
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2020. május XXXI. évfolyam, 5. szám 
Megjelenik: május 22-én

GYENESDIÁS KINYITJA KÖZTEREIT
Újra aktív és családbarát hangulat a településen

✅ Mai naptól a Balaton-parti területek, 
közterületek és a játszóterek szabadon hasz-
nálhatóak.

✅ Újra felkereshetőek a vendéglátóhelyek 
/cukrászda, fagyizó, büfék/ belső termei és 
reményeink szerint több gyenesdiási szolgál-
tatás megnyitja kapuit.

✅ A Piactér is üzemel már, étel-ital helyben 
fogyasztása lehetséges.

✅ A Kárpáti korzón ismét lehet a fitness 
park eszközeit és a pihenő padokat használni.

✅ A strandokon a családi szabadtéri játé-
kok, pihenés jelenleg is engedélyezett. (Kis-
strandi filmvetítéshez hozzájárultunk, mely 
az ottani szolgáltatás része.) Strandjaink 
június 12-én nyitnak! (A strandi fertőtlenítés 
és higiéniai eljárások protokollja szigorú elő-
írások mellett kialakítás alatt van.)

✅ Kis létszámú esküvők, valamint családi 
események szervezhetők, június 1-től már 
200 fős létszámig.

Az elővigyázatosság miatt azonban kérjük 
továbbra is a mindenkor aktuális járványügyi 
szabályok betartását!

Vigyázzunk egymásra!
Biztonságban, egészségesen Gyenesdiáson!

Informationen für Unsere 
deutschsprachigen Einwohner 

auf Seite 7.

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda is 
biztosítja maximum 5 fős csoportokban 

a felügyeletet a gyermekek részére.

Ezt az ellátást azon szülők igényelhetik, 
ahol mindketten dolgoznak. 

Az igényt hétfőtől-péntekig reggel 10:00 
óráig lehet jelezni az óvoda központi 

elérhetőségein:  
Tel.: 83/510-023, 

E-mail: vezeto@gyenesovi.t-online.hu
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A program kültéren valósul meg, ennek ellenére kérünk mindenkit a járványhelyzet miatt a biztonságos 1,5-2 méteres 
védőtávolság betartására, illetve  szájmaszk használatára
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A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet

 ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony

Pályázati feltételek: 
Főiskola

óvodapedagógus-legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat

Felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),

Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, 
egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Drámapedagógus, fejlesztő pedagógus, 

mozgásterapeuta.

Elvárt kompetenciák: 
Kiváló szintű Pedagógiai elhivatottság, 

gyermekcentrikusság, csapatmunka, 
igényes munkavégzés

Pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: 

Fényképes szakmai önéletrajz
Képesítéseket igazoló dokumentumok 

másolata
Erkölcsi bizonyítvány

Motivációs levél

A munkakör legkorábban 
2020. szeptember 1. 
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. június 30.

A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Gyenesdiási 

Bölcsőde és Óvoda címére történő 
megküldésével (8315 Gyenesdiás, Bartók 

Béla utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 146/2020., valamint a munkakör 

megnevezését: óvodapedagógus.
Elektronikus úton Világos Csabáné részére a 
vezeto@gyenesovi.t-online.hu email címen 

keresztül
Személyesen: Világos Csabáné, Zala megye, 

8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatokból való 

kiválasztás után szakmai team előtt történő 
meghallgatás. A meghallgatások után a 

szakmai team dönt a jelentkező felvételéről. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. július 31.

Kosaras hétvége 
a gyenesdiási Pásztorházban

Idén is - kellő óvatossággal - 
megtartjuk nyári kosárfonó hétvégénket.

Várjuk szakköröseinket és új 
jelentkezőket is, akik megismerkednének 

a
kosárfonás fortélyaival.

Szakmai irányítást Bognárné G. 
Piroskától kapunk.

Időpontok: június 26. péntek 15-19 
óráig, 27. szombat 9- 17 óráig.

Díja 3000,- Ft + anyagköltség.

Metszőollót, árt és kést mindenki 
hozzon magával.

Jelentkezni a részvételi díj felének 
befizetésével a Művelődési Ház és

Könyvtárban lehet.

A foglalkozásokat csak megfelelő 
létszám esetén tartjuk meg.

További információ: 
Hársfalvi Györgyné 30/342-3934

Kedves Gyenesdiásiak!
Művelődési-könyvtári intézményünk 
a közönség előtt zárva tart, ha zárt

ajtók mögött is de dolgozunk 
(könyvtári selejtezés, leltár, helytörténeti 

munka, kisebb karbantartások).
A személyes találkozókat kerüljük.

