
Gyenesdiáson a koronavírus járvány 
időszakában is a legfontosabbak a közös-
ségeink. Mindközül, pedig a legérté-
kesebbek a HÖLGYEK. Közeledik a 
NŐNAP, de tudom, hogy személyesen 
valószínűleg nem találkozhatok Önök-
kel, hogy átadjam jómagam és telepü-
lésünk vezetésének jókívánságait. Ezért 
engedjék meg, hogy néhány leírt gondo-
lattal tisztelegjek Önök előtt a következő 
hetekben, egészen a nemzetközi nőnapig.

Oly sok mindenért lehetne még köszö-
netet mondani akkor, amikor az év egy 
jeles napját a nőknek szenteljük. Én 
magam is, hölgyekkel vagyok körülvéve 
a családomban, hiszen elsőként fele-
ségemnek mondhatnék igazán köszö-
netet, a sok-sok türelemért, beletörődésért. 
De édesanyám és a nagylányaim is, meg-
örvendeztetik gyakran a szívemet, habár 
a leányzókat már csak jórészt hétvégente 
láthatom. A mindennapi munkámban és így 
a munkahelyemen egyaránt, a türelem, a 
segítőkészség, a pontosság, a kedvesség, a 
megértés és a támogatás az, amit szeretnék a 
kolléga-hölgyeknek elsősorban megköszönni.

Kedves Gyenesdiási Hölgyek!
Kis közösségünk nevében büszkén elmond-

hatom, hogy szerencsés módon több olyan 
civil szervezetünk van, akik szinte csak höl-
gyekből állnak, és most köszönthetjük őket is, 
hiszen idén 28 éves a Gyenesdiási Népdalkör 
és Kórus, valamint  58 éves a Gyenesdiási 
Nőklub. Mindkét csapat már jó ideje szorgal-
masan és csendesen teszi a dolgát, odafigyel 
a civil összetartásra, a jó közösség megtar-
tására, a hagyományok ápolására, amelyek 
alapja, mindig a NŐ. De itt köszöntöm a többi 
hölgyeket, nőket, asszonyokat tömörítő társa-
dalmi és önkormányzati szervezeteket is, akik 
mind a kultúra, a sport, a turisztika és termé-
szetjárás területén is kiváló és értékes eredmé-
nyeket hoznak Gyenesdiásnak.

Településünk egyetlen intézménye sem 
lehet meg hölgyek nélkül. Legyen az a szo-
ciális gondozás, az egészségügy, a gyermek-

gondozás, az oktatás, a művelődés vagy a 
községgazdálkodás területe, ahol is mindenütt 
szép számmal dolgoznak értünk a hölgyek.

Köszönet nekik azért, hogy munkájukat 
kimagasló tehetséggel, szorgalommal és elhi-
vatottsággal látják el, hiszen tudjuk, hogy este 
kezdődik otthon az újabb műszak, amikor a 
család motorjaként helyt kell majd állniuk. 

Éppen ezért megérdemli minden egyes nő, 
hogy ebben a rendkívül nehéz járványügyi 
helyzetben, a bezártságban, az elszigeteltség-
ben, a nélkülözésekben a március 8-i hivatalos 
nőnaphoz közeledve ünnepeljük őket, tiszte-
legjünk előttük és fejet hajtsunk a sok-sok fára-
dozásért. De – tisztelt férfitársaim – fontos, 
hogy az év minden napján bizonyítanunk 
kell számukra, hogy megbecsüljük Őket, 
tiszteljük Őket és a szívünkben élnek, egyben 
tiszta szívvel szeretjük Őket. A járványhely-
zet elmúltával a közösségeink megújulásában 
is óriási szerep jut majd a hölgyeknek, melyet 
már előre is tisztelettel köszönök, hiszen 
tudom, hogy a jövőben is Önök lesznek ezen 
közösségek motorjai, mozgatórugói!

Kedves gyenesdiási nők, lányok, 
asszonyok!

Nőnap jeles napjához közeledve kívánom, 
hogy valamennyi nő élete megérdemelten 
legyen kiegyensúlyozott és boldog, hogy még 

sokkal több tiszteletet és megbecsülést 
kapjanak családjaikban és a társadalom-
tól. Éljenek harmóniában önmagukkal és 
másokkal, életkortól függetlenül, egész-
séges önbecsüléssel, félelem nélkül, 
valódi énjük, kreativitásuk megvalósítá-
sával a mai világban.

Köszönjük, hogy vannak nekünk, 
köszönjük, hogy mellettünk állnak 
jóban, rosszban, az élet oly sok 
területén!

Ugyanúgy ma, mint ahogy régen is, a 
polgári felvilágosodás hajnalán, ahogy 
talán igazon, szépen és ízesen Széchenyi 
István: Hitel című művéből olvashatjuk:

„Fogadjátok Hazám érdemes Leányai! 
Tiszteletem és szeretetem jeléül ezen kis 

munkám ajánlását. ... mert annyi Nemes és 
Szép, ami az emberiséget felemeli, a Ti Neme-
tek műve. 

Ti viszitek karjaitokon életbe a kisded 
nevendéket, s jó Polgárrá Ti nevelitek; a Ti 
nemes tekintetetekbül szí a férfi lelki erőt s 
elszánt bátorságot. 

S ha léte alkonyodik a Haza ügyében, Ti 
fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok a 
polgári Erény s nemzeti egység védangyali, 
mely Nélkületek higgyétek, soha ki nem fejlik, 
vagy nem sokára elhervad, mert Ti vontok 
minden körül bájt, s életet.

Ti emelitek egekbe a port, s halhatatlan-
ságra a halandót. Üdvözlet és hála Nektek!” 

Kedves gyenesdiási Hölgyek! Richard 
Wagner soraival búcsúzom, aki írja egy 
helyütt:

 „Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, 
minden feltétel nélkül fogadják magukba a 
dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák 
át azokat.”

Isten éltesse valamennyi gyenesdiási 
hölgyet! Tisztelettel kívánok az újság hasáb-
jain minden települési férfitársam nevében 
sok boldogságot, örömet, szeretetet és jó 
egészséget!

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Sokszor kérdezik tőlünk, mit is csinálunk 
a téli hónapokban, most meg pláne, hiszen 
korlátozások miatt nincsenek turisták. Az 
év ezen időszaka a tervezésről, projektek 
előkészítéséről, a vendégek fogadására való 
felkészülésről szól, legyen szó termékfej-
lesztésről, marketingről, adminisztrációs 
feladatokról. Összegyűjtöttük a január leg-
fontosabb történéseit a teljesség igénye 
nélkül.

