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Megjelenik: április 24-én

A koronavírus megjelenése miatti intézkedések
2020. április 23-tól az önkormányzat az
óvoda dolgozói közreműködésével minden
65 év feletti gyenesdiási lakos számára mosható szájmaszkot juttatunk el, Pék Andás
és felesége Julika, valamint a Gyenesdiási
Bölcsőde és Óvoda dolgozói által készített
maszkokból. Reméljük, hogy ezzel is segíteni
tudjuk a 65 év feletti korosztályt a koronavírus elleni védekezésben. Ezúton is hálásan
köszönjük a Pék házaspár és az Óvoda dolgozóinak kitartó támogatását, valamint az anyagok beszerzésében Kvarda Dániel segítségét!
Ezúton is köszönetet mondunk azoknak
az önkénteseknek és civil szervezeteknek,
akik csendben, folyamatosan segítik az idősebb korosztály bevásárlását, ügyintézését,
életvitelét ebben a kiszolgáltatott helyzetben! Megköszönjük önkéntes segítségét a
Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesületnek,
Pék András és Pékné Orbán Juliannának,
Cserkuti Líviának és Kvarda Dánielnek.

A segítségre
szoruló
idősek
és
fogyatékkal
élők
védelme
érdekében felmérést készítünk a településen élő
mozgáskorlátozott/fogyatékos
lakosokról,
akik esetében előállhat olyan helyzet, hogy az

őket jelenleg gondozó
családtag
betegsége,
vagy karantén, illetve
kórházi kezelés felfüggesztése miatt külső
segítségre szorulnak.
Segítséget lehet kérni
továbbá a gyógyszer- és
élelmiszervásárláshoz,
napi egyszeri meleg
ét
kezés igénybevételéhez.
A bejelentéshez szükséges űrlapok letölthetőek a gyenesdias.
hu oldalról, illetve
telefonon
igényelhető
(30/943-0455).
Az űrlapokat elektronikusan az igazgatas@
gyenesdias.hu e-mail címre lehet megküldeni,
vagy papíralapon a Polgármesteri Hivatal
postaládájába bedobni! Telefonon érdeklődni
munkanapokon 8-16 óráig a 06 30 943 0455
telefonszámon lehet!
A Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat esetében a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel. Kizárólag
halaszthatatlan, súlyos probléma vagy krízishelyzet esetén fogad ügyfeleket. Halaszthatatlan ügyintézési szándékát kérjük
telefonon, vagy e-mailben előre jelezze a
családsegítőnél.
Vass László 06/30/316-7750 (Hétfőtől- Péntekig 8.00-16.00) Minden családsegítő a családokkal telefonon tart kapcsolatot.
Megértésüket köszönjük!
Gyenesdiás Nagyközség Képviselő-testülete a kora nyári nagyobb rendezvények egy
évvel történő elhalasztása mellett döntött,

így csak jövő évben kerül megrendezésre a
2020. július 4-re tervezett Keszegfesztivál és
a XIV. Diós települések országos és nemzetközi találkozója.
A Polgármesteri Hivatalban a személyes
ügyfélfogadás továbbra is szünetel. Az ügyintézéseket kérjük elektronikus levélben vagy
telefonon bonyolítani.
A Hivatal fontosabb elérhetőségei:
- Központ, Titkárság: 06 83/312-737/100
- Szociális ügyek, hagyaték, igazgatás:
igazgatas@gyenesdias.hu vagy 06 30/943
0455
- Ipar, kereskedelem, népességnyilvántartás:
nepesseg@gyenesdias.hu
- Anyakönyvi ügyek: titkarsag@gyenesdias.
hu vagy 06 70/9786-899
- Műszak: 06 83/516-000
- Adó: ado@gyenesdias.hu
- Pénzügy: 06 83/511-012
folytatás a 4. oldalon

Zöld Óvoda – zöld maszk!
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda dolgozói közül a dajkák
és pedagógiai asszisztensek tevékeny munkával veszik ki
részüket a koronavírus elleni küzdelemben. Szájmaszkokat
készítenek elsősorban az idősebb korosztály számára. Később
speciális méretben akár gyerekek részére is készülhet a
különböző fertőzések megelőzésére, elkerülésére.

Informationen für Unsere deutschsprachigen
Einwohner auf Seite 9.
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Strandfejlesztések
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kisfaludy2030 Turizmusfejlesztési Nonprofit Zrt. által kiírt strandfejlesztési pályázat önerős előkészítő munkálatai mindkét strandunkon megkezdődtek. A munkálatok
várható befejezése 2020. június 15.
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„Egy ház, palántázz” akció ismét Gyenesdiáson!

A korábbi évek sikerei után Volner Lajos és családja az idei évben is számtalan paprika- és paradicsompalántával, különböző fűszernövényekkel, valamint
leander és füge csemetével várja a gyenesdiási lakosok érdeklődését!
Rendelés és további információ: Volner Évinél!
Telefonszám: +36-30-792 6269 vagy
kertdoki01@gmail.com

Retro Lángos és Palacsintaház

Átvétel (előzetes egyeztetés után): Gyenesdiás, Lőtéri utca 11.
Tegyünk jót magunkkal, családunkkal, egymással!
Mondhatjuk így is:
„Helyit eszem, helyinél veszem, mert helyin az eszem”

Kedves Vendégeink!
Minden Péntek-Szombat-Vasárnap 11:00-18-ig
szeretettel várunk benneteket egy finom lángosra
vagy palacsintára! Kizárólag elvitelre!! Rendelést
személyesen vagy telefonon is leadhatjátok!