Feltételezzük, hogy a ma érvényes 
óvatossági szabályok, korlátozások
rövid időn belül enyhülni fognak és 
lehetőségünk lesz rendezvények
megtartására, a könyvtári könyvek 

kölcsönzésére.
Erről a közösséget értesíteni fogjuk.

Tervezzük, hogy június 15-től az Avar 
kiállítás is megtekinthető lesz a

Pásztorházban, keddtől péntekig, 9 
órától 12 óráig, illetve
bejelentkezés szerint.

Kérjük, keressenek bennünket 
elérhetőségeinken:

Telefon: 314- 507, 06/20-9769-225.

E-maileket olvassuk, amit lehet 
levélben intézzük

(gyenesdiaskultura@gmail.
com, gyenesdiaskultura@t-online.hu). 

Facebookon
is elérhetőek vagyunk: www. facebook.
com/gyenesdiaskultura/,  Gyenesdiás

anno című, nemrég nyílt oldalra  
szívesen fogadunk régi fotókat,

dokumentumokat, híreket: https://www.
facebook. com/gyenesdiasanno/.

Megértésüket megköszönve:
Hársfalvi György Művelődési Ház 

és Könyvtár igazgató

LESELEJTEZETT 
KÖNYVEK VÁSÁRA

Kedves Olvasóink, 
Tisztelt Látogatóink!

 

Könyvtárunk a leselejtezett
könyvekből kiárusítást tart, 

2020. május 26-27-én, 10-16 óráig 
(csak jó idő esetén). 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, 
a könyvtár előtti utcafronton.

A Polgármesteri Hivatalban 
az ügyintézést a kollégák 

már személyesen végzik, de 
a járványügyi helyzetre való 

tekintettel a személyes ügyfélfogadás 
még továbbra is  szünetel!

Az ügyintézéseket kérjük 
elektronikus levélben vagy telefonon 

bonyolítani. Személyesen, előre 
egyeztetett telefonos bejelentkezést 
követően anyakönyvezés intézhető.

Központi telefonszám: 
83/312-737/100

mailto:vezeto@gyenesovi.t-online.hu
mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
mailto:gyenesdiaskultura@t-online.hu
http://facebook.com/gyenesdiaskultura/
http://facebook.com/gyenesdiaskultura/
https://www.facebook/
https://www.facebook/
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TURISZTIKAI EGYESÜLET 
HÍREI

Újraindulásra készülve

Mi már nagyon készülünk a vendégek 
fogadására, és minden lehetséges csatornát 
kihasználunk, hogy tagjainkat segítsük az 
újraindulásban. Folyamatosan gyűjtjük, fel-
dolgozzuk és továbbítjuk a legfontosabb tud-
nivalókat partnereink részére, sőt, a helyzetre 
való tekintettel azoknak a szállásadóknak és 
szolgáltatóknak is több segítséget kívánunk 
nyújtani, akik (még) nem tagjai az Egyesü-
letnek. Ebből a megfontolásból mindenki 
számára elérhető Vendégváró Kisokosunk 
Különszáma, amelynek cikkeit folyamato-
san közzétettük többek között a https://www.
gyenesdias.info.hu/szakmai-oldalak/-on is. A 
3 részes válságkezelő különkiadás bemutatja 
a balatoni turizmusban várható trendeket, 
kommunikáció és marketing témával foglal-
kozó részben választ adunk rá, miért érde-
mes folyamatosan kommunikálni, mit hol és 
hogyan, míg a 3. részben biztonság – higié-
nia – bizalom szerepel a fókuszban, hiszen – 
hogy Könnyid Lászlót idézzük – „Idén nem 
feltétlenül az élménykeresés lesz az elsődle-
ges szempont az utazásoknál, hanem a biz-
tonság.”

Ahogy megindul a turizmus Gyenesdiáson, 
és egyre több szállásadó kezdi meg az NTAK 
kötelező online lejelentést, kérdések merülhet-
nek fel az Én Vendégszobám szoftverrel kap-
csolatosan. Továbbra is rendelkezésre állunk, 
hogy segítsünk ezek megválaszolásában is. 

Ezen kívül a tagok részére rendszeresen fris-
sülő Gyakran Ismétlődő Kérdések jegyzet 
készült az egyesület zárt Facebook csoportjá-
ban.

Kérdés esetén szívesen állunk rendelke-
zésre.

Sikeres készülést kívánunk az 
újrainduláshoz.

A Tourinform csapata

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI!

