeklődése. A 
Diási Játékstrandtól észak-nyugati irányba 
tervezett új négycsillag superior szálloda 300 
férőhellyel várhatóan 2022-től nyitja meg 
kapuit. 

Aszfaltozások, járdák építése a következő 
utcákban várható: Homoki utca (BEFAG 
támogatás 6 M Ft), Hajnal utca, Mandulás 
utca,  Iparosok útja, Toldi utca (Béke 
utcától 135 m), Darnay – József Attila utcai 
kereszteződés. A település központjában a 
COOP élelmiszerbolt tetőterében Művelődési 
Ház, melegítő konyhás ebédlő kialakítása 
van tervezve. Ugyancsak időszerű a település 
harmadik köztemetőjének kialakítása, melyet 
érintően az idei évben a terület feltöltése 
várható. A Faludi utca teherforgalomtól való 
mentesítését szolgálja az Iparterület Keszt-
hely felé kiépített kivezető útjának teljes 
kialakítása. A tavalyi évben elkezdett új 
gyermekorvosi rendelő II. ütemének befeje-
zése, valamint a fogászati szakellátás létesít-
ményének kialakítása is az idei év feladatai 
közé tartozik. Tervek között szerepel szol-
gálati lakrészek kialakítása a Bölcsőde és az 
új, valamint régi orvosi rendelő tetőterében, 
továbbá használt kisbusz vásárlása közösségi 
célokra. Remélhetőleg a Szent Ilona Kápolna 
mögötti önkormányzati területen kialakítandó 
új műhely végleges helyet tud adni a műszaki 
feladatok ellátására, felszabadítva ezáltal a 
strand lekötött helyiségeit.

Az idei évben több nagyobb rendezvény 
is lesz a megszokottakon túl, úgymint Giro 
d’Italia  kerékpáros verseny és a Diós 
települések nemzetközi találkozója. Ez 
utóbbira július elején a Keszeg fesztivál 
keretében kerül sor. 

Fenti vállalások csak kiegyensúlyozott 
költségvetés mellett valósíthatóak meg. Gye-
nesdiás a megközelítőleg másfél milliárdos 
költségvetéséből 650 millió Forint fejlesztési 
beruházást hajt végre. 

A település költségvetését jelentősen támo-
gatja növekvő adóbevétele, melyek közül 
kiemelkedő az iparűzési adó mértékének 
növekedése. A 2019. évi strandbevétel is 
közel 130 millió Forinttal segíti a település 
fejlődését. 

A polgármesteri összefoglalót követően a 
lakosság részéről hangzottak el észrevéte-
lek, kérések, melyek megválaszolása után a 
közmeghallgatás 20:00 órakor ért véget. 

Közérdekű hozzászólások, 
észrevételek, javaslatok

Gál Lajos polgármester: Kérte a 
hallgatóságot, tegyék fel közérdekű 
kérdéseiket, ismertessék javaslataikat.

Tiringer Mihály Gyenesdiás, Pacsirta utca: 
A József Attila – Darnay utca kereszteződés 
állapotára hívta fel a figyelmet. Több mint 
két éve húzódik az ügy, a jelenlegi állapot 
kimondottan balesetveszélyes. Bármilyen 
járművel szinte lehetetlen közlekedni. 

Polgármester úr említette, hogy pályázatra 
várnak ezzel kapcsolatban. Kérdése, hogy 
mikor várható ennek elbírálása? Javasolta 
addig valamilyen ideiglenes javítást eszkö-
zölni.

Gál Lajos polgármester: Az út helyreállí-
tása a szerződést követően, talán már a nyár 
elején megvalósulhat. Elrendeli addig is a 
gödrök átmeneti betonozását.

Dr. Ifi Ferenc Gyenesdiás, Temető utca: 
Gratulált a szép eredményekhez a mindenkori 
önkormányzatnak. A posta ügyét vetette fel, 
melyet megítélése szerint érdemes lenne a 
településközpontba felhozni. A felső részen 
lakók számára a jelenlegi helyén elég nehezen 
elérhető. A közintézmények közül egyedül a 
Posta, amely nehezen megközelíthető. A kör-
forgalomtól a Balaton utca irányába haladva 
van egy 2-3 m-es szakasz, amelyet annyira 
kijártak az autók, hogy elkeskenyedett az út, 
így a szembe jövő forgalom átjön a túloldalra. 
Kérte ezen útszakasz kijavítását. 

Gál Lajos polgármester: A Posta központba 
történő telepítésével kapcsolatban több ízben 
történt tárgyalás a vezetőséggel, azonban egy-
előre nem szándékoznak ezen változtatni. Bár 
az utóbbi időben a postaszolgáltatások sokat 
változtak, mégis úgy érzi, nem ideális a hely-
szín egy 4000 fő feletti településhez. Az új 
mozi beindításával talán a Liget Pláza életre 
kel, ahol méltó helyet kaphatna a postahi-
vatal. Az Opel szalon melletti árok és gödör 
kérdése felmerült már, történt javítás. Talán a 
mart aszfalttal történő ellátás lehet a végleges 
megoldás.

Gál Ferenc Gyenesdiás, Széchenyi utca: 
Jelezte, hogy a vízelvezetés, esővíz elvezetés 
a Széchenyi utcában nem megoldott. A házak 
előtt összegyűlik a csapadékvíz, nem lehet 
az utcán járni, a kocsik felcsapják a vizet. 
A gödröket kavicsozással próbálták feltöl-
teni, amelynek nem sok értelme volt, mert a 
következő esőzés alkalmával kimosódott. A 
Széchenyi – Balaton utcák kereszteződésében 
lévő tükör rosszul van beállítva, a keresz-
teződés pedig eléggé balesetveszélyes. A 
sportpálya alatti paintball pálya különösen 
zavarja, leginkább roncstemetőnek mond-
ható. Mi ennek a célja? Kifejezetten csúnya a 
település kapujában.

Gál Lajos polgármester: A Széchenyi utca 
csapadékvíz-elvezetését szeretné a képviselő-
testület a következő időszakban megoldani. A 
Béke utcában és Széchenyi utcában gyalogos 
járda rész alakulna ki, ehhez TOP pályázati 
támogatást szeretne az önkormányzat igénybe 
venni. A Széchenyi utcánál útszélesítés törté-
nik, egyfajta (kerékpáros) közlekedési felté-
telrendszer javítást kell végrehajtani ebben a 
program. 

Paintball-pálya: az elmúlt évben egy fiatal 
csapat kezdte meg vállalkozását. A képviselő-
testület bizalmat szavazva, felhívta a figyel-
met a kulturált körülmények kialakítására. 
Határozott idejű szerződése van az önkor-
mányzatnak a vállalkozással. Amennyiben 

nem változik a helyzet, szerződésbontásra 
kerül sor.  

Gál Ferenc Gyenesdiás, Széchenyi utca: 
Megkérdezte, hogy a Széchenyi utcai nyo-
móvezeték kiváltása mikor történik meg, sok 
helyen a magánterületeken vannak a vezeté-
kek.

Gál Lajos polgármester: A DRV Gördülő 
Fejlesztési Tervében a vezeték kiváltás jelen-
leg a Madách utca és környezetét érinti, ezt 
követően kerülhet sor a többi utcára. 