EGYESÜLETI, szervezeti feladataink
Összeállítottuk idei feladattervünket.
Felmérést végeztünk tagjaink körében a 

jelenlegi helyzetről, a jövőképről, a fejlesz-
tésekről, árak, adatok frissítéséről.

Folyamatosan tájékoztatjuk a tagságot; 
januárban Kisokossal, hírlevelekben és tagi 
Facebook csoportunkban segítettük az újabb 
jogszabályi változásoknak való megfelelést 

(ld. digitális okmányolvasó, készpénzt helyet-
tesítő fizetési lehetőség biztosítása, NTAK 
adatszolgáltatás, IFA stb.)

Kisfaludy szálláshely fejlesztés kapcsán 
érkezett szállásadói kérdésekre válaszoltunk. 

Települési tájékoztató anyagok létrehozása 
során fordítási, korrektúrázási, táblaszerkesz-
tési feladatokba segítettünk be.

TERMÉK-, ill. KÍNÁLATFEJLESZTÉS
A tavaszi és őszi időszak vonzóbbá tételé-

hez, a nyári programkínálat továbbfejleszté-
séhez folytatjuk az aktív turizmus erősítését. 

Legkeresettebb gyalogtúránkhoz, a családi 
útvonalhoz elkészült a foglalkoztató füzet 
és térkép, nyomdakész.

GyenEScape 2.0 kalandjátékunk – A kin-
cset rejtő varázserdő munkálatai szépen 
haladnak, lassan tesztelési fázisba kerül. 
Ezúttal a kisebb gyermekeket, illetve a gyer-
mekes családokat célozzuk meg, hogy közös 
kalanddal fedezhessék fel a környék termé-
szeti értékeit.

MARKETING feladatok
Új projektként gasztroajánló leporel-

lót készítünk vendéglátós partnereinkkel, 
segítve ezzel a vendégek tájékozódását, 
illetve támogatva vele a Gastro Cardot is. 
A kiadvány kapcsán megkerestünk minden 
gyenesdiási vendéglátóegységet megjelenési 
lehetőséggel, ezzel együtt felhívva az egye-
sületi tagság előnyeire is a figyelmet. 

Rendezvények, garantált programok 
dátumait koordináljuk, a begyűjtött infor-
mációkat folyamatosan feldolgozzuk webes 
felületeinken is, idei rendezvényajánló kiad-
ványunk előkészületein dolgozunk.

Online felületeinket folyamatosan aktu-
alizáljuk (új cikkek, frissített tartalmak, 
mint pl. Diási vízimalom, fejlesztések Gye-
nesdiáson, rendezvények 2021-ben stb.)

Gyenesdiás Facebook oldalán válto-
zatlanul nagyon aktív a jelenlétünk, ill. 
Instagram oldalunk is egyre nagyobb sze-
repet kap.

Sajtó felé 3 anyagot küldtünk (legutóbbi 
a 2021. évi gyenesdiási fejlesztésekről), 
melyek nyomán ezúttal is számtalan cikk 
jelent meg, rádióriportok készültek Gye-
nesdiásról.

Egyeztetés, szervezés alatt „Gyenesdiás, 
ahol a Hősök nyaralnak” munkacímet 
viselő akciónk.

INFORMÁCIÓ szolgáltatás, Tourin-
form iroda

Elmondható, hogy a nyári ajánlatkérések 
már szépen elindultak. Irodánkat az elmúlt 
hetekben elsősorban tagjaink, partnereink 
keresték fel.

MTÜ felé Tourinformos határidős felada-
tainkat ellátjuk (statisztika, NETA, adatbe-
kérések).

Kérdőívek, készülő térségi, régiós tanul-
mányokhoz adatszolgáltatás.

Irodánk festése januárban megtörtént, 
selejtezéssel, rendrakással, nagytakarítással 
egybekötve.

Valahogy így néz ki nálunk egy eseményte-
lennek vélt időszak ;-)

Amennyiben kérdése, észrevétele, javas-
lata lenne, keressen bennünket a Tourinform 
irodában!

A Tourinform Gyenesdiás csapata

A JÓZSEF ATTILA 
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS 

KÖNYVTÁR HÍREI

Tisztelt Lakosság!

Sajnos, legutóbbi jelentkezésünk óta nem 
sokban javult a világban a járványügyi hely-
zet. Mi azonban továbbra is reménykedünk, 
tervezünk, előkészítünk, egyeztetünk, hogy 
bármikor a Tisztelt Nagyérdemű, azaz Önök 
elé léphessünk programjainkkal, újraindít-
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hassuk közösségeinket, és újakat is életre hív-
hassunk. A József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár Facebbok oldalán, újonnan létreho-
zott Instagram profilján, valamint felélesztett 
Youtube-csatornáján továbbra is sokszínű tar-
talmakkal próbáljuk – valamennyire – pótolni 
a valós kultúrmisszió, a tényleges szórakoztatás 
és az igazi közösségek hiányát. Tervben vannak 
– egyebek mellett – Film- és Zeneajánló videó 
sorozatunk következő darabjai is.

A minap egy mókás élő facebook bejelentke-
zés formájában online fánkversenyünk nye-
reménysorsolását tartottuk, tekintve, hogy a 
húshagyó keddi fánkparti is a pandémia áldo-
zata lett. (Bár, ez legyen a legnagyobb bajunk.) 
A február hátralévő része és a március hónap 
még szinte biztosan fizikai jelenléttel járó 
programok és szakköri összejövetelek nélkül 
fog eltelni. Jó eséllyel még az áprilisi terve-

ink is hasonlóan kútba estek/esnek, bár utóbbi 
hónapra már óvatosan tervezünk eseménye-
ket. (A facebook oldalunkon meghirdetett 
Hobo est elmaradása esetére már egyeztetve 
van egy későbbi időpont Művész Úr menedzs-
mentjével!) Márciusban a Nőnapot, s vele 
a Gyenesdiási Hölgyeket még rendhagyó 
módon egy – az online térbe száműzött – 
meglepetéssel ünnepeljük. Az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc hősei előtt – a 
háborús megemlékezéshez hasonlóan – csak 
egy jelképes főhajtással tisztelgünk 12-én. A 
tervezett Újszövetség Maratont – a tavalyi-
hoz hasonlóan – idén sem tudjuk megtartani, 
mint ahogy a húsvéti készülődésünket sem.