Telefonszám: +3630 5014604
Gyenesdiás Piac Madách u., Retro lángos és palacsintaház

Tisztelt Piac Látogatók!
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük
a Piactéren való tartózkodásuk során az alábbiak szíves
betartását.
Az elvitelre rendelt ételeket kérjük gumikesztyű és
szájmaszk viselésével átvenni!
Kérjük, hogy csak az átvétel idejére tartózkodjanak a
Piactéren!
Az átvételre rendelt ételt és italt kérjük NE a Piactéren
fogyasszák el!
Különösen kérjük, hogy vigyázzanak a Piactér és környezetének tisztán tartására, a szemetet csak az arra kijelölt hulladékgyűjtő edénybe dobják!
Minél inkább betartjuk, annál hamarabb nyithatunk!
Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

HÁZHOZ VISSZÜK A BRINGATANYA ÍZEIT!
Kedves Vendégeink, Barátaink!
Sokat törtük a fejünket, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan is juthatnátok a tőlünk megszokott hűsítő nyalánkságokhoz,
végül arra az elhatározásra jutottunk, hogy nem hagyunk titeket fagylalt nélkül!
Rendeléseiteket Andinál telefonon (0620/3655816) vagy messenger üzenetben adhatjátok le minden nap 9:00-16:00 között!
A 16:00 után leadott rendeléseket csak másnap tudjuk kiszállítani!
Kiszállítási és csomagolási díj nincs! Futárunk minden esetben kesztyűben és maszkban érkezik! Keressetek minket bátran!
Bringatanya csapata
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folytatás az első oldalról

Továbbra is kérjük Önöket, hogy tartsák
be a Kormány Operatív Törzsének ismert
kéréseit, vonatkozzon ez a karantén szabályaira, vagy akár a kijárási korlátozás
részleteire. A vírus hazánkban még nem érte
el a csúcsát, csak kellő elővigyázatossággal
tudunk egymás életére vigyázni.
Önkormányzati döntéshozatal
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése előírja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek megfelelően a veszélyhelyzet
kihirdetését követően a képviselő-testület
helyett a polgármester dönt önkormányzati
ügyekben, testületi ülés nem kerül összehívásra, azonban minden döntés csak a képviselő-testület előzetes tájékoztatásával kerül
meghozatalra. Az elmúlt időszakban az alábbi
polgármesteri döntések kerültek meghozatalra:
A polgármester a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (Nagykanizsa) Kárpáti
János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
átszervezésére vonatkozó vélemény megadásáról döntött:
a Kárpáti János Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátási feladatának bővítését - autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló ellátására
vonatkozóan – nem támogatta tekintettel a
jelenlegi intézményi humánerőforrás és infrastrukturális adottságaira,
az intézménybe maximálisan felvehető tanulói létszám növelését - 432 főről 550 főre –
támogatta a meglévő iskolai épület bővítését
követően.
Döntött pályázat benyújtásáról a Magyar
Falu Program keretén belül „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás”
tárgyában. A pályázat maximális összege 30
millió Ft, a megvalósításhoz önerő nem szükséges.
Döntött pályázat benyújtásáról a Magyar
Falu Program keretén belül „Orvosi eszközök
beszerzése” tárgyában. A pályázat maximális
összege 3 millió Ft, a megvalósításhoz önerő
nem szükséges.

FELHÍVÁS!
Tisztelt Gyenesdiásiak,
Kedves Olvasóink!
Jövő év januárban a Magyar Kultúra
Napján szeretnénk megjelentetni Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája IX.
kötetét, amely településünk művelődéstörténetét dolgozza fel. Nagy örömmel fogadunk/fogadnánk ezzel kapcsolatos fotókat,
dokumentumokat, történeteket, emlékeket,
neveket. A helyi művelődésben közreműkö-

