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Új gyermekorvosi rendelő és induló strandszezon
Egy átadás és egy sajtótájékoztató

új építésű gyermekorvosi rendelőt, illetve
védőnői szolgálatot szerelték fel új eszközökkel. Ezek között korszerű berendezési
tárgyak, illetve különböző orvostechnikai
eszközök is vannak. További ütemezésben
fogászati rendelő építése és berendezése is
folyamatban van, a jelenlegi épülethez csatlakozva. A teljes egészségügyi komplexum
elkészülte után Gyenesdiáson egy helyen,

Fotó: Szabó Zsolt Szilveszter

Május 28-án pénteken két sajtótájékoztatóra is invitálta a sajtó képviselőit Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata.
Kora délután a nemrégiben elkészült új
gyermekorvosi rendelő ünnepélyes átadása
zajlott. A gyermekorvosi rendelő, illetve
védőnői szolgálat épületének kivitelezése
a TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00040 azonosítószámú, Gyermek egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Gyenesdiáson című
projekt keretében valósult meg. A beruházás
49.000.000.- Ft pályázati forrásból, illetve
önkormányzati költségvetésből került megépítésre. Az összberuházás értéke 117 millió
forint volt.
A projekt keretében az építési munkák
és az eszközbeszerzés támogatása valósult
meg. Az épületben gyermekorvosi rendelő, védőnői rendelő, fektető, kiszolgáló
helyiségek, tágas váró került kialakításra.
Az elkészült rendelőépületben Dr. Világos Eszter doktornő és kollégái új, vidám
környezetben várják ellátásra szoruló
kis pácienseket. Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata továbbá a Magyar Falu
Program keretében Orvosi eszköz beszerzés tárgyában 2.946.427.- Ft támogatási
összeget is nyert, melynek keretében az
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központosítottan, megfelelő színvonalon
és minőségben végezhetik az egészségügyi
dolgozók a településen élők ellátását.
Emellett pedig az épületben működő praxis
Gyenesdiás, és a két szomszédos település:
Vonyarcvashegy és Balatongyörök kis betegeit is ellátja., ezért a sajtótájékoztatón jelen
voltak a szomszédos települések, valamint
Keszthely város polgármestere is.
„Régi adósságát törlesztette Gyenesdiás
önkormányzata azzal, hogy ezt a gyermekorvosi rendelőt megépítette” – hangoztatta Gál
Lajos polgármester. „2013-ban az addigi egy
háziorvos praxisához már annyi beteg tartozott, hogy még egy háziorvosra, valamint
a praxisbontás miatt még egy rendelőre lett
szükség. Ez hozta magával a gyermekorvosi
rendelő építésének szükségességét, hiszen
még ezt megelőzően a háziorvosi épület régi
szárnyában fogadták a kis betegeket.”
Az átadó ünnepségen Manninger Jenő
országgyűlési képviselő is részt vett, aki
elmondta, hogy: „A település is nagyon
nagy arányban vállallt rész a beruházásban. Jelentős összegeket tett hozzá az épület
folytatás a 2. oldalon
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folytatás az első oldalról

elkészültéhez, s plusz forrást igényelt a
háziorvosi rendelő átalakítása is, valamint
annak előkészülete, hogy meglegyen a fogorvosi rendelő is.”

Balatoni strandok korszerűsítése
Szikrázó napsütés és enyhe meleg fogadta
a megjelenteket ugyanezen nap délutánján a
Diási Játékstrandon, melyen a Nyugat-Balaton fürdőhelyeinek fejlesztéseiről számoltak
be a megjelent települések polgármesterei.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő
tájékoztatott: a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül indított el egy
programot a balatoni strandok korszerűsítésére. „Innentől az önkormányzatok fantáziájára, kreativitására, szakértelmére volt
bízva, milyen fejlesztéseket hajtanak végre.
Ez egy átfogó program, célja, hogy a Balaton mindenki számára elérhető legyen” –
fejtette ki Manninger Jenő.
A Nyugat-balatoni strandszezonindító

Trianon 101
Csendes és szűk körű
megemlékezés
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az idei évben nem tartottunk nyilvános
megemlékezést. Ennek fő oka, hogy a járvány idején érvényes gyülekezési tilalmat
csak június közepétől oldotta fel kormányunk. Az online esemény a József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár Facebook
oldalán volt követhető, és bármikor vissza
is nézhető.
A programra június 4-én az óvoda
előtti területen, a Hősök kertjében került
sor. Kenesei Aurélia Juhász Gyula megrendítő, Trianon című versét szavalta
el, ezt követően pedig Góth Imre Árpád
alpolgármester mondott visszatekintő
beszédet.
Az emlékezés koszorúit a következő
szervezetek képviselői helyezték el az
emléktábla előtt: Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata (Gál Lajos polgármester és
Góth Imre Árpád alpolgármester), a Fidesz
helyi szervezete (Manninger Jenő országgyűlési képviselő) a Kárpáti János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lancz
Tamás igazgató és Cseh-Bodnár Zsanett
tanárnő), valamint a Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesület (Dongó Árpád István elnök
és Vértesaljai László képviselő).
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település polgármestere kiemelte, hogy
a nagyközség mindkét strandját fejlesztették. Megszépült a környezetük, és az
elvégzett munkálatok a vendégek komfortérzetét is javítani fogják. „Gyenesdiáson felkészültünk arra, hogy a vendégeket
tudjuk fogadni. Ingyenes parkoló várja az
érkezőket és – mint ahogy az összes többi
településen – védettségi kártya nélkül jöhetnek a vendégek” – mondta Gál Lajos.
A szomszédos Vonyarcvashegy fejlesztéseiről beszámolva Pali Róbert polgármester
kifejtette, hogy strandjuk zöldterülete megnövekedett, s ott is megújult és fejlődött az
infrastruktúra, szépült a környezet és nőtt a
komfortfokozat.
A Balaton-part utolsó zalai településén,
Balatongyörökön is számos fejlesztést eszközöltek a fenti pályázat támogatásával.
Itt már két strand is várja a nyaralókat – a
legújabb a Szépkilátó mellett található. „Itt
egy kisebb terület fogja várni azokat, akik
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nem elsősorban a másik strandra jellemző
sok-sok szolgáltatásra vágynak, hanem egy
természetközeli Balaton-parti élményre” –
húzta alá Biró Róbert polgármester.
Keszthelyen négy strand- köztük a tavaly
megnyílt kutyás strand várja a vendégeket.
A városban infrastrukturális és a kényelemnövelő beruházások mellett attrakciófejlesztés is történt. „A legnagyobb strandon,
a Városi strandon az elmúlt hétvégén felállítottuk a Balaton egyik legnagyobb vízi
élményparkját. Sokan izgatottan várták és
bízom benne, hogy már az idei szezonban
is nagyon sok itt élőnek és ide látogatónak
– és nem csak a gyerekeknek fog – élményeket nyújtani” – mondta Nagy Bálint polgármester.
Vonyarcvashegyen június elsejétől, Balatongyörökön a nagystrandon június 11-étől,
a kisebben július elsejétől, Gyenesdiáson és
Keszthelyen június 12-től kell belépőjegyet
fizetni.