Szeretem a májust, ilyenkor már van ered-
ménye az őszi veteményezésünknek pl. az 
áttelelő cukorborsóból már főzhető finom 
leves.  Kertemben termő spenótból sokszor 

készítettem finomságot, de ajándékoztam a 
barátnőknek is. Sorolhatom tovább, snidling, 
zöldhagyma, retek, sóska, metélő zöldség 
zöld, ezekért nem kellett a boltba menni, jól is 
jött hisz „MARADJ OTTHON” volt a kérés. 
Örömmel láttam és egyben követendő is, 
Kerámia ház mellett a Pék család változatos, 
szép konyhakertjét.

Szomszédom a Lévai házaspár is kedvet 
kapott a kertészkedéshez - igaz gondozott 
szép kertjük van, tuja, gyep, díszfák-, de most 
igazi konyhakertet kerteltek ”már kel a bur-
gonya újságolta el a napokban a Kriszti” . 
Együtt szorgosan tevékenykedtek a kertben, 
gratulálok csak így tovább! Unokahúgom az 
Andi is remek kis konyhakertet alakított ki, 
azt gondolom, ha beiktatjuk a konyhakertet a 
mindennapi tevékenységünkbe talán megvál-
toznak a vásárlási szokásaink is. 

 Áprilisban írtam most is lesz –van- „egy 
ház, palántázz!” akciónk plusz  azon kívül 
palánta vásárlási lehetőség, a Volner család 
jóvoltából.

Lajossal megbeszéltük ez a harmadik év, és 
egyre letisztultabb, gondosabban összeállított 
palánta választékkal készültek. Több, mint 5 
ezer tő palánta vár gazdára.

Hogyan is néz ez ki? F1 hibridekből kellő 
odafigyeléssel, tápanyagpótlással, növényvé-
delemmel magasabb minőségű termés érhető 
el. 

Tájfajták bevezetésével, amely igazoltan 
hozza a terméshozamot a változékony idő-
járás ellenére is, természetesen itt is oda kell 
figyelni a tápanyagpótlásra épp úgy, mint a 
növényvédelemre.

Ezenkívül megtalálhatóak a választékban 
a befőző és az étkezési paradicsom fajták 
is, ezen belül megkülönböztetünk, deter-
minált (bizonyos elért magasság után nem 
növekszik), fél determinált és az índetermi-
nált (folyton növő). Ezeket azért jó megje-
gyezni, mert kiültetés után karózni kell.

A folyton növő fajtát tám rendszerre felfut-
tatjuk, fagyokig terem.

 Paprika fajtaválaszték is igen gazdag, F1 
hibrid fajták épp úgy megtalálhatóak, mint 
az étkezési, - tölteni,- ecetes eltenni való 
paprikák. Fehér vastaghúsú édes, és csípős 
alma, kápia,- faludi,- paradicsom paprikák, 
hogy csak egy párat említsek.

Azt gondolom, csak köszönettel tartozunk 
a Volner családnak, hogy ismét fáradtságot 
nem nézve egészséges, szakszerűen gondo-
zott palántákat neveltek a lakosságnak.

A palánta vásárlás során arról nem is 
beszélve, (aki megkérdezte) hogy tájékozta-
tást kapott mindenki a további ültetési prak-
tikákról, tápanyagpótlásról stb. Igen sokféle 
tápanyagok kaphatóak, igyekezzünk szerves 
és bio tápanyagot vásárolni.

Köszönet Gál Lajos polgármester úrnak is, 
hogy a nehéz gazdasági helyzet mellett ismét 
támogatta ezt az akciót.

Szerettünk volna kedveskedni a fiatal 
anyukáknak „Baba- Mama Klub” egy –egy 
tő paprika és paradicsom palántával plusz 
egy Írisszel, de valami oknál fogva nem tar-
tottak igényt rá, sajnáljuk.

Kiskerti kisokos: a gyümölcsfákat őszi,- 
tavaszi lemosó permetezés után sajnos tovább 
kell permetezni a kártevők és különböző gom-
babetegségek támadása ellen, mert ha nem 
tesszük, nem lesz rajta termés. Különböző 
hatóanyagú permetszerek vannak, mindig 
kérjük ki a szakemberek tanácsát, és lehető-
leg olyat vásároljunk amelyek a méhekre nem 
veszélyesek.

Ha van szőlőnk már kötözni kell, és törjük 
ki a kis „hónalj” hajtásokat, itt is használjuk 
a réztartalmú és rovarölő szereket.

Rózsákat, ha szépen metszettük a tavasszal 
a formás koronán már a korai fajtákon nyíl-
nak az illatos rózsák. 

Védekezés mellett ne feledkezzünk meg a 
tápanyag utánpótlásról sem, mert csak akkor 
lesz jó termésünk, és szép virágzó növé-
nyünk, ha megfelelően gondozzuk.

