GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2020. június XXXI. évfolyam, 6. szám
Megjelenik: június 19-én

Összetartozunk száz év után is!

A Nemzeti Összetartozás napján, június
4-én emlékeztünk az első világháborút
lezáró békediktátum aláírására. A szerződés a Párizs mellett lévő Versaillesben lévő
Nagy-Trianon kastélyról kapta nevét, ahol
hazánk képviselőinek ellenvetés nélkül el
kellett fogadniuk a dokumentum tartalmát és
kézjegyükkel ellátni azt a kijelölt helyen.
Percre pontosan száz évvel az aktus után 16
óra 32 perckor a gyenesi Szent Ilona templom harangjainak száz másodpercig tartó
zúgása törte meg a csendet. A Hősök Kertjében lévő trianoni emlékoszlopnál és a történelmi Magyarországot ábrázoló térkép előtt

emlékezett Gyenesdiás lakossága arra a napra és máig tartó
hatására.
Pék András tárogatóval
kísérte a közösen elénekelt
Himnuszt, Bognár István saját
költeményét adta elő, melynek az „Átszúrva,
leköpve, megszégyenítve” címet adta. Pékné
Julika a „Kanyargó Tisza partján nem jó
elaludni” című népdalt énekelte el. Gál Lajos
polgármester ünnepi gondolatai után ismét
Bognár István következett, „Ellopták az
Apám sírját” erdélyi népdal eléneklésével. Az
ünnepség régi himnuszunk a Boldogasszony
Anyánk eléneklésével és az emlékmű megkoszorúzásával zárult.
Hazánk feldarabolása érzékenyen érintette a
kortársakat. Magyarország lakossága a világháború előtt 20.886.000 lélek volt - ebből
Trianon elvett 13.370.000 embert. A trianoni

diktátum idegen uralom alá vette az ország
lakosságának kétharmad részét! És sorolhatjuk tovább: úgymond: „felszabadítottak”
1.702.000 tótot úgy, hogy őket cseh uralom
alá helyezték és velük együtt cseh uralom
alá helyeztek 1.874.000 egyéb nemzetiségűt. Úgymond: „Felszabadítottak” 2.800.000
románt, úgy, hogy 2.465.000 más nemzetiségűt román uralom alá helyeztek. „Felszabadítottak” 1.029.000 szerbet, de úgy, hogy
1.727.000 horvátot és 1.366.000 más nemzetiségűt szerb uralom alá helyeztek. „Felszabadítottak” 232.000 németet, de úgy, hogy
velük 126.000 egyéb nemzetiségűt is osztrák uralom alá helyeztek. 5.700.000 ember,
vagyis az elszakított lakosság 45%-a teljesen idegen uralom alá került! – Hangzott el
Gál Lajos beszédében, aki a következő gondolattal zárta beszédét: Hungaria semper
libera - Magyarország örökké szabad!

Informationen für Unsere deutschsprachigen Einwohner auf Seite 8.
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PÜNKÖSDI PALÁNTANAP A PIACON
Pünkösd előtti pénteken az I. Balatoni Hal- és
Termelői Piac adott helyszínt a Gyenesdiás Nagyközség és a Gyenesdiási Kertbarátok Körének kezdeményezésére született Palántanapnak. A 2016.
áprilisában életre hívott Kertbarátok kör az Önkormányzat Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottságának támogatásával évente mintegy 2000
tő kedvezményes paprika és paradicsom palántát
nevel és ad át kedvezményes áron a helyi lakosság
részére, támogatva ezzel a háztáji kiskertek kialakítását. Ahogy Gál Lajos polgármester a köszöntőben
is elmondta, az „Egy ház, palántázz” program keretében 30 fajta paprika és 4 tájfajta paprika közül
választhatnak a lakosok, külön büszkeség, hogy a

választékban három Gyenesdiáshoz köthető paprika is állandó kínálaton van. Ezek a Faludi, Gyenes
és a Pelso paprikák.
Paradicsomból Volner Lajos a Kertbarát Kör
elnöke, 33 fajtát nevelt és chili paprikából 10 fajtával bővítette kínálatát. A Hippokratészi hitvallást követve „Azzá leszel, amit eszel”. Elnök úr arra
ösztönözte a kert tulajdonosokat, hogy ők termeljék
meg saját szükségletre a zöldséget és gyümölcsöt,
így tudják kontrollálni a növény védelemben résztvevő anyagokat, és az élelmezési időt.
A szakmai napon Dr. Alföldi Zoltán, egyetemi docens a tájfajták előnyéről tartott előadást,
melynek keretében többek között a hallgatók meg-
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tudhatták, hogy a környezeti változatosság nagyban
segíti a növények életképességét a monokultúrákkal
szemben. A részletes fajtaismertetést követően még
arra is fény derült, hogy hazánkban először 1569ben Széchy Margit trencséni kertjében nevelt „törökbors” néven honosított paprika akár 4-6-szor
több C-vitamint tartalmazhat, mint a citrus féle
gyümölcsök. Érdemes tehát termeszteni, környezetünk és magunk egészsége érdekében!
A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00163. sz. pályázat támogatásával valósul meg. Kedvezményezett:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és
Forrásvíz Természetbarát Egyesület
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MADARAK ÉS FÁK NAPJA GYENESDIÁSON
A jó idő beköszöntével és a járványhelyzet
mérséklődésével biztonságban lehetett megtartani az idei évi Madarak és Fák Napja megemlékezést a gyenesdiási Nagymezőn.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa Szász Benedek érdekes előadást tartott az
általános iskola klímabarát szakköröseinek
az év madaráról az erdei fülesbagolyról és szó
esett a kevésbé látványos év fájáról is a Tatár
juharról. Előadásából a kis természetbúvárok
megismerkedhettek környezetünk védett madaraival és azok védelmének szükségességéről,

a különböző madárhangokkal, a madarak fészkelési szokásaival. A Forrásvíz Természetbarát
Egyesület az alkalomra minden gyermek számára egy-egy különböző madárodút készített,
melyek részletes bemutatása után a Nemzeti
Park munkatársának segítségével a gyermekek
megismerhették a helyes madárodú kihelyezés
fontos betartandó szabályait, úgymint típusválasztás, tájolás, magasság, odúvédelem.
Az előadást és gyakorlati bemutatót követően a nebulók egy kis környezetvédelmi kvíz
kitöltésével csiszolhatták tovább tudásukat,
majd egy közös rövid kirándulás keretében

ismerkedtek közelebbről a Keszthelyi-hegység
változó madár- és erdővilágával. A régóta várt
esemény sok gyermekben bizonyára rávilágított az erdő és fák hasznosságára, arra, hogy
környezetünk tiszteletben tartása és védelme a
jövőnk egészségét is lényegesen meghatározó
feladat, melyben a fiatalabb generációt – mint
a kis csemetéket és fiókákat – támogatni kell.
A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00163. sz. pályázat támogatásával valósul meg. Kedvezményezett:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és
Forrásvíz Természetbarát Egyesület
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A Gyenesdiási Köz - Kultúra
Alapítvány kuratóriumi ülését
2020. június 29-én,
hétfőn 17 órakor

Július 16-án, csütörtökön 16-18 óráig a Községházán.

A Magyar Vöröskereszt sok szeretettel vár

MINDEN KEDVES VÉRADÓT!
Helyszín: Gyenesdiás, Községháza
Kérjük, hogy a véradásra hozza magával a személyi
igazolványát, lakcím kártyáját és TAJ-kártyáját.