Szabó Zsolt Szilveszter
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Gyenesdiási Bornapok –
„Válaszd a hazait!”
2021. július 15-17., csütörtök-szombat
PROGRAM:
július 15. csütörtök
18 órától Vass Lajos Népzenei Verseny
gálaműsora,
majd népzenei vigalom a Gyenes Néptánc
Együttessel, a Gyenesdiási Dalárdával és
barátaikkal
18.30 A rendezvény hivatalos megnyitója
21-01 óráig Bulizene: Silver Band
A nap házigazdája: Fegyverneky Levente,
zenész, színész, rádiós
július 16. péntek
18.00 Intermezzo Latin Club Fekete
Lindával
20.00 Odett koncert
22.00 Bulizene Fantasy Zenekar
A nap házigazdája: Fegyverneky Levente,
zenész, színész, rádiós
július 17. szombat
18.00 Kis-Hétrét zenekar gyermekkoncertje
19.00 Szép Bence: Borokról józanul –
stand-up
20.00 Anna & the Barbies
22.00 Bulizene: Helios Zenekar
A nap házigazdája: Szép Bence, humorista,
bűvész, életművész
Meglepetés műsorszámok!
Minden nap 17 órától Varázshangok
játszóház!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
További információk:
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507, 30/134-9105
gyenesdiaskultura@gmail.com
Ezúton értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy Dr. Vajda Gábor
rendelési ideje az alábbiak szerint
módosult:
1. sz. körzet:
Háziorvos: Dr. Vajda Gábor
Cím: 8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.
Tel: +36/83 316-823
Hétfő : 8:00 -11:30
Kedd: 12:00- 16:00
Szerda : 8:00-11:00
Csütörtök: 8:00- 11:30
Péntek: 8.00- 11.00
Prevenciós rendelés:
Hétfő: 12.30 - 14.30
Szerda: 11.00- 13.00
A prevenciós rendelés kizárólag előjegyzés alapján működik!
Megértésüket köszönjük!
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TÁJHÁZAK NAPJA
2021. június 26. szombat

Programok két helyszínen!
13 órától: Kézműveskesdés a Pásztorházban (Kossuth L. u. 97.)
Körmönfonás és egyéb fonalmunkák
15 órától: Gyakorlati gyógynövényismeret a
Festetics Fűszerkert és Herbáriumban (Malom u. 5.)
A Festetics Fűszerkert és Herbárium gyógynövényeinek bemutatása Wágenhofferné Pohl
Magdolna szakmai vezetésével
A Diási vízimalom és a Pékmúzeum látogatása
17 órától: Dödölle készítés és kóstolás a nyugdíjas klubosok segítségével!
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Bővebb információ:
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
8315, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
+3630/342-39-34
harsfalvi.gyorgyne@gmail.com
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Nyaraló Nyárelő – 2021 első
rendezvényének margójára
Végre rendezvény! Valahogy így kiálthattunk volna fel egy emberként, ha nem lennénk
úrihölgyek, illetve úriemberek. Mindenesetre
legbelül egyértelműen ezt éreztük, mint
ahogy talán sokan Gyenesdiáson, és persze
szerte az országban.
Terveink, vágyaink szerint Pünkösd idején
szerettük volna kezdeni a rendezvények sorát,
a helyi hagyományokhoz híven a Piac nyitásával, és az ahhoz kötődő színpadi programokkal. Ezt azonban az akkor még érvényben
lévő szabályozás sajnos nem tette lehetővé.
Férfiasan, de halkan bevallom: nem kevés
óvatosság is munkált bennünk. Így aztán
többszöri halasztás – és májusfánk „online
kitáncolása” – után júniusra tolódott az ideálisnak tűnő időpont. Így viszont már a rendezvény nevét és szerkezetét is meg kellett
változtatni. Úgy is mondhatnánk: nyáriasítani
kellett. Ami pedig különösen nehézzé tette az

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Tisztelt Lakosság!
Kedves Közönségünk!
Több mint 7 hónap telt el azóta, hogy átvehettem a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói stafétáját Hársfalvi Györgytől. Mégis,
az elmúlt hétvégéig várnom/várnunk kellett arra,
a Kedves Közönséggel (újra) találkozhassak/
találkozhassunk. Ekkor megrendezhettük első
idei programunkat Nyaraló Nyárelő címmel.
(A részletekről külön írásban számolok be.)
Ez a szörnyű járvány – remélhetőleg – lecsengőben van, így szép lassan megkezdhetjük
közösségeink újraépítését – az alapoktól, valamint a rendezvények megvalósítását.
Így hát híradásom inkább csak egy szerény
felsorolása lesz annak, ami az elkövetkező
1 hónapban Önökre vár, ha megtisztelnek
minket jelenlétükkel programjainkon. Jó
hír, hogy a nyári időszak összes szabadtéri
programja, amit mi rendezünk (akár
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rendezvényként kellett megvalósítanunk, hogy ne kényszerüljünk az egyébként mindenki
számára nyitott piac területén a
védettségi igazolványok ellenőrzésére. Csak semmi tánc, ez
volt a jelszó!
A célkitűzés mögött kezdetektől
erős
bástyaként
– mint minden apró részletre ügyelő szervező, ötletgazda és kreatív motor – ott
volt Buzás-Belenta Réka. Ilyen módon ez
egy remek együttműködés intézményünk
és az önkormányzat között. A magam
részéről mondhatom: a jövőben törekszem a
folytatásra!
A Nyaraló Nyárelő – mivel a nyár korai
szakaszában rendeztük meg – elsősorban a
helyi lakosság érdeklődésére számíthatott.
Ennek megfelelően nem tolongott a tömeg
a piac területén, igaz, ez a bensőséges hangulat kimondottan előnyére vált az amúgy
is családbarát programoknak. Sztárvendégek nélkül,
de az értékőrzést és a kulturált szórakozást szem előtt
tartva zajlott a műsor. Az
Üstökös Családi Kompánia
vidám interaktív színházi
előadása a betyárok korába
kalauzolt kicsiket és nagyokat, és a darab szereplői még
a nézőtérre is kiterjesztették
játékterüket, nagy tetszést
aratva. Az Erdőfű Zenekar – mely a Csoóri Sándor
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Alap támogatásából valósult
meg – autentikus, tájegységeken és országhatárokon átívelő
muzsikája nem vonzott ugyan
nagy tömegeket, ám aki közel
volt az élményhez, azt el is
varázsolta. A gyenesdiási származású Porkoláb Tamás fergeteges stand up műsora megadta
az alaphangot a program
záróakkordjának, a Szíválló Következet
nevű zenei formáció hangulatzenéjének. A
szokatlan név mellé rendhagyó zenei felállás
is társul: szintetizátor, gitár és dobok. Dudás
Róbert zenekara – aki a Vasárnapi Fiúk
nevű bandának is alaptagja – az estig kitartó,
nagyjából 50-60 főnyi közönséget szép lassan
lázba hozta, és a végén alig akarták őket
leengedni a színpadról. A siker folytatást
kíván a jövőben. Ígérem, jönnek ők még a
gyenesdiási pódium(ok)ra zenélni!
Nagy köszönet illeti intézményünk, a József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár összes
munkatársát, akik a programot megelőző
hetekben, és a helyszínen segítették a Nyaraló
Nyárelő gördülékeny lebonyolítását. Közülük is kiemelném Czotter Attilát és Mészáros Krisztinát. Természetesen azoknak is jár
a köszönet, akik érdeklődő, alkalmi közönségként tapsukkal, tetszésnyilvánításukkal,
óvatos táncukkal hozzájárultak a műsorszámok sikeréhez, hisz közönség nélkül nincs
előadás.
Terveink szerint a kezdeményezés – valamilyen formában – jövő évben is folytatást kap.
Szabó Zsolt Szilveszter

Július 28. szerda 20 óra – Domby Bertalan
önállóan, akár az önkormányzattal közösen)
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY NÉLKÜL gitármuzsikája,
majd „Gyenesdiás nevetésfejlesztési koncepLÁTOGATHATÓ lesz!
ciója, avagy településünk egy humorista szeméTervezünk egy meglepetés programot, de ez vel. Interaktív stand up Szép Bencével”
Augusztus 4. 20 óra – Azért a kis bolondságért
maradjon is meglepetés! Július 4-én következik
az önkormányzattal közös rendezésű Keszeg- – Magyar népi pajzánságok – Fabók Mancsi
Party. Minden korosztálynak igyekszünk Bábszínháza
Augusztus 11. Kettesben – Szakonyi Milán és
kedvére lenni a színpadi programokkal, amellett, hogy ínycsiklandozó frissen sült kesze- Hajdu Klára koncertje
Latin-Amerikai étkek és frissítő italok! A
get fogyaszthatnak vendégeink. Július 13-15.
között rendezzük meg az egyik leginkább várt rendezvény ingyenes, de a helyszín korlátozott
nyári rendezvényünket, a Bornapok program- befogadóképessége miatt előzetes regisztrációjait. Színes programmal várunk mindenkit erre hoz kötött! A program a Déryné Program támois! Július 16-án a Községháza nagytermében gatásával valósul meg.
tartjuk az Ikonfestő tábor zárókiállítását. Ez
Természetesen komoly helyzeti előnyben
utóbbira – mivel zárt térben lesz – csak védettvannak azok, akik figyelemmel kísérik és
ségi igazolvánnyal lesz lehetséges a belépés.
kedvelik intézményünk Facebook oldaSzakköreink közül egyelőre csak a Kosárfonó lát! Ők aztán teljesen naprakészek! Aki még
és a Kézműves indult újra, a többi kisközösség elmulasztotta a József Attila Művelődési
várhatóan csak ősszel kezdi meg összejöveteleit. Ház és Könyvtár oldalán annak a bizonyos
gombnak a megnyomását, ezért se habozzon
mihamarabb megtenni! A következő találkoArt Udvar – 2021 – Zene, Szöveg & Bor
zásik tisztelettel üdvözöljük Önöket a JAMK
Helyszín: Pásztorház udvara
összes munkatársa nevében!
Program:
Július 21. szerda 20 óra – Dalok egyszálgitáron
- Takáts Eszter duókoncertje
Szabó Zsolt Szilveszter