Remélem, hogy a következő virtuális talál-
kozásunk alkalmával már valós rendezvé-
nyek konkrét időpontjairól és részleteiről 
írhatok Önöknek. Olyanokról, amelyek, kéz-

zelfogható élményekkel szolgálnak majd! 
Ennek reményében kérem Önöket, hogy 
szíveskedjenek figyelni intézményünk, a 
József Attila Művelődési Ház és Könyv-
tár Facebook oldalát, követni Instagram 
oldalunkat. Aki még nem kedveli Facebook 
oldalunkat (https://www.facebook.com/
gyenesdiaskultura), és nem iratkozott fel 
Youtube-csatornánkra (egy kattintás a felirat-
kozás gombra itt: https://www.youtube.com/
channel/UCrMfPClpEq6LRKvp1uHevBA), 
ne habozzon ezt megtenni, ugyanis rendez-
vényeinkről, kezdeményezéseinkről továbbra 
is naprakész információkkal, izgalmas tartal-
makkal látjuk el Önöket!

Következő találkozásunkig a JAMK dolgo-
zói nevében barátsággal üdvözlöm Önöket:

Szabó Zsolt Szilveszter

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a Gyenesdiás, 
Dornyai Béla utcában épülő 4G frekvenciás 
mobiltelefon adótoronnyal kapcsolatban 
felmerült lakossági aggályok nyomán az 
alábbi közleményt adja.

Az utóbbi években sajnos megsokasodtak 
a Felgyenes településrészt érintő és onnan 
érkező, a mobilhálózat nem megfelelő minő-
sége miatti ügyfélpanaszok, ezért a Magyar 
Telekom és a Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság közötti hatósági szerződésben tett 
vállalások alapján, azok teljesítése érdeké-
ben újabb bázisállomás építése mellett dön-
tött. (Hasonló antennák a Libás utca mentén, 
a Malom utcában és a Kossuth L. utcában is 
találhatók.)

Hosszas előkészület és egyeztetés után 
2020. január 16-án Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata és a Magyar Telekom Nyrt. 
között megállapodás jött létre a nevezett 
bázisállomás elhelyezésére vonatkozóan. Az 
együttműködésről az Önkormányzat saját 
honlapján, valamint a Gyenesdiási Híradó 
2020. májusi és júniusi számában is tájé-
koztatta a lakosságot. 

Az önkormányzat igyekezett a lakott részek-
től távolabb tetetni a tornyot, hiszen a szolgál-
tató első javaslata a Csokonai, Lőtéri, Iskola 
utcák környezetében lett volna. Az antenna 
oszlop fasorban történő elhelyezésével vált 
lehetővé, hogy egy oszloppal érje el a szol-
gáltató a szükséges lefedettséget. Távolabb 
megépítve azonban még egy másik torony 
is indokolt lett volna a sűrűn lakott részek 
között, melyhez az önkormányzat nem 
járult hozzá. Optimálissá vált a fasorban a 

Természet Háza előtt a jegenye nyarak után 
egy pontot kimérni, kijelölni és jóváhagyni, 
hiszen a monolit magassága és a házaktól vett 
távolság így minimális kockázattal és tájrom-
bolással rendezni látszott a problémát.

Az építési engedély 2020. július 13-án 
vált jogerőssé és véglegessé. A bázisállomás 
kapacitásbővítési céllal épült, annak érde-
kében, hogy a lakosságot az új bázisállomás 
1,5-2 km-es sugarú körzetében a jelenleginél 
jobb minőségű mobil szolgáltatással lehessen 
kiszolgálni a 2G és 4G hálózaton. 

A lakosság körében oly sokszor kétségek-
kel fogadott „mobil-tornyok” egészségügyi 
hátterére vonatkozóan a Telekom Zrt alábbi 
szakvélemény állásfoglalását tesszük közzé:

„A bázisállomások kisteljesítményű adó-
vevő berendezések, adási teljesítményük 
néhányszor tíz Watt, szemben az URH rádió 
és TV adók több százezer Watt teljesítmé-
nyével. Az antennák a sugárzást irányítottan 
bocsátják ki, függőleges nyílásszögük 9-15°, 
tehát az autók fényszóróihoz hasonlatosan 
sugároznak, a sugárzás intenzitása a távolság-
gal négyzetes arányban csökken.

A rádiófrekvenciás hullámok az úgyneve-
zett nem-ionizáló családba tartoznak, fizikai 
jellemzőik és egészségügyi hatásaik jelentő-
sen különböznek az ionizáló sugárzásokétól, 
így a röntgen- és gammasugárzásétól. A döntő 
különbség közöttük az, hogy a mobiltelefóni-
ában alkalmazott elektromágneses tér energi-
ája nagyságrendekkel alacsonyabb, mint az 
ionizáló sugárzásoké. A nem ionizáló sugár-
zás az élő szervezetekben, szövetekben nem 
tárolódik, nem halmozódik, egészségkárosító 
hatása nincs. Az ENSZ Egészségügyi Világ-
szervezetének (WHO) egyértelmű állásfog-
lalása az, hogy a bázisállomások lakosságot 

érintő sugárzása elhanyagolható, ezért abból 
származó egészségkárosodással nem kell szá-
molni. 

A torony területi elhelyezkedését az 
alábbi tényszerűség indokolja:

A bázisállomások tervezésekor a mobil-
szolgáltatók figyelembe veszik az adott 
település domborzati adottságait és beépí-
tettségét, az ügyféligényeket és az érvényben 
lévő egészségügyi, építési szabályozásokat. 
Emellett a szolgáltatónak ügyelniük kell a 
hatóság (NMHH) által előírt és lakosság 
által elvárt szolgáltatásminőség folyamatos 
biztosítására (lefedettségi és minőségi muta-
tók pl. hangminőség, mobilinternet adatátvi-
teli sebesség stb.) az egészségügyi előírások 
és határértékek mindenkori betartása mel-
lett. Gyenesdiáson a Magyar Telekom által 
tervezett tornyos megoldás tudja biztosítani 
a fenti elvárásokat. A település domborzati 
adottságait és beépítettségét figyelembe 
véve látható, hogy a bázisállomás másik 
pozícióban történő elhelyezése - akár csak 
200 m-rel történő elmozdítása - azt ered-
ményezné, hogy kialakul a hálózatunkban 
egy mobil szolgáltatással el nem látott fehér 
folt, mely egy plusz bázisállomás telepítését 
tenné szükségessé. A Telekom törekszik arra, 
hogy a települések látképébe lehetőség sze-
rint ne okozzon nagy mértékű módosulást. 