Döntött a Gyenesdiás 1416/6 hrsz-ú ingatlan térítésmentes visszaadásáról Szita Gábor
Gyenesdiás, Hunyadi köz 14. szám alatti lakos
részére.
A „Gyenesdiás, Dornyai Béla utca
aszfaltozása”
tárgyában
lefolytatott
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
a Horvát-Ép Közmű- Út és Mélyépítő Kft.
(8360 Keszthely, Sömögye út 1.) adta, így a
közbeszerzési eljárás nyertese a Horvát-Ép
Közmű- Út és Mélyépítő Kft. Nettó ajánlati
ár: 28.812.500,-Ft.
A „Gyenesdiás, csapadékvízelvezető hálózat
építése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította, az eljárás 1. sz. (4. sz. vízgyűjtő építési munkái) és
a 2. sz. (7. számú vízgyűjtő építési munkái)
részfeladatokban a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot a Horvát-Ép Közmű- Út és Mélyépítő
Kft. (8360 Keszthely, Sömögye út 1.) adta, így
a közbeszerzési eljárás nyertese a Horvát-Ép
Közmű- Út és Mélyépítő Kft. Nettó ajánlati ár:
sz. részmunka: 37.760.339,-Ft
sz. részmunka: 31.502.491,-Ft
A többletköltségként jelentkező bruttó
735.758,-Ft-ot a 2020. évi költségvetéséből,
az általános tartalék terhére biztosította.
Felülvizsgálta a szociális étkezés 2020. évi
térítési díjait, azokat változatlan összegben
(nem került megemelésre) állapította meg.
Felülvizsgálta a bölcsődei intézményi térítési díj 2020. évi összegét, azt változatlan
összegben (nem került megemelésre) állapította meg.
Gazdaságvédelmi intézkedések:
A veszélyhelyzet kihirdetését követően tett
kormányzati gazdaságvédelmi intézkedések
önkormányzatunk költségvetését is nagymértékben érintik, ezért ahhoz, hogy a gazdálkodás továbbra is kiegyensúlyozott és stabil
legyen, a tervezett bevételkiesés és kiadásnövekedés között összhangot kell teremteni.
Bevételek várható változásai:
strandbevételek csökkenése, elmaradása
(terv nettó 80 M Ft), egyelőre a strand bevételek 50%-ának elmaradásával számolunk, ez
-40 M Ft,
gépjárműadó 40% átadása az államnak: -19
M Ft,
dőket – alkotókat, előadókat is szeretnénk
bemutatni. Ma élőket és azokat is, akik már
nincsenek közöttünk. Kérem, hogy kövessék facebook oldalainkat, osszák meg itt
(is) érdekes, fontos ismereteiket, fotóikat és
az általunk feltett fotókhoz információkat
közölni szíveskedjenek.
Sajnos személyesen nem kereshetjük fel
azokat a személyeket, akik az elmúlt évtizedekben, 30, vagy több éve közreműködői
voltak a helyi kulturális eseményeknek,
ezért igyekszünk telefonon érdeklődni.
Örömmel fogadjuk az Ő hívásukat is.
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idegenforgalmi adófizetések felfüggesztése:
-31 M Ft,
normatíva jelentős csökkenése gyermekétkeztetés (~1,5 M Ft/hó), óvoda (~6,6 M Ft/
hó) és bölcsőde (~1,3 M Ft/hó) vonatkozásában (összesen: ~9,4 M Ft/hó), egyelőre 2020.
július 01-ig számolva 3,5 hónap: -32,9 M Ft,
iparűzési adóbevételek visszaesése (terv
108 M Ft), egyelőre 25%-os kieséssel számolva -27 M Ft,
a rendezvényekből tervezett bevételek
elmaradnak (-2,5 M Ft),
strandi közterület foglalások bevételei
csökkennek (-2,5 M Ft).
BEVÉTELEK ÖSSZES KALKULÁLT
VÁLTOZÁSA: -154.900 e.Ft
Kiadások várható változásai:
a rendezvények és testvér-/és partner/ települési találkozók elmaradása összességében
megtakarítást jelent (~-5 M Ft), - egyelőre a
Borfesztiválig!
a szociális kiadások jelentős emelkedése
(~+3 M Ft),
szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkenése 2020. július 01-jétől (~-2,4 M
Ft),
civil
szervezetek,
sportegyesületek
támogatásainak átütemezése, felfüggesztése,
csökkentése javasolt, összesen -8.363 e. Ft-ot
jelent,
a
tervezett
50%-os
jutalomkeret
(önkormányzati dolgozók) törlése bruttó
13,45 M Ft megtakarítást eredményez,
a kijelölt fejlesztési átütemezések összesen
bruttó 156.752 e. Ft kiadáscsökkenést jelentenek.
KIADÁSOK ÖSSZES KALKULÁLT
VÁLTOZÁSA: -188,965 e.Ft
A település általános szezonra való felkészítése, közterületek rendezése, virágosítás előkészítése, utak kátyúzása zajlik.
Önkormányzatunk tartja dolgozóit /váltott
műszak, fizetett szabadság/ és próbálunk
személyeket bevonni a védekezés és ellátás
folyamataiba. Elbocsátást, munkaidő csökkentést jelenleg nem tervez az önkormányzat.
Gál Lajos polgármester
Czibor Zoltánné jegyző
Elérhetőségeink:
Telefon: 314-507, 06/20-9769-225.
E-mail:
gyenesdiaskultura@gmail.com,
gyenesdiaskultura@t-online.hu
Facebookon: József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár www.facebook.com/
gyenesdiaskultura/, Gyenesdiás anno https://
www.facebook.com/gyenesdiasanno/
Köszönettel:
Hársfalvi György művelődési ház
és könyvtár igazgató
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Tisztelt Olvasók,
Kedves Gyenesdiásiak!

zárt ajtók mögött is de dolgozunk. Nem csak
home office formában. Ha lehet, kerüljük a személyes találkozást, de halasztást nem tűrő dolA mostani közegészségügyi helyzet miatt gokban, indokolt esetben természetesen ezt is
sajnos nem tarthatunk közösségi rendezvé- vállaljuk. Ha valaki ilyen módon keresne bennyeket, a korábban meghirdetett programja- nünket, kérjük telefonon jelezze először (314inkat is le kellett mondanunk. Már a március 507, 06/20-9769-225). E-maileket olvassuk, amit
15-i megemlékezésünket is csak az emlék- lehet levélben intézzük (gyenesdiaskultura@
parkban, kevés résztvevővel, közreműködő- gmail.com, gyenesdiaskultura@t-online.hu).
Facebookon is elérhetőek vagyunk: www.
vel tartottuk meg.
Bízunk, reménykedünk abban, hogy a facebook.com/gyenesdiaskultura/, illetve most
nyári rendezvényeink – a Borfesztiváltól nyitottunk új oldalt Gyenesdiás anno címmel,
kezdődően (július 9-12) megvalósulhatnak, melyre szívesen fogadunk régi fotókat, dokuazok szervezése – bár lelassult – folyamat- mentumokat, híreket: https://www.facebook.
ban van. 50 %-ra becsülöm a Borfesztivál com/gyenesdiasanno/
Ebben a „holt” időben végezzük a könyvtári
megvalósulását (vagy lesz, vagy nem). A
Korzó-esteket (augusztus 6-7-8.) nagyobb állomány selejtezését, állományellenőrzést,
eséllyel tarthatjuk meg, talán addigra legyőz- egyéb kiegészítő munkákat, melyeket amúgy
nyitva tartási időben nem lehetne.
zük a vírust.   
Intézményünk a közönség előtt zárva tart, ha
Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája IX.
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kötete – Gyenesdiás művelődéstörténete –
összeállításán fáradozunk. Terv szerint a kötet
bemutatója 2021. januárjában lenne, a Magyar
Kultúra Napján. Vele együtt más helytörténeti
kutatást is végzünk. (Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassák el felhívásunkat!)
Klubjaink, szakköreink is szünetelnek, az
Alapítványunk által eredetileg június végéig
megvalósítandó, pályázattal támogatott projektjeink határidejét már a pályázatkezelő az
év végéig meghosszabbította (Dalárda és a
Néptáncegyüttes Csoóri pályázatai).
Az óvatosság nem gyávaság, nem csak a
munkatársak egészségét szolgálja, de mindannyian családban, szűkebb közösségben
együtt élünk, gondatlanságunkkal másokat is
veszélyeztetünk.
Megértésüket megköszönve:
Hársfalvi György művelődési ház
és könyvtár igazgató

TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
Készenléti állapotban
Jelen pillanatban - az előírásokat és ajánlásokat szem előtt tartva - a vírus terjedésének
megállítása lehet csak az elsődleges, de bízunk
benne, hogy nyárig túl leszünk a legnehezebb
időszakon, és a főszezont már kevésbé fogja
érinteni. Számítani kell rá, hogy a külföldiek
kisebb számban érkeznek, viszont szakértők
elemzései alapján joggal bízhatunk benne, hogy
a nyaralni indulók inkább választanak hazai
úticélt külföld helyett.
Tourinform irodánk határozatlan ideig zárva
tart, a személyes ügyfélszolgálat átmenetileg
szünetel. A helyzethez alkalmazkodva home
office-ban dolgozunk. Mivel a folyamatban
lévő feladatok ellátása nincs helyhez kötve, így
zökkenőmentesen álltunk át.
Készülnek a nyomdába küldendő anyagok,
grafikai munkák; információszolgáltatáshoz a
frissítendő anyagokon dolgozunk; elkészült a
partnereink körében az év elején készített felmérés összegzése is.
Folyamatosan tájékoztatjuk a tagságot a rendelkezésünkre álló információk alapján, aktívak vagyunk online felületeinken, Gyenesdiás
facebook oldalán ébren tartjuk rajongóink
érdeklődését, de a sajtó felé is kommunikálunk
(több cikk is megjelent Gyenesdiásról, egyesületünkről az elmúlt hetekben).
Vendégváró kisokosunkat folytatjuk, hogy
segítsük a járvány utáni időszakra való felkészülést.
Lassan eljön az ideje, hogy intenzív kommunikációba kezdjünk, most arra helyezzük a hang-

súlyt, hogy erre megfelelően felkészüljünk.
Gyenesdiás előnyös helyzetben van, mivel
a vészhelyzet elmúltával azokat a családias
helyeket fogják keresni az emberek, ahol nincs
tömeg, vannak kirándulási lehetőségek, melyeket egyénileg tudnak bejárni, megélni, természet
közelben lehetnek, és szálláshelyeink többsége
is alkalmas arra, hogy viszonylag elvonulva
üdülhessenek vendégeink.
Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a vendégeket ne az árak csökkentésével próbáljuk
visszacsalni (kifejezetten rossz folyamatokat

indíthat be!), hanem inkább plusz szolgáltatások nyújtásával, érzelmi kötődések erősítésével.
Vendégeinket arra kell ösztönöznünk, lemondás
helyett válasszanak másik időpontot. Mindezekhez számos tippet, iránymutatást találhatnak egyesületünk tagjai hírleveleinkben, tagi
facebook csoportunkban.
A partnerség jegyében végzett felmérés
tapasztalatai
„A vendégek nem vágynak luxusra, de a
kényelem, a tisztaság, és a szállásadók vendégszeretete nagyon fontos.”
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Év elején kutatást végeztünk az egyesület
munkájáról, a település turizmusáról.
A felmérés során nem csak a tagság, de
a náluk lecsapódó vendégvélemények is
összegzésre kerültek. A fenti idézet egyike a
legsokatmondóbbaknak.
A felmérés célja, hogy partnereink véleményét, elvárásait ismerjük, hogy annak
megfelelően alakíthassuk munkánkat, szolgáltatáskínálatunkat.
A több mint 100 fős tagságból 58-an vettek
részt a kutatásban (42 szállásadó,16 szolgáltató). A válaszadók 69%-a több mint 16 éve
foglalkozik turizmussal, de akadnak többen
is, akik csak pár éve „csöppentek bele” a
szakmába. Válaszaik szintén nagyon fontosak, hiszen tőlük friss szemléletű gondolatokhoz jutottunk.
A személyes beszélgetések során fény
derült az együttműködés erősségeire, gyengeségeire, ami lehetőséget biztosít arra,
hogy a változtatásra szoruló dolgokat
újragondoljuk, illetve a jól működő folyamatokat erősítsük. A visszajelzésekből kiderült,
mennyire fontos a személyes kapcsolattartás, hiszen amellett, hogy a megkereséssel
az egyesület napi munkájának jelentősége
megerősítésre került, a tagok számára nyilvánvalóvá vált, hogy fontosak az egyesület
számára.
Partnereink pozitívan értékelik Gyenesdiás turizmusának fejlődését, mindemellett
vannak még fejlesztendő vagy éppen tovább
fejlesztendő területek.
Az egyesület munkájával elégedett a
tagság. Tudják, hogy a turisztikai egyesület jelentősége és erőssége a partnerségben,
az érdekképviseletben, a folyamatos információadásban, tájékoztatásban és segítségnyújtásban, a települési marketing feladatok
ellátásában, a helyi turisztikai kiadványok
biztosításában rejlik.
Megfogalmazódott az is, hogy az egyesület igazán sikeres működéséhez minden
tagnak, szolgáltatónak is hozzá kell tenni a
„magáét”.
Az idei év tennivalóit partnereink elvárásainak megfelelően, a felmérés eredményét,
építő gondolatokat figyelembe véve alakítjuk, így a felmerült igényeknek megfelelően:
a garantált programhelyszíneink jobb
megismerése, a tapasztalatok felfrissítésére
közös bejárást terveztünk, de a kialakult járványügyi helyzet miatt elhalasztásra került:
ősszel, vagy jövő tavasszal kerül megrendezésre;
több kötetlen baráti találkozót tervezünk a
kapcsolatok erősítése érdekében;
aktívabb kommunikáció az egyesület erősségeiről, értékeiről a még nem tag szolgáltatók bevonzása érdekében, hogy néhányat
említsünk a konkrét tervek közül.
Minden elérhetőségünk él, így telefonon
(83/511-790, 70/396-7986, 30/434-8569) és
emailben is elérhetőek vagyunk, bármi-
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Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