Gyenesdiási Híradó
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Tisztújítás
Jóllehet már nagyon várjuk a személyes
találkozást, hogy közösen értékeljük az elmúlt
időszakot, és tervezzük a jövőt, a járványügyi
korlátozások azonban idén májusban sem
tették lehetővé közgyűlés megtartását személyes részvétellel. Egyesületünk felvállalta
a bonyodalmas adminisztrációs kihívást – a
döntések meghozatalát ülés tartása nélkül,
írásos formában bonyolította le.
A közgyűlés elfogadta az elmúlt 3 évben
végzett munkáról, megvalósított fejlesztésekről, bevezetett újdonságokról szóló beszámolót, a 2020. évi zárszámadást, beszámolót és
a 2021. évi költségvetést a hozzárendelt feladattervvel.
Mivel lejártak a 3 éves megbízatások,
tisztújításra is sor került. Megválasztásra
kerültek a következő 3 éves ciklusra a tisztségviselők, melynek eredménye: Somogyi Zoltán elnök, Kiss Zalán és Szalókiné
Farkas Piroska elnökhelyettesek, Kovács
Judit titkár, választmányi tagok: Dencs Krisztián, László Judit, Riedl Ferenc, Samartinean
László, Somogyi Józsefné, Varga Zoltánné,
továbbá az önkormányzat képviselője, Gál
Lajos polgármester automatikusan tagja
a Választmánynak. Felügyelő Bizottság:
Szalóky Szilvia, Makó-Hóbár Petra és Valentin Szilveszter.
Az egyesület vezetősége ezzel részben megújult, hiszen 4 új tag került be új lendületet,
friss szemléletet hozva a munkába, míg a sok
éves tapasztalattal rendelkező 10 fő biztosítja
a folytonosságot.
Ezúton is köszönjük a leköszönt vezetőségi
tagoknak (Nagy Ferenc, Visontai Béla, Kis
Hajnalka, Fodor Tibor) az elmúlt években
egyesületünkért végzett munkájukat! Ha más
formában is, de a jövőben is számítunk rájuk!
Gratulálunk, és eredményes munkát kívánunk a megválasztott tisztségviselőknek!

A HŐSÖK Gyenesdiáson
nyaralnak
Az elmúlt hónapok történései olyan kihívások elé állították mindannyiunk életét, melyek
lelkileg, érzelmileg nagy terhet róttak ránk.
A legnagyobb áldozatot az egészségügyben
dolgozóktól követelt a járvány; láttuk, tapasztaltuk, hogy odaadó munkájukat akár életük
kockáztatásával végezték.
Hosszas tervezgetés, egyeztetés és előkészítő munkát követve Egyesületünk végül
egy hetes nyári vendéglátás formájában
találta meg a megfelelő módot arra, hogy
hálánkat kifejezhessük, hogy a sokszor nehéz
hétköznapokba egy kis örömöt vigyünk. Felhívásunkra az Egyesület szállásadó és szolgáltató tagjai közül többen éltek a felajánlás

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület leköszönt és a következő 3 évre megválasztott
tisztségviselői a Diási malomnál
lehetőségével, ingyenes szállás biztosítása,
vagy egyéb kedvezményes szolgáltatások
formájában. A felajánlás célba juttatásában a
MESZK (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) volt segítségünkre. Partnereinknek köszönhetően 2021. június 19-26.
között 11 szálláshelyen látunk vendégül
összesen 54 főt, akik az Önkormányzat
támogatásának köszönhetően ingyenesen
strandolhatnak, a Kajaksziget szervezésében balatoni vízitúrán vehetnek részt,
a Bakonyerdő Zrt felajánlásában meglátogathatják a Természet Háza Látogatóközpontot és a Festetics Imre Állat- és
Vadasparkot, egyesületünk jóvoltából
GyenEScape kalandtúra utalványban
részesülnek, és nem utolsó sorban a Vaszi
Beach Shop strandcikkekkel járul hozzá
vendégeink nyaralásához. Június 19-én a
Gyenesdiási Piac és Rendezvénytéren ünnepélyes köszöntéssel fogadjuk vendégeinket.
Minden HŐSNEK élményekben gazdag
balatoni nyaralást, jó pihenést és csodás
gyenesdiási napokat kívánunk!

Digitális okmányolvasó –
Szállásadók figyelmébe
Elindult a weboldal, ahol az okmányolvasóról lehet tájékozódni. Ahogy az oldalon olvasható, a rendszer tervezetten szeptembertől
indul.
Ahogy arról már hírt adtunk, a VENDÉGEM szálláshelykezelő szoftvert használóknak (legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel
üzemeltető szálláshelyek számára ingyenesen
biztosított alkalmazás) nincs teendőjük, a Vendégem mobilos applikációja maradéktalanul
képes lesz ellátni az okmányolvasással és az
adattovábbítással kapcsolatos feladatokat is.
Az egyéb szálláshelykezelő szoftvert használók vegyék fel a szoftverszolgáltatójukkal a
kapcsolatot, ők fognak tudni arról tájékoztatást
adni, hogy melyik okmányolvasó használható az adott szoftverrel. (Az okmányolvasók

beszerzése és folyamatos üzemben tartása a
szálláshely-szolgáltató felelőssége.)
A szálláshelykezelő szoftveren keresztül
rögzített adatok szeptembertől a két különálló
rendszerbe, két külön informatikai csatornán
továbbítják az adatokat: az NTAK számára
kizárólag a vendégek tartózkodásával összefüggő statisztikai adatok kerülnek rögzítésre és beküldésre, míg a VIZA rendszerbe
kerülnek azok a személyes adatok, amelyeket a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón
keresztül rögzített.
VIZA=Vendég Információs Zárt Adatbázis,
melynek elsődleges célja a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és
mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelmének elősegítése. További részletek: www.vizainfo.hu
Kalandra fel!
Csapatunk saját fejlesztésű kalandtúrája, a
GyenEScape játék ismét elérhető. A különleges élményt nyújtó játékra a Tourinform irodában lehet időpontot foglalni.