IKONFESTŐ TÁBOR
KIÁLLÍTÁSA

tartjuk a Művelődési Ház klubjában (Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.), melyre szeretettel várjuk a kuratóriumi tagokat, az
amatőr-művészeti csoportok képviselőit.
Az ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló szervezetünk 2019. évi tevékenységéről
2. Pályázati ügyek
3. Vegyes ügyek

Az idei tábor -Zolcsák Miklós ikonfestő
atya vezetésével- július 6 - 10-ig zajlik a
gyenesdiási Karmelita Nővérek kolostorában.
Az itt készült alkotások - az éppen aktuális
szabályok szerint - július 13-tól megtekinthetők a Községházán

Az ülés - elvileg - nyilvános, az azon való
részvételt az akkor aktuális szabályok szerint
biztosíthatjuk.
Hársfalvi György, a kuratórium elnöke
Kedves Olvasóink!

NYITVA!

A községi könyvtár
3 hónap kényszerszünet után, 2020 június
22-től, újra várja olvasóit. Figyelembe véve
az érvényben lévő előírásokat (maszk használata, kézfertőtlenítés, távolságtartás,) mindent
elkövetünk a biztonságos könyvtárhasználat feltételeinek megteremtéséért. A könyvtárban az olvasóterem és a számítógépek
használata még nem engedélyezett.
Megértésüket köszönjük.
Nyitva tartás:
H-Cs 13.00-17.00, P: 9.00-15.30
További információ: 0630/2947 427-es telefonszámon kérhető

MEGÚJULT A KÁBELTV!
Bizonyára emlékeznek épp egy éve adtunk
róla hírt, hogy a településeink kábeltv hálózata megújul.
Örömmel számolhatunk be róla, hogy
a tervezett korszerűsítéseket sikeresen
elvégeztük, aminek eredményeként:
• Kivezettük az analóg csatornákat.
• Helyükön a ZNET Telekom magasabb sávszélességű internet szolgáltatásai érhetők el.
• Bővítettük a csatornakínálatot, így az Alap
csomagban 41, míg
• a Bővített csomagban 82 digitális csatornát
láthatnak.
• A HD adások kiváló minőségben élvezhetők
a hálózaton.

A fejlesztések azonban nem
állhatnak meg. A közeljövőben a hálózat üzembiztonságának további javításán
fáradozunk.

JELENLEGI KÍNÁLATUNK:
TV csomagok:
• Alap csomag 41 digitális csatorna: havi 3 490 Ft
• Bővített csomag 82 digitális csatorna: havi 4 590 Ft

Az előfizetői elégedettRészletesen: www.vktv.hu
ség javítása fontos számunkra, ezért a szolgáltatás
A ZNET Telekom internet szolgáltatása:
minőségének javítása mellett az ügyfélszolgálatunk
Csomag neve
Sebesség
Havi díj
rendelkezésre állásán is
CableHome S
10 Mbps
4 080 Ft-tól
módosítottunk.
Telefonos
ügyfélszolgálatunk már napi
CableHome M
20 Mbps
4 280 Ft-tól
24 órán keresztül áll előCableHome L
40 Mbps
5 280 Ft-tól
fizetőink
rendelkezésére.
CableHome
XL
80
Mbps
6 280 Ft-tól
Emellett a mindenkori csatornakínálat és szerződési
CableHome XXL
120 Mbps
7 780 Ft-tól
A korszerűsítés új technológiák bevezetését feltételek elérhetők a Szolis megkövetelte. A digitális adások továbbí- gáltató honlapján a www.ktv.
tása terén a korábban alkalmazott DVB-T- hu címen.
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Azt gondoljuk, hogy az elmúlt egy év munTelefon: 06 83 349 000
ről a korszerűbb DVB-C szabványra álltunk
Személyes ügyfélszolgálat:
át. Ez a beltéri egységek cseréjével járt. A kája meghozta a gyümölcsét. Tudjuk, hogy az
kényelmetlenségért cserébe ugyanakkor a átalakítások során több nehézséggel is szembe
hétfőtől-péntekig 08.00-16.00-ig a Kesztdigitális adások képminősége is jelentősen kellett nézzenek. Hadd köszönjük meg ezúton hely Rákóczi tér 20. szám alatt (Keszthely
javulhatott.
a türelmet és a bizalmukat!
Pláza)
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TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
Elkészültek megújult kiadványaink
Már elérhető irodánkban idei garantált programajánlónk, mely a hét minden
napjára programokat kínál. Gastro Card
kedvezménykártyánk, melyet 7 vendéglátóegységben fogadnak el partnereink, és biztosítanak Turisztikai Egyesületünk tagjainak,
vagy éppen vendégeiknek 10% kedvezményt
az á la carte fogyasztásból. Megújult letéphető
településtérképünk is.

3-7 napos programajánlók
Hogy segítsük a nyaralás tervezését, 3-7
napos programajánlókat, programcsomagokat
készítettünk 3 tematikában (családi, aktív, kultúra), ezzel különböző célcsoportokat megszólítva. Online is elérhetők a következő cím alatt:
https://www.gyenesdias.info.hu/programok/37-napos-programajanlok/. Ajánlja Ön is vendégei figyelmébe!

Új, izgalmas kalandok
Gyenesdiáson
Irodánkban az elmúlt időszakban többek
között egy új kalandjáték kidolgozásán munkálkodtunk. A játék neve GyenEScape,
melyet a népszerű szabadulószobák ihlettek,
ám mi egyedi módon ötvöztük benne a természetjárást, a kalandjátékot és az aktív kikapcsolódást.
A játék során egy tragikus történet árnyai sejlenek fel a múltból, ám a részleteket szörnyű
homály fedi. Amennyiben sikerül a 19. századba tett utazás végére megfejteni az „elátkozott erdő” titkát, a csapat ajándékban részesül.
A kaland a Tourinform irodában indul, ahol
a csapat kap egy játékcsomagot. A „digitális
kütyü” mentes program izgalmas, tartalmas
kikapcsolódást ígér a résztvevőknek, akik a
játék során próbára tehetik logikai, fizikai és
csapatépítő képességeiket egyaránt.
További részletek a https://www.gyenesdias.
info.hu/programok/gyenescape/
oldalon
olvashatók.
A csapat a szabadban játszik, túrázik, kalandozik, és nem utolsó sorban felejthetetlen
élményeket szerez az online világtól és a
nyüzsgéstől távol.
További információ, bejelentkezés: Tourinform Gyenesdiás 83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu

Kisfaludy program – pályázati
lehetőség
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Program
újabb ütemének keretében a magánszálláshelyek és az egyéb szálláshelyek pályázhatnak
szobánként maximum 1 millió Ft
támogatásra. A konstrukció rendkívül

-4kedvező, hiszen 100%-ig vissza nem térítendő
támogatás.
A pályázatot az ntak.hu oldalra belépve
nagyon egyszerűen be lehet nyújtani, majd ezt
követően 5 napon belül postai úton kell megküldeni a mellékleteket. A részletes felhívás a
kisfaludyprogram.hu oldalon olvasható.
Július 15-ig lehet pályázni, de érdemes
mielőbb benyújtani, mivel akár napokon
belül felfüggeszthetik a kiírást. (A cikk írásakor még nyitva a pályázat.)
Éljenek a lehetőséggel, újuljon meg minél
több gyenesdiási szálláshely!