A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó 
előírások:

Az üzemeltetés során a szolgáltatónak 
kötelessége betartani a nagy biztonsági tar-
talékokat magában foglaló sugárbiológiai 
határértékeket. A Magyarországon hatá-
lyos (WHO-ICNIRP ajánláson alapuló), 

https://www.facebook.com/gyenesdiaskultura
https://www.facebook.com/gyenesdiaskultura
https://www.youtube.com/channel/UCrMfPClpEq6LRKvp1uHevBA
https://www.youtube.com/channel/UCrMfPClpEq6LRKvp1uHevBA
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MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Tervezünk… Tervezzük a jövőt…
De mire lehet tervezni, ha a napjaink sem 

biztosak még? Várjuk a vakcinát, ami kive-
zet ebből a megőrült világból. Várjuk, mert 
a megoldás ebben rejlik, segít majd abban, 
hogy visszatérjünk normális életünkhöz. 
Amiben már talán nem csak halvány terv-
ként látjuk leendő kirándulásainkat.

„Mikor megyünk világgá?”- kérdezte 
kedveskedve egyik klubtagunk, amikor az 
utcán összefutottunk. Mert hiányzik ez is, 
mint annyi minden más. Hiányoznak az 
összejövetelek, hiányoznak a kapcsolatok, 
hiányzik az, hogy szabadabban élhessünk. 
Megszoktuk és ösztönös mozdulatokkal 
tesszük már fel a kötelezővé vált arctakaró 
kiegészítőt. Az utcán, a boltban a maszkkal 
takart arcból kivillanó szempárból próbál-
juk felismerni egymást. A szemek csillogása 
mutatja, hogy bizakodunk.

Még talán korai tervezni. De mégis meg-
próbáljuk. Hogy mikor indulhatunk el ebben 
az évben? Talán májusban, vagy júniusban, 
talán szeptemberben. Hazánk, Magyaror-
szág addig is épül és szépül, hogy a Magyar 
Vándor klub kirándulóit olyan pompában 
várhassa, mint ha mi sem történt volna az 
elmúlt év során.

Terveink vannak. Amikor lehet, majd össze 
fogunk jönni, - mint annyiszor – és elhatá-
rozzuk, hogy az elmaradt útjainkból melyi-

ket emeljük be naptárunkba? És jönnek 
hozzá új ötletek, új úticélok, új látnivalók. 
Abban, hogy lehetőségeink szerint a legjobb 
programot állítjuk össze (hiszen külföldre 
még ősszel sem mennénk szívesen), szinte 
biztos vagyok. De ezt majd közösen döntjük 
el…

A koronavírus még köztünk van, de küz-
dünk ellene és legyőzzük.  Ezt persze kitö-
rölni az életünkből nem tudjuk, remélem 
évek múltával csak mint egy rossz álomra, 
úgy emlékezünk vissza. Mint egy rém-
álomra…

Addig is érdemes elővenni a régebben 
készült fényképeket, újra átélni a pillana-
tokat, átélni az élményeket. A régebbi tör-
téneteket felidézni, leporolni az emlékeket 
– és hipp-hopp máris itt lesz az idő, amikor 
új fényképek készülhetnek a kirándulásun-
kon. Kivárjuk!

Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Ismét szomorúan búcsúzunk Bicskei 
Károly tagtársunktól, aki eltávozott közü-
lünk. Károly  a múlt évben még facseme-
tét ültetett, és az elöregedett szőlőtőkéket 
is fiatalítani akarta, tele volt tervekkel. Jó 
szívű aktívan kertészkedő ember hírében 

állt, sok fajta szilvafája, almafája, külön-
böző érési idejű cseresznyefái voltak, nem 
beszélve a körtefa fajtákról. Szemmel is 
elég volt körbe kémlelni a kertet, nemhogy 
az emelkedő részeket permetezővel, fűka-
szával végig járni. Szaktudásra tett szert az 
évek során, ezt igyekezett átadni nekünk. 
Mindig segített abban, hogy mit mivel és 
mikor kell permetezni a jó termés elérése 
érdekében.  Volt az udvaron egy hatalmas 
körtefa – nevét sajnos nem tudom-, csak 
hogy piros” bélű” volt, vagy az óriás ter-
mésű diófa, datolyaszilva. Ha csak tehettük, 
amikor meghívott ott voltunk a kertjében, 
egy kicsit segítettük, ezeken a találkozá-
sokon töltekeztünk és szakmai ismereteket 
szereztünk.   Optimistán a jövőbe tekintő 
Ember volt. Hiányozni fogsz, emléked 
megőrizzük, nyugodj békében. A családnak 
sok erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez.

Megkérdeztem Volner Lajost: a jelenlegi 
szélsőséges időjárás feltételes módban 
határozza meg a kerti munkálatokat. A 
legfontosabb teendő a kertben a metszés, 
fatisztogatás, ha enyhül az idő. Folytatás-
ként a szőlőt is lehet metszeni, ha kedvező 
az idő. Az idős tőke vastag karjait, törzsét 
a gyümölcsfákéhoz hasonlóan szabadítsuk 
meg az elhalt kérgüktől. A fólia sátorban, 
„hobbi” házban sokasodnak a vetési és 
palántázási teendők. A szabadföldi ágyá-
sok előkészítésére is gondolnunk kell. A 
vetőmag, növény védőszer és műtrágyák 
beszerzését most ütemezzük be. Fagymen-

a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatar-
tományú elektromos, mágneses és elekt-
romágneses terek lakosságra vonatkozó 
egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. 
(VII.26.) ESzCsM. rendelet határozza meg 
az elektromágneses expozíció lakossági 
határértékeit. A rendeletben a lakosságra 
előírt alapkorlátok teljesülését a vonat-
koztatási határértékként közölt, levegőben 
mérhető teljesítménysűrűség megengedett 
értékének betartása biztosítja, az ún. meg-
közelítési távolságon kívül. A településen 
is építeni kívánt tornyos szerkezet előnye, 
hogy azok esetében az antennák telepítési 
magassága önmagában biztosítja, hogy tel-
jesülnek ezek a határértékek. A Magyar 
Telekom Zrt természetesen vállalja, hogy 
a beüzemelést követően független akk-
reditált intézettel ellenőrző méréseket 
végeztet az Önkormányzat által megjelölt 
időpontban, igény szerint kijelölt mérési 
pontokon. A mérési eredmények mérési 
jegyzőkönyv formájában az Önkormány-
zat rendelkezésére fognak állni. 

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra 
is, hogy a bázisállomások és a mobiltele-
fon készülékek is teljesítményszabályozott 
eszközök. Tehát mind a bázisállomás, mind 
pedig a fülünknél tartott mobiltelefon is 

jóval kisebb energiával sugároz, amennyi-
ben a bázisállomás és a kézi készülék közötti 
távolság kisebb.  A lakosságot a mobil 
rádiótelefon hálózatokból eredő összesített 
rádiófrekvenciás terhelés úgy csökkenthető 
a leghatékonyabban, ha a közvetlen emberi 
közelségben üzemelő mobiltelefon a lehető 
legkisebb energiával sugározhat, tehát a kézi 
készülék által érzékelt hálózati lefedettség a 
lehető legjobb minőségű.” 