Kisfaludy pályázat elszámolás
Felhívjuk a figyelmet, hogy bár a Kisfaludy
program magánszálláshely-pályázat megvalósítási határidejét kitolták, így a támogatásokat
2021. szeptember 30-ig fel lehet használni,
azonban az elszámolást az utolsó számla kiállításának dátumától 90 napon belül be kell
nyújtani.
Aki azonban 2021. március 31-ig elkészült
a vállalt fejlesztéssel, annak június 30-ig be
kell nyújtania a TÉRKŐ felületen a pályázati
elszámolást.
Ha úgy érzi, hogy mindezekhez szüksége
van segítségre, forduljon hozzánk, és szívesen
ajánlunk a témában jártas szakembereket.
Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk
rendelkezésre! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
a Tourinform Gyenesdiás csapata
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MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI

Élmény…
Mennyi mindent takar ez az egy szó! Amit
szemünkkel látunk, csupán töredéke annak a
teljességnek, amit átélünk. És ez a szó, hogy
„élmény” egy olyan összetett érzés, amely
klubunk legutóbbi útján megfogalmazódott
bennem.
Busz-csere miatt jelentős késéssel indultunk
neki a Visegrád-Zebegény úticélunknak. Viseg
rádra érve megváltva a hajójegyet, hajóra szálltunk. Bár élénk szél fújdogált, akár a fedélzeten,
akár a szélvédett belső térből nézve, csodálatos
látványban volt részünk: a Dunakanyar festői
szépsége ugyanis a vízről nézve egészen más
képet mutat, mint a szárazföldről! Rabul ejtette
a tekinteteket a látvány, a ringatózó hajó és a
tovasuhanó hullámok hangulata. Zebegénybe
érve felkerestük a Napraforgó házakat, a Szőnyi
István Emlékmúzeumot, a Hajózási gyűjteményt. Megnéztük a Kós Károly által tervezett
katolikus templomot (mely mint a Diási templomunk, az is a Havas Boldogasszonyhoz van
felszentelve), és élményt jelentett a Trianoni és

Hősi emlékműhöz való feljutás is. Visszahajóztunk Visegrádra és kis hangulatos kitérővel, már
haza is érkeztünk.
Tervezzük a jövőt… s miután klubtagjaink
éltek az oltás nyújtotta biztonsággal, mindös�sze alig néhányan szorultak ki az együtt utazás
lehetőségéből. Szerettünk volna még egy közös
sütögetős programot beilleszteni a nyár előtti
időszakba, de oly gazdag a kínálat a helyi rendezvényekből (GYÖNGY – a Nagymezőn,

Keszegfesztivál a szokott helyen), hogy a tervezett összejövetel élményét a nyár végére
halasztjuk. És aztán ősszel ismét beindulnak
útjaink melyekről klubtagjaink honlapunkon
tájékozódhatnak majd, a nyári szünet leteltével.
Találkozzunk tehát minden olyan helyi rendezvényen, melyet nekünk és értünk szerveznek,
gyűjtsük be az elmesélésre váró élményeket…
Csányi Zoltán
a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

KLÍMABARÁT
HÍREK
A világon több mint 1 millió fajt fenyeget
a kihalás veszélye. A biológiai sokszínűség
megóvása és a fajok védelme ezért fontos
prioritás, melynek érdekében mi magunk is
sokat tehetünk a saját kertünkben.
A Interreg V-A Ausztria-Magyarország
Együttműködési Program keretében megvalósuló „Living Gardens: Élőhelyek kialakítása a kertekben a veszélyeztetett fajok
védelmére Ausztriában és Magyarországon
” elnevezésű projekt példaként szolgál, hogy
a magánkertekben és a közösségi parkokban
megvalósítható egyszerű intézkedések révén
miként lehet a térség biológiai sokféleségét
növelni.
A projekt megvalósítása 2021 áprilisában
indult és 2022 decemberében zárul. A projekt
keretében bemutató élőhelyek kerülnek majd
kialakításra öt településen a Bécstől délre és
a Balatontól nyugatra fekvő határon átnyúló
térségben: osztrák részről Pfaffstätten,
Tattendorf és Trumau, valamint magyar részről Gyenesdiás és Zalakaros településeken.
A bemutató élőhelyeket az érdeklődő látogatók szabadon felkereshetik és azok mintájára
hasonló élőhelyeket alakíthatnak ki a saját
kertjükben, ezáltal segítve a veszélyeztetett
fajok megóvását. A projekt felhívja a lakosság figyelmét a biodiverzitás fontosságára,
és lehetőséget biztosít a számukra, hogy
ismereteiket és tapasztalataikat megosszák
egymással és a határ másik oldalán élő kerttulajdonosokkal.

Fotó: Christopher Glanzl

A projekt nyitórendezvényére 2021. június
4-én került sor Tattendorf településen, Ausztriában, ahol a projekt partnerei, a GLOBAL 2000
és a Natur im Garten osztrák természetvédelmi
szervezetek, valamint a Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft. ünnepélyes keretek
között megkezdték a projekt megvalósítását. A
rendezvényen az osztrák partnerek bemutatták
a területeket, ahol majd a bemutató élőhelyeket
kialakítják és röviden ismertették, hogy eddig
milyen lépéseket tettek a biológia sokféleség

megóvása érdekében, és milyen további intézkedéseket terveznek majd megvalósítani a projekt keretében. A rendezvényen részt vett Gál
Lajos, Gyenesdiás polgármestere és Novák
Ferenc, Zalakaros polgármestere is, mint a
projektben közreműködő stratégiai partnerek
képviselői, ahol találkozhattak az osztrák partnertelepülések vezetőivel, és megoszthatták
egymással tapasztalataikat a veszélyeztetett
növény- és állatfajok védelme tekintetében.

Gyenesdiási Híradó
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
„Nem azzal nevelünk, amit mondunk, hanem
azzal, amilyenek vagyunk.” (Rudolf Steiner)
„A gyermek feje nem edény, amit meg kell
tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani.”
(Galilei)
Ezek a gondolatok nem napjainkban fogalmazódtak, de örökérvényűek. Akár pedagógia hitvallásnak is lehet tekinteni a pedagógus
naphoz kapcsolódva.
Nagyon hálás vagyok a Nagyközség polgármesterének Gál Lajosnak, hogy pedagógus nap alkalmából köszöntötte azokat a
dolgozókat, akik a Gyenesdiási Bölcsőde és
Óvoda valamint a Gyenesdiási Bölcsőde és
Óvoda Bölcsőde Tagintézménye „kötelékébe”
tartoznak.
A bölcsődei, óvodai dajkák, óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek valamint
az irodai dolgozók nap, mint nap CSAK
kiegészítik a családi nevelést. A gyermekek
nevelése, gondozása, fejlesztése a családban
kezdődik, az intézményekben folytatódik.
Az első élményeket a legszűkebb, legszeretetteljesebb környezetben kell a gyermekeknek megtapasztalni, átélni, hogy a megfelelő
készségekkel, képességekkel az első intézménybe-bölcsőde- óvoda-kiegyensúlyozott
lelki világgal érkezzenek. Mi a gyermekeket
gondozzuk, neveljük tovább arról a szintről, amivel rendelkeznek. A mi feladatunk,
hogy biztonságos, barátságos, befogadó
környezetet teremtsünk annak érdekében,
hogy a gyermekek szociális, verbális, testi
és értelmi képességei olyan szintre fejlődjenek, melyekkel kudarc nélkül léphetnek
a következő szintre az általános iskolába.
A bölcsőde és az óvoda egész évben működik, a törvényes nyitva tartásnak megfelelően.
Azonban vannak olyan időszakok, amikor
különböző karbantartási munkákat el kell
végezni, amikor az épületeknek is pihenni
kell. Ezzel az emberek is így vannak, hiszen
ha nem tartjuk karban a testi-lelki egészségüket, nem tudunk az elvárásoknak megfelelő
szinten teljesíteni.
Az óvodás gyermekeknek az óvoda a „munkahelyük” nap mint nap idejárnak, egész
évben. Amikor az épületet karbantartjuk, meg-

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Elég szeszélyes az időjárás ebben az évben,
májusban még itt-ott fűteni kellett, ezt a
növények is megérezték. Viszont eső az esett
egy régi mondás szerint ” a májusi eső aranyat ér” van is benne igazság, amint melegszik az időjárás a növényeink fejlődésnek
indulnak, jó ezt látni…
Körbe kérdeztem a szaktanácsadókat mi a
fontos mostanság a kertben: Volner Lajos

Az alapítvány célja a községben élő óvodás
korú gyermekek támogatása. Ennek érdekében a kuratórium minden évben az óvoda
rendezvényeit támogatja, illetve eszközök
vásárlásával járul hozzá a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez.
Ebben az esztendőben ősszel kerülhetett sor
rendezvények megtartására.
A sport és biciklis napot támogattuk a gyermekek vendégül látásával. Majd a Zöld Hetek
lebonyolítására kaptunk megbízást a Darnay