DALÁRDA
HÍREI
A KARANTÉN ELŐTTI UTOLSÓ
SZEREPLÉSEINKRŐL
Az előző években már a tőlünk megszokott lendületnél is nagyobb elánnal futottunk
neki az idei évnek a Gyenesdiási Dalárdával, a Gyenesdiási Négyessel, a Gyenesdiási
Ifjú Citerásokkal és a legifjabb utánpótlás
Gyenesdiási Ifjú Muzsikusainkkal. Minden
hétköznap valamelyik csoporttal próbát terveztünk, és szinte minden hétvégén valamilyen szereplésre kaptunk meghívást.
Január hónapban a madéfalvi utunk alkalmával Andrással előkészítettük a Trianon 100-as
cd kiadványunkban a mieinken kívül résztvevő csoportok: madéfalvi, csíkszenttamási,
csíkborzsovai, csíkrákosi együttműködését.
A búcsút követő napokra terveztük a stúdiómunkát Csíksomlyón, a kiadást pedig szep
temberre, a madéfalvi hagymafesztiválon és
itthon történő bemutatókkal.
A Harangláb Zenekar 30 éves jubileumi
kiadványát májusra készítette volna el,
melyen szerepel a dalárdánk is. Zalaegerszegen a Zsinagógában már a bemutató napja is
ki volt tűzve…
Az utánpótlás csoportunk, a Gyenesdiási Ifjú
Muzsikusok megnyerte a Táncháztalálkozóra
kiírt „Tágasságot nekünk is!” pályázatot,
izgatottan készültünk a március 22-i budapesti szereplésre. (A videofelvételei a You
Tube-on megláthatók.)
December hónapban Gyenesdiáson forgatott Róka Ildikó és Móczár István az Ízőrzők
műsorához, a farsangi és a húsvéti felvételt
már láthattuk a Duna tv adásában, az aratáshoz felvett epizód majd nyár közepén kerül

Gyenesdiási Híradó
adásba. Ezekben is részt vettünk a dalárdával
és a fiataljainkkal, bemutatva a településünk
két templomát, a Darnay pincét, a Pásztorházat, a Kerámiaházat és a csoportjainkat.
Március elsején Balatonszentgyörgyön
emlékművet avattunk a dalárdánkkal, hetedikén pedig egy fergeteges hangulatú Tavaszköszöntő Kórustalálkozón vettünk részt
Zalaszentlászlón a Makovecz Házban. Az azt
követő utolsó, szerdai próbán már a keszthelyi
március 15-i felvonulásra készültünk, amire a
korlátozások miatt már nem került sor…
Március 14-én teljes újratervezést végeztünk:
Attól a naptól kezdve Kerámiaházunk is
zárva van, magunk és mások biztonsága érdekében. A Webáruházunk működik, a készlet
erejéig.
Azóta a korlátozások szigorú figyelembevételével, igyekszünk tartani a kapcsolatot családtagjainkkal és a csoportjainkkal telefonon
és interneten. Bekapcsolódtam a matematika
korrepetálásba, az érettségi felkészítésbe a
számítógép segítségével.
Megőrizve az aktivitásunkat Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Partics Gyula
segítségével oltottunk és ültettünk négy gyümölcsfát, Komoróczi Lajossal két szőlőfajtát,
telepítettünk egy konyhakertet, kimeszeltük
és kitakarítottuk a házakat kívül-belül Húsvétra. Mindent elvégzünk a portánkon, amire
régóta nem jutott idő.

Gyenesdiási Híradó
Ötödik hete varrom a maszkokat, először
a családunknak, dalos és muzsikus társaknak aztán a településünkön élőknek.
Bejárati ajtónkon nagy piros szívvel jeleztük mi is, hogy végtelenül értékeljük az
egészségügyi dolgozóink, rendvédelmi szervek képviselőinek és a járványkezelésben és
megelőzésben résztvevő minden ember áldozatos munkáját!
Igyekszünk támogatni egymást és a környezetünkben élőket. Türelmesen várunk és
szüntelenül imádkozunk! Várjuk, hogy mi a
Teremtő szándéka ezzel a mostani helyzettel.
Az biztos, hogy eddig soha nem tapasztalt
próbatételben vagyunk. Vizsgázunk türelemből, fegyelmezettségből, kreativitásból,
szolidaritásból és még sorolhatnám…
Várakozással, aggodalommal, bizakodással,
erős hittel és reménnyel nézünk a következő
időszak elé, ami minden bizonnyal megváltoztatja az életünket.
Bízunk abban, hogy Isten kegyelméből egy
magasabb tudati szinten folytathatjuk.
Addig is vigyázunk, vigyázzunk egymásra!
Pékné Orbán Julianna Ilona
a Gyd, Gy4s, GyIC és GyIM vezetője

KERTBARÁT KÖR
HÍREI!
Egy ház, palántázz! Felhívás
2020. május 10-31. A készlet erejéig.