Számlázási változások

Mindenkit érintő változások lépnek életbe
2020. július 1-től.
Nagyon fontos, hogy július 1-ig a megadott
NAV felületen regisztrálni kell, és az adóalanyoknak kiállított számlákat le kell jelenteni. Számlázó program használata esetén
a rendszer ezt megteszi, de számlázóprogram
használatát le kell jelenteni a NAV felé, illetve
össze kell kötni a rendszereket.
Tájékoztató
anyagunk,
segédletünk
online a következő címen érhető el: https://
www.gyenesdias.info.hu/szakmai-oldalak/
szamlazasi-valtozasok-2020-julius-1-tol/,
melynek összeállításában segítségünkre volt
Varga Klára könyvelőnk, és Szalóky Szilvia
FB elnökünk – ezúton is köszönjük együttműködésüket!
Köszönjük Szalóki István asztalos tanulónak
és segítőinek, Szalókiné Farkas Piroskának és
Czankáné Szalóky Szilviának kerékpártároló
faházunk festését, mely állagmegóvás miatt
vált szükségessé.
Szép nyarat, jó szezont kívánunk!
A Tourinform csapata

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Gyerektábor felhívás
Gém-Tér társasjáték tábor - Gyenesdiás
Az idei évben Varázshangok Családi Játszóházaink elmaradtak, a gyerekek már nagyon
hiányoznak nekünk! Azt gondoltuk, hogy napközis tábor formájában újra együtt lehetnénk,
vagyis öt napon keresztül rengeteget fogunk
társasjátékozni, együtt játszani!
Szeretettel várjuk a gyerekeket!
Korosztály:
1-4. évfolyam 2020.06.29-07.03.
5-8. évfolyam 2020.07.06-07.10.
A tábor célja:
Szabadidő hasznos eltöltése olyan offline
tartalmas programmal, mely hozzájárul a
gyerekek személyiségének egészséges fejlődéséhez. Megismertetjük a táborozókkal a
társasjátékozás közösségi élményét, illetve
szeretnénk megmutatni a gyerekeknek a
modern társasjátékok világát.

Gyenesdiási Híradó
Amivel várjuk a gyerekeket:
Több mint 100 társasjátékkal, alapos szakmai háttérrel, befogadó és elfogadó légkörrel,
biztonságos környezettel.
Szervező:
Varázshangok az Egészségért Egyesület és
Élményiskola Egyesület (GémProgram)
E-mail:
balazs.varazshangokegyesulet@
gmail.com
Telefon: 06 30 347 6036
Helyszín:
Kárpáti János Általános Iskola és AMI
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 91.
Étkezés:
Az étkezésről a Gyenesdiási Étkezde gondoskodik, minden nap átsétálunk ebédelni.
Tízórait és uzsonnát hozzanak magukkal a
gyerekek!
Táborvezetők:
Kőhalmi Balázs közösségfejlesztő, Varázshangok Családi Játszóház vezető
Schlakker Eszter GémKapocs társasjátékklub-vezető, alternatív pedagógus, társasjáték-pedagógiai szakember
Napi program
7.45-8.30 érkezés
8.30-12.00
társasjáték
foglalkozások,
közben tízórai
12.00 ebéd
13.00-14.30 társasjáték foglalkozás
14.30 aktív programok az időjárástól függően (kirándulás, szabadtéri játékok, fagyizás,
kincskeresés…)
16.00-16.30 napzárás
Részvételi díj: 22.000 Ft/ 5 nap
A részvételi díj tartalmazza az étkezések
díját, magába foglalja a társasjátékok, valamint az egyéb programok eszközeinek használati díját.
Kedvezmények:
Testvéreknél 10 % kedvezmény személyenként minden testvér díjából.
Jelentkezés:
Kérjük, e-mailben az alábbi címen
jelezze
részvételi
szándékát:
balazs.
varazshangokegyesulet@gmail.com
A táborban való részvétel feltétele a jelentkezést követően az elektronikusan kiküldött
dokumentumok szkennelve/fotózva történő
visszaküldése és a tábor díjának befizetése.
A maximális létszám turnusonként 20 fő.

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Hát, legyőzött minket… vagy mi győztük le
őt?
Vagy csak figyel bennünket és újra támad?
Igen, a koronavírusról beszélek. Arról, ami
klubunk életét is átrendezte. Töröltette kirán-
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dulásainkat, összejöveteleinket, otthonmaradásra ítélt bennünket. Így pedig –valljuk be
– elég nehéz útra kelni!
Szót fogadtunk, megtettünk mindent, amit
lehetett. Nyiladozik a lehetőség, érezzük
mindannyian és azok is érzik, akik az utcán
megállítanak és rákérdeznek: Mikor tudunk
kirándulni menni? Mert már nagyon hiányzik!
Mi pedig bízva a jövőben, óvatosan előre
nézve, tervezzük az őszi programunkat. Vezetőségünk megbeszélést tartott, egyeztettük
azokat a dolgokat, ami a klub életét érintheti.
Átértékeltünk sok mindent. A kétnapos utakat
kivettük a programból, hiszen az őszi bizonytalan COVID19 helyzetben egy szállást vis�szamondani anyagilag is problémát jelent.
De ugyanúgy emelheti a kockázatot, egy
határon túli úti cél is. De közösen kell döntenünk! Ezért is jó lenne ismét találkoznunk,
látni egymást, véleményt cserélni. Közben
megbeszélhetjük, ki hogy élte meg az elmúlt
időszakot? Kell az, hogy a barátságok, az
emberi kapcsolatok erősödjenek. Ennek
fórumot adni pedig talán a legjobb szabadtéri
helyszín: Gyenesdiáson, a Pásztorház és a
Polgármesteri Hivatal közötti terület. Éppen
ezért hívunk és várunk minden klubtagot, aki teheti és ráér, hogy jöjjön, üljünk le
tisztes távolságra egymástól és döntsük el az
ősz programját. Ha pedig már az asztaloknál
ülünk, gondoskodunk róla, hogy némi ennivaló is kerüljön a terítékre. Finom paprikás
krumplival várunk mindenkit, a savanyúságot, az apró süteményt és a hozzávaló innivalót pedig mindenkinek a lehetőségére bízzuk.
Az időpontja: 2020. június 28. (vasárnap)
17.00 óra
Hívunk minden klubtagot, hiszen tudjuk,
hogy a Magyar Vándor Klub hozzájárul
ahhoz, hogy Hazánkat, Magyarországot legalább olyan szépnek lássuk, mint amilyen
valóban az!
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Szerencsére enged a szorításból ez a fránya
vírus, így meglehetett tartani az első szabadtéri programot ami a „Pünkösdi palántanap”
címet kapta, és piac nyitás is volt egyben.
Polgármester úr köszöntőjében kitért a kis
kert fontosságára, legyen minden háznál egy
őshonos gyümölcsfa, és egy kis konyhakert.
Majd Volner Lajos tekintett vissza, hogy a
Kertbarát Kör megalakulásának mi a célja,
és a palánta nevelésről, tájfajtákról beszélt,
hoztak sokféle paradicsom, paprika palántát,