A Magyar Telekom meggyőződése, hogy 
a nemzetközi (WHO, ICNIRP) ajánláso-
kon alapuló, hatályos, hazai egészségügyi 
előírások és határértékek betartása mel-
lett a mobiltávközlés, legyen az bármi-
lyen mai vagy jövőbeni mobil technológia, 
teljesen biztonságos. Ezt több független 
nemzetközi tanulmány és az összes releváns 
kutatást kiértékelő szakértői vélemény is 
alátámasztja. A Telekom mobil hálózatának 
üzemeltetésekor minden esetben betartja 
a vonatkozó egészségügyi határértékeket, 
amelyet a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság is rendszeresen - akár lakossági 
bejelentés alapján - ellenőriz. 

Biztosítjuk Önöket arról, hogy mind 
Önkormányzatunk úgy a Magyar Telekom 
Zrt is  tisztában van társadalmi felelőssé-
gével, amivel az emberek és a természeti 

környezet egészségéért tartoznak. Az egész-
ségügyi biztonság és megbízhatóság kiemelt 
szempont a hálózatok építése és üzemelte-
tése során, mert fontosnak tartjuk, hogy a 
társadalom teljes egésze támogassa és elfo-
gadja az ezirányú fejlesztéseket és innová-
ciókat. 

Fontos számunkra, hogy a lakosság pontos 
és hiteles információkkal rendelkezzen a 
témában, mely információk az alábbi hon-
lapokon kerültek összegyűjtésre: https://
www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/
tarsadalom/egeszseg es biztonsag. https://5g.
hu/files/18/47/1847d566c7c404351c0ba4d8
0e91d251.pdf https://5g.hu/hu/egeszseg-es-
kornyezet 

Bízunk abban, hogy a fentebb közzétett 
szakmai vélemények az esetlegesen felme-
rült bizonytalanságokra megnyugtató választ 
nyújtanak és reményeink szerint a kellő 
mértékű tájékozódást követően a létrejövő 
minőségibb szolgáltatás Mindannyiuk szá-
mára kedvező fogadtatásra talál.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak nevében

tisztelettel:
Gál Lajos, polgármester
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tes téli időben a pázsit felületét gyommen-
tes rostált komposzt földdel szórjuk be 
egyenletesen 2 cm vastagon.  

A komposzthoz kálium és foszfor tartalmú 
műtrágyát keverjünk. Irányadó: 1 m3 –hez 
1kg káliumot és 3 kg foszfort keverjünk. 
Fagymentes napokon megkezdhetjük a 
lombhullató sövények metszését, vigyáz-
zunk, mert a vesszők a hideg időben 
merevek és törékenyek. Általában a 
növény felső kétharmadát kell eltávolítani. 
Kora tavasszal a vesszőkön virágzó, dísz-
cserjéket ne metsszük meg.

Szeretnénk ötletet adni ahhoz, hogy 
milyen növényekkel vegyük körbe 
magunkat, ehhez kértük Cuppon Ferenc 
kertépítő és zöldfelület fenntartó szak-
mérnök segítségét.

Fontossági szempontok: Milyen növényt 
válasszak sövénynek - magánszféránk meg-
őrzésére, térelválasztónak?

Választhatunk örökzöldet, lombhul-
lató- virágzó cserjéket, vagy ha praktiku-

sak vagyunk- gyümölcstermőket/ szőlő, 
málna/.

Még nagyon fontos milyen magasra 
kívánjuk meghagyni, hogy ne zavarja a 
szomszédot vagy a saját kertünket sem 
árnyékoljuk le.

Lehetőségek: 1/ Nagyon magas sövény-
nek az oszlopos fákból ültethetünk 6-8 m-re 
megnövőket (egy-egy fajtát ajánlunk) – 
min. szélesség 2 m- erre alkalmas Carpinus 
betulus „Fastigiata” .

2./ Alternatívaként az 1.5 -2 m magasra 
növő örökzöldek és cserjék kombináció-
ját alkalmazhatjuk, közbe ültetve egy-egy 
közepes növésű fát.(Crataegus laevigata, 
Sorbus aria „Lutescens” stb)

3./ Magas 2-3 méteres örökzöldnek alkal-
mas a Cupressocyparis leylandi fajták. 
Gyors növekedésűek és szárazság tűrők, évi 
kétszeri metszéssel kezelhetőek.

4./ 1.5 - 2 m magas, keskeny örökzöld 
sövénynek alkalmas akár árnyékos helyre 
is –Taxus baccata és Taxus média fajtái. 

Lomblevelű Prunus laurocerasus fajtáit 
napra ültessük.

A Babérmeggy 1,2-1,5 m szélességet igé-
nyel a tiszafák 0,8-1 m szélességgel is meg-
elégednek, metszés nélkül.

5./ Lombhullatók közül a Hibiscus syriacus 
fajtái ezek szárazság tűrőek és nyáron gyö-
nyörűen virágoznak.  A felsoroltakon kívül 
sok egyéb faj, fajta ültetésével is sikert 
érhetünk el, a fent említettek kisebb igényű 
biztosabb sikert adókat ismertettem. A rossz 
szárazságtűrésre és a növény egészségügyi 
problémái miatt a Thuja occidentalis fajt 
nem javaslom telepítésre. Folytatjuk…

A két szakértőnek köszönöm a közremű-
ködést.

Sajnos még mindig nem tudjuk a klub-
napunkat megtartani, de továbbra is ha 
bármilyen kérdés felmerül Önökben kér-
dezzenek, szakértőink szívesen válaszol-
nak.( kertdoki01@gmail.com)

Maradjunk egészségesek és vigyázzunk 
egymásra.

Körtvélyesi Ibolya

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 eltakarí-
tani kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet 
a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek, 
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántar-
tása, hó és síkosság mentesítése, mind a nyit-
vatartási időben, mind azon túl a tulajdonos, 
használó, üzemeltető kötelessége!

A művelődési ház kialakítási munkái a 
Coop Bolt tetőterének beépítésével elkezdőd-
tek. Az építkezés miatt kisebb területlezárá-
sokra kerül sor. A bolt azonban ez idő alatt is 
zavartalanul üzemel majd.

Madárkarácsony Az előző számban 
meghirdetett Madárkarácsony akció kere-
tében már vihető a napraforgó mag. Az egy 
kilós csomagolt magot a Községháza föld-
szintjén lehet kérni, hetente egy csomagot a 
gyenesdiási lakosok részére.