Mindenkinek jó egészséget, és kertészke-
dést kívánunk.

Körtvélyesi Ibolya

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Beszámoló a Gyenesdiási Óvodás 
Gyermekekért Alapítvány 

2019. évi közhasznú tevékenységéről

Az alapítvány célja, hogy minden évben 
támogassa a községben élő óvodás korú 
gyermekeket. Ennek legcélravezetőbb 
módja az óvodai rendezvények támogatása, 
az óvodai nevelés segítése eszközök vásár-
lásával.

Minden évben a családi-és gyermeknap a 
legsikeresebb és legtöbb résztvevőt vonzó 
rendezvényünk, ahol a felhőtlen, de mégis 

Volner Lajostól a 
palántákat Fliszár Jenő 
és felesége veszi át.

https://www.gyenesdias.info.hu/szakmai-oldalak/
https://www.gyenesdias.info.hu/szakmai-oldalak/
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tartalmas szórakozásé a főszerep gyerme-
keknek és felnőtteknek egyaránt.

A vizuális nevelés sikeres megvalósításához 
járultunk hozzá kreativitás fejlesztését segítő 
eszközök vásárlásával, mint pl.: színes papí-
rok, kartonok, filctollak stb.

A mozgásfejlesztést pedig labdák megvá-
sárlásával támogattuk, hiszen tudjuk, milyen 
sokféle képességet lehet labdajátékkal 
továbbfejleszteni.

A Zenei Világnap alkalmából meghívtuk 
a Kalimpa Kulturális Egyesületet, akik 
színvonalas produkcióval szórakoztatták 
az egész óvoda gyerekseregletét.

Népdalokat, megzenésített verseket adtak 
elő, és a kicsiknek óriási élményt jelentett, 
amikor egy-egy dallamra, versre ráismertek, 
és az előadóval együtt mondhatták.

Köszönjük támogatóinknak, hogy felaján-
lásaikkal is segítik alapítványunk tevékeny-
ségét, nem csupán pénzzel, hanem tárgyi 
eszközökkel: lego duplo, könyvek, vagy 
udvari homok.

Az idei év mindenkinek rendkívüli nehéz-
ségeket okoz nyilvánvalóan, ha mással nem 
is, legalább az adójuk 1%-val támogassanak 
bennünket.

2019. évi pénzügyi összefoglaló

Nyitó bankállomány:  835. 742-
BEVÉTELEK
 Magánszemélyektől:  159. 020-
 NAV 1 %  159. 987-
 Kerekítés:  2.-

KIADÁSOK
Bankköltség:  13.722-
Bábelőadás (Kalimpa)  90.000-
Gyermeknap:  86.872-
Oktatás támogatása:  71.690- 
Postai díjak: 8.050-
Könyvelési díj:  30.000-
Telefon csere:  8.000-

Záró bankállomány:  846.417-
Összesen:  846.417-

Lóránt Veronika
kuratóriumi elnök

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Önkormányzati döntéshozatal

A katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése előírja, hogy veszélyhelyzetben a tele-

pülési önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja. Ennek megfelelően a veszélyhelyzet 
kihirdetését követően a képviselő-testület 
helyett a polgármester dönt önkormányzati 
ügyekben, testületi ülés nem kerül összehí-
vásra, azonban minden döntés csak a képvi-
selő-testület előzetes tájékoztatásával kerül 
meghozatalra. Az elmúlt időszakban az alábbi 
polgármesteri döntések kerültek meghoza-
talra:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
mint ajánlatkérő, „Gyenesdiás, Malom 
épület felújítása” tárgyában lefolytatott 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvá-
nítja, a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a 
FEST-ÉP Bau Kft. nyújtotta be, így a beszer-
zési eljárás nyertese: FEST-ÉP Bau Kft. 
(8360 Keszthely, Táncsics u. 6. 

A bruttó ajánlati ár 15.278.284,-Ft, mely 
összeg fedezete a 2020. évi költségvetésben 
rendelkezésre áll.

 Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata nyilvános pályázati eljárás keretében 
értékesítésre kínálja fel a tulajdonában álló 
Gyenesdiás 1884/5 hrsz-ú 1 ha 4000 m2 
nagyságú, „beépített terület és sporttelep” 
művelési ágú ingatlant. Az ingaltan kikiál-
tási ára: 90 millió Ft.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
engedélyezi, hogy a Generál Ingatlan Kft. 
(8315 Gyenesdiás, Csendes köz 7.) vevővel 
a 2019. december 11. napján aláírt adásvételi 
szerződésben rögzített végső fizetési határidő 
módosításra kerüljön. 