Skoda Milán Gyenesdiás, Széchenyi utca: 
A Széchenyi utcában a csapadékvíz-elve-
zetéssel óriási gondok vannak. Olyan nyo-
mással érkezik a szennyvízcsatornában az 
esővíz, hogy a hálózat nem képes befogadni 
a szennyvizet. Tudomása szerint a szenny-
víz árkokon keresztül közvetlen a Balatonba 
juthat. A Lidó strandnál a parkoló kialakítást 
újra kellene gondolni. A Vörösmarty – Szé-
chenyi utca sarkán lévő játszótéri eszközök 
elavultak, ezek cseréjéről vagy megszünteté-
séről kellene gondoskodni.

Gál Lajos polgármester: Egy Balatoni 
Life program a tó vízvédelmét fogja megcé-
lozni, amely megoldást hozhat több felvetett 
kérdésben. Már többször jelezte a DRV-nek, 
hogy több helyen szükség lenne visszacsapó 
szelepek beépítésére, amely megakadályozná 
a szennyvíz felszínre törését. A Life program 
keretében mind az útkorrekciókat, mint a 
csapadékvíz szakszerű elvezetését, továbbá 
a vízkormányzásokat – akár Keszthely 
várossal közösen meg lehet oldani. A Balaton 
vízminőség védelménél fontosabb dolog 
nincs! A Lídó strand előtti parkolásnál az 
Oppel Imre sétányon igaz vannak ”vad” 
parkolóhelyek, de ez nem már mint a közúti 
kapcsolat kialakítása. Egyetért azzal, ha a ját-
szótéri eszközök amennyiben nem felelnek 
meg a minősítésen, azokat ki kell cserélni 
vagy megszüntetni.

Lugosi Lászlóné Gyenesdiás, Faludi utca: 
Felgyenesben nagyon sok a csőtörés, különö-
sen a Lőtéri utca és a Faludi köz között; 10-12 
helyen látszik a javítás nyoma, sok helyen 
nincs is visszajavítva. Folyamatosan építkez-
nek az utcában, vezetik a vizet, villanyt és 
mind átvágják az utakat, és nem megfelelően 
történik a helyreállítás. Többször előfordul 
csatornadugulás. 

Az Aldi áruháztól legalább 6 lovas tanya 
van a Faludi utcában. Nyári időszakban 
rengeteg a légy, nem lehet kiülni a vendé-
gekkel. Kíváncsi arra, hogy történik-e perme-
tezés vagy rágcsálóírtás ezeken a helyeken. A 
trágya tárolására milyen szabályok vannak, és 
azokat betartják-e?

Az egyik lovas tanyánál 2-3 kutya is van, a 
kutyák estétől reggelig egyfolytában ugatnak. 
Kérték a tulajdonost, hogy szüntesse meg ezt 
az állapotot, a kutyákat máshol helyezzék el.

A Faludi utcában lévő játszótérnél kerítés 
építése lenne szükséges, hiszen közvetlen az 
út mellett található. 
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HORGÁSZ ÉS VÍZISPORT 
EGYESÜLET HÍREI

M E G H Í V Ó 
  
A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egye-

sület rendes évi közgyűlését 2020. feb-
ruár 29-én, szombaton 830 órakor tartja 
a gyenesdiási Községháza nagytermében 
(Kossuth L. u. 97.) melyre, mint egyesületünk 
tagját tisztelettel meghívom.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, 
azt fenti nap 900 órára változatlan hely-
színnel és napirendi pontokkal ismételten 
összehívom, ami már a résztvevők számától 
függetlenül is határozatképes lesz.

Napirendi pontok:
Elnök beszámolója a 2019. évről, egyesület 

munkájáról, eredményeiről.
Titkár beszámolója a gazdálkodásról, tagság 

létszámának alakulásáról.
Felügyelő Bizottság beszámolója az egyesü-

let 2019. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről.
2020. évi gazdálkodás, költségvetés tervezete.
Vegyes ügyek, jövő évi terveink.

Tisztelettel kérném a tagság minél nagyobb 
számú megjelenését, hogy a lehető legna-
gyobb körben tudjuk megvitatni, meghatá-
rozni céljainkat!

 Gombos József GYHVE Elnöke

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Változatos programok 2020-ban is 
Aki nem szeretne lemaradni kedvenc ren-

dezvényéről, érdemes már most feljegyezni 
a dátumokat. Idén is lesznek újdonságok, de 
hagyományos rendezvényeinkre is szeretet-
tel invitálunk mindenkit a szervezők nevé-
ben is. 

Dátumokért látogassa meg www.
gyenesdias.info.hu oldalunkat, ahol a ’Prog-
ramok’ menüpont alatt megtalálja online 
rendezvénynaptárunkat. Nyomtatott rendez-
vénynaptár is készül, érdemes lesz a tavasz 
folyamán a Tourinform irodába ellátogatni 
érte ;-)

Kutatás a partnerség jegyében

Az egyesület munkájáról, a település turiz-
musáról szóló felmérésünket – melyet év 
elején kezdtünk–, pozitívan fogadják partne-
reink, nyitottak megosztani véleményüket. A 
beszélgetés célja, közösen értékelni az egye-
sület eddigi munkáját és az együttműködést. 
A beszélgetés során fény derül az együtt-
működés erősségeire, gyengeségeire, ami 
lehetőséget biztosít arra, hogy a változtatásra 
szoruló dolgokat újragondoljuk, illetve a jól 
működő folyamatokat erősítsük. A visszajel-
zésekből kiderül, hogy fontos a személyes 
kapcsolattartás, a tagok számára remélhetőleg 
nyilvánvalóvá válik, hogy fontosak az egye-
sület számára.

Jóllehet a Gyenesdiási Turisztikai Egyesü-
let 2020. évi feladatterve elkészült, a kutatás 
eredményét, építő gondolatokat figyelembe 
véve még alakítjuk, bővítjük az idei tenniva-
lóinkat a partnerek elvárásainak megfelelően.

Köszönjük szépen a pozitív hozzáállást és 
az értékes, sok esetben építő gondolatokat! 
Mielőbb igyekszünk mindenkit elérni telefo-
non időpont egyeztetés miatt.

A Széchenyi – Balaton utcai kereszteződés-
ben a szennyvízátemelő miatt időnként rette-
netes a bűz. A Bringatanyánál az autókkal túl 
közel állnak a Fagyizóhoz; előtte vagy korlá-
tot, vagy növényzetet kellene létesíteni. 

Gál Lajos polgármester: A Faludi utcában 
az aszfaltburkolatot rongálja az ott megjelenő 
tehergépkocsik tengelyterhelése. A cél az, 
hogy az iparterületről kivezető út elkészül-
jön és a Faludi utcában csak üres járatban 
közlekedhessenek a teherautók. Ezek a nagy 
tengelyterhelésű autók tovább rontják az 
elkorrodálódott vezetékek állapotát. A DRV 
Gördülő Fejlesztési Tervében benne van a 
Faludi utca alsó és felső szakaszának fejlesz-
tése is. 

A kerékpárút az átvágásokkal nagyon sok 
helyen tönkre van téve. Ahol a talajátfúrás 
lehetséges, javasolja, hogy az ilyen módon 
történő átvágásra kötelezze a hivatal az érin-
tetteket.

Szennyvíz: nagyon nagy problémák vannak 
az esővíz csatornahálózatba történő vezetésé-
vel, ezért az önkormányzat célzottan kérte a 
DRV kommandót, hogy füstöléssel ellenőriz-
zék a szabálytalanságokat. 

A kisstrand előtti szennyvízátemelő filte-
reinek cseréjét, az automatizált pumpákat 
beindítását több alkalommal kérte az önkor-
mányzat a DRV-től.