-5amit meglehetett vásárolni. –jövőre szeretnénk folytatni, de úgy, hogy meghívunk több
palánta termesztőt is.—
Dr. Alföldi Zoltán egyetemi docens úr is
megtisztelt a jelenlétével és ismertette a tájfajta lényegét, amely genetikai adottságaiknál fogva ellenállók, az extenzív termesztési
körülményeket jól bírják. A modern fajtáktól
hozam tekintetében általában elmaradnak,
de minőségben sokszor felülmúlják azokat.
Jellemzői: jó alkalmazkodó, ellenállók, függ
a talajtól és a növénytulajdonságától, ízben
gazdagok. Összefoglalva a tájfajta paradicsom az agrárörökségünk értékes része és
vezessük vissza a kiskertekbe, Máriapócsi fürtös koktélparadicsom, Mátrafüredinagyméretű ökörszív, jó állag ,szép savak- ,
Gyöngyösi – hosszúkás, paprika alakú, édes
testes íz, és még idetartozik a Faddi, Ceglédi,
Tolnai. Ha ilyen fajtánk van épp úgy fontos a
tápanyag utánpótlása és a növény védelme is.
A paprikának magas a C vitamin tartalma,
gazdag A vitaminban és az erek számára
fontos – P – vitamint is tartalmaz. Azonkívül
B1 és B2 vitamin is van a paprikában, tehát
együnk minden nap, mivel természetes vitamin forrás. Érdekességként XV. század környékén került Európába, XVII. században a
spanyol kereskedők ismertették meg a paprikát, de kezdetben csak dísznövényként termesztették.
Hazánkban Széchy Margit növényritkaságai
közt bukkant fel „törökbors” néven.
A Volner családnál vásárolt paradicsom
palántán tavaly rekord méretű termést ért
el Riedlné Ági 1.05 kg és Komáromy Béla
0.93 kg-os termésével. Gratulálunk szép
munka volt!
Jól sikerült a délután, lelkes Kertbarátok
énekétől színvonalasabb lett a piaci nap.
Köszönjük.
Volner Lajost megkérdeztem: Milyen volt a
palánta vásár? Sikeresnek mondható, szerencsére sok „hobby” kertész vásárolt palántákat. Gyenesdiás talaja igen köves, így sokan
választják a magas ágyást vagy emelt ágyást,
raklapkertészetet ezzel a módszerrel koncentráltabbá lehet tenni a termőtalajt. Palánták
most úgy lettek válogatva felhasználás szerint, hogy legyen befőző és étkezési, típus,
fajta szerint tájfajta, keszthelyi fajta -paprika- és F1 különlegesfajta. Aki kérte kapott
további útmutatót a palánta neveléséhez, és
bármikor segítek ha felhívnak.
A kiültetett palánták tápanyag utánpótlása
legyen folyamatos locsolással, másik tápanyagpótlás a lombtrágyázás ezeket a szereket meglehet vásárolni a Gazdaboltokban.
Növény védelemre prevencióként permetezzünk, gomba és növényi kártevők ellen ( kén,-
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réz) . A szőlőben a tavaszi lemosó permettel
megkezdtük a védekezést, de most folytatni
kell a peronosz és a lisztharmat ellen.
Szőlőmolyok több változata is fertőz kombinált permetezést használjunk (kén és réz ,
Vegasol eReS)
Cukorborsó után ellehet vetni a babot, uborkát, céklát. Ha nem várjuk meg míg a gyom
magot neveljen, lehet a komposztra tenni,
komposztáljunk.
Kertbarát Körnek van egy felajánlása: a
trianoni békediktátum 100 éves évfordulója
alkalmából egy őshonos facsemetét ajánlunk
fel a településnek. Ezt június 4-én szerettük
volna elültetni, de elhalasztottuk szeptemberre, amikor itt lesznek a Csíkszenttamási
testvértelepülés képviselői.
Ezt a pogácsa almafa csemetét Partics Gyula
Cserszegtomaji Tündérkert életre hívójától
vettük.
Történelmi emlékparkba lesz elültetve,
ezután minden évben egy őshonos kis
facsemetét ajándékozunk a településnek.
A termését a bölcsődéseknek, óvodásoknak,
iskolásoknak ajánljuk szeretettel. A parkban
elültetett facsemetén vigyázó szemünk rajta
legyen, hogy szép nagy fává növekedjen.
Aki szeretne őshonos facsemetét vásárolni,
Partics Gyulánál megteheti (06 30 952 88
56). Kertészkedjünk, legyen konyhakertünk,
szépítsük környezetünket ehhez kívánunk jó
egészséget, mert kertészkedni jó!
Körtvélyesi Ibolya

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
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!

Felhívás házszámtábla
kihelyezésére
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában
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.
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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!
Aktuális pollen adatokat a gyenesdias.hu
pollenadat pont alatt nyomon követhetik.

Egyre nagyobb gondot okoznak
településünkön az elkóborolt,
szabadon lévő kutyák.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi. II. törvény kimondja,
hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja, aki
veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy
nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát,
szabálysértést követ el. A szabálysértési
bírság legalacsonyabb összege ötezer forint,
legmagasabb összege százötvenezer forint.
Kérünk minden kutyatartót, hogy a megfelelő tartásmódra fokozottan figyeljen, illetve a
kutyákat a kötelező chippel történő ellátáson
túl nyakörvvel, illetve bilétával (cím, telefon)
is lássanak el.

Telekom 4G szolgáltatásbővítés
Gyenesdiáson!
A Magyar Telekom elkötelezett Magyarország digitális fejlesztése iránt, ezért Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatával
együttműködve az idei évben (májusban,
majd azt követően az év vége felé) fejlesztéseket 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 fejlesztések eredményeképpen az adott körzetekben is elérhető
lesz a Telekom minőségi 4G szolgáltatása,
amely jobb minőségű hanghívást és gyorsabb
mobilinternetet nyújt az ügyfeleknek.
A munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért 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, több helyen is sorozatos közlekedési szabályszegések történnek.
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miatt a lakosság figyelmét az alábbiakra:
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 személygépkocsi
kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros
tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, 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 költöztetését
végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító
tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni!
Az
egyenrangú
kereszteződésekben
jobbkéz szabály érvényes, erre fokozottan
figyeljenek!
Továbbá a település egész területén a
sebességhatárok betartására kérjük fokozottan figyeljenek.

Elhanyagolt, gazos telkek
Felhívjuk a lakosok és üdülőtulajdonosok
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!

Strandigazolvány
A strandigazolványok érvényesítése és
kiváltása a Polgármesteri Hivatalban történik június 4-től, 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!

Gyenesdiási Híradó
Új strandigazolvány kiváltása esetén 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, amennyiben nincs helyi adó tartozása és a 2020. évi fürdőegyesületi tagdíjat
megfizette. A fürdőegyesületi tagdíj befizetéséről szóló igazolás, valamint a személyi
igazolvány bemutatásával tudják a strandigazolványt kiváltani.

Tájékoztató a szúnyoggyérítésről
a Balatoni Szövetség
tagtelepülései részére
A Balaton környékének összehangolt szúnyoggyérítési munkái több évtizede a Balatoni Szövetség szervezésében valósulnak
meg. Ennek köszönhető, hogy Magyarországon egyedülálló területnagyságon, évente
több alkalommal kerül elvégzésre biológiai
lárvagyérítés, amely érinti a teljes Balaton
régiót. Ennél a technológiánál különösen
fontos, hogy a kezelés régiós viszonylatban
valósuljon meg, ugyanis csak így hozhat
érdemi eredményt a szúnyogpopulációk vis�szaszorításában.
A
Balatoni
Szövetség
mind
a
lárvatenyészőhelyek felmérésére, folyamatos
ellenőrzésére, mind pedig a kifejlett szúnyogok elleni kémiai védekezés indokoltságának
eldöntésére, valamint az elvégzett kezelések
eredményességének mérésére entomológus
szakértői csoportot alkalmaz. A szúnyoggyérítéseket végző kivitelező kiválasztására
minden esetben nyílt közbeszerzési eljárás
keretében került sor, több éves szerződésre
tervezve, hogy az esetlegesen elhúzódó eljárás ne veszélyeztesse a munkák időben (akár
március) történő megkezdését. A jelenleg
érvényes szerződés 2019-ben került megkötésre. Az akkori eljárásnál a Balatoni Szövetség figyelembe vette az illetékes hatóság
(Nemzeti Népegészségügyi Központ) előzetes tájékoztatását, mely szerint a légi kémia
kijuttatástechnológia, engedélyezett készítmény hiányában, a közeljövőben megszűnhet.
Ez a helyzet 2020-ban valóban bekövetkezett,
de a kivitelezői szerződés a légi mellett földi
kémiai kezelés megrendelését is lehetővé
teszi, így új közbeszerzési eljárás megindítására nem volt szükség.
2014. év óta a Balatoni Szövetség mellett
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) is részt vesz a régió szúnyoggyérítési munkáiban. Az OKF megbízása
országos szintű, azaz a szúnyogártalom függvényében bárhol végeztethetnek kezeléseket.
Az országos szúnyoggyérítési program irá-