Ez a vírus valamire megtanít, remélem, jól
tudjuk újra tervezni az életünket, mert most
behajtottunk egy zsákutcába. Családban, társsal, hit nélkül magányossá és fogyasztó társadalommá váltunk.
„Virtuális társunkkal” élünk, kitárulkozunk,
mindent megosztunk, gyűlölködünk, sokan
azt gondolják itt mindent szabad és ettől
szabadok.
Kezdetnek legyen ez a mantránk: Sajnálom, bocsáss meg, köszönöm, szeretlek. –
Ho’oponopono új életfilozófia (ami nem is
olyan új) Visszatérve: kertészkedjünk, bízom benne,
hogy sokunk emlékezetében ott van még a
„zártkert mozgalom” emléke. Szinte minden
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a városon kívül, ahol mindent megtermelt,
a felesleget leadta a „Felvásárlási telep”en tőlük egy részt elvitték a kereskedők, de
igazán a konzervgyáraknak adták tovább.
Igaz dolgoztunk benne, de kint voltunk a
szabadban, nem vegyszereztük, és egészséges zöldség, gyümölcs került az asztalunkra
egész évre.
Sajnos a mai bevett gyakorlat, hogy
vegyük meg, de ha ügyesen tervezzük meg
az életünk, meg is termelhetjük magunknak együtt a családdal.
Első lépésként keressünk egy félárnyékos
helyet a kertben, ahol komposztálhatunk. Nem
kell túl drága komposzt ládákra költenünk,
egy kis ötlettel el tudjuk rejteni a zavaró látványt pl: raklapokat tegyünk, leállítva ezt
rögzítsük úgy, hogy a sima fele legyen belül.
A külső részébe tudunk futó virágot (muskátli
stb.) rakni és máris esztétikus a látvány.
Rétegezzünk alulra apróra darált ágakat,
fűkaszálék, fel nem magvazott gyom, konyhai hulladék- zöldség hámozott héj (én
szoktam közé szórni komposzt gyorsítót)
tojáshéj, kávézacc. Amit tilos beletenni főtt
ételmaradék, fenyő, tuja levele, diófa levél
(ezek nagyon lassan komposztálódnak).
Kezelése: locsolni kell, és időközönként forgatni. Ahogy ügyesedünk egyre jobb „termőföldünk” lesz, nem kell virágföldet vennünk,
költséghatékony.
A gazdálkodás sohasem egyszerű, vagy
az eső kevés (mint most) vagy hideg van és
elfagy a rügy, vagy sok a kártevő, mostanában
egyszerre jön az egész. Locsolni kell, fagy
ellen is van módszer, a kártevők,- gombák
ellen permeteznünk kell. Itt kell körültekintően eljárni, hogy szermaradvány nélküli
termésünk legyen. A gyümölcsfáknál jó, ha
ősszel és tavasszal lemosó permetezünk,
egyes gombabetegségekre bimbósódáskor,
majd virágzás után permetezzünk, így elkerüljük a méhek mérgezését. Igaz vannak
méhekre veszélytelen permetszerek, de az
imént leírt mód is hatékony. Permetszereket
mindig a Gazdaboltban vagy az Argóbutikban
vegyük, mivel ott szakemberektől tanácsot is
kérhetünk.
Figyeljük a növényeinket, ha már megjelentek a levél tetvek, tujákat is permetezni,
locsolni, tápoldatozni kell.
Nagyon jól sikerült az ősszel elvetett spenótom (magasított ágyásba vetettem) kicsit
mélyebbre raktam a fokhagymát épp úgy,
mint a dughagymát, salátát, finom lett. Erzsivel arra jutottunk, hogy idén ősszel megismételjük, sőt elvetjük a sárgarépát, fehérrépát,
borsót. (a régi bölcsek úgy mondták:” ha
marad urának, ha döglik kutyának”)
Ezen a tavaszon is folytatjuk az „egy ház,
palántázz” akciónkat, Volner család nagy
szakértelemmel neveli a palántákat. Széles
választék lesz paprikából, paradicsomból –itt
a hagyományos befőző és étkezési- mellett
különlegességek is lesznek, továbbá fűszer-
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növények, metélő zöldségek is megtalálhatók a listán. Külön kiemelt helyet kapott a
keszthelyi nemesítésű paprika fajták úgy,
mint Pelso, Faludi csípős, Gyenes, Szenátor.
Vannak még szárazságtűrő tájfajták paradicsomból épp úgy, mint paprikából is. Ezek a
fajták alkalmazkodnak a jelenlegi szélsőséges
időjáráshoz, ennek ellenére kedvező termést
hoznak.
Újdonság! Szeretnénk, ha a fiatalok is
kedvet kapnának a kertészkedéshez, ezért
szeretnénk megajándékozni egy-egy tő paprika és paradicsommal + egy Írisz rizomával a
fiatal kismamákat. Kőhalmi Ágiékon (BabaMama Klub) keresztül kapják meg és sikeres felnevelésről képeket kérünk. Köszönet
Volner Lajosnak érte.
Előrendelést lehet leadni Volner Évinél.
Telefonszámszám: +36-30- 792 62 65 mivel
a lista nagy ezért nem tudom részletezni, de
árakat tudok írni.
Paprika palánta árak: Hibridek, F1 tip.
300.-Ft/ tő hagyományos étkezési fajták 250.Ft / tő
Kígyó uborka ár:500.-Ft/tő
Paradicsom palánta árak: Befőző és
étkezési 250.-Ft/tő, Koktél és az F1 különlegesfajták 300.-Ft/tő
Fűszernövények: 250.-Ft/tő
Füge csemete: 1500.-Ft/ tő
Leanderek is lesznek eladók ezeknek az
árát magasságuk határozzák meg.
A választékot megosztottuk a FB-n és az
Önkormányzat Weblapján.
Ha nálunk vásárol, jól jár!
Mindenkinek jó kertészkedést „MARADJ
OTTHON” mert otthon lenni és kertészkedni
jó!
Maradjunk egészségesek, hogy együtt építhessünk egy szebb jövőt!
Körtvélyesi Ibolya
titkár

MAGYAR VÁNDOR
KLUB
A hetedik év…
Egy kapcsolatban, egy házasságban ilyenkor kritikus az együtt töltött idő, ilyenkor
jobban oda kell figyelni a másikra, saját tetteinkre, gondolatainkra. A hetedik év veszélyes
lehet…
A hetedik évet túl kell élni!
S hogy ez miért jutott eszembe?
Mert Klubunk idén 7 éves…
Milyen érdekes, hogy átélhettük a poklot
(amikor még a minimális 30 főt sem érte el
a kirándulásra jelentkezők létszáma, és ezért
a buszt is le kellett mondani), és a mennyországot is (amikor a nagy érdeklődésre való
tekintettel két héttel később ugyanazt az utat
meg kellett ismételni). És most itt van a Koronavírus!
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Februárban még tele voltunk tervekkel,
igazán nagyszerű programot állítottunk
össze.
Aztán egy csapásra át kellett értékelnünk
mindent, át kellett gondolni, hogy mi a legfontosabb? A döntés: a várakozás és mindannyiunk biztonsága!
Töröltük az első félév útjait, az őszieket
pedig óvatosan fogjuk tervezni. Kihagyjuk a Bécsi útunkat (pedig míly gyönyörű

úticél), de a kétnaposra tervezett kirándulást
is áttesszük jövő évre.
Újratervezés – mondaná a gps-ünk. Hát,
igen. Tervezünk, tervezgetünk, de nem
erőltetjük a megoldást. Jó együtt lenni, jó a
Magyar Vándor Klubbal kirándulni menni, jó
dolog az, amikor elénk tárul az a természeti
szépség, melynek okán elindultunk aznap
reggel.
De most ez mégis másodlagos.