A lótartással kapcsolatban elmondta, nem 
szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, 
hogy a jelzett területen valamikor legelők 
voltak, tehát az állattartásnak hagyománya 
volt az érintett részen. 

Czibor Zoltánné jegyző: A lótartásnak 

vannak szabályai, ezeket a Hivatal az ÁNTSZ-
től beszerzi és ezeket ellenőrizni fogja.

A kutyatartással kapcsolatban volt már meg-
keresés a konkrét esetben. Ekkor a tulajdo-
nossal történt egyeztetés, a megoldás az lehet, 
hogy a kutyákat el kell onnan vinni.

Baloghné Harmat utca: Az utca állapota 
rendkívül rossz, a 4 alsó telektulajdonos nem 
adta le a területet ahhoz, hogy az út teljes 
szélességében kialakulhasson. Nyáron nagy 
a turista forgalom az utcában, és az elkeske-
nyedő rész nagyon megnehezíti a közleke-
dést. 

Nánássy Árpád vezető tanácsos: A 4 terü-
let esetében az út kialakításához szükséges 
terület le kellene adni. Esetükben bármilyen 
általuk kezdeményezett építéshatósági eljárás 
(telekalakítás, építkezés) úgy valósulhat meg, 
amennyiben a rendezési terv szerinti út kiala-
kításához szükséges részt leadják. 

Gál Lajos polgármester: Fontos, hogy a 
Harmat utca ügyét is megoldja az önkor-
mányzat valamilyen formában, azonban a 
kisajátítás nem volt szokás a településen. 
Amennyiben a tulajdonosoknak építésható-
sági engedélyre van szüksége, az engedélyező 
hatóság vizsgálja, hogy a közút kialakításához 
szükséges terület leadása megtörtént-e. Az 
a cél, hogy az önkormányzati ciklus végére 
minden gyenesdiási út melegaszfalttal legyen 
ellátva. 

Festetics utcai lakó: Jelezte, hogy a Feste-
tics utcából történő kihajtás veszélyes, tükör 
és sebességkorlátozó tábla elhelyezésére 
lenne szükség. Továbbá a sarki ingatlanon 
lévő dús növényzet is akadályozza a kilátást. 

Gál Lajos polgármester: Meg fogjuk vizs-

gálni a forgalomlassítás lehetőségét. Nem 
szerencsés minden esetben „fekvőrendőrt” 
elhelyezni, inkább 2 tükör elhelyezése hozhat 
megoldást.

Folly Pál Paulini utca: A Paulini utcában is 
jellemző, hogy a közterületre vannak ültetve 
növények, amelyek a kilátást zavarják, így 
a kereszteződés balesetveszélyes. A Balaton 
köz végén a forduló nem került aszfaltozásra, 
néhány m2 aszfaltra lenne szükség.

Gál Lajos polgármester: Sajnos a közle-
kedési morál a településünkön is sok kíván-
nivalót hagy maga után. A településképi 
rendeletben nagyon sok mindent szabályoz-
hat az önkormányzat. Védett sarokpontokat 
kell kialakítani, a növény gondozására pedig 
jobban fel kell hívni a figyelmet. 

Harmat utca vízelvezetés: a felsőgyenesi 
részről érkezik a víz jelentős része, melynek 
elvezetésére már születtek tervek. Idővel ki 
kell vezetni a vizet a Széchenyi és Kapernaum 
út közötti átereszbe, a vasút alatti szikkasztó 
helyre.

Lutár Balázs Gödörházy utca: Jelezte, hogy 
a Gödörházy utca felső szakaszán rendkívül 
felgyorsul a forgalom, így az ott élők testi 
épségét is veszélyezteti. Valamilyen forgalom 
lassítő megoldást kellene keresni.

Gál Lajos polgármester: Kétségtelen, 
hogy valamilyen megoldás szükséges. A 
jó minőségű és leaszfaltozott utcákban 
fekvőrendőr építését nem tartja szerencsésnek, 
inkább a felfestést, táblázást és ellenőrzést 
javasolja a szélesebb gyűjtőutakra.  Ez 
ügyben az önkormányzat folyamatosan keresi 
a megoldásokat. 
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Szolgáltatók, vendéglátósok 
figyelmébe!

Idén megújul 2 nagyon keresett, vendégeink 
számára sok hasznos információt tartalmazó 
nyomtatott kiadványunk: településtérképünk, 
melyen vendéglátóegységek, szolgáltatók is 
helyet kapnak, illetve garantált programaján-
lónk. Ha nem szeretne lemaradni, csatlakoz-
zon egyesületünkhöz február 21-ig!

Turisztikai vásárok, utazás kiállítások, 
kerékpáros rendezvények 

A Nyugat-Balatoni marketing szervezet 
idén is 8 külföldi turisztikai kiállításon (Bécs 
Ferien, Stuttgart CMT, Brno GO, Pozsony 
ITF, Prága Holiday World, München F.r.e.e., 
Varsó Bike Expo, Katowice, Graz) és további 
kerékpáros rendezvényeken vesz részt nép-
szerűsítve térségünket, így Gyenesdiást is. 

Belföldi vendégek régiónkba való csábí-
tása érdekében Kecskemét, Budapest Utazás 
Kiállítás, Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár 
utazás kiállításain vesz részt a nyugat-balatoni 
térség terjesztve települési kiadványainkat is.

A Nyugat-Balatoni szervezet a helyi turiszti-
kai egyesületekkel közösen kiemelt figyelmet 
fordít a szezonalitás hatásainak mérséklésére, 
a fenntarthatóság jegyében végzett minőségi 
termékfejlesztésre, a turisták számának minő-
ségi bővülésére és a vendégéjszakáinak növe-
lésére, illetve koncentrál az ár-érték arány 
harmonizálásának elősegítésére is.

Termékfejlesztési tevékenysége a kerék-
páros és a Festetics-örökség turisztikai 
termékekre fókuszál.

#GiroHungary2020.
Magyarország idén a világszínvonalú kerék-

páros rendezvény és sport fesztivál kezdő 
állomásának házigazdája 4 napon át május 
8-11. között.

A GIRO d’Italia a világ egyik legnagyobb, 
legnézettebb kerékpáros versenye, melynek 
során a versenyzők Olaszország festői, erő-
próbáló tájain tekernek 3 héten keresztül. 

Az 1909-ben indított verseny az elmúlt 
években csupán 13 alkalommal startolt Olasz-
országon kívül. 

2020. május 9-én a Nagy Rajt és az időmérő 
futam helyszíne Budapest.

A következő két napban összesen 380 km-t 
tesznek meg a versenyzők. A Budapest-Győr 
szakaszt követően, a harmadik napon, május 
11-én Székesfehérvárról indul a mezőny, 
melynek során a Balaton északi régióján 
keresztül, Gyenesdiást is érintve tekernek a 
Nagykanizsai befutóig.

A verseny élő közvetítését közel 200 
országban követik több száz millióan, többek 
között az Eurosporton és az MTVA-n. 

Hogy megmutassuk a világ számára, hogy 

a magyar emberek szívélyes vendéglátók, 
készüljünk együtt a versenyre! Szolgáltatói 
partnereink speciális ajánlatai turisztikai por-
tálunkon már elérhetőek, de települési szinten 
is készülünk a rendezvényre.