A végső fizetési határidő: 2020. október 1.  
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

Szőllősi-Kovács Zsuzsánna Fonyód, Klau-
zál u. 32., Leposa Éva Piroska Keszthely, 
Cholnoky Jenő u. 3., és Lambert Iván István 
Gyenesdiás, Madách u. 7. szám alatti lako-
sok kérelme alapján a tulajdonukat képező 
gyenesdiási 1491/8 hrsz-ú 288 m2 nagyságú 
„kivett saját használatú út” művelési ágú és 
a gyenesdiási 1481/15 hrsz-ú 1690 m2 nagy-
ságú „kivett közforgalom elől el nem zárt 
magánút” művelési ágú   ingatlanokat tulaj-
donába fogadja. Az ingatlanokat tulajdonosai 
térítésmentesen ajánlják az önkormányzat 
tulajdonába. Az önkormányzat az ingatla-
nokat a forgalomképtelen törzsvagyonába 
sorolja, az ingatlanok művelési ágát „közút” 
művelési ágra változtatja. A polgármester 
felkéri Dr. Szalóki Jenő (8360 Keszthely, 
Rákóczi u. 20.) ügyvédet, hogy a tulajdonjog 
változásával kapcsolatos okiratot készítse el.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Polgármestere az alábbi gyenesdiási belterü-
leti ingatlanok teljes kisajátítását kezdemé-
nyezi a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 

törvény 2.§ c. és e.) pontjában meghatározott 
- terület- és településrendezés, közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése - közérdekű célra:

748/1 hrsz-ú 62 m2 nagyságú „kivett beépí-
tetlen terület” művelési ágú,

749/1 hrsz-ú 81 m2 nagyságú, „kivett beépí-
tetlen terület” művelési ágú,

750/1 hrsz-ú 95 m2 nagyságú, „kivett beépí-
tetlen terület” művelési ágú,

752/2 hrsz-ú 61 m2 nagyságú, „kivett beépí-
tetlen terület” művelési ágú,

753/2 hrsz-ú 139 m2 nagyságú, „kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú,

754/1 hrsz-ú 120 m2 nagyságú, „kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú és a

755/1 hrsz-ú 145 m2 nagyságú, „kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanok

A kártalanításhoz és a járulékos költségekhez 
szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 
2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
A Polgármester a kisajátítási eljárás megindí-
tása előtt előzetes szakvéleményt szerez be az 
ügyben eljáró illetékes hatóságtól.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Polgármestere az önkormányzat tulajdonában 
álló Gyenesdiás, Kereskedők útja 4-6. sz., 
1880/9/A/27 hrsz-ú „üzlet” művelési ágú 25 
m2 nagyságú ingatlanát bérbe adja a Gyenes-
diási Polgárőr és Vízi Egyesület részére 2020. 
május 1. napjától 2025. április 30. napjáig.

A gazdasági élet és a munkahelyek újbóli 
beindulásával sokakat érintő kérdés a kiskorú 
gyermekek felügyelete.

Gyenesdiáson az óvoda és az iskola is 
ügyeleti rendben fogadja a jelentkező gyer-
mekeket!

A Kárpáti János Általános Iskola munka-
napokon 8:00-16:00 óráig biztosít maximum 
5 fős csoportokban gyermekfelügyeletet. A 
benntartózkodás ideje alatt ebédet a konyha 
tud biztosítani, a tízórairól és az uzsonnáról 
mindenkinek magának kell gondoskodnia.

Amennyiben igény lenne a felügyeletre, 
kérjük keressék bizalommal az osztályfőnö-
köket, vagy az iskola titkárságát a 06-30/ 529-
9604-es telefonszámon.

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda is biz-
tosítja a maximum 5 fős csoportokban a 
felügyeletet. A felügyeletet azon szülők igé-
nyelhetik, ahol mindketten dolgoznak. Az 
igényt hétfőtől-péntekig reggel 10:00 óráig 
lehet jelezni az óvoda központi elérhető-
ségein: Tel.: 83/510-023, email: vezeto@
gyenesovi.t-online.hu

Aktuális pollen adatokat a Gyenesdiás.hu 
pollen adat pont alatt nyomon követhetik.
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Telekom 4G szolgáltatás bővítés 
Gyenesdiáson! 

A Magyar Telekom elkötelezett Magyar-
ország digitális fejlesztése iránt, ezért Gye-
nesdiás Nagyközség Önkormányzatával 
együttműködve az idei évben (májusban, 
majd azt követően az év vége felé) fejlesz-
téseket hajt végre mobilhálózatán.