Ahhoz, hogy később újra együtt tudjunk
utazni, az kell, hogy ezt a vérzivataros időszakot átvészeljük! Maradjunk otthon, és
várjunk.
Mint egy kapcsolat hetedik évében… és ne
feledjük:
A hetedik évet túl kell élni!

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

„(2) Azt, aki a Tv. 42. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályt megszegi, a közút kezelője
a tevékenység megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának
védelme érdekében szükséges intézkedés megtételére felszólítja, a felszólítás eredménytelensége esetében a közlekedési hatóság - a
közút kezelőjének kérelmére - kötelezi.”

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
GYENESDIÁSON IS!

Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Több ingatlan előtt is a tulajdonosok a
közterületre farönköket, nagyméretű köveket, karókat helyeztek ki, melyek fokozott
balesetveszélyt jelentenek.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 42. § (1)-(2) bekezdései alapján:
„(1) Közút mellett nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a közlekedés biztonságát vagy a közút állagát veszélyezteti.
(2) A közút mellett levő terület használata
jogszabályban meghatározott esetekben kártalanítás nélkül korlátozható.”
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.
21.) MT rendelet 31. § (2) bekezdése alapján:

Gyenesdiás helyi közútjainak kezelőjeként a közúti közlekedés biztonsága érdekében kérem az érintett ingatlan tulajdonosokat,
hogy a közlekedés biztonságát veszélyeztető
állapotot szüntessék meg, a közterületre
kihelyezett
balesetveszélyes
tárgyakat
távolítsák el!
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

2020-ról ne a karantén,
hanem a tett jusson eszünkbe!
2019 őszén, 14-en fiatalok, elhatároztuk,
tenni szeretnénk azért, hogy a környékbeli
fiatalok ne hagyják el véglegesen szülőfalujukat, szülővárosukat. Akarjanak hazajönni,
hozzák haza a megszerzett tapasztalataikat,
tudásukat, és szeressenek vidéken élni, ezért
megalapítottuk a Nyugat-Balatoni Ifjúsági
Egyesületet. Vidéken sajnos kevés lehetősége
van a fiataloknak a direkt a fiataloknak szóló
minőségi kikapcsolódásra, valamint személyes találkozásokon alapuló ismeretterjesztő
programokra. Törekszünk arra, hogy ne csak
a munkahely legyen biztosítva az ifjúságnak,
fiatal családoknak, hanem a széleskörű kikapcsolódás is. Tagjaink képzettsége lehetővé
teszi, hogy kitűzött céljainkat megvalósítsuk. Van közöttünk pedagógus, közgazdász,
vidékfejlesztő, mediátor, tréner, pszichológus, kommunikátor, ügyes kezű ezermester,
rendezvényszervező, sportszervező, nyelvtanár.
A kulturális-zenei rendezvények, ifjúsági- és
gyermek táborok, sportnapok, szakmai estek,

ifjúsági találkozók, prevenciós programok,
és sorolhatnám, sajnos mind a jövő tervei,
mivel a járvány ezt is módosította. Így alkalmazkodva a helyzethez ez idő alatt közösségi munkába fogtunk: pszichológusunk
online „Mentális KaranTréning” program-

Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

2020.04.10-től tűzgyújtási tilalom lépett
érvénybe Gyenesdiáson is!
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet
gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő
erdőkben és fásításokban, valamint azok 200
méteres körzetében.
Ide kell érteni a tűzrakó helyeket, a vasút és
közút menti fásításokat, valamint a parlag és
gazégetést is.

FENTIEK ÉRTELMÉBEN
TILOS A TÜZGYÚJTÁS
A NAGYMEZŐN IS!!
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi
bírsággal sújtható!
mal kíván segíteni, vagyis minden napra egy
jó tanácsot ad a karantén idejére, ezen kívül
az „Ifjúsági Szolgálat” keretein belül bevásárolni megyünk, gyógyszertárba vagy postára, éppen ahol szükség van ránk. Egy másik
felhívás is elindult. A „Közösségi szolgálat”
keretében segítséget nyújthatnak a fiatalok, és
ezzel őket is segíteni kívánjuk, hiszen mindazoknak, akik önkéntesen tesznek másokért
a veszélyhelyzetben, ez beszámít az érettségihez kötelező közösségi szolgálat teljesítésébe. Már többen jelentkeztek, és számos
segítségkérés is érkezett. Az Egyesület csatlakozik egy országos adományozási akcióhoz is, melynek célja a járvány miatt nehéz
helyzetbe került családok megsegítése például alapvető élelmiszerekkel, valamint helyi
szinten is szervezni kíván hasonlót. Ehhez az
akcióhoz keresünk garázst, üres helyiséget.
Szívesen vennénk felajánlásukat!
Ezen kívül fogadunk önkénteseket online
korrepetáláshoz, bevásárláshoz, de ha valakinek segítségre van szüksége, kérjük, jelezze!
Németh Ildikó,
az egyesület alelnöke

Gyenesdiási Híradó

Corona

Die Büros im Bürgermeisteramt bleiben für
den persönlichen Kundenempfang weiterhin
geschlossen. Die Mitarbeiter arbeiten größtenteils im Home Office. Bitte kontaktieren Sie
uns im Not-/Bedarfsfall per E-Mail oder Telefon.
Wichtige Kontakte des Amtes:
a. Hauptbüro, Sekretariat: 06 83 / 312-737 / 100
b. Soziale Angelegenheiten, Nachlass,
Verwaltung: igazgatas@gyenesdias.hu od. 06 30
/ 943 0455
c. Industrie, Handel, Bevölkerungsregister:
nepesseg@gyenesdiias.hu
d. Registrierungsangelegenheiten: titkarsag@
gyenesdias.hu oder 06 70 / 978 6899
e. Technik: 06 83 / 516-000
f. Steuern: ado@gyenesdias.hu
g. Finanzen: 06 83 / 511-012
Wir bitten Sie, weiterhin den bekannten
Anweisungen der Regierung nachzukommen,
unabhängig davon, ob diese für Quarantäneregelungen oder für Einzelheiten der Ausgangsbeschränkungen gelten. Das Virus hat in
Ungarn noch nicht seinen Höhepunkt erreicht.
Wir können uns nur mit der gebotenen Sorgfalt um das eigene Leben und das der anderen
kümmern.
Verkehrssicherheit
Als Betreiber der örtlichen Straßen von Gye-