Gyenesdiási Híradó
nyítóival a Balatoni Szövetség minden esetben összehangolja a szúnyogirtási munkák
szervezését, ugyanakkor a turisztikai elvárások miatt a térségben továbbra is szükség van
a saját szervezésű kivitelezésre.
Az alábbiakban a 2020. évtől alkalmazható
szúnyogirtási technológiákat mutatjuk be:
Biológiai lárvagyérítés; földi, vagy légi
kijuttatással
A biológiai gyérítés során egy baktérium
által termelt fehérjetartalmú készítményt
juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeinek
vizébe. A kisebb vízfelületekre járműre szerelt nagynyomású permetezővel, a nagyobb
vízfelületekre pedig repülővel juttatják ki
a készítményt. A Balaton térségében a légi
kijuttatás a meghatározó. A környezetbarát
szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden
más élőlényre. Ez a módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, csak az utánpótlásuk csökkenthető a
lárvák elpusztításával. A Balaton térségében
jelentős számban vannak úgynevezett állandó
vízborítású tenyészőhelyek, melyek szegélyében, illetve egyes foltjain a csapadékhullástól függetlenül képesek az embert támadó
szúnyogfajok lárvái fejlődni. Ezen területek
pontos elhelyezkedése ismert, megfigyelésük
folyamatos, ennek köszönhetően kezelésük
jellemzően jó hatékonysággal végezhető.
Esős időjárást követően a fentieken túl nagy
számban keletkeznek pocsolyák, árkokban
megmaradó vízgyülemek és további időszakos vízborítású tenyészőhelyek. Ezek egy
része olyan területeken van, amelyek szervezett kezelés során nem közelíthetők meg.
Ilyen erdős, fás területen a biológiai készítmény légi kijuttatása is csak korlátozottan
eredményes, hiszen a készítmény nem jutna
el a fák lombjai alatt lévő vízfelületig, ahol
a szúnyoglárvák fejlődnek. Mindezeken túl
a szúnyogok élőhelyeinek jelentős része
magántelkeken található. Nem lehetséges
tehát kizárólag biológiai eljárással védekezni
a szúnyogok ellen, mivel lehetetlen felkutatni
és kezelni minden egyes pocsolyát, csapadékvízgyűjtő hordót, esővíz összegyűlésére
alkalmas edényt stb..
Kémiai szúnyoggyérítés; földi kijuttatással
A kémiai szúnyoggyérítés során egy
piretroid hatóanyagú irtószer kerül kijuttatására melyet a szakemberek földi úton, azaz
platós gépjárművön rögzített berendezések
segítségével juttatják a célterületre. Az eljárás
az alábbi módokon történhet:
Melegködképzéses technológia, ekkor az
apró cseppekre bontott irtószer terjedését hő
hozzáadása is segíti. Ez a módszer elsősorban
növényzettel erősebben borított környezetben
előnyös, de a munka során létrejövő köd rövid
időre korlátozza a látási viszonyokat, ezért
alkalmazása forgalmas helyeken kevésbé
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hogy sok esetben zavarja a lakosságot és a
turistákat, főként amikor a jó időben szabadban töltik az estéiket.
ULV eljárás, ami szintén apró cseppekben juttatja ki az irtószert, de hő hozzáadása
nélkül. A permetfelhő csak kis mértékben
észlelhető, a közlekedést nem zavarja, ezért
forgalmasabb, városias területeken elsődlegesen ennek az eljárásnak az alkalmazása támogatandó.
A Balatoni Szövetség tagtelepülésein az
ULV eljárást tervezzük alkalmazni, de szükség esetén lehetőség van melegködös kijuttatást is kérni.
Az irtószer a kijuttatott mennyiségben
emberekre, melegvérű állatokra, növényekre
ártalmatlan, az csak többezerszeres dózisban
fejtene ki negatív hatást. Hektáronként alig
több mint fél litert permeteznek ki belőle,
kijuttatás után néhány órával pedig le is
bomlik. A földi kezeléseket napnyugta után
kezdik, így a méhekre, és más nappal aktív
rovarokra nem jelent veszélyt a szúnyogirtás
(az alacsony dózis miatt a méhfélékre és más
kevésbé érzékeny rovarokra egyébként sincs
letális (halálos) hatása a készítményeknek).
Ennek ellenére elővigyázatossági okokból
a gyérítés előtt, a kivitelező jelzése alapján,
az önkormányaztoknak továbbra is tájékoztatniuk kell a bejelentett méhészeket, hogy
mikor és hol lehet permetezésre számítani.
A kémiai permetezés a települések belterületén zajlik, lényegében azonos helyszíneken a
korábbi légi úton kezelt térségekkel.
A megelőző években alkalmazott légi kezelésekre tehát nincs már mód, a továbbiakban
ezt a technológiát csak járványügyi veszélyhelyzet esetén, az országos tisztifőorvos
egyedi hozzájárulásával lehet használni.
A Balatoni Szövetség által koordinált térségi
szúnyoggyérítés nagy múltra tekint vissza és
jelentős sikereket ért el az elmúlt évek során.
A biológiai gyérítés vonatkozásában az országosan is példa értékű fejlesztési törekvések

mára lehetővé tették, hogy a régióban a lehetőség szerinti legkevesebb kémiai kezelés
történjen.
További eredményeket, a feladat összetettsége miatt, elsősorban a lakosság bevonásával
érhetünk el, melyre minden szezon kezdetekor érdemes felhívni a figyelmet. Az üzenetek
célba juttatásában sokat segíthetnek a szövetség tagönkormányzatai, a helyi információs
rendszereiken keresztül.
Az országos tisztifőorvos által korábban
elmondottak alapján a kis vízfelületeken fejlődő szúnyogok elleni hatékony védekezés
érdekében a lakosság figyelmét is szükséges
felhívni arra, hogy ők is sokat tehetnek a
szúnyogok szaporodásának akadályozásáért
épületeik környékén. Erre a célra az NNK
felhívást készített, melyet a kormányhivatalok az önkormányzatokon és a helyi sajtón
keresztül a lakossághoz is eljuttatnak. A felhívás mellett tájékoztató anyag is rendelkezésre
áll a szúnyogok által terjesztett betegségekkel
és az egyéni védekezés lehetőségeivel kapcsolatban.
https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/
jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_
plakat.html
https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/
jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_
tajekoztato.html

SPORT
Vidáman zárták a bajnokságot
a női labdarúgók.
A megyei labdarúgó bajnokságokat a szakszövetség befejezettnek nyilvánította, így a
nőknél is véget értek a küzdelmek. A Gyenesdiási Kinizsi SK csapata novemberben
játszotta utolsó mérkőzését ahol 2-0 arányban legyőzték a Gersekarátot. Az addig megtartott kilenc fordulóból a 4. helyen álltak 16
ponttal. A sorsolás szerint még öt találkozó

2020. június

-8-

Gyenesdiási Híradó

várt volna a hölgyekre, aminek eredményeként akár ismét dobogón végezhettek volna.
A szigorítások feloldását követően újra
elkezdtek edzeni és egy vidám évadzáró
vacsorára is összejöttek, amiről Vida Adrien
csapattag a következőket mesélte el.
- Az idei évünk nem úgy sikerült, ahogy
elképzeltük. Sajnos már a bajnokság tavaszi fordulóját el sem tudtuk kezdeni a
koronavírus miatt. Mi is otthonainkba kényszerültünk, de kontaktban maradtunk egymással, mindenki megpróbált mozogni a
lehetőségeihez képest. Aztán ahogy jöttek
az enyhítések úgy már éreztük, hogy jó

lenne végre kimenni egyet focizni, hisz
mégiscsak erre vártunk! Hiába mondták
le a bajnokság folytatását, mi megbeszéltük, hogy heti egyszer vagy kétszer összejövünk, és jól érezzük magunkat a pályán!
Olyan létszámban vagyunk az edzéseken,
mint még szerintem soha 12-17 fő!!! Itt
mutatkozik meg, hogy mi lányok azért
focizunk, mert szeretünk! Ha már így
összeverbuválódott a csapatunk megbeszéltük, hogy az éves vacsora sem maradhat el, így azt is megtartottuk, ami nagyon
jól sikerült! Lettek új igazolásaink is, akik
úgy gondolom nagyon jól beilleszkedtek és

egyben vagyunk egy igazi Nagycsapat! Jó
a hangulat, van labda. Nekünk csak ennyi
kell! Szeptemberben folytatjuk.
Az évzáró banketten jelenlévő csapattagok
a fényképen balról jobbra felső sorban: Szíjártó Dorina, Péter Fruzsi, Propszt Viktória,
Montag Eszter, Deák Ádám, Benes Noémi,
Pintér-Vincze Beáta, Szeibert Noémi, Rosta
Hella. Alsó sor balról jobbra: Nyakó Rita,
Horváth Bianka, Széles Kitti, Vida Adrienn,
Kutassy Viktória, Mika Ramóna Hiányzók:
Kovács Stefánia, Tombor Viktória, Szabó
Viktória, Szabó Anna, Bor Gabriella, Torma
Szabina, Lucz Vanessza.