Mivel ne etessünk! 
Soha ne adjunk se az énekesmadaraknak 

az etetőben, se a vízimadaraknak kenyeret, 
kenyérmorzsát, péksüteményt (popcornot, 
chipset, és hasonló emberi fogyasztásra is 
csak minimálisan javallott táplálékot), mert 
ez gyakori és nagy mennyiségű fogyasztás 

esetén káros, sőt, kimondottan veszélyes 
számukra! Az etetőben napokig, hetekig is 
elfogyasztatlanul maradó kenyérfélék erje-
désnek indulva gyomor- és bélgyulladást, 
akár a madarak pusztulását okozhatja. Elvileg 
a csak alkalmilag, kis mennyiségben és azon-
nal 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 alap-
ján az alapvetően jó szándékú emberek nin-
csenek 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 Lakos-

ságot, hogy a komposzttelep felszámolásra 
került!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposztte-
lep egykori helyszínén és annak környezeté-
ben zöldhulladék elhelyezése SZIGORÚAN 
TILOS, melynek megszegése közigazgatási 
bírsággal sújtható. Ezeknek a szabályoknak 
betartását fokozottan ellenőrizzük. A telep 
területén és környékén térfigyelő kamera 
rendszer üzemel!

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 meny-
nyiség) 1.500 Ft-, 1 tonna feletti mennyiség 
esetén érdeklődjenek a megadott telefonszá-
mon.

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

Reklámtábla
Felhívjuk a figyelmet, hogy aki közterü-

letre reklám-, illetve hirdetőtáblát helye-
zett ki, legkésőbb 2021. február 28.-ig kérje 
meg a közterület foglalási engedélyt az 
Önkormányzat Műszaki osztályán (Község-
háza, földszint). 83/516-000, 83/516-001 

Aki az engedélyt nem kéri meg, annak a 
kihelyezett reklám-, vagy hirdetőtábláját az 
Önkormányzat leszereli és elszállítja, mely-
nek költsége a hirdetőtábla tulajdonosát 
terheli! A leszerelt reklám-, vagy hirdető-
táblákat a költségek megfizetése és a köz-
terület foglalási engedély megkérése után a 
tulajdonos visszakapja.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete tájékoztatja a tisztelt 
lakosságot, hogy az idei évben három alka-
lommal kerül elszállításra a zöldhulladék 
településünkről.

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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A zöldhulladék szállítás időpontjai: 2021.
04.12.,2021.05.29.,2021.11.15.

A szállítás módja kis mértékben változni 
fog, melyről bővebb tájékoztatást fogunk 
közölni.

Adózóink figyelmébe!
A helyi adók fizetési határideje 2021. évben 

is március 15. és szeptember 15.
Magánszemély adózóink részére mindkét 

félévi befizetéshez szükséges csekk az I. félévi 
adószámla kivonattal együtt kerül postázásra.

Vállalkozók, vállalkozások egyenlegüket 
az önkormányzati hivatali portálon keresztül 
tekinthetik meg.(https://ohp-20.asp.lgov.hu)

Ismételten felhívjuk adózóinkat, hogy 
2021. évtől változik a gépjárművek adózta-
tása!!!!

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kap-
csolatos adóhatósági feladatokat az állami 
adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A 2021. 
január 1. után keletkezett mentességet, a szü-
neteltetést és az adókedvezményt is a NAV-nak 
kell bejelenteni, akár elektronikusan, az Online 
Nyomtatványkitöltő Alkalmazás segítségével.

Akiknek az elmúlt évekről van nyilvántartott 
gépjárműadó hátralékuk - 2021. január 1-jét 
megelőzően - továbbra is az illetékes Önkor-
mányzati Adóhatóságnak fizetik meg tartozá-
sukat.

Az adóhatóság közleménye szerint az év 
elején minden érintett határozatot kap a fize-
tendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről 
és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

Akik továbbra is csoportos beszedés útján 
szeretnék kiegyenlíteni a gépjárműadót, a NAV 
által közölt számlaszámra nyújtsanak be újabb 
felhatalmazást a számlavezető bankjuknál!!! 

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az épít-
mény és telekadóztatás önbevallás alapján 
történik, ezért az ingatlannal kapcsolatos 
változásokat (adás-vétel, öröklés, ajándékozás, 
telekalakítás, telekmegosztás, illetve meglévő 
ingatlan bővítése vagy új ingatlan építése esetén 
a használatbavételről kapott hatóság bizonyít-
vány vagy végzés, benyújtása stb) 15 napon 
belül be kell jelenteni. Az adóváltozásokkal 
kapcsolatos nyomtatványok a gyenesdias.hu/
községháza/adóügyeknél megtalálható.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy 
amennyiben a lakóházban, lakásban 
életvitelszerűen élők számában változás 
történik, azt a Hivatal Adócsoportja felé 
- személyesen vagy írásban - bejelenteni 
szíveskedjenek. Az ingatlanban élők szá-
mában történt változást a bejelentést követő 
év január 1. napjától lehet figyelembe venni 
és az építményadó bevallásban átvezetni. 
Nyomtatvány a honlapon a Községháza/
Adóügyek/Építményadó/Nyilatkozat a Gye-
nesdiáson életvitelszerűen élők adatairól, 
számának változásáról. 

Felhívjuk a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek 
figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet alapján a vendéglátó üzle-
tek esetén a vendéglátó üzlettípust a keres-
kedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles 
bejelenti a jegyzőnek. A bejelentéshez szük-
séges nyomtatvány és tájékoztató elérhető a 
www.gyenesdias.hu/községháza/ügyintézés/
kereskedelminyilvántartás/kereskedelmitevék
enységekbejelentése menüpontban.

SPORT  

Asztalitenisz
A téli szünet után asztaliteniszezőink 

elkezdték a pontgyűjtést a következő eredmé-
nyekkel:

NB II Dél-nyugat csoportban:
Bajai Asztalitenisz SE – Gyenesdiás ASE 

9:9
Gy: Barabás 4, Bontó 2, Móricz G., és a 

Barabás – Bontó, Móricz G. – Darvas B. 
párosok 1-1. Bravúros idegenbeli döntetlen-
nel tért haza csapatunk.

Gyenesdiás ASE – Pécsi Egyetemi AC III. 
6:12

Gy: Barabás 4, Móricz G., és a Kovács R. – 
Móricz G páros.

A jó erökből álló vendégek nem hagytak 
kétséget tudásuk felől és megérdemelten dia-
dalmaskodtak.