-9nesdiás fordern wir die Grundstückseigentümer auf, alle gefährdenden Gegenstände
im öffentlichen Bereich zu entfernen, um die
Sicherheit des Straßenverkehrs zu gewährleisten!
Störungsmeldung für öffentliche Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie ihn bitte im
Internet: https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
Die Renovierungsarbeiten an der Hauptstraße 71 haben begonnen. Deshalb wird es
während dieser Phase vorübergehend zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen.
Wir bedanken uns im voraus für ihr Verständnis und ihre Geduld.
„Ein Haus, ein Garten ...... Pflanzaktion”
in Gyenesdiás
Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre
warten Lajos Volner und seine Familie auch in
diesem Jahr wieder mit zahlreichen Paprikaund Tomatenpflanzen, verschiedenen Kräutern
sowie Oleander- und Feigensetzlingen auf die
interessierten Einwohner von Gyenesdiás!
Bestellung und weitere Informationen: bei
Évi Volner
Telefon: 06 30 / 792 6269 oder eMail: kertdoki01@gmail.com
Abholung nach vorheriger Vereinbarung:
Gyenesdiás, Lőtéri utca 11

2020. április
Retro Lángosund Palacsinta-Haus
Liebe Gäste, jeden Freitag-Samstag-Sonntag
warten von 11-18 Uhr leckere Lángos- und
feine Pfannkuchen-Spezialitäten auf Sie. Nur
zum Mitnehmen! Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
Ihr Retro Lángos- und Palacsinta-Haus auf
dem Gyenesdiáser Kleinbauernmarkt, Madách
utca.
Sie können persönlich oder telefonisch
bestellen: Tel. 06 30 / 501 4604
Bringatanya Eisdiele
Liebe Gäste und Freunde, wir haben viel darüber nachgedacht, wie Sie trotz der aktuellen
Situation die gekühlten Leckereien erhalten
können, die Sie von uns gewohnt sind. Wir
sind endlich zu der Entscheidung gekommen, Sie nicht ohne Eis zu lassen, denn wir
bringen Ihnen die Köstlichkeiten nach Hause.
Sie können Ihre Bestellungen bei Andi telefonisch (06 20/365 5816) oder täglich zwischen
9:00 und 16:00 Uhr in einer Messenger-Nachricht aufgeben!
Bestellungen, die nach 16:00 Uhr eingehen,
können erst am nächsten Tag geliefert werden.
Keine Liefer- und Verpackungskosten!
Unser Kurier beliefert Sie mit Handschuhen
und einer Schutzmaske!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir freuen
uns darauf. Ihr Bringatanya Team

2020. április
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Litográf-95 NYOMDA

Keszthely, Külső - Zsidi út 11.
Telefon: 06 83/510-696, 06 70 248 1347
www.litograf95.hu • litograf95@gmail.com

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS
KÖZPONTI FŰTÉS
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697

OÁZIS

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

Ü V E G E Z É S

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

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

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 Klubkönyvtár, 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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A komposzttelep
zárva tart és hamarosan
megszűnik
Az idei évben a gyenesdiási komposzttelep
hamarosan megszüntetésre kerül. Ismételten
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a komposzttelep teljesen betelt,
jelenleg ZÁRVA van!
Ennek ellenére sajnálattal
tapasztaljuk, hogy a zárva
tartás alatt is a telep környékére jelentős mennyiségű
zöldhulladékot helyeztek el.
Felhívjuk a figyelmet,
hogy a komposzttelep nyitvatartási idején kívüli, valamint a telep területén túl
zöldhulladék elhelyezése
SZIGORÚAN TILOS, közigazgatási bírsággal sújtható.

2020. április

- 11 Ezeknek a szabályoknak betartását szigorúan
ellenőrizni fogjuk.
Nagyobb mennyiségű faág, fanyesedék a
cserszegtomaji (hadi út melletti) komposzttelepen helyezhető el, vagy a keszthelyi KETÉH
lerakójában.(A cserszegtomaji komposzttelep
nyitva tartási ideje: H-P: 8-16 óráig.)

Nettó árai:
- n agyplatós tehergépjármű 7,5 t össztömeg
felett: 8000 Ft
- k isplatós tehergépjármű 7,5 t össztömegig,
nagyméretű utánfutó: 4500 Ft
- k isméretű, egytengelyes utánfutó 1 t össztömegig: 2500 Ft
2020. őszétől rendszeres
háztól történő zöldhulladék szállítást szeretnénk
bevezetni, mely megoldaná a fenti helyzetből
fakadó problémákat.
Továbbra is szorgalmazzuk a házi komposztáló
edények beszerzését és a
házi komposztálást!
Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!
Gál Lajos polgármester
Czibor Zoltánné jegyző

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 71. út felújítási munkálatai megkezdődtek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából.
A felújítás időtartama alatt ideiglenes forgalomlassítások és korlátozások lesznek. Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Tájékoztatjuk a településünk lakóit, hogy az orvosi rendelő II. ütemének munkálatai a sikeres közbeszerzési eljárás
után elkezdődtek. Jelenleg a terület rendezése, illetve belső
munkák, vezetékelések, stb folynak.

2020. április
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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!

A koronavírus járvány miatt,
a kiszolgálás, korlátozások, nyitvatartás,
a napi előírások szerint történnek.
Somogyból hazai eper, napi legkedvezőbb áron!
Május 1-től, hétvégén szombaton 6.00-16.00 óráig
tartunk nyitva.
Köszönjük a bolt dolgozóinak a kitartó és figyelmes, nehéz
körülmények ellenére is fegyelmezett munkájukat. Egy jó szó az
önök részéről megkönnyíti a mindennapjainkat. Köszönjük!
Zöld Hangya BT vezetősége

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/20-263-7066

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Az üzlet zárva tart, de

ELŐZETES
TELEFONOS
BEJELENTKEZÉS
esetén továbbra is
várjuk ügyfeleinket!