Ennek részeként a Kossuth L. u. 86. 
számú épület tetején helyez el antennákat, 
valamint a Dornyai Béla úton épít tornyot, 
amelyen rádióantennákat telepít. A fejlesz-
tések eredményeképpen az adott körzetek-
ben is elérhető lesz a Telekom minőségi 4G 
szolgáltatása, amely jobb minőségű hang-
hívást és gyorsabb mobilinternetet nyújt az 
ügyfeleknek. 

A munkálatokkal járó esetleges kellemet-
lenségekért a Telekom a lakók türelmét 
és elnézését kéri. A szolgáltató reményei 
szerint a munkálatok végeztével a javuló 
szolgáltatásminőség kárpótolni fogja az itt 
lakókat.

Közlekedési problémák

Sajnos településünkön rendszeres a gyors-
hajtás, ezért felhívjuk a balesetveszélyek 
elhárítása miatt a 
lakosság figyelmét, 
hogy 

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

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

szállító személygépkocsi, a személygépko-
csi kivételével a legfeljebb 3500 kg meg-
engedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, 
a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, 
a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pót-
kocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel 
vont jármű és kézikocsi, a kommunális 
szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá 
az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 
kg megengedett legnagyobb össztömegű 
tehergépkocsi, 

c) az ott lakók és oda költözők költözteté-
sét végző tehergépkocsi, 

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

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

feljebb 20 km/óra sebességgel szabad 
közlekedni!

Az egyenrangú kereszteződésekben 
jobbkéz szabály érvényes, erre fokozot-
tan figyeljenek!

Továbbá a település egész területén 
a sebességhatárok betartására kérjük 
fokozottan figyeljenek.

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 ingat-
lanukat 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 zavar-
talan 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! 
A kijárási korlátozás miatt az eljárásokat 
ugyan még nem indítjuk meg, de az ellenőr-
zések folyamatosak, ezért megkérünk minden 
ingatlantulajdonost, hogy ingatlanaikat kar-
bantartani szíveskedjenek.

Strandigazolvány

A strandigazolványok érvényesítése és kivál-
tása a Polgármesteri Hivatalban történik 
június 04-től csütörtöki és pénteki napokon 
(8-16 óráig).

Az érvényesítés/kiváltás a föld-
szinti ügyfélfogadó pultnál fog 
történni. Egyszerre csak egy fő 
tartózkodhat a hivatal épületé-
ben. Szájmaszk használata köte-
lező! Mindenkit nyomatékosan 
szeretnénk megkérni, hogy egy 
háztartásból csak egy fő jöjjön 
intézni a strandigazolványokat. 
Megértésüket és türelmüket előre 
is köszönjük.

Strandigazolvány kiváltáshoz sze-
mélyi igazolvány és lakcímkártya 
szükséges (valamint új igazolvány 
kiváltásához egy évnél nem régebbi fénykép). A 
regisztrációs díj felnőtt számára 1000 Ft,- gyer-
mek számára 500 Ft,-. Az igazolványokkal való 
visszaélést a hivatal szigorúan ellenőrzi és szank-
cionálja. Az igazolvány névre szóló és nem 
átruházható. Jogtalan használat esetén az iga-
zolvány egy naptári évre bevonásra kerül.

Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz 
négy családtag részére válthatnak ki strand-
bérletet, ha befizeti a helyi adót és a fürdő-
egyesületi tagdíjat. A fürdőegyesületi tagdíj 
befizetéséről szóló igazolás valamint a szemé-
lyi igazolvány bemutatásával tudják a strand-
igazolványt kiváltani. A harmadik és minden 
további kiskorú gyermek mentesül a strandiga-
zolvány kiállításáért fizetendő díj alól.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Kis-
faludy 2030 Turizmusfejlesztési Nonprofit 
Zrt. által kiírt strandfejlesztési pályázat 

munkálatai mindkét strandunkon megkez-
dődtek. A pályázat keretében strandjainkon 
az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósí-
tásra: 

Diási Játékstrand
- egységes arculati tájékoztató eszközök 

kialakítása
- egységes vizuális megjelenésű öltözőkabi-

nok létesítése
- vízbejutás feltételeinek javítása napozóstég-

gel és hozzá kapcsolódó lépcsővel
- családbarát mosdó és új baba-mama szoba 

kialakítása, megújuló energiával üzemeltetett 
meleg vizes zuhanyzó

- zöldterület rendezése (területfeltöltés, füve-
sítés).

Gyenesi Lídó strand:
- egységes arculati tájékoztató eszközök 

kialakítása
- egységes vizuális megjelenésű öltözőkabi-

nok létesítése
- vízbejutás feltételeinek javítása napozóstég-

gel
- családi mosdó kialakítása, baba-mama 

szoba eszközeinek beszerzése
- zöldterület rendezése (területfeltöltés, füve-

sítés).
A munkálatok várható befejezése 2020. 

június 15.