A Zala megyei bajnokságban Hévíz 
ellen 10:8-ra, Rédicsen 12:6-ra nyertek a 
gyenesdiásiak, míg Nagykanizsán 11:7-re, 

Zalaegerszegen 12:6-ra és Zalakomártól 
12:6-ra kaptak ki.

Gyenesdiás ASE – Kanizsa Sörgyár SE 2:16
Gy: Móricz B. 1, Kovács R. 1.
A nagyon jó erökből álló vendégeknek a 

szerencse is segített, azért alakult ki a nagy
különbség. A hazaiak mind két páros mérkő-

zésüket 3:2-re veszítették el, 11:9-re.

Lovassport
A Gyenesdiási Lovassport Egyesület szí-

neiben versenyző Bódai Hanna a Magyar 
Lovassport Szövetség Talentum Program-
jának keretében mintegy 12 országos válo-
gatott versenyzővel edz hétről-hétre. 

A Talent Program a fiatal, szorgalmas és 
elhivatott díjugrató lovasok tehetségkutató és 
tehetséggondozó programja.

A Programban való részvétel lehetőséget 
biztosít arra, hogy a hazai díjugrató szakma 
legkiválóbb lovasaival, edzőivel készülve, 
sokoldalúan fejlődjenek a tehetségek, ezzel 
segítve a fiatal tehetségeket a nemzetközi 
sportkarrierjükhöz vezető úton.

További részletek, információ:
https://www.facebook.com/talentprogram/

forrás: https://www.facebook.com/
gyenesdiasilossportegyesulet

WICHTIGE INFORMATIONEN 
UND DATEN IM FEBRUAR

Schneeschippen und Streupflicht: 
Der Winter hat uns noch fest im Griff. 
Schnee ist gefallen, Wege und Straßen 
sind teilweise glatt wegen überfrierender 
Nässe. Es liegt in der Verantwortung der 
Grundstückseigentümer/-nutzer (Mieter, 
Restaurants und Geschäfte), dass die 
Gehwege an ihrem Grundstück rund um die 

Uhr schnee- und eisfrei sind. Für Restaurants 
und Geschäfte gilt das sowohl während als 
auch vor und nach den Öffnungszeiten.

Wie bereits in unserer vorigen 
Ausgabe berichtet, geht unsere Aktion 
„Vogelweihnacht” 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 1-kg-Beutel Körnerfutter am 

Eingang zum Gemeindehaus unentgeltlich 
abholen. 

Die Kompostanlage ist dauerhaft 
geschlossen! Wir möchten Sie zum 
wiederholten Male 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 

https://ohp-20.asp.lgov.hu
https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A0900210.KOR/tvalid/1920.1.1./tsid/
https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A0900210.KOR/tvalid/1920.1.1./tsid/
http://www.gyenesdias.hu/községháza/ügyintézés/kereskedelminyilvántartás/kereskedelmitevékenységekbejelentése
http://www.gyenesdias.hu/községháza/ügyintézés/kereskedelminyilvántartás/kereskedelmitevékenységekbejelentése
http://www.gyenesdias.hu/községháza/ügyintézés/kereskedelminyilvántartás/kereskedelmitevékenységekbejelentése
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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 / 412-
5694. 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

Werbung und Reklametafeln: Wir 
machen noch einmal darauf aufmerksam, 
dass jeder, der Werbung oder eine 
Werbetafel auf öffentlichem Bereich 
platziert hat, bis spätestens 28. Feb. bei 
der Technischen Abteilung der Gemeinde 
(Rathaus, Erdgeschoss) eine Genehmigung 
zur Reservierung des öffentlichen Raums 
beantragen muss. 83 / 516-000, 83 / 516-001.

Termine für Grün- und Gartenabfälle 
(nur für Privathaushalte):

12. April 2021,  29. Mai 2021,  15. 
November 2021

Die Grün- und Gartenabfälle zur Kompos-
tierung werden vor Ihrem Grundstück abge-
holt. Gebündelte Zweige bis max. 1 Meter, 
Blätter und Gras in Säcken bis max. 25 kg.

Noch einmal zur Erinnerung:
Das Verbrennen von Garten- und 

anderen Abfällen im gesamten 
Verwaltungsgebiet von Gyenesdiás ist 
ganzjährig verboten!

Steuerangelegenheiten
Für unsere privaten Steuerzahler wird der 

für beide Zahlungen erforderliche Scheck 
zusammen mit dem Steuerauszug des ersten 
Halbjahres verschickt.

Unternehmer und Unternehmen können 
ihren Kontostand über das Portal der 
Stadtverwaltung (https://ohp-20.asp.lgov.
hu) einsehen.

Es ist äußerst wichtig, dass die Änderung 
bei der Kfz-Steuer beachtet und befolgt 
wird!!!

Ab dem 1. Januar 2021 werden die Steuer- 
und Zollgebühren im Zusammenhang mit der 

Kfz-Steuer von der staatlichen Steuer- und 
Zollbehörde (NAV) erhoben. Ausnahmen, 
Aussetzungen und Steuervorteile, die nach 
dem 1. Januar 2021 entstanden sind, müssen 
auch elektronisch über den Online-Antrag 
gemeldet werden.

In Kfz-Steuerfällen, 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 Steuer- 
und Zollbehörde. /  https://www.nav.gov.
hu   /

Haus- und Grundstückssteuer beruhen 
auf einer Selbsterklärung. Daher müssen 
jegliche Änderungen in bezug auf die 
Immobilie (Verkauf, Kauf, Erbschaft, 
Schenkung, Landentwicklung, Landteilung, 
Erweiterung bestehender Immobilien oder 
Bau einer neuen Immobilie) innerhalb von 
15 Tagen gemeldet werden. Formulare 
für Steueränderungen finden Sie unter 
gyenesdias.hu/községháza/adóügyek

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

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

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI 

FŰTÉS 
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697

3D NYOMTATÁS
eltörött? elveszett? nem lehet kapni? prototípus? 

Rövid határidővel legyártjuk! 3d modellezés
www.3Dlama.hu • Tel.: 30/8937192 • Email: 3d@3dlama.hu

Házi tyúktojás eladó!
Tel: 0630/217 3751
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TEL.: +36/30 866-9830

•  Épületek hőtérképezése
•  Nyílászárók 

minőségének vizsgálata

HŐKAMERÁZÁS

A farsangi fánk története

Együnk sokat farsang alkalmából! Hogy 
miért? A hagyomány szerint minél többet 
eszünk farsangkor, annál több lesz a termés. 
Ezen kívül a böjti időszak előtt hagyjuk meg 
magunknak azt a kényelmet, hogy egy kicsit 
f(al)ánkok legyünk.