GEMEINDE
NACHRICHTEN

begeht, der mit Geldbußen von 5.000 –
150.000 Forint belegt wird.

Angeln verboten

Wir bitten jeden Hundehalter, genau auf die
richtige Haltung zu achten, den Hund an der
Leine auszuführen, mit einem Halsband mit
Marke (Adresse, Telefon) und zusätzlich mit
einem obligatorischen Chip zu versehen.

Strandbadkarten
für Gyenesdiáser
Einwohner

Jetzt beginnt die Sommer- und Ferienzeit,
und deshalb müssen wir die Angler darauf
aufmerksam machen, dass in der Badesaison
das Angeln im See vom Strand aus verboten
ist.
Aufruf der Gemeinde - Hausnummernpflicht
In vielen Straßen von Gyenesdiás ist die
Identifizierung von Immobilien aufgrund
der unvollständigen, unangemessenen, nicht
sichtbaren Hausnummern problematisch.
An einigen Immobilien sind überhaupt keine
Hausnummern angebracht. Das erschwert
erheblich die Bedingungen für Ärzte,
Rettungskräfte, Postdienstleister, Feuerwehr
und andere öffentliche Dienstleister.
Eigentümer
sind
verpflichtet,
ihre
Immobilie mit einer Hausnummer zu
versehen.
Beschaffung,
Ersatz
und
Instandhaltung des Hausnummernschildes
sind auf Kosten des Eigentümers zu
erbringen. Es muss am Zaun oder an der
Hauswand auf dem Grundstück platziert
werden und von der Straße gut sichtbar sein.
Bitte platzieren Sie Ihre Hausnummer für
den eigenen Bedarf und zur Erleichterung
anderer.

Sehr geehrte Hundehalter!

Streunende, freilaufende Hunde sind ein
wachsendes Problem in unserer Siedlung.
Das Gesetz besagt, dass jeder Hundebesitzer,
der sein(e) Tier(e) im Gebiet der Gemeinde
im öffentlichen Bereich unbeaufsichtigt
streunen lässt, der sein Furcht einflößendes
und unter Umständen bedrohliches Tier
nicht auf einem eingezäunten Areal (eigenes
Grundstück, Garten, Haus, Wohnung)
hält und kein sichtbares Warnzeichen am
Eingang des Hauses anbringt, einen Verstoß

Verkehrsprobleme

Leider wird auf den Straßen unserer
Gemeinde regelmäßig die vorgeschriebene
Geschwindigkeit überschritten. Um die
Gefahren von Unfällen zu vermeiden, wurden
in unserer Siedlung verkehrsberuhigte
Wohnbereiche eingerichtet, die durch das
bekannte blaue 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
zugehörigem 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 und Bahnübergängen genau auf
die Regel!
Außerdem
ist
im
gesamten
Siedlungsbereich genau auf die Einhaltung
der
Geschwindigkeitsbegrenzungen
zu
achten!

Strandpässe werden ab dem 4. Juni,
donnerstags und freitags (8 bis 16 Uhr) im
Bürgermeisteramt validiert und eingelöst.
Die Validierung / Einlösung erfolgt an
der Rezeption im Eingangsbereich im
Erdgeschoss. Es kann immer nur eine
Person dort sein. Die Verwendung einer
Gesichtsmaske ist obligatorisch! Außerdem
möchten wir alle dringend bitten, nur eine
Person aus einem Haushalt zu schicken.
Vielen Dank im voraus für Ihr Verständnis
und Ihre Geduld!

Anzeige
Bewegungstherapie
Ort: Ärztliche Praxis Gyenesdiás
Tóth Csabáné Noémi
Physiotherapeutin
Einzelbehandlung
mit
persönlicher
Untersuchung mit dem Ziel:
- Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit
- Schmerzlinderung
- Rehabilitation nach Verletzungen
- Prävention
Spezielle
Techniken
für
Bindebewegsweichteile
(Muskelund
Faszienprobleme)
- Passive und aktive Mobilisation für
Bewegungsfreiheit
Krankengymnastik, gezielte Muskelstärkung
für ein dauerhaftes Ergebnis.
Vereinbarung der Termine : +36 30 613
9808
Im Falle einer beeinträchtigten Bewegung
ist eine Behandlung auch bei Ihnen zu Hause
möglich.

Gyenesdiási Híradó

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását. A település
Önkormányzata a törvényben előírt kötelező
feladatait az előző évben is el tudta látni,
az intézmények valamint a Közös Hivatal
működését biztosítani tudta. Az Önkormányzat, a Közös Hivatal és az Intézmények nagy
hangsúlyt fektettek a különböző pályázati
lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a
működési és fejlesztési források növelését.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a
költségvetési rendeletben és a könyvelésben
egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az
Önkormányzat, és az ahhoz tartozó Intézmények bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai
szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és az önállóan működő Intézmények által
végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek
megfelelően kerültek meghatározásra.
Az Önkormányzat és Intézményei az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkeznek. A Gyenesdiási
Közös Önkormányzati Hivatal, a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Étkezdéje és a
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár az
Önkormányzat költségvetési intézményeiként
funkcionálnak, a tevékenységeik ellátásához
szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja
rendelkezésükre.
2019. év folyamán a Képviselő-testület
a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019.
(II.27.) számú önkormányzati rendeletet
három alkalommal módosította. A Képviselőtestület az Önkormányzat módosított költségvetési rendeletével a kiadási és bevételi
előirányzatát 2.026.526.920 Ft-ban állapította
meg. Az előirányzattal szemben a bevételek
teljesülése 1.944.404.634 Ft, míg a kiadásoké
1.320.121.649 Ft lett. A működésre fordítható
forrásainkat takarékosan használtuk fel, s a
korábbi évekhez hasonlóan 2019. év folyamán sem volt szükség hitel felvételére.
BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Az Önkormányzat összes bevétele
1.944.404.634 Ft lett, a teljesítésnek a módosított előirányzathoz viszonyított mértéke
95,95 %, 2018. év végén ez az arány 97,35
% volt.
Működési bevételeinket 174.947 e. Ft
összegben terveztük. Az évközi módosítások
eredményeképpen annak tervezett összege
201.481 e. Ft-ra módosult, ezzel szemben
a tényleges bevételek összege 196.484 e. Ft
lett, melynek mértéke az eredeti előirányzathoz képest 112,31 %. Ide tartoznak a
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2015