Irodánkban továbbra is készséggel állunk 
minden érdeklődő rendelkezésére személye-
sen, de további részletek olvashatók egyesü-
letünk honlapján is: www.gyenesdias.info.hu

Minden kedves Olvasónak élményekben 
gazdag farsangi időszakot, kellemes tavasz-
várást kívánunk! 

Tourinform Gyenesdiás

MAGYAR VÁNDOR 
KLUB

Amikor elindul az év, összehívjuk a klu-
bunk tagságát, hogy segítsenek kiválasztani 
a lehetőségek közül, mely útjaink kerülje-
nek be az idei kínálatba…

Mert ötletből, javaslatból volt elég. Gál 
Lajos Polgármester úr, üdvözlő és évindító 
szavai után, megkezdődött az érdemi munka 

és mintegy másfél óra múltán kiválasztot-
tuk a 2020-as esztendő kirándulásainak 
úticéljait. Klubunk vezetőségi tagjai pedig 
rá egy hétre összeültek és a helyi rendez-
vényeket figyelembe véve segítettek abban, 
hogy oly időpontokat tudjunk választani, 
melyek minden téren a legoptimálisabbak. 

Azt hiszem, azt, hogy minden klubtagunk 
magáénak érezze az úticélokkal teli éves 
tervezetet, ezekkel a lépésekkel tudtuk 
elérni. Eddig is így volt, jövőre sem lesz 
másképp.

Útjain sorába válogattuk: a víz világnapján 
(III.22.) a Budapesti utunkat, ahol meg-
annyi szépséget fogunk felkeresni, majd 
áprilisban Vasvár-Körmend- Ikervár 
az úticélunk. Májusban Szeged- Makó-
Ópusztaszer (2 nap), júniusban Szekszárd 
és a Gemenci arborétum vár bennünket. A 
nyári szünetet követően szeptemberben az 
osztrák főváros, Bécs szépségeit keres-

sük fel, október elején pedig Mosonma-
gyaróvárt. Október 23-24-én Szerencs és 
Kassa az úticélunk, majd az Advent ünnepe 
Pozsonyban köszönti a Magyar Vándor 
Klub tagjait.

Szép program, mindegyik út nagy élményt 
fog nyújtani, ebben biztos vagyok.

A kirándulásokra jelentkezés módja követi 
az elmúlt évet: csak személyesen, és a rész-
vételi díj befizetésével lehetséges! 

Március 2-án, hétfőn, 9. oo-12.oo között 
lehet jelentkezni a Budapesti útra, valamint 
előleget fizetni (szállásfoglalás miatt) a 
Szeged-Makó- Ópusztaszeri kirándu-
lásra. Hogy hol várják vezetőségi tagja-
ink aznap a jelentkezőket? Természetesen 
Gyenesdiáson, a József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár közösségi helyiségében! 
Minden lényeges információt továbbra is 
internetes honlapunk tartalmaz, elég a kere-
sőbe beírni: Gyenesdiási Magyar Vándor 
Klub. És a végén nyomni egy „enter”-t. 

Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője 

-

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

A térségi Forrásvíz Természetbarát Egye-
sület szervezésében ismételten megrende-
zésre kerül a “LEPKE” teljesítménytúra a 
Keszthelyi-hegység területén. 

2020-ban már a 32. “LEPKE” teljesít-
ménytúra indul így a Keszthelyi-hegy-
ség területén. Mint eddig minden évben, 
márciusban rendezzük meg hol tavaszias, hol 
pedig kissé télies időjárási viszonyok között 
a túráinkat.

Időpont: 2020. március 21. (szombat)
Útvonal: Vonyarcvashegy vasútállomás; Pető-

hegy (Berzsenyi-kilátó, de a 15 km-es távon 
kimarad); Büdöskúti pihenő (15 km-es távon 
innen a Pad-kőre); Büdöskúti erdő; (a 40 km-en 
Bélap-völgy; Szépkilátó; Bisekő-tető; Márvány-
kőfejtő-hegy); Vékony-cser; Szt. Miklósforrás;

http://www.gyenesdias.info.hu
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Büdöskúti pihenő; Pad-kői kilátó (409 
m tszf.), Jakabfi pihenő; Keserű-tető; Szt. 
Mihály dombi kápolna; berekalja; (a 40 
km-en Szt. Vendel kápolna; Vas-hegyi Kitai-
bel Pálkilátó); Vonyarcvashegy: vasútállo-
más.

15 km-en a szintemelkedés 350 m, szint-
idő: 4 óra ill. nincs!

25 km-en a szintemelkedés 390 m, szint-
idő: 6 óra ill. nincs!

40 km-en a szintemelkedés 1140 m, szint-
idő: 10 óra

Indítás: mindhárom távon 7-11 óra között 
folyamatosan a Vonyarcvashegyi vasútál-
lomásról, és ugyanott a cél is legkésőbb 18 
óráig. 

(a vasútállomás mellett van nagy parkolási 
lehetőség autóknak, buszoknak is)

Nevezési díj: 1500 Ft/fő (15 km) ill. 1800 
Ft/fő (25 km és 40 km) 

Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
számlaszám: 74500248-10035450 (Taka-

rékbank Zrt) 
200 Ft kedvezmény: előnevezésnél, 
200 Ft kedvezmény: a helyszínen neve-

zőknek MSTSZ, TTT tag, MTSZ és Magyar 
Turista kártya bemutatásával; 

ingyenes: 7 éves kor alatt és 70 év felett (a 
kedvezmények nem összevonhatóak).

Azok a résztvevők, akik a kiírásnak 
megfelelően végigjárják a túra útvonalát, 
ellenőrzőlapjukon minden ellenőrzőpont 
igazolása szerepel, emléklapot és kitűző 
jelvényt kapnak. Az útvonal mentén fris-
sítőállomás, és helyenként enni-innivaló 
vásárlására is van lehetőség, de a forrás is 
jó vizű, iható.

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz 
részt, a rendezőktől kártérítés semmilyen 
címen sem igényelhető, csomagmegőrzést a 
rajt-célnál vállalunk.

Felhívjuk a figyelmet az erdő és természet-
védelemre, ill. hogy az erdő területén se sze-
meteljenek, tüzet ne okozzanak!

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
szervezésében, évente, minden március har-
madik szombatján megtartott túra, mára már 
országos hírű rendezvény része is egyben /
Pelso Túrázó Kupa/. A túráról további infor-
máció, előnevezés: www.forrasviz.eu honla-
pon. 

Ajánlott a KESZTHELYI-HEGYSÉG 
TURISTATÉRKÉPE.

Előzetes nevezési határidő: 2020. március 13.
http://forrasviz.eu/32-lepke-tura.1065.nhtml
https://www.pelsokupa.hu/
Térképek a túrához:
h t t p : / / f o r r a s v i z . e u / g y a l o g t u r a -

lepke-15-25-40.27.cshtml
Programjainkra szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt! 
Vezetőség

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Kiskerti munkafolyamatok Volner 
Lajostól: ha a földfagya kiengedett, akkor 
kezdjünk hozzá az ásáshoz. A kiszórt szer-
ves trágyát forgassuk a talajba. A termőre 
forduló fák adagja 5 kg, ezt a fa nagyságának 
megfelelően 20-30 kg –ig fokozhatjuk.

Egészséges gyökérzetű és törzsű, de felko-
paszodott koronájú gyümölcsfáinkat fiatalít-
suk meg. Vastag vázágakat, úgy fűrészeljük 
le, hogy a csonkon erős és egészséges vessző 
maradjon. Sebfelületeket kezeljük le sebke-
zelő anyaggal.