Dornyai Béla Honismereti Alapítványtól 1
millió Ft-os szerződéssel.
Így sikerült finanszírozni autóbuszos „tanulmányi” kirándulást, gyermekszínházi bemutatót, egész napos interaktív élményprogramot/
kezes-lábas bemutató/, amelyek a gyermekek
fejlesztését, szórakoztatását szolgálták.
Köszönjük a honismereti alapítványnak a
megbízatást!
Sor került az egyik homokozó felújítására
is, melyet szintén támogattunk.
Az ősz folyamán a Magyarok Kenyere
Program keretében 500 kg lisztet kaptunk a
NAT-TAN Agrár Információs, Szolgáltató és
Oktatásszervező Nonprofit Közhasznú Kft
közreműködésével. Az adományt egy megállapodási szerződéssel az Önkormányzati
Étkezdében használták föl az ingyenesen
étkező gyermekek ellátása során, valamint az
óvodások sütöttek mézeskalácsot, készítettek
lisztgyurmát is.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az
étkezde vezetőjének a hatékony közreműködésért!
Vásároltunk az intézménynek egy profes�szionális takarítógépet, amely nagyban segíti,
hogy a gyermekeket biztonságosan tiszta
környezetben tudják fogadni. Ez kiemelten
fontos volt a vírus helyzetre tekintettel.
Nagyon köszönjük a szülők támogatását,
hiszen az 1%-ok utalása is jelentős összeg
évente. Kérjük továbbra is támogassanak
bennünket!
Lóránt Veronika kuratóriumi elnök

útmutatása, szőlő kötözése már mindenütt
időszerű, mert ezzel segítjük a szőlő hajtásainak a fény felé növekedését. Másrészt
megakadályozzuk a szélkárokat, jelentősen
csökken a peronoszpóra veszélye is. Fejezzük be a hajtásválogatást, mert a nagyobb
hajtások eltávolításával, már felesleges nagy
tápanyag veszteséget okoznak. Szőlőben
végezzük el a szükséges növény védelmi
munkákat, mint a gomba és rovarkártevők
ellen.
A szabadföldbe kiültetett paradicsom

palánták már virágoznak, figyeljünk a növények kötözésére, mert a szél a nem rögzített
hajtásokat letöri. Az índeterminált másként
folyton növő fajtáknál végezzük el a honaljazást. A mellék hajtások eltávolításával a
fürtök szebben, nagyobbak és ízletesebbek
lesznek. A mostani időjárás kedvez a gomba
kártevők elterjedésének, ezért ne feledkezzünk meg a növényvédelmi munkákról sem.
A paprika és paradicsom palánták egyaránt
igénylik a tápanyagpótlást, hisz a kiegyensúlyozott tápanyag pótlás biztosítja a jó

történik a tisztító fertőtlenítő festés-takarítás,
arra az időre is biztosítjuk az óvodai nevelést
másik intézményben. Minden embernek jár
szabadság, miért gondolják néhányan (tisztelet
a kivételnek), hogy egy óvodás gyermeknek az
év minden napján járni kell a „dolgozójába”.
Nekik nem jár egy kis szabadság? A nyári élet
sem unalmas az intézményekben, a megfelelő tevékenységeket kínáljuk a gyerekeknek,
de nem veszi fel a versenyt a hűvös családi
házak kényelmével, ahol a meleg időben egy
frissítő fürdő a kerti medencében felejthetetlen
élményt jelent.
„Senki sem mondta, hogy csak jó lapokat
kapunk majd az élettől, de meg tanulhatunk jól
játszani azokkal a lapokkal, amiket kapunk.”
Világos Csabáné – intézményvezető

Beszámoló a Gyenesdiási Óvodás
Gyermekekért Alapítvány 2020.
évi közhasznú tevékenységéről
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minőséget és a nagyobb termést. A paprika
és paradicsom palántákra ajánlom a Substral
levéltrágyát amely a fűszernövényekre is
alkalmasak.
Az őszi vetésű cukorborsó már lassan
leérik, helyére másodvetést tudunk alkalmazni. A másodvetés a terület kihasználásának a lehetőségét biztosítja, javaslom a
kapor, spenót, zöldbab, cékla, stb vetését. Az
uborka tápkockában való vetést, majd palántaként kiültetést ajánlom.
Sokan kérdezték a múlt évben nem sikerült
az uborka vetése, mit csináljanak?
Javaslatom: az uborka magot 2-3 napig
csíráztassuk, ezt követően ültessük pohárba
és így 2 hét alatt kiültethető növényünk lesz.
A palántákat előkészített földbe akkor ültessük, ha már az uborka hálót kihelyeztük.
Kiss Balázs növényorvost is megkérdez-

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Tájékoztatás a 2021. július 1.
napjától hatályos idegenforgalmi adót
érintő szabályokról, ismét lesz
IFA fizetési kötelezettség!!!

Tisztelt Adózók és
Szálláshely-szolgáltatók!
A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet
ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm.
rendeletének módosításáról döntött a
319/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletével.
A Korm. rendelet szerint a 2021. január
1. napja és 2021. június 30. napja közötti
időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni
idegenforgalmi adót az adó alanyának nem
kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a
megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be
kell vallania az adóhatósághoz.
A fenti rendelkezések alapján 2021.
július 1-jétől adókötelezettség terheli azt
az idegenforgalmi adófizetésre kötelezett
magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén legalább
egy vendégéjszakát eltölt.
Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót be kell
szednie és befizetnie, valamint be kell
vallania (elektronikus úton vagy papír
alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.
Az adóbevallás az E-önkormányzat portál
felületről érhető el, on-line kitöltés és
beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap
formátumban, valamint - akár ügyfélkapus
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tem, nézzünk szét a kiskertünkben és állítsa
fel a diagnózist:
dísznövényeken, gyümölcsfákon, konyhakerti növényeken sok a levéltetű, védekezzünk a következő hatóanyagokkal,
Acetamiprid (Mospilan 20SG) vagy természetes olajokkal (narancsolaj).
Ami még aktuális probléma az almafákon a lisztharmat. Javaslom a felszívódó
gombaölőszerek használatát Penconazol
hatóanyag tartalmú szerekkel (pl.Topas 100
EC)
A szőlő virágzása előtt, alatt kezdjük el a
védekezést, itt használhatjuk a Penconazol
hatóanyagú szereket. Meggyfa, cseresznyefa
levelén (csonthéjasok betegsége) blumeriális
levélfoltosság jelenik meg védekezzünk
(Topas 100 EC, + Rézhidroxid).
Őszibarack esetében a levélfodrosodás

–tafrina-, levéllyukacsosodás esetén védekezés: Difenokonazol hatóanyag tartalmú
szerekkel (Alfa solo stb., Réz- hidroxid )
Korai ültetésű burgonyában a burgonyabogár jelenléte már látható, Klorantraniliprol
hatóanyag tartalmú szerrel permetezzünk.
Élőkártevőkre hatékonyan hat, de kíméletes
a hasznos rovarokkal.
Alma-, körte-, szőlőmoly kártevők ellen is
hatásos védekező szer (pl: Coragen 20 SC)
A füvet hetente nyírni kell, de tanácsos 6
cm-re nagyságúra hagyni, elvirágzott rózsákat vágjuk le, hogy újat hozhassanak.
Köszönöm a szakemberek - Lajos, Balázshasznos tanácsait remélem tudtunk segíteni
ismét, mindenkinek jó kertészkedést kívánunk. Tudják kérdezni szabad!
Körtvélyesi Ibolya
titkár

bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF
formátumban.

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

Aszfaltozási és burkolatjavítási munkálatok: Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Belügyminisztérium Közlekedésfejlesztési feladatinak támogatása által
az alább felsorolt utcákban aszfaltozási
és burkolatjavítási munkálatok kezdődnek 2021. június 1-től: József Attila utca,
Homoki utca, Darnay utca és József
Attila utca kereszteződése, Hajnal utca,
Mandulás utca, Csokonai utca I. ütem,
Paulini köz, Toldi utca, Fenyő utca,
Pilikáni köz, Felső utca, Katica köz, Dobó
köz, Blaha L. utca, Nyírfa utca, Erdőalja
köz, Gebauer utca.
További aszfaltozási munkálatok várhatók
a Harmat utcában és Kárpáti utcában is,
melyet az Önkormányzat saját költségvetéséből finanszíroz.