Régebben a tél vége az élelemből való kifo-
gyást is jelentette, így praktikus oka is van 
annak, hogy ilyenkor szokás tartani a böjtöt. A 
böjt hamvazószerdán kezdődik, az előtte lévő 
pár napban a karnevál és a nagy lakomák tették 
könnyebbé az utána következő soványabb 
időszakot. Nem véletlen a torkos csütörtök 
elnevezés sem, ami ma is gyakran visszakö-
szön különböző vendéglátó helyeken. Torkos 
csütörtök alkalmából még utoljára szabad volt 
elfogyasztani a farsangi maradékot.

A farsang napjainkban is legismertebb és 
legkedveltebb étele a farsangi fánk. Ezt a 
finomságot sokféleképpen hívják és talán 
még több receptje van: erdélyi neve pánkó, 
a Felvidéken siskának, a palócok pampus-
kának nevezik. Általában könnyű tojásos 

tésztából készül, de sok más variációja is lehet 
(burgonyás, csöröge). Készíthetjük töltve vagy 
töltetlenül is, sósan vagy édesen. Általánosan 
jellemzője, hogy bő zsírban vagy olajban sül. 
Számos babona fonódott össze a fánk nevével. 
A Szerémségben például azért készítették, 
hogy a vihar el ne vigye a háztetőt.

Régen a farsangi időszak a párkeresés idő-
szaka is volt. A lányok fánkot adtak annak 
a fiúnak, akit kiszemeltek maguknak, a fiúk 
pedig fánkocskának becézték kedvesüket. 
Ha egy pár együtt tört ketté egy fánkot, 
szinte biztosan közel volt az esküvőjük, 
ugyanis a fánk oldalán körbefutó szalag a 
karikagyűrű jelképének számított.

Egyes források szerint Olaszországból szár-
mazik, feltételezések szerint Beatrix közve-
títésével került be Mátyás király udvarára, de 
sok érdekes történet kapcsolódik még a fánk 
megjelenéséhez Európában.

Az egyik legismertebb így szól: Marie Antoi-
nette megszökött egy udvari álarcosbálról és 
csatlakozott az utcán összegyűlt sokasághoz. 
Mindeközben megéhezett, így vásárolt egy 
fánkot az egyik utcai árustól, ami nagyon 

megízlett neki. Úgy döntött, hogy az őt kísérő 
lovagnak az egész kosárnyi fánkot meg kell 
vásárolnia. Annyira megszerette az ízét, hogy 
a fánkkészítőt az udvarba rendelte és felvette 
a konyhába. Attól kezdve a királyi lakomák 
részét képezte ez a finomság.

Egy másik vicces anekdota szerint Bécsből 
származik ez az édesség. Mikor Krapfen, a 
híres neves bécsi pék elhunyt, asszonya vette 
át a pékség vezetését. A péknére a vendégek-
nek reggelente rendszeresen hosszú időt kel-
lett várniuk, ennek pedig hangot is adtak. Erre 
válaszként Krapfenné egy darab kenyértész-
tát valamelyik vendég fejéhez szeretett volna 
vágni… Azonban a tészta rossz irányba repült, 
egyenesen a sistergő olajba esett. Az illata 
megtetszett a vevőknek, s így a véletlennek 
köszönhetően megszületett az első fánk.

Frissen sül a farsangi fánk,
kívül piros, belül foszlik,
míg a vendég el nem oszlik.
S aki panasszal van bajba,
menjen a sóhivatalba!

József Attila: Étkek áradata- részlet
forrás: https://zilakavehaz.hu/blog/a-farsangi-fank-tortenete/

Húshagyó keddi fánkparti játék

Idén sajnos nem tarthattuk meg  a 20. fánk-
partit és így elmaradt a már hagyományosnak 
számító fánkverseny és fánkkirálynő válasz-
tás. Facebook oldalunkon egy kis játékra, fánk 
sütésre invitáltuk a követőinket. Csodás fánkok 
érkeztek, (sajnos csak képeken). 36 képet kap-
tunk az oldalunkra, 23-en neveztek játékunkra. 
Többen voltak, akik három-négy féle fánkot is 
sütöttek. Legnépszerűbb továbbra is a szalagos 
fánk, aztán a csöröge, képviselő fánk, rózsa 
fánk, amerikai fánk, túrófánk, Spanyol fánk. A 
játék sorsolása élőben zajlott, február 16-án, 
ahol minden résztvevő neve a kalapba került. 
Három szerencsés játékosunk a Helikon Könyv-
kereskedés 5000 Ft-os könyvutalványát nyerte.

5000 Ft-os könyvutalványt nyertek: Baki Róbertné (1. számú kép) Cseh Jánosné (4. sz.)
Gál Flóra (3. sz.) Különdíj: Szakály Tiborné (2. sz.)

1. 3. 4.

2.

https://zilakavehaz.hu/blog/a-farsangi-fank-tortenete/
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Új helyen,megújult környezetben, Vonyarcvashegyen Kossuth L.u.41. 
(postával szemben) megnyílt pedikür-gyógypedikűr stúdiom.

PEDIKŰR-GYÓGYPEDIKŰR 

SZOLGÁLTATÁSAIM:
-  esztétikai pedikűr 

(teljes talp és köröm kezeléssel)
- frissítő talpmasszázs 
- parafinos kéz és láb ápolás
- lakkozás
- japán pedikűr
-  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!

Időpont egyeztetés: 06 30/257-1244
Kuruczné Pandur Ilona • Szeretettel várom régi és leendő Vendégeimet!

AJÁNDÉKKÁRTYA 

KAPHATÓ

Megnyílt!
Komáromy Pékség Gyenesdiás: 

naponta 3 x friss, kemencéből a polcra!

Keszthelyi Magyar Tarka tehenészetből 
frissen fejt tehéntej: 159 Ft/l

Dabronci tojás, Zalaistvándi kézműves sajtok, túró.

Trafikban minőségi folyóborok, nagy választékban.

Kosarát hazai termékekkel minden nap megtöltheti.
Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-14.00, vasárnap: 6.00-12.00 

Üzletünkben a maszk viselése kötelező!

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
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

Az akció érvényes 2021.02.01-től 02.28-ig.

ÁTKÖLTÖZÜNK Gyenesdiásra!!

Tisztelt Vásárlóim! Tisztelt Vásárlóim! 

Várhatóan áprilisban vonyarci Várhatóan áprilisban vonyarci 
üzletünk a gyenesdiási óvoda üzletünk a gyenesdiási óvoda 

mellé költözik!mellé költözik!
ADDIG IS INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATTAL ADDIG IS INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATTAL 

VÁROM ÖNÖKET! VÁROM ÖNÖKET! 
(Bejelentkezés alapján)

Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával