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronaví-
rus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 
érdekében az Idegenforgalmi adó felfüggesz-
tésének értelmében a következő rendelkezés 
lépett életbe: 

A 140/2020. (IV.21.) Kormány rendelet 
alapján a 2020. december 31-ig eltöltött ven-
dégéjszaka utáni idegenforgalmi adót (május-
december közti időszak) az adó alanyának 
nem kell megfizetnie, az adó beszedésére 
kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie.

A megállapított, de be nem szedett adót 
azonban be kell vallania az adóhatósághoz 
a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Nem 
kell bevallani a megállapított adót, ha annak 
összege nulla.

Kérem fentiek alapján az idegenforgalmi 
adó havi bevallásaikat tárgyhót követő 15. 
napig megküldeni szíveskedjenek.
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TERMINE UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Verkehrsprobleme
Leider wird auf den Straßen unserer 

Gemeinde regelmäßig die vorgeschriebene 
Geschwindigkeit überschritten. Um 
die Gefahren von Unfällen zu ver-
meiden, wurden in unserer Siedlung 
verkehrsberuhigte Wohnbereiche 
eingerichtet, die durch dieses Verkehrsschild 
(Spiel- und Wohnstraße) gekennzeichnet 
sind. Innerhalb dieses Bereiches dürfen 
nur folgende Fahrzeuge fahren (Liste nicht 
vollständig): 

a) Fahrrad,
b) PKW der Anwohner und deren 

Besucher, Lastfahrzeug mit einem 
zulässigen Ladegewicht von maximal 
3.500 kg, Krankenwagen, Motorrad, 
Dreirad mit einem zugehörigen Anhänger, 
Hilfsmotorrad/Leichtkraftrad, Tierfahrzeug 
und Handwagen; 

c) Transportfahrzeug für den Umzug von 
Bewohnern (Umzugsunternehmen),

d) Bus mit Besuchern,
e) LKW und zugehöriger Anhänger mit 

Bau- und Kraftstoff.
Im verkehrsberuhigten Bereich gilt 

Tempo 20. Die Geschwindigkeit darf 
nicht überschritten werden! 

Es gilt Rechtsfahrgebot. Achten Sie bei 
Kreuzungen genau auf die Regel! 

Außerdem ist im gesamten 
Siedlungsbereich genau auf die Einhaltung 
der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu 
achten!

Vernachlässigte, ungepflegte 
Grundstücke

Grundstückseigentümer, Bewohner 
und Besitzer von Ferienhäusern sind 

verpflichtet, ihr Grundstück in Ordnung 
zu halten, auch wenn sie es nicht ständig 
nutzen. Die Parzellen dürfen nicht 
vernachlässigt, sondern müssen gereinigt 
und wenn nötig von Unkraut befreit werden. 
Es soll regelmäßig gemäht werden, bevor 
das Gras eine Höhe von 20 cm erreicht. 
Außerdem sind der Graben, die Rinne, die 
Kanalöffnung und der Durchgang vor dem 
Grundstück zu reinigen und unkrautfrei zu 
halten, um einen ungehinderten Abfluss des 
Regenwassers zu gewährleisten. Das Gras, 
das auf, neben oder vor einem bebauten 
oder unbebauten Grundstück wächst, muss 
gemäht und die hervorstehenden Äste und 
Büsche müssen beschnitten werden. Wer 
dieser Verpflichtung nicht nachkommt, 
kann mit einer Geldstrafe von bis zu 
150.000 Forint belegt werden!

Aufgrund der Ausgangssperre leiten 
wir noch kein Verfahren ein, aber die 
Inspektionen sind noch nicht abgeschlossen. 
Deshalb bitten wir alle Eigentümer, ihre 
Immobilien zu pflegen.

Strandbadkarten für Gyenesdiáser 
Einwohner

Strandpässe werden ab dem 4. Juni 
donnerstags und freitags (8 bis 16 Uhr) 
im Büro des Bürgermeisters an der 
Rezeption im Erdgeschoss validiert 
und ausgegeben. Hierfür benötigen Sie 
ein aktuelles Passfoto (nicht älter als ein 
Jahr), Personalausweis und Adresskarte. 
Erwachsene 1.000 Ft, Kinder 500 Ft. Der 
Missbrauch der Ausweise wird vom Amt 
streng kontrolliert und sanktioniert. Der 
namentlich ausgestellte Strandpass ist 
nicht übertragbar. Im Falle einer nicht 
autorisierten Verwendung wird die Karte 
für ein Kalenderjahr eingezogen.

Es kann immer nur eine Person im 
Bürogebäude sein, die die Strandkarten für 
vier Familienmitglieder für jede Unterkunft 

einlöst. Voraussetzung: Die lokale Steuer 
und der Mitgliedsbeitrag des Bäder-
Vereins müssen bezahlt sein. Als Nachweis 
bitte die Zahlungsbescheinigung für den 
Mitgliedsbeitrag vorlegen. Ein drittes 
Kind und alle anderen Minderjährigen 
einer Familie sind von der Gebühr für die 
Ausstellung eines Strandpasses befreit.

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 
im voraus für Ihr Verständnis und Ihre 
Geduld.

Sehr geehrte Unterkunftsanbieter!
Zur Abschwächung der wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie 
wird von Mai – Dezember 2020 keine 
Kurtaxe erhoben. Der Steuerzahler muss 
die festgelegte Steuer für die vermieteten 
und verbrachten Übernachtungen zwar 
deklarieren, aber nicht gemäß der 
vorherigen Praxis erheben und zahlen. Es 
ist nicht erforderlich, die festgelegte Steuer 
zu deklarieren, wenn der Betrag Null ist.

Bitte senden Sie Ihre monatlichen 
Steuererklärungen bis zum 15. Tag nach 
dem betreffenden Monat an das Steuerbüro.

Pfingst-Pflanzentag – Jetzt ist Zeit zum 
Pflanzen

Freitag, 29. Mai von 16 – 17 Uhr auf dem 
Gyenesdiáser Fisch- und Kleinbauernmarkt.

Thema: Obst- und Gemüsegärten, 
heimischer Hof und Landwirtschaft, 
biodynamische Gartenkultur, praktische 
Ideen im kleinen Garten.

Vom Verein der Gartenfreunde: Pap-
rika- und Tomatenpflanzen, Heil- und 
Gewürzkräuter

 Virágos balkonok, 
virágos kertek

Virágos Magyarország verseny a lakos-
ság részére

Legyen gyenesdiási a legvirágosabb kert! 

Pályázati felhívás magánszemélyek részére!
A pályázatokat 2020. május 15. és 2020. 

július 1. között lehet benyújtani az alábbi 
oldalon. 

https://palyazat.viragosmagyarorszag.hu/

A pályázatról:
A pályaműveket – kizárólag online 

regisztrációt követően – elektroni-
kus úton lehet feltölteni a palyazat.

viragosmagyarorszag.hu oldalra. Pályázni 
2020. május 15. napján, vagy azt köve-
tően készült, a dísznövényeket, fűszer-
növényeket, zöldségeket, gyümölcstermő 
növényeket kiemelő, a kerti kompozíciót 
is bemutató balkonkerti/előkerti fotókkal 
és egy maximum 400 karakteres leírással 
lehet 2 kategóriában:

• Legvirágosabb balkon
• Legvirágosabb előkert  

Legyen gyenesdiási a legvirágosabb kert!   
Virágba Gyenesdiás!    
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Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS 
KÖZPONTI FŰTÉS 

SZERELÉSI MUNKÁK.
Tel: 06 30/637 6697

Litográf-95 NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Telefon: 06 83/510-696, 06 70 248 1347 
www.litograf95.hu • litograf95@gmail.com
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VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

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

NYITVA TARTÁS MÁJUSBAN: 
HÉTFŐ-PÉNTEK 9-12 ÓRÁIG
Ettől eltérni telefonos egyeztetés 

alapján lehet!

SZEMVIZSGÁLAT 
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

MULTIFOKÁLIS (PROGRESSZÍV) 
SZEMÜVEGLENCSÉK VALÓS 

30% KEDVEZMÉNNYEL!
Az akció 2020.05.18-tól visszavonásig érvényes.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

VEGYEN HAZAIT! Helyi és régiós termékeink:
Keszthelyről: Frissen fejt tehén tej. Teljes értékű!

Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, naponta 3X friss. Prémium 
kategóriás termékek.

Zalaistvándról: Termelői, kézműves sajtok. Natúr, füstölt, zöld 
fűszeres, köményes, fokhagymás, lila hagymás és parenyica

Dabroncról: A tojás, saját termelésű takarmányból.
Somogy: (Csököly és Böhönye) A Magyar eper! Nem árokszéli 

kiszolgálásban.
Kisgörbőről: A cseresznye. Elkezdett érni.

Folyó borok a trafikban: Keszthely, Balaton környéke, Villány, 
Szekszárd. Egészségére!

Kérjük üzletünkben a korona vírus elleni védekezés szabályait betartani! Köszönjük!

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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