Elhanyagolt, gazos telkek
Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok
figyelmét, hogy azok akik az általuk használt, illetve tulajdonát képező ingatlanukat
nem művelik meg, nem tartják rendben,
az ingatlanukat szükség szerint gyomtól,
gaztól nem tisztítják meg, a 20 cm-es
magasság elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálják, továbbá az ingatlan
előtti árkot, folyókát, csatornanyílást,
átereszt nem tisztítják, megszüntetik,
vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását
nem biztosítják, a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán,
illetve mellette nőtt gazt nem írtják, a
kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem
gondoskodnak, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóak!
Felhívás házszámtábla kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában

Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy a
természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásai
alapján a strandok területén a fürdési szezonban horgászni TILOS!
A művelődési ház kialakítási munkái
a Coop Bolt tetőterének beépítésével
elkezdődtek. Az építkezés miatt kisebb
területlezárásokra kerül sor. A bolt azonban
ez idő alatt is zavartalanul üzemel majd.

KOMPOSZTTELEP
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a komposzttelep felszámolásra került!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposzttelep egykori helyszínén és annak
környezetében zöldhulladék elhelyezése
SZIGORÚAN TILOS, melynek megszegése közigazgatási bírsággal sújtható.

Gyenesdiási Híradó
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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 8:0016:00, telefonos elérhetőség: Horváth Gergely: 06 30/412-5694.
Az ág lerakása díj ellenében lehetséges,
1 tonna össztömegig (kisutánfutónyi men�nyiség) 1.500 Ft-, 1 tonna feletti mennyiség
esetén érdeklődjenek a megadott telefonszámon.
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

STRANDNYITÁS
Strandjaink 2021. június 1-én (kedden)
nyitnak és június 11-ig (péntekig) ingyenesen látogathatóak. Pénztárnyitás: 2021.
június 12-én, szombaton.

STRANDIGAZOLVÁNY
A strandigazolványok érvényesítése és kiváltása a Polgármesteri Hivatalban történik csütörtöki és pénteki napokon (8-16 óráig).
Az érvényesítés/kiváltás a földszinti
ügyfélfogadó pultnál történik. Egyszerre
csak egy fő tartózkodhat a hivatal épületében. Szájmaszk használata kötelező!
Valamint mindenkit nyomatékosan szeretnénk megkérni, hogy egy háztartásból
csak egy fő jöjjön intézni a strandigazolványokat. Megértésüket és türelmüket
előre is köszönjük.

2021. június

Új strandigazolvány kiváltáshoz egy
évnél nem régebbi fénykép és lakcímkártya szükséges. A regisztrációs díj felnőtt
számára 1000 Ft,- gyermek számára 500
Ft,-. Az igazolványokkal való visszaélést
a hivatal szigorúan ellenőrzi és szankcionálja. Az igazolvány névre szóló és nem
átruházható. Jogtalan használat esetén az
igazolvány egy naptári évre bevonásra
kerül.
Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz négy családtag részére válthatnak ki
strandbérletet, ha befizeti a helyi adót és a
fürdőegyesületi tagdíjat. A fürdőegyesületi
tagdíj befizetéséről szóló igazolás valamint a személyi igazolvány bemutatásával tudják a strandigazolványt kiváltani. A
harmadik és minden további kiskorú gyermek mentesül a strandigazolvány kiállításáért fizetendő díj alól.

Pályázat
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani
a Magyar Falu Program keretében a „Felelős állattartás elősegítése”
című kiírásra, melynek célja az állatvédelem és a felelős állattartás népszerűsítése. A pályázat lehetőséget biztosít a település lakosai számára
a tulajdonukban lévő állatok (ebek, macskák) állatorvos által elvégzett
ivartalanítására és a pályázat keretében ivartalanításra került állatok
veszettség elleni védőoltására és/vagy transzponderrel történő megjelölésére. Nyertes elbírálás esetén a fenti ellátások az állattartók részére
ingyenesen vehetők igénybe az elnyert pályázati keret kimerüléséig.
Az önkormányzat a lakosság körében igényfelmérést végez. A pályázatban való részvétel feltétele, hogy igényüket bejelentsék az önkormányzatnál. Ezért kérjük a tisztelt állattartókat, hogy szándékukat
június 25-ig személyesen a Községházán, a földszinti Projektirodában
szíveskedjenek jelezni ügyfélfogadási időben.
További információ: palyazta@gyenesdias.hu, 0683/312-737/212

Köszönet a véradóknak
Gyenesdiáson az idei év első véradásán
45 bátor váradó vett részt. Nekik ezúton
is hálásan köszönjük. Tombol a nyár, de
fontos, hogy a leglazább évszakban se

feledkezzünk meg a véradásról. Ebben az
időszakban talán még inkább oda kell figyelnünk erre, mert a szabadságok miatt felborul
a rutin, a rendszeres véradók közül is sokan
elutaznak, ráadásul a meleg idő sem kedvez

a véradási hajlandóságnak. Nagyon fontos,
hogy minél többen adjanak vért, tekintettel
az egyes készítmények rövid tárolási idejére, és az ilyenkor tapasztalható megnövekedett igényekre.
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WICHTIGE
INFORMATIONEN
UND DATEN IM JUNI/JULI
ENDLICH WIEDER PROGRAMME
UND VERANSTALTUNGEN IN GYENESDIÁS!!
Sonntag 4. Juli auf dem Marktplatz
12. Gyenesdiáser Fisch-Festival mit
gebratenen Brassen
Eintritt
frei,
jeder
ist
herzlich
willkommen!
Ab 10.00 Uhr werden die Fische gebraten.
16.00 Spielklub für Kinder
16.00 Fischsuppen-Kochwettbewerb
16.00 Tamás Németh – kleine Kochshow
mit Karpfen- und Zander-Leckereien nach
Keszthelyer Art
17.00
András
Szöke,
Humorist,
Filmregisseur - Lustiger Beitrag während
des Kochwettbewerbs
18.00 Schlagercocktail mit Lia SzabóSiklódi
18.30 Die Jury hat entschieden Siegerehrung, Preisverleihung
19.30 Küchen-Band – Konzert mit
Blasinstrumenten
21.30 Party- und Tanzmusik bis 01.00
Uhr mit der Silver-Band
Bitte beachten: Die Teilnehmer am
Kochwettbewerb erhalten Karpfenfische
und Zutaten für die Fischsuppe. Eigene
Zutaten können mitgebracht werden.
Spätestens bis 18.00 Uhr soll die Suppe
fertig sein, damit die Jury eine normale
Portion davon probieren kann. Es
werden Farbe, Geschmack, Geruch und
Präsentation bewertet.
Weitere Informationen: Tourinform
+36 83/511-790, gyenesdias@tourinform.
hu
Donnerstag, 15. – Samstag, 17. Juli im
Kárpáti-Park (neben dem Markt)
Gyenesdiáser Weinfest - 3 tägige
Veranstaltung. Flanier- und Genussmeile,
Weinstraße,
Volkskunstund
Kunsthandwerk, Kinderprogramme und
Kultur. Eintritt frei. Jeder ist herzlich
willkommen.
Donnerstag, 15. Juli
18.00 Galashow mit der Lajos Vass
Volksmusik-Gruppe, dann Folklore mit
der Gyenesdiáser Volkstanzgruppe und
Dalárda, dem Gyenesdiáser VolksliederChor
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18.30 Offizielle
Eröffnung
des
Gyenesdiáser Weinfestes
21.00 Tanz- und Partymusik mit der
beliebten Silver-Band
01.00 Heute nicht so spät ins Bett,
morgen ist noch ein Arbeitstag!
Gastgeber
des
Tages:
Levente
Fegyverneky, Musiker, Schauspieler
Freitag, 16. Juli
18.00 Intermezzo Latin Club mit Linda
Fekete
20.00 Odett-Konzert
22.00 Tanzmusik mit der Fantasy-Band
02.00 Schluss für heute
Gastgeber
des
Tages:
Levente
Fegyverneky, Musiker, Schauspieler
Samstag, 17. Juli
18.00 Kinderkonzert mit der KisHétrét-Band
19.00 Bence Szép - Stand-up Comedy
„Nüchtern über Weine”
20.00 Anna & the Barbies
22.00 Tanzmusik mit der Helios-Band
02.00 Ende Gelände
Das war´s für 2021, nächstes Jahr gibt´s
wieder ein Weinfest
Gastgeber des Tages: Bence Szép,
Komiker, Zauberer, Lebenskünstler
Überraschungen!
Jeden Tag ab 17 Uhr Zauberklangverein –
Spielhaus für die Kinder!
Programmänderungen vorbehalten.
Weitere Informationen: Attila József
Kulturhaus und Bibliothek,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97, Tel: 83 /
314-507, 30 / 134-9105
gyenesdiaskultura@gmail.com
GEMEINDENACHRICHTEN
Straßenarbeiten
Mit Unterstützung der Verkehrsentwicklungsabteilung des Innenministeriums
werden seit Anfang Juni Asphaltierungsund
Fahrbahninstandsetzungsarbeiten
in den folgenden Straßen durchgeführt:
József Attila utca, Homoki utca, Darnay
utca und József Attila utca Kreuzung,
Hajnal utca, Mandulás utca, Csokonai utca
I. Teil, Paulini köz, Toldi utca, Fenyő utca,
Pilikáni köz, Felső utca, Katica köz, Dobó
köz, Blaha L. utca, Nyírfa utca, Erdőalja
köz, Gebauer utca.
Weitere Asphaltierungsarbeiten sind auch
in der Harmat utca und in der Kárpáti utca
geplant, die aus dem eigenen Haushalt der
Gemeinde finanziert werden.
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Vernachlässigte Grundstücke
Wir machen die Bewohner und
Ferienhausbesitzer darauf aufmerksam,
dass nicht genutzte und unbewirtschaftete
Grundstücke gepflegt werden müssen.
Wer das eigene Grundstück nicht bewohnt
oder bewirtschaftet, muss es in Ordnung
halten, von Unkraut befreien und
regelmäßig mähen, bevor das Kraut eine
Höhe von 20 cm erreicht, Der Graben,
die Rinne, der Schacht, der Durchgang
vor dem Grundstück müssen gereinigt
und von Verkrautung befreit werden,
um einen ungehinderten Abfluss des
Regenwassers zu gewährleisten. Auf dem
Gehweg vor oder neben einem bebauten
oder unbebauten Grundstück sind Gras,
überhängende Äste und Büsche zu
entfernen. Wer sich nicht daran hält und
sein Grundstück vernachlässigt, kann mit
bis zu 150.000 Forint bestraft werden!
Angeln verboten
Jetzt beginnt die Sommer- und
Ferienzeit, und deshalb müssen wir die
Angler darauf aufmerksam machen, dass
in der Badesaison vom 01. Mai bis 31.
September 2021 das Angeln im See vom
Strand aus verboten ist.
STRANDÖFFNUNG
Unsere Strände wurden am DI 01.
Juni geöffnet und konnten in den ersten
Tagen unentgeltlich besucht werden.
Kassenöffnung ab Samstag, 12. Juni.
Strandbadkarten für Gyenesdiáser
Einwohner
Wie in unserer letzten Ausgabe berichtet,
werden die Strandpässe vom 04.06. –
31.07. immer donnerstags und freitags
(08-16 Uhr) im Bürgermeisteramt an der
Rezeption im EG validiert und ausgegeben.
Voraussetzung: Die lokale Steuer und
der Mitgliedsbeitrag des Bäder-Vereins
müssen bezahlt sein. Als Nachweis
bitte Personalausweis, Wohnkarte und
die Zahlungsbescheinigung für den
Mitgliedsbeitrag vorlegen.
Bitte beachten: Es kann immer nur
eine Person im Bürogebäude sein.
Die Verwendung einer Gesichtsmaske
ist obligatorisch! Wir möchten alle
dringend bitten, nur eine Person aus
einem Haushalt zu schicken. Vielen
Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Geduld.
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Kedves Gyenesdiásiak!
Nagy elhatározás volt részünkről, mikor
2002-ben 50 év keszthelyi lét után új életteret
választottunk magunknak, és Gyenesdiásra
költöztünk.
Pár hét után úgy éreztük: MEGÉRKEZTÜNK! Ez a hely kell nekünk,
itt vagyunk otthon. Barátságos
környezet, kedves emberek,
inspiráló közösségek. Az azóta
eltelt közel húsz év bebizonyította, hogy jó választás
volt Gyenesdiás. Úgy éreztük
megbecsültek bennünket, a
megtalált közösségek befogadtak, mi több, hagytak érvényesülni és igényelték, hogy
tudásunkat kibontakoztathassuk. Kialakítottunk magunknak egy nekünk tetsző otthont,
melyben minden a kezünk alá
simul. Úgy gondoltuk, a végállomás előtti utolsó megállónál
vagyunk, ÉLÜNK.
„Belaktuk” a települést. Köszönjük a
Dalárdának, s minden családtagnak, Gyenesdiás vezetőinek, hogy együtt lehettünk
a megalakulás óta, hogy sok távoli és
közeli helyen megfordulhattunk, a kiadványokat, a fellépéseket, a partikat, az elért
sikereket. Köszönettel tartozunk a telepü-
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azt a pluszt, melyet hagytak és segítettek
kibontakozni, s így a település értéktárát ezzel gazdagíthattuk. Bizonyára, még
lettek volna megvalósítandó céljaink, de
ez már másra vár.
Köszönet még a Klubkönyvtárnak, Gye-

nesdiási 4S-nek, a Népdalkörnek, a Községi
Kórusnak, a Magyar Vándorklubnak, a valamikori Főzőklubnak, a Kosárfonó Szakkörnek, Kertbarát-körnek, és minden kedves
ismerősünknek ezekért az évekért, a kialakult barátságokért!
Most viszont az élet úgy hozta, hogy új élet-
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teret keresünk magunknak, a „családegyesítés”
érdekében. TEHÁT ELKÖLTÖZÜNK!
No, persze egy költözés az elhatározást
követően a megvalósításig bizonytalan
ideig tart, és több mindennek függvénye,
nem egyik napról a másikra történik meg.
A kialakult, vagy kialakított helyzet úgy
hozta, hogy közösségeinkkel már nem találkozhatunk,
ezért kívánunk szép és gazdag
jövőt, tobzódjanak egészségben, s töltsék barátságban
idejüket, s gondoljanak néhanéha jó szívvel a távozókra is.
Akarattal nem bántottunk meg
senkit, remélem ezt így látja
mindenki, ha mégse, akkor
utólag kérünk elnézést!
Ha biztossá válik új otthonunk, és bárki, aki szívesen
jönne egy kis baráti csevejre,
örömmel látjuk és egy pohár
ital mellett nosztalgiázhatunk. Mindenkit meg fogunk
ismerni, nem szükséges semmiféle igazolvány.
Ez a kis iromány nem búcsúlevél, csupán
a száraz tények rögzítése, és arra szolgál,
hogy akit érint, akiben kis nyomot hagytunk,
barátságot ébresztettünk, tudjon róla.
Szeretettel és Barátsággal:
Bognárné G. Piroska és Ystván
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OÁZIS

KERTÉSZET
KESZTHELY

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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út 11-be
költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy
06 30 5528 017

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY

Kutyakozmetika
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva
kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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Gyenesdiási Liget
Pláza I. emelet
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HŐKAMERÁZÁS

Nail Bar

Gyógy. ill. Callux
pedikűr-manikűr
Gél-lakk,
műköröm építés

Bejelentkezés:
30/ 333 77 41

•É
 pületek hőtérképezése
• Nyílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI FŰTÉS
SZERELÉSI MUNKÁK.

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó • Tel: 06 30/637 6697
SPORT
Labdarúgás
Igen, Igen, Igen!
Megvan a dobogó!!!
- Köszönjük szurkolóinknak az egész éves
bizalmat és az isteni gulyást a meccs után! –
Írták a női csapat tagjai közösségi oldalukra
a Teskánd elleni 6:0-s győzelem után. Ez az
egy meccs választotta el őket a dobogótól és
végül ünnepelhettek. Deák Ádám edző így
értékelt az oldalon: - Elértük célunkat és egy
kemény szezon végén a dobogóra állhatunk.

Évértékelő U19
U-19-es csapatunk számára is véget ért a
2020/2021-es bajnokság. Fellner Gergő edző
vezetésével 9. helyen végeztek a gyenesi fiatalok a 13 csapatos bajnokságban, 51 rúgott
és 64 kapott góllal 30 pontot szerezve sikerült megszerezni a 9. pozíciót. Mikola Pál
15 góllal volt a csapat legeredményesebb
játékosa.
Fellner Gergő edző így értékelt: - Csapatom nagy átalakuláson esett át a tavalyi holt
szezonban. Sok érkezővel és sok távozóval
vágtunk neki a 2020/2021-es bajnokságnak,
így nem igazán tudtam mire számíthatok
csapatomtól. A cél természetesen egy minél
jobb eredmény elérése volt. Teljesítményünk

Gratulálok csapatomnak az egész éves teljesítményhez sok jó csapatot sikerült megelőznünk és úgy gondolom nem érdemtelen
az elért helyezésünk. Most egy kis pihenő
következik és júliusban innen folytatjuk.
Június közepén vehették át a csapat tagjai a
harmadik helyért járó bronzérmet és a kupát.
A díjakat Mosdósi Attila a Kinizsi Sportkör
elnöke, Góth Imre Árpád Gyenesdiás alpolgármestere és Deák Ádám edző adták át.
Érmet kaptak: Propszt Viktória, Vida Adrienn,
Bor Gabriella, Pintér-Vincze Beáta, Szeibert
Noémi, Vizi Szilvia, Nyakó Rita, Széles Kitti,
Nagy-Fáró Dorottya, Horváth Bianka, Szíjártó Dorina, Mika Ramóna, Montag Eszter,
Benes Noémi, Tombor Viktória, Kutassy Vik-

tória, Györei Annamária, Szabó Anna, Szabó
Viktória. A legtöbb gólt szerezték: Széles Kitti
15, Szeibert Noémi 12, Vizi Szilvia Mercédesz
6, Szabó Anna 5, Horváth Janka Bianka 4,
Nagy-Fáró Dorottya 3, Vida Adrienn 3, Milka
Ramona 2. (fotó: jobbra fent)
A bajnokságban harmadik helyezett
csapat a 16 mérkőzéséből 11-et megnyert,
1 döntetlent ért el és négy vereségéből hármat
szenvedett el pályán, egy a szövetség döntése
alapján keletkezett az ellen a Police Ola ellen,
amelyik a bajnokságot megnyerte. Tavasszal
2-2-es döntetlen született a két csapat összecsapásakor! A gólarány is dicséretes 59-32.
Összesen 34 pontot szereztek egy rendkívül
kiegyenlített bajnokságban.

összességében elég ingadozó volt, hiányzott
a kiegyensúlyozottság. Akadtak olyan mérkőzések, ahol “bravúr” győzelmet arattunk,
gondolok itt például az őszi Csács Nemesapáti elleni bajnokira. Ők egészen a mérkőzésünkig veretlenek voltak, mi azonban véget
vetettünk ennek a szériának. Ide sorolható a
bajnokságot megnyerő Zalaszentgrót legyőzése is az utolsó fordulóban. Ilyenkor nagyon
büszke voltam a srácokra, hiszen megmutattuk, hogy bárkivel fel tudjuk venni a versenyt.
Sajnos volt néhány olyan példa is, amikor
“esélyesebbként” vesztesként hagytuk el a
pályát. Röviden összefoglalva úgy gondolom,
hogy a tabellán elért helyezésünk nem tükrözi
a valóságot, képességeink alapján jóval előrébb kellett volna végeznünk. Sajnos ez idén
nem így alakult. A jövőben mindenképpen

azon kell dolgoznunk, hogy azokon a mérkőzéseken is jó teljesítményt tudjunk nyújtani,
amikor esélyesként lépünk pályára. Ha ez
megvalósul, akkor komolyabb célok elérésére
is képesek lehetünk. Köszönöm a srácoknak
az idei közös munkát!

Évértékelő Felnőtt csapat
Felnőtt csapatunk a Zala Megyei I.osztály
2020/2021-es bajnokságában végül a 8.
helyet szerezte meg a 15 csapat között 79 gólt
szerezve és 59-et kapva, 46 ponttal zártunk a
tabellán. Szerzett gólok terén tehát jól teljesítettünk, az 59 kapott gól azonban az egyik fő
oka volt annak, hogy végül csak a 8. helyet
szerezte meg a Kinizsi. A házi góllövőlista
élén Nagy Bendegúz végzett 28 találattal,
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ami az egész bajnokságot figyelembe véve
a 2. helyre volt elég.
Pályára lépett játékosok: Szabó Ádám (GK),
Helter Dániel (GK), Tóth Roland, Balogh
Gergely, Schmitz Dávid, Nedelkó János,
Kovács Dominik, Szi-Péter József, Czimondor
Péter, Hegyi Zsolt, Bertók Bence, Németh
Álmos, Horváth Márió, Tarnóczai Gergő,
Pálfi Patrik, Mátó János, Czafit Richárd,
Tóth Bence, Nagy Bendegúz, Fellner Gergő
Mikola Pál, Galyas László, Darázsi Bence,
Nagy Márk, Jeles Kornél.
Kocsis Norbert edző értékelése: - Az ősz
végén a 4. helyen fordult a csapatunk, egy
ponttal lemaradva a képzeletbeli dobogóról.
Ennek tükrében bizakodva vártuk a folytatást,
de arra nem voltunk felkészülve, hogy két,
az előre játékunkban kulcs pozíciót betöltő
játékosunk távozik Ausztriába. Közben kettő
játékosunk még megsérült, így tudtuk, hogy
nagyon nehéz tavasz elé nézünk. Bár mindent
megtettünk annak érdekében, hogy eredményes tavaszt produkáljunk, de a fent említett
okok miatt ez sajnos nem sikerült. Nyilván
nem magyarázzuk a bizonyítványt, de sajnos a
tavasz második felében rendre 12, 13 mezőnyjátékossal vágtunk neki a mérkőzéseknek.
Ráadásul toldozni, foltozni kellett a csapatot,
így többen nem is az eredeti posztjukon kényszerültek játszani. Véleményem szerint azért
még így is lehetett volna egy kicsit jobb az
év végi helyezés, hiszen több olyan mérkőzést is játszottunk ahol vezettünk, viszonylag
jól is játszottunk, de végül vesztesen hagytuk
el a pályát. Ez azzal is magyarázható, hogy a
csapat nem csak játékban, szakmában fáradt
el a pontvadászat vége felé, hanem mentálisan is természetesen velem együtt. Az elért
eredménytől függetlenül köszönöm játékosaimnak a tavaszi kitartást, jó pihenést kívánok
mindenkinek!
Forrás: www.facebook.com/KinizsiSK
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!
Keszthelyről: frissen fejt tehéntej, magyar tarka tehenektől 199 Ft/l
Zalaistvándról: kézműves sajtok nagy választéka
Dabroncról: friss tojás, hagyományos takarmányozás
Keszthelyről: fagyasztott zalai kézműves dödölle és házi nyújtott rétesek
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Masszázs

Szeretettel várom kedves
vendégeimet,
15 éves szakmai tapasztalattal
segítek regenerálódni, egészségügyi
panaszokat enyhíteni, lazítani.
Hívjon bátran!

Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi.
Őrségből: fűszernövények nagy választéka. Cserepes és hazai szaporítás.
Csököly: frissen szedett eper
Trafikban folyóborok nagy választéka.
V E G Y E N H A Z A I T! E G É S Z S É G É R E!
Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-16.00, vasárnap: 6.00-12.00
Üzletünkben a maszk viselése kötelező!

P

Sinkó Panni - Tel: 06 30 464 6269
Gyenesdiás Kossuth u. 39.

GYENESDIÁS, Kossuth Lajos u. 104.
(Községházával szemben, a zebrás átkelőnél)

Tel.: 06/83-348-109, mobil:06/20-263-7066 • Email.: pelsooptika@gmail.com
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9-12, 14-17

Prémium multifokális
(progresszív)
szemüveglencse
AJÁNDÉK FÉNYRE
SÖTÉTEDŐ OPCIÓVAL!
Ingyenes látásvizsgálat (bejelentkezés alapján)

Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