A szőlőben végzendő eredményes mun-
kának fontos feltétele az éles jó szerszám. 
Metszés előtt élezzük meg a metszőollón-
kat, reszeljük meg a fűrészünket, hogy ne 
roncsoljanak vágás közbe. Szükség esetén 
inkább vegyünk újat, így nem okozunk nagy 
kárt a növényeken.

Szőlőtőke hiányait most pótolhatjuk, lehe-
tőség van döntés és bujtás alkalmazására is.

Szerszámokat, növény védőszereket, vető-
magokat most vásároljuk meg.

Ha ősszel elvetettük a télálló magokat, 
hagymákat, szépen fejlődnek, ezeket most 
kapáljuk meg, gyomokat távolítsuk el.

A kerti munka (ásás, kapálás stb.) függhet a 
talaj állapotától.  

Pincében tárolt növényeinket (burgonya, 
alma, hagyma stb.) rendszeresen ellenőriz-
zük és a beteg egyedeket távolítsuk el a 
tovább fertőzés végett.

Leandereket az ősszel, ha lepermeteztük 
réz és rovarölő permetszerrel, akkor annyi 
vele a dolgunk, hogy ellenőrizzük a talaj 
nedvességét és havonta egyszer locsoljuk 
meg. 

Egyenlőre ennyi, van még időnk megter-
vezni az idei növényeink helyét, nézzünk 
szét milyen magokra lesz szükségünk. 

Ajánlom a következő Weboldalt sok hasz-
nos tanács tárhelye:

h t t p s : / / b i o g a z d a b o l t . h u / b i o k e r t -
magazin/41

Következő összejövetelünk Március 
2-án, hétfőn lesz 18 órakor a szokott 
helyen –Klub Könyvtár-

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az „Egy ház, egy szőlő” akció keretében
a FTE székhelyén (Gödörházy u 60.),
rezisztens szőlőfajták kaphatók.

Körtvélyesi Ibolya
titkár

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Az Ovi -Zsaru program első bábműsorát 
láthatták 2020. január 21-én két csoportban 
a gyerekek. Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi 
és Rendes Rozi kalandját tekinthették meg a 
Hétszínvirág  és a Pillangó csoportos gyerekek. 

Hogyan kell a gyalogos átkelőhelyen 
viselkedni? Mikor szabad átmenni a zebrán? 
Ezekre a fontos kérdésekre kaptak választ a 
mese szereplőinek a segítségével. Az előadás 
után, aki szerette volna elkészíthette Rendőr 
Robit és Rosszcsont Ricsit. 

Jezerniczki Andrea , Bencze Mónika
óvodapedagógusok

Bölcsőde – Óvoda - Iskola Bál

2020. január 25-én nyolcadik alkalommal 
szervezett SZM bált a gyenesdiási iskola, 
óvoda és bölcsőde szülői munkaközössége. 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik a bál sikeréhez jelenlétükkel, munkájuk-
kal, tombola felajánlásukkal, támogatói jegy-
vásárlásukkal hozzájárultak.

Köszönjük azoknak a szülőknek és peda-
gógusoknak, intézményi dolgozóknak a 
munkáját, akik a pénteki és vasárnapi szer-
vező, dekoráló, takarító munkálatokban részt 
vettek! 

Világos Csabáné – Intézményvezető

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Adózóink figyelmébe
Ez évtől kezdődően adószámla kivonat 

évente egy alkalommal kerül kiküldésre, 
mely tartalmazza a mindkét félévi befizetés-
hez 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

http://www.forrasviz.eu
http://forrasviz.eu/32-lepke-tura.1065.nhtml
https://www.pelsokupa.hu/
http://forrasviz.eu/gyalogtura-lepke-15-25-40.27.cshtml
http://forrasviz.eu/gyalogtura-lepke-15-25-40.27.cshtml
https://biogazdabolt.hu/biokert-magazin/41
https://biogazdabolt.hu/biokert-magazin/41
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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.

Síkosság mentesítés. Felhívjuk az ingatlan-
tulajdonosok és az ingatlan használók figyel-
mét, hogy a havat, jeget az ingatlan előtti 
járda vagy gyalogos közlekedésre használt 
területen eltakarítani kötelesek! Továbbá 
felhívjuk a figyelmet a vendéglátó-ipari és 
kereskedelmi egységek, elárusító helyek 
előtti járdaszakasz tisztántartása, hó és síkos-
ság mentesítése, mind a nyitvatartási időben, 
mind azon túl a tulajdonos, használó, üzemel-
tető kötelessége!

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

Madárkarácsony Az előző számban meg-
hirdetett Madárkarácsony akció keretében 

már vihető a napraforgó mag. Az egy kilós 
csomagolt magot a Községháza földszintjén 
(Műszaki osztály, középső ajtó) lehet kérni, 
hetente egy csomagot a gyenesdiási lakosok 
részére.

MIVEL NE ETESSÜNK? Soha ne adjunk 
se az énekesmadaraknak az etetőben, se a vízi-
madaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, péksü-
teményt (popcornt, chipset, és hasonló emberi 
fogyasztásra is csak minimálisan javallott 
táplálékot), mert ez gyakori és nagy mennyi-
ségű fogyasztás esetén káros, sőt, kimondot-
tan veszélyes számukra! Az etetőben napokig, 
hetekig is elfogyasztatlanul maradó kenyérfé-
lék erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulla-
dást, akár a madarak pusztulását okozhatja. 
Elvileg a csak alkalmilag, kis mennyiségben 
és azonnal elfogyasztott (tehát még nem 
erjedt, nem penészes) kenyérfélék fogyasz-
tása, például amit a buszmegálló verebei 
felcsipegetnek, nem ártalmas a madarakra. 
NE ETESSÜK A VÍZIMADARAKAT! A 
tapasztalatok alapján az alapvetően jó szán-
dékú emberek nincsenek tudatában annak, 
hogy a vízimadarak teljesen felesleges ete-
tésének – bármennyire nem szeretnénk is ezt 
hallani – semmi köze a madarak segítésé-
hez. Éppen ellenkezőleg, tömegesen sodorja 
veszélybe, betegíti meg és ítéli pusztulásra az 
állatokat!

Közlekedési problémák.

Sajnos településünkön, több helyen is soro-
zatos közlekedési szabályszegések történnek. 

Ezért felhívjuk a balesetveszélyek elhárítása 
miatt a lakosság figyelmét, hogy a

A lakó pihenő övezetben Lakó-pihenő öve-
zetbe csak a következő járművek hajthatnak 
be (nem teljes felsorolás)

a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat 

szállító személygépkocsi, a személygépkocsi 
kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett 
legnagyobb össztömegű gépkocsi, a beteg-
szállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros 
tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segéd-
motoros kerékpár, állati erővel vont jármű és 
kézikocsi, a kommunális szemét szállítására 
szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást 
végző legfeljebb 3500 kg megengedett leg-
nagyobb össztömegű tehergépkocsi, 

c) az ott lakók és oda költözők költöztetését 
végző tehergépkocsi, 

d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító 

tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
A lakó-pihenő övezetben járművel legfel-

jebb 20 km/óra sebességgel szabad közle-
kedni!

Továbbá a település egész területén a 
sebességhatárok betartására kérjük foko-
zottan figyeljenek.

Egyre nagyobb gondot okoznak 
településünkön az elkóborolt, 

szabadon lévő kutyák.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi. II. törvény kimondja, 
hogy „Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a település belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, 
aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, 
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a 
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, szabálysértést követ el.” A szabály-
sértési bírság legalacsonyabb összege ötezer 
forint, legmagasabb összege százötvenezer 
forint. 

Kérünk minden kutyatartót, hogy a megfe-
lelő tartásmódra fokozottan figyeljen, illetve 
a kutyákat a kötelező csippelésen túl nyak-
örvvel, illetve bilétával (cím, telefon) is lás-
sanak el. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki közterü-
letre reklám-, illetve hirdetőtáblát helye-
zett ki, legkésőbb 2020. február 28.-ig kérje 
meg a közterület foglalási engedélyt az 
Önkormányzat Műszaki osztályán (Község-
háza, földszint).

Aki az engedélyt nem kéri meg, annak a 
kihelyezett reklám-, vagy hirdetőtábláját az 
Önkormányzat leszereli és elszállítja, mely-
nek költsége a hirdetőtábla tulajdonosát ter-
heli! A leszerelt reklám-, vagy hirdetőtáblákat 
a költségek megfizetése és a közterület fog-
lalási engedély megkérése után a tulajdonos 
visszakapja.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Gallyazás

Kérjük Önöket, hogy saját ingatlanukon 
gondoskodjanak az áthaladó villamos légve-
zetékek biztonsági övezetén belül található 
növényzet eltávolításáról úgy, hogy a vezeté-
keket  2,0 m-en   belül a növényzet semmilyen 
irányból ne közelítse meg és ezt a továbbiak-
ban fenntartani szíveskedjenek.

A növényzeten történő beavatkozásra üzem-
biztonság, élet- és vagyonbiztonság, veszé-
lyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek 
megelőzése érdekében van szükség.

A munka biztonságos elvégzéséhez szük-
ség esetén gondoskodunk az érintett vezeték 
térítésmentes feszültségmentesítéséről és 
segítséget nyújtunk a gallyazási munka elvég-
zéséhez.

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szükséges 
feszültségmentesítés elmaradása miatt bekö-
vetkezett balesetekért, károkért felelősséget 
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és 
a VILKOR Kft. sem vállal.

A villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. 
§ (3) bekezdése, 137. § -a, illetve a villamos 
művek, valamint a termelői, magán, és köz-
vetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 
2/2013. (I. 22.) rendelet szerint a biztonsági 

övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait 
vagy a teljes növényzetet az Ingatlantulajdo-
nosnak/kezelőnek – mint egyben a növényzet 
tulajdonosának – kell rendszeresen megfe-
lelően gondoznia, hogy azok a vezeték biz-
tonsági övezetének határát, ne közelíthessék 
meg, ne akadályozza vagy veszélyeztesse a 
hálózat rendeltetésszerű működését.

Amennyiben az Ingatlantulajdonos ezen 
felhívásra nem jelenti be a VILKOR Kft. 
elérhetőségén, hogy a biztonsági övezet tisz-
tántartását elvégzi, vagy a bejelentést is elmu-

lasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, 
úgy azt a Vilkor Kft. 2020.02.10-től kezdő-
dően elvégzi, melynek során kertészeti, esz-
tétikai szempontokat nem vesz figyelembe. 
A munka során keletkezett gallyak a tulajdo-
nost/kezelőt illetik meg. A szükséges munka 
elvégzését a fenti rendelet szerint az ingatlan-
tulajdonos/kezelő tűrni köteles.

Együttműködésüket köszönjük.  
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

megbízásából a VILKOR Kft.
Tel.: 82/571-190 Fax: 82/471-410

TERMINE UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Jeder ist herzlich willkommen.

WICHTIG:  Einladung zum 
Einwohnerforum

Für die Anwohner und 
Grundstückseigentümer der Erdősor utca 
und Pilikáni köz findet am Donnerstag, den 
5. März 2020 um 17.00 Uhr im großen 
Saal des Gemeindehauses ein öffentliches 
Forum zur Trinkwasserversorgung des 
Gebietes statt. Es ist wichtig, dass alle 
betroffenen Anwohner teilnehmen!

Samstag, 22. Februar um 18.30 Uhr: 
Faschings-Tanz vom Feinsten

Musik, gute Laune und gemeinsam 
tanzen mit Táncház in der Schul-Aula. 
Eine tolle Karnevalsatmosphäre erwartet 
Sie!

Wir freuen uns auf Kleine und Große, 
Anfänger und Fortgeschrittene in Kostüm 
und Maske.

Eintritt frei! Essen und Getränke bringt 
sich bitte jeder selbst mit.

Dienstag, 25. Februar um 18.00Uhr: 
Fastnachts-Krapfenparty im großen Saal 
des Gemeindehauses ....  als Abschluss der 
Karnevalszeit. Dies ist der letzte Abend der 
närrischen Tage vor dem Beginn der Fasten-
zeit, an dem Jung und Alt ausgiebig zusam-
men essen, trinken und feiern können. Mit 
guter Laune, Musik, Gesang, gutem Wein, 
leckeren hausgemachten Krapfen und 
einem bunten Programm wollen wir den 
Winter vertreiben. Die obligatorische Tom-
bola ist natürlich ein Muss bei dieser Feier.

Krapfen, Speisen, Snacks und Getränke 
sollen die Teilnehmer bitte selber mit-
bringen! Krapfenkönigin und Weinkönig 
werden gekrönt! Wer im Kostüm erscheint, 
wird belohnt!

Montag, 9. März um 18 Uhr:  Einladung 
zum Frauentag

Auch in diesem Jahr wird zu Ehren der 
Gyenesdiáser Damen eine kleine Feier 
im großen Saal unseres Gemeindehauses 
stattfinden. Sie sind dazu herzlich eingeladen. 
Begrüßung und Ansprache durch unseren 
Bürgermeister, Herrn Lajos Gál. Interessierte 
Herren sind ebenfalls herzlich eingeladen.

Sonntag, 15. März: Nationaler Feiertag
Alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe 

sind geschlossen. Restaurants haben geöffnet.
Freitag, 27. März um 17.00 Uhr:  Tag der 

Pflanzenveredelung
Ein Fruchtbarkeitsritual zu Ehren der 

Jungfrau Maria wird wieder zum Leben 
erweckt. Im Gemeindehaus werden Zweige 
verschiedener Weinreben und Obstbäume 
zur Vermehrung und zum Erhalt der Sorten 
zusammengefügt. Nach altem Brauch 
werden die Äste geimpft (gepfropft), um 
die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Die einfachste 

TUDÓSÍTÁS A 
KÉPVISELŐTESTÜLET 

ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-

nak képviselő-testülete 2020. január 28-án 
tartotta idei első soros ülését. 

Az első napirendi pontban az Önkormány-
zat 2020. évi költségvetése első olvasatban 
került megtárgyalásra. A tervezet a tárgyév 
bevételeit és kiadásait a testület által vállalt 
kötelezettségek és feladatok ismeretében 
került összeállításra.  

A költségvetés tervezete az Önkormányzat 
lehetőségeit és a települési igényeket össze-
hangolva készült, figyelembe véve a kiemelt 
feladatokat, a kötelező felvállalásokat, a 
működtetés kiadási igényeit, valamint a lehet-
séges költségcsökkentő tényezőket.

Minden intézményt és önkormányzati fel-
adatot áttekintve a költségvetés bevételi és 
kiadási oldala 8.275.481 Ft összegű többle-
tet mutat. Biztosított a takarékos, átlátható 
és biztonságos működtetés, a szociálisan 
rászorultak támogatása, az elindított beruhá-
zások folytatása, megvalósítása, a pályázati 
lehetőségek kiaknázása, illetve a tudatos 
település-üzemeltetés, -fejlesztés. Várható 
bevételeinket és kiadásainkat összevetve 
megállapítható, hogy a tervezet szerint a 

kiadási oldalon 1.511.546.098 Ft, a bevételi 
oldalon pedig 1.519.821.579 Ft végösszeg 
szerepel. Tehát költségvetési tervezetben a 
bevételek összege meghaladja kiadásokét. 
A 2020. évi végleges költségvetés a március 
24-én tartandó ülésen kerül megtárgyalásra. 

A második napirend keretében a Kárpáti 
korzó feletti közút kialakítását tárgyalta a 
képviselő-testület és úgy határozott, hogy a 
hatályos szabályozási terv alapján tervezett 
út kialakítása céljából vételi ajánlatot tesz a 
Gyenesdiás 748/1, 749/1, 750/1, 752/2,753/2, 
754/1 és 755/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdono-
sai részére. Meghatalmazta a polgármestert a 
fenti ingatlanokra vonatkozó ingatlanforgalmi 
szakértő felkérésére, majd az ingatlanforgalmi 
szakértés alapján a vételár meghatározására.

A harmadik napirendi pontban a képvi-
selő-testület a LEADER helyi forrásból, helyi 
értékekre alapuló térségi együttműködések 
turisztikai célú fejlesztése felhívás alapján, 
a 2020. évi Festetics Vágta megszervezése 
című pályázat benyújtásának támogatásáról 
döntött (6.206.350.- Ft vissza nem térítendő 
támogatás). 

A negyedik napirendi pontban az Óvoda 
és Bölcsőde nyári szünetét hagyta jóvá a 
képviselő-testület az alábbiak szerint: 

Bölcsőde: július 27-től augusztus 14-ig,
Óvoda: augusztus 3-tól augusztus 24-ig.

A zárva tartás időtartama alatt ügyeletet kell 
tartani. 

Az ötödik napirendi pontban Vértesal-
jai László képviselő beadványát tárgyalta a 
képviselő-testület. A testület 17/2019. számú 
önkormányzati rendeletével képviselői tisz-
teletdíjak megállapításáról döntött, 2020. 
január 1-jei hatállyal. Vértesaljai László írás-
ban jelezte, hogy képviselői tiszteletdíjáról 
lemond, azt nem kívánja felvenni. A képvi-
selő-testület a nyilatkozatot tudomásul vette. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-tes-
tület a Varsáshegyi utcában, vállalkozó által 
kiépített 3 db tűzcsap költségének átvállalá-
sáról döntött. 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2020. február 24-én (hétfő) 18:00 órai kez-
dettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségek

2.) Az Önkormányzat 2020. évi költségveté-
sének elfogadása

3.) Beszámoló a 2019. évi adóztatási gya-
korlatról

4.) 2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
5.) Polgárőr Egyesület tájékoztatója 
6.) Polgármester szabadság ütemtervének 

jóváhagyása
A képviselő-testületi ülések továbbra is 

nyilvánosak!
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Methode ist das Pfropfen hinter der Rinde. 
Dabei wird ein geeigneter Zweig in den ab- 
und eingeschnittenen Ast gesteckt.

Vorführung der Impftechniken. Dabei 
werden lokale und ältere Sorten der 
Obstbäume und Rebsorten bevorzugt. 
Fachmännische Anleitung für den 
Laien. (Bitte eigenen Pfropfreisig sowie 
aufnehmende Äste und ein scharfes Messer 
mitbringen.)

Samenbörse mit dem Gyenesdiáser Kreis 
der Gartenfreunde unter professioneller 
Leitung. Besucher können Saatgut erwerben 
oder tauschen. Im Gartenfreunde-Kreis 
besteht das Angebot hauptsächlich aus 
Samen von Parpika, Tomaten, Gewürzen 
und Kräutern.

Ungarischer Wanderer-Club in Gyenes-
diás

Wir haben unsere diesjährigen 
Ausflugsrouten gewählt: Am Weltwassertag 
(22. März) geht unsere Reise nach Buda-
pest, wo wir viele schöne Plätze und 
Sehenswürdigkeiten besuchen werden. Im 
April ist Vasvár-Körmend-Ikervár unser 
Ziel. Im Mai erwarten uns Szeged-Makó-
Ópusztaszer (2 Tage), im Juni Szekszárd 
und das Gemenc Arboretum. Nach der 
Sommerpause im September besuchen wir 
die schöne österreichische Hauptstadt Wien 
und Anfang Oktober Mosonmagyaróvár. 
Vom 23. bis 24. Oktober geht es nach 

Szerencs und Košice. Dann begrüßt das 
Adventfest in Bratislava die Mitglieder des 
ungarischen Wanderer-Clubs.

Die Anmeldung zu den Ausflügen erfolgt 
wie im vergangenen Jahr nur persönlich 
und gegen Zahlung der Teilnahmegebühr! 
Am Montag, dem 2. März, können Sie von 
9-12 Uhr den Budapest-Ausflug reservieren 
und auch schon einen Vorschuss für den 
Ausflug Szeged-Makó-Ópusztaszer zahlen. 
Natürlich in Gyenesdiás in der Attila-
József-Klub-Bibliothek!

Gemeindenachrichten
Schneeschippen und Streupflicht: Wenn 

bei winterlichen Wetterverhältnissen Schnee 
fällt und die Wege und Straßen rutschig 
werden, müssen Grundstückseigentümer/-
nutzer (Mieter, Restaurants und Geschäfte) 
rund um die Uhr dafür sorgen, dass die 
Gehwege an ihrem Grundstück schnee- und 
eisfrei sind. Für Restaurants und Geschäfte 
gilt das sowohl während als auch vor und 
nach den Öffnungszeiten. 

Störungsmeldung für öffentliche 
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der 
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie 
ihn bitte im Internet: https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes

Vogelweihnacht: Wie in der vorigen 
Ausgabe angekündigt, können die 
Einwohner von Gyenesdiás für die 
Fütterung unserer einheimischen Vögel 

Sonnenblumenkerne in kleinen Säckchen 
im EG des Bürgermeisteramtes (Technische 
Abteilung, mittlere Tür) abholen, und zwar 
eine kg-Packung pro Woche.

Reklametafeln: Bitte beachten Sie, dass 
jeder, der Plakate oder eine Plakatwand 
auf öffentlichem Raum aufgestellt hat 
oder aufstellen möchte, bis spätestens 28. 
Februar 2020 bei der Technischen Abteilung 
der Gemeinde (Rathaus, Erdgeschoss) eine 
Reservierung dafür beantragen muss.

E.ON
Wir bitten Sie, die Zweige und Äste 

innerhalb des Sicherheitsabstandes 
der elektrischen Freileitungen auf 
Ihrem Grundstück zu entfernen. Der 
Sicherheitsabstand beträgt 2,0 m. Die 
Vegetation darf aus keiner Richtung näher 
an die Freileitungen heranwachsen.

Eingriffe in die Vegetation sind 
erforderlich, um die Sicherheit von Betrieb, 
Leben und Eigentum zu gewährleisten, 
gefährliche Situationen zu vermeiden 
und Stromausfälle zu verhindern. Um 
die Arbeiten sicher ausführen zu können, 
unterstützen wir Sie gerne.

Bitte beachten Sie, dass E.ON und 
VILKOR Kft. (Bau und Wartung von 
Elektrizitäts-Versorgungsanlagen) nicht 
für Unfälle oder Schäden haften, die auf 
den Ausfall der erforderlichen Leitungen 
zurückzuführen sind.

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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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

A Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábel-
televízió Nonprofit Közhasznú Kft. tájé-
koztatója.

2019 júniusában úgy terveztük, hogy 
a kábeltévé hálózatunkon szeptembertől 
már az i-TV Digitális Zrt. szolgáltatásait 
tudjuk kínálni előfizetőinknek. Sajnos 
ennek megvalósítását egy GVH eljárás 
miatt határozatlan időre fel kellett füg-
gesztenünk.

Hamarosan beköszönt az új nyár és 
szeretnénk azt felkészülten várni. Ezért 
a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábel-
televízió Kft. vezetősége úgy döntött, 
hogy a szükséges fejlesztéseket és csa-
torna bővítéseket önerőből végzi el. 
Ezáltal magasabb internet sávszéles-
ségű csomagokat is biztosítani tudunk 
az átalakított hálózaton.

A tv előfizetőkre nézve 2020. március 
16-tól ez a következő változásokkal 
jár:

Az analóg vételi móddal sugárzott 
műsorcsatornák elérhetősége megszű-
nik,

kizárólag digitális adás lesz elérhető a 
hálózaton

megszűnik a szociális csomag
az ALAP csomag 41 csatornát, míg
a BŐVÍTETT csomag 81 csatornát tar-

talmaz majd

Aki korszerű, beépített digitális jelát-
alakítós, úgynevezett DVB-C tuneres 
TV készülékkel rendelkezik (a „lapos” 
TV-k döntő többsége ilyen), annak az 
analóg csatornák kivezetése nem jár vál-
toztatásokkal. Annak, akinek hagyomá-

nyos, analóg rendszerű készüléke van, 
jelátalakítót, más néven beltéri egységet 
szükséges alkalmaznia. A beltéri egy-
ségeket a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás 
Kábeltelevízió Kft. biztosítja. Az első 
tévéhez szükségeset díjmentesen.

A szerződéses jogviszonyban beálló 
változásokról és az átszerelésről a Szol-
gáltató levélben értesíti minden előfize-
tőjét.

További információért forduljon biza-
lommal a Szolgáltató ügyfélszolgálatá-
hoz:

Telefon: 83 348 900
Keszthely, Rákóczi tér 20. – (Keszt-

hely Pláza)
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8:00-16:30

HÁLÓZAT KORSZERŰSÍTÉS MIATT VÁLTOZIK 
A KÁBELTÉVÉ MŰSORKÍNÁLATA!
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Magyar Kultúra Napja 
Gyenesdiáson, 
január 22-én

Délután Gál Lajos polgár-
mester és Hársfalvi György 
művelődési ház igazgató fel-
avatta a Balaton utca-Avar 
vezér utca sarkán elhelye-
zett Avar vezér szobrot, Túri 
Török Tibor alkotását.

Az esti ünnepségen, a 
Községházán Bognár István 
mondta el Jánosy István 
Dunántúl című versét, majd 
Gál Lajos polgármester mél-
tatta a Magyar Kultúra jelen-
tőségét, egyben megnyitotta 
a „Gyenesdiás az elmúlt 
évben” c. fotókiállítást. Ezt 
követően került sor Gyenes-
diás Nagyközség Monográ-
fia VIII. kötete, Az avarok 
Gyenesdiás környékén c. 
könyv bemutatójára. Ezt maga a szerző, 
Dr. Müller Róbert kandidátus, az MTA dok-
tora, a Balatoni Múzeum nyugalmazott igaz-
gatója, a gyenesdiási avar temető régészeti 
feltárásait - jelentős részben - irányító, végző 
régész tette meg. Az est végén lehetett dedi-

káltatni az e napon kedvezményesen megvá-
sárolható kötetet.

A 164 oldalas, sok képpel és ábrával illuszt-
rál, német nyelvű összefoglalóval rendelkező 
kötet 2.500 Ft-ért a Művelődési házban kap-
ható.

Január 19-én emlékezett meg településünk az I. és a II. Világháborúban hősi halált halt katonáiról, háborús hőseiről.
A hősök emlékére mondott szentmise után ünnepi beszédében Hársfalvi György emlékezett a két világháborúban harcoló

magyar katonákra, majd az emlékműnél a Gyenesdiási Huszárbandérium díszelgése mellett helyezték el koszorúikat a hozzátartozók.
Köszönjük a Dalárda és Hársfalvi György közreműködését.

Újszövetség Maraton 
2020. március 28-29.

Az idén  lesz  hatodszorra a Községházán az 
e címen hirdetett

ökumenikus bibliaolvasó maraton.
A felolvasást mindannyiunk lelki egészsé-

gért ajánljuk fel.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

2020. március 28-án 13 órától 29-én 10 
óráig (szombat-vasárnap) a gyenesdiási 
Községházán. Az Újszövetséget  5 perces 
szakaszokra bontottuk, melyekből egyet, 
vagy többet arra vállalkozók felolvashatnak, 
a Művelődési Házunkban (JAMK) 
egyeztetettek szerint. A felolvasáshoz az 

új fordítású Szentírást használjuk, ami 
megtalálható a www.szentiras.hu oldalon is.

A bibliaolvasás helyszíne a Községháza 
nagyterme, kezdete szombat 13 óra, befeje-
zése vasárnap 9 óra 45 körül a gyenesi - Szent 
Ilona kápolna – mise kezdete előtt.

Információ, jelentkezés, időpontkérés a 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtárban 
(Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. tel: 314-507,  
06/30/342-39-34, email: harsfalvi.gyorgyne@
gmail.com)

Az intézményünk facebook oldalán, az erről 
szóló posztra kattintva megjelenik a táblá-
zat, melyben – naponta frissítve – olvasható, 
illetve nyomon követhető a felolvasók, illetve 
a foglalt időpontok alakulása.

E felhívással megszólítjuk a környékbeli 
települések lakóit is, Őket is és természetesen 
a Gyenesdiásiakat is szívesen várjuk.

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Római Katolikus Egyházközség Gyenesdiás

http://szentiras.hu
mailto:harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
mailto:harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

Nyitva: H-P: 9-17 ebédidő: 12-14., Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2020.02.13-tól 03.15-ig.

INGYENES 
SZEMVIZSGÁLAT!

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.

KÉRJEN EGY KEDVEZŐ 
AJÁNLATOT!

Coca Cola termékek 1,75 l-es  359 Ft/db 205 Ft/l
1 kg-os tüskeszentpéteri liszt 149 Ft/kg

Frissen fejt teljes értékű házi tej, magyar tarka tehenektől     
159 Ft/l

Komáromy Pékség: naponta 3x frissen a polcra. 
Vadkovászos kenyér - csúcsminőség a kenyerek között.

Zöldség-gyümölcs teljes hazai és import választék
Trafikban: minőségi folyóborok, nagyon jó ár-érték arányban.

Dohány és kiegészítők széles vertikuma.
TÉLI NYITVA TARTÁS

2019.10.05-től, szombaton 6.00 órától, 14 óráig tartunk nyitva! 
H-P: 6-19; SZ: 6-14; V: 6-12 
Érvényes: 2020.02.14-03.14.

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó, víz-gáz 
és központi fűtés szerelési munkák.

Tel: 06 30/637 6697
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