2016

2017

2018

2019

Terv

48 000

53 000

54 000

60 000

70 000

Tény

62 791

52 687

72 886

85 807

99 970

Teljesülés %-a

130,81

99,41

134,97

143,01

142,81

szolgáltatásokból és az ellátási díjakból származó bevételek, ezek áfa-tartalma, valamint
az egyéb működési és kamatbevételek.
Az intézményi működési bevételek közül
a strandbevétel az, mely számottevő bevételi forrásunk és idegenforgalmunk egyik
fő mutatója. 2019. évben a várt nettó 70
millió forinthoz viszonyítva közel 43 %-os
mértékben túlteljesült. Ez bruttó 38 millió
forint többletbevételt jelentett önkormányzatunknak. Népszerű volt strandunkon
a bankkártyás terminállal történő fizetés
(bankkártya, SZÉP kártya elfogadás), valamint a gyenesdiási kedvezményes kártya.

telekadó) teljesülési összege 2019. évben
77.463 e. Ft volt, ez 30,57 %-ot tesz ki az
összes közhatalmi bevételből. Adóbevételeink az elmúlt éveket tekintve dinamikus
növekedést mutatnak: 2019. év: 253.396
e. Ft, 2018. év: 228.544 e. Ft, 2017. év:
213.432 e. Ft, 2016. év: 191.305 e. Ft, 2015.
év: 171.047 e. Ft, 2014. év: 139.215 e. Ft,
2013. év: 122.424 e. Ft. A 2020-as évre ez a
tendencia minden bizonnyal megtörik a járványügyi veszélyhelyzet okozta gazdasági
kormányintézkedések nyomán.

Gyenesdiáson 2019. évben négy fajta helyi
adó működött. Mind a háztartások (magánStrandbevételeinket nettó módon mutatja személyek), mind a gazdálkodók (vállalkobe a fenti táblázat. A 2016-os esztendő kivé- zók) adóalanynak minősülnek, így kiterjed
telével minden bemutatott évben erős túl- rájuk eme adókötelezettség. A befolyt közteljesülés látható, de nem feledkezhetünk hatalmi bevételek 7,44 %-át a gépjárműmeg a strandszezont befolyásoló időjárási adók önkormányzatot megillető része (40%)
tényezőről, mely például a 2014-es évben alkotja, a fennmaradt 0,54 % pedig bírságok,
csupán 79%-os teljesülést eredményezett. A pótlékok beszedéséből származik. Összes2019 évi jelentős túlteljesülés a színvonalas ségében közhatalmi bevételeink a terven
szolgáltatások mellett a kiváló strandidőnek felül teljesültek +7,6 %-kal. A gépjárműadó
valamint az eredményes strandfejlesztése- önkormányzatnál maradó összege 18.860 e.
inknek volt köszönhető. Tervezéskor azon- Ft-ra teljesült az eredetileg tervezett 19.000
ban szem előtt kell tartani az általunk nem e. Ft-tal szemben.
befolyásolható tényezőket is (pl.: időjárás,
algásodás, pandémia) és javasolt az óvatos
Az önkormányzat sajátos bevételeinek
bevételi összeg becslése.
másik nagy csoportját képezik az ÖnkorIntézményi működési bevételeink egyéb mányzatok működési (állami) támogatásai.
módosulásai a következőképpen alakultak. A központi költségvetésből 2019. évben
Készletértékesítésből nem terveztünk bevé- befolyt bevételek összege 330.757 e. Ft volt,
telt, de fémhulladék értékesítésből nettó 562 2018. évben ez az összeg 325.681 e. Ft volt.
e. Ft többletbevételhez jutott az Önkormány- Ez arányaiban 1,56 %-os növekedést jelent.
zat. A beszedett ellátási díjak az őszi téríA központi források a tervezett összegektési díjemelések nyomán a tervezett összeg hez viszonyítva eltérést csak kis mértékben
felett teljesültek. Nem tervezett bevételként mutatnak az általános támogatás (hivatali
a biztosító 39 e. Ft kártérítést írt jóvá bank- működés, település-üzemeltetés és egyéb
számlánkon a körforgalom korlátjának kára önkormányzati feladatok támogatása, szotárgyában. Áfával kapcsolatos bevételeink ciális ellátások dotációja) vonatkozásában.
87%-ban teljesültek, a fennmaradó részt A köznevelés (óvodai bér- és működtetési
átvihető követelésként kezeljük áfa-bevallá- támogatás) tárgyában az óvodai létszámok
sainkban.
évközi változásai miatt normatíva pótigényAz Önkormányzat összes működési célú lésünk volt, így több támogatást kaphattunk
bevételének tervezett összege 850.738 e. Ft, az eredeti előirányzathoz képest. A szocia módosított előirányzata 1.232.676 e. Ft, ális és gyermekjóléti feladatok támogatása
ezzel szemben a tényleges bevételek összege kevesebb lett a tervezettnél, mivel a gyer1.197.879 e. Ft lett, ami az Önkormányzat mekétkeztetésben a tervtől eltérően alakult
összes bevételének 61,61 %-a.
a normatív támogatásra jogosultak száma.
A közhatalmi bevételeken belül a termé- A közművelődés (könyvtári tevékenység)
kek és szolgáltatások adói (iparűzési adó, támogatása túlteljesült. Ennek oka egyrészt
gépjármű adó, tartózkodás után fizetett a kulturális illetménypótlék éves összege
idegenforgalmi adó) képezik a települé- (1.287 e. Ft), másrészt a könyvtári célú érdesen beszedett legjelentősebb bevételi for- keltségnövelő támogatás 393 e. Ft összegrást 68,89 %-os teljesülési részaránnyal. A ben. Ezeken felül a minimálbér és a garantált
vagyoni típusú adóbevételek (építményadó, bérminimum emeléséhez 5.613 e. Ft összegű
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állami támogatást kapott az Önkormányzat 2019. évre (Önkormányzat 1.494 e. Ft,
Óvoda és bölcsőde 1.560 e. Ft, Étkezde
2.394 e. Ft, Könyvtár 165 e. Ft).
Kiegészítő támogatásaink lényeges eltérést
mutatnak a tervezetthez képest. Ennek fő
oka a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
29.792 e. Ft összegű támogatása. Ide soroljuk még a „kiegyenlítő bérrendezési alap”
pályázat keretében kapott állami támogatást
(KÖH 9.192 e. Ft) és a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó központi
bevételt (2.440 e. Ft) is.
2019. évben működési célú átvett pénzeszközzel (mint bevétel) az eredeti előirányzatban nem számoltunk, de az év folyamán itt
került kimutatásra a következő három tétel:
2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolás (DRV-től) 511.855 Ft, mely
összeget a MÁK felé továbbítottunk,
Stutz Marcell magánszemély Önkormányzatunk részére 600.000 Ft-ot írt jóvá az iskolai nyári táborok támogatása céljából, melyet
célirányosan továbbítottunk a Gödörházy
Antal Alapítvány részére,
Michel Fritz Werner magánszemély 10.000
Ft-ot utalt át Önkormányzatunk főszámlájára Gyenesdiás „szépítésére”.
Felhalmozási bevételeink eredeti előirányzatként tervezett összege 214.445 e. Ft volt,
módosított előirányzata 793.851 e. Ft, teljesülése 746.525 e. Ft, mely összeg az iparűzési adóbevételeink 30 %-át is magában
foglalja. Ezen felül a Vállus Önkormányzatától kapott 1 millió Ft-os hozzájárulási
összeg, a fejlesztési célú támogatások, a felhalmozási céllal átvett pénzeszközök és az
ingatlanértékesítésből származó bevételek
kerültek itt megtervezésre. Az értékesítésből befolyt bevételeink tételei: 15.795 e. Ft
(Rózsahegyi Kft.), 300.328 e. Ft (Pleasure
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77 Kft.), 2.400 e. Ft (Generál Ingatlan Építőipari Kft.), 929 e. Ft (régi tehergépjármű
értékesítésének bevétele).
Államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatással 2019. évre az eredeti
előirányzatban 10.516 e. Ft összegben kalkuláltunk, de év végével, jóval magasabb,
összesen 178.936 e. Ft-os teljesülést könyvelhettünk el. Alábbiak szerint kerültek kimutatásra az elnyert illetve teljesült fejlesztési célú
pályázataink:
VP6
traktor
beszerzési
pályázat
3.306.840 Ft (terv: 4.866.341 Ft),
BFT pályázat (okos pad, játszótér)
5.630.499 Ft (terv: 5.650.000 Ft),
GINOP-7.1.9. turisztikai fejlesztési pályázat
58.113.526 Ft (terv: 0 Ft),
TOP-3.1.1. kerékpáros barát fejlesztési
pályázat
100.000.000 Ft (terv: 0 Ft),
KEHOP-1.2.1. szemléletformálási pályázat
6.893.850 Ft (terv: 0 Ft),
Magyar Falu program: óvodaudvar fejlesztése
4.991.555 Ft (terv: 0 Ft).
Ez összesen 168.420 e. Ft pályázati többletforrást jelentett 2019. évben.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételt 1.775
e. Ft összegben terveztünk, de csupán 1.263
e. Ft összegben írhattunk jóvá. Ennek oka
egyrészt, hogy két kisstrandi vállalkozó tartozásban maradt Önkormányzatunk felé az
áramhálózat 2018. évi bővítése tárgyában.
Másrészt a lakossági hozzájárulások befizetett összege is elmaradt a tervezettől.
A 2020. évi állami bevételeink megelőlegezése 13.236 e. Ft összegű, továbbá 29.252
Ft értékű volt a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos állami megelőlegezési összeg, mely
finanszírozási bevételeinket növelte. Az
Önkormányzat és költségvetési intézményei
összes pénzmaradványa 240.523 e. Ft összeget tesz ki.

KIADÁS
Kiadásaink
az
eredetileg
tervezett 1.065.182.811 Ft előirányzatról
2.026.526.920 Ft-ra módosultak, ebből
1.320.121.649 Ft teljesült. Ez 65,14 %-os
arányt képvisel a módosítások viszonylatában. A kiadások alakulását és az előző évi
adatokkal történő összehasonlítását a fenti
táblázat mutatja be. A tárgyévi teljesítési
adatok előző évi adatokkal való összehasonlíthatósága érdekében az Önkormányzat
és az Intézmények kiadásait egy összegben
szerepeltettük. A működési kiadások tényleges teljesülési összege 852.130 e. Ft lett.
Ez 64,55 %-ot képvisel az összes kiadás
viszonylatában. A felhalmozási kiadások
összesen 122.242 e. Ft-ban álltak meg, ennek
aránya az összes kiadáshoz képest 9,26 %.
A működési kiadásokon belül a személyi kiadások eredetileg tervezett összege
322.667 e. Ft, a tényleges kiadásoké 346.359
e. Ft. Ez a volumen működési kiadásaink
40,6 %-át képviseli. 2018 évben ez az arány
pontosan ugyanennyi volt. A többletkiadás
okai: év végi jutalomfizetés, tavaszi és őszi
választások személyi kiadásai, köztisztviselői illetményemelés, rendezvények és
idényfeladatok biztonságos üzemeltetésére
megszavazott többletkeret felhasználása, új
dolgozók felvétele. A személyi juttatások
2018. évhez viszonyított 18,36%-os növekedésének a béremelések (törvényi előíráson
alapuló és intézményvezetőkkel egyeztetett
egyéb bérfejlesztések) és a létszámkeret
bővítése (hivatal: szociális ügyintézés 1 fő,
étkezde: konyhai kisegítő 1 fő és óvodapedagógus 1 fő) a kiváltó oka.
A járulékkiadások év elején előirányzott
összege 65.041 e. Ft, tényleges teljesülésük
összege pedig 64.955 e. Ft lett, mely 7,62
%-a a működési kiadásoknak. 2018 évben
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ugyanez az arány 8,42 % volt. A járulékok
teljesülése nem követte a személyi kiadások
túlteljesülését, mivel a szociális hozzájárulási adó mértékét 19,5%-ról 17,5%-ra mérsékelték 2019. július 01-jétől.
A dologi kiadások eredeti előirányzata
412.718 e. Ft volt, a felhasználást tekintve
alulteljesültek 385.373 e. Ft összegben.
Ennek oka főként az EFOP-1.5.2. és az
EFOP-3.3.2. pályázatok teljesüléseinek
elhúzódása, mely összesen 18.071 e. Ft-tal
érintette a dologi kiadásainkat. Ezen kívül a
nyári költségmegszorítások is megtakarításokat eredményeztek.
A dologi kifizetések 2018 évhez viszonyított 24,24%-os emelkedését egyrészt a
zöldterületi, strandi és községgazdálkodási
feladatellátások kiszervezése, másrészt a
színvonalas szolgáltatások (pl.: vízi mentés,
hulladékszállítás, strandi diák- és nyugdíjas
munkaközvetítések) díjainak jelentős emelkedése magyarázza. Az ellátottak pénzbeli
juttatásainak összege (szociális kiadások)
5.030 e. Ft-ra teljesült a tervezett 4.580 e.
Ft-hoz képest. Ez +9,8%-os eltérést jelent, de
figyelembe kell venni, hogy a szociális ellátások kifizetései sajnos nehezen prognosztizálhatóak. Egyéb működési célú kiadásaink
oroszlánrészét a működési célú támogatások
teszik ki. A támogatásokon kívül a 2017.
évi normatíva felülvizsgálat (óvodai létszám eltérés) alapján visszafizetett 1.956 e.

- 11 Ft összegű jogtalanul igénybe vett állami
támogatás és a 2018. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás elszámolása tárgyában
visszautalt 512 e. Ft mutatkozik itt.
Felújítási kiadásaink eredeti előirányzata
31.307 e. Ft volt, a teljesülése pedig 14.250
e. Ft. Ezen költségek nagyrészt a felnőttorvosi rendelő felújítását, a temetői vizesblokk kialakítását, árokburkolási kiadást
valamint a piac és a Darnay pince rekonstrukcióját tartalmazzák. Terveink mindössze
45,52%-ban valósultak meg, mivel az eredeti költségvetésben a TOP-1.1.3. pályázatban szereplő piactéri felújítás megvalósult
része beruházásnak minősül. Beruházási
kiadásaink eredeti előirányzata 172.284 e.
Ft volt, a módosított előirányzata 107.438
e. Ft, a tényleges felhasználás pedig
107.432 e. Ft lett, vagyis 37,64 %-kal kevesebb beruházást hajtott végre az Önkormányzat az eredeti terveihez viszonyítva.
Ennek fő oka a TOP-2.1.3. csapadékvíz
elvezetési pályázat megvalósulásának 2020
évre tolódása. Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata 2019. évre felhalmozási
célú pénzeszköz átadásokat tervezett 600 e
Ft összegben. Az év végi teljesülés az előirányzat-módosításokkal egyezően 560 e.
Ft lett. Így az Önkormányzat és Intézményei összes felhalmozási kiadása 122.242 e.
Ft-ban állt meg. Gyenesdiás Nagyközség

2020. június
Önkormányzatának hitelállománya nulla
forint a fordulónapon.
A pénzmaradvány összege 624.282.985 Ft,
ez 383.760 e. Ft-tal több az előző évi 240.523
e. Ft-nál. Az összeg viszonylag magas. Ennek
fő oka az elnyert pályázatok révén rendelkezésre álló, még fel nem használt összegek. Ide
tartoznak még a december havi illetmények
és járulékok, az adótúlfizetések, a 2020. évi
állami előleg továbbá a szállítókkal szembeni
tartozásaink. Mindezeket figyelembe véve a
szabad pénzmaradvány összege 299.730 e. Ft,
a kötelezettségekkel terhelté pedig 324.553 e.
Ft.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek vagyonkimutatását
áttekintve megállapítható, hogy az eszköz
illetve forrás oldal 398.867 e. Ft-tal emelkedett az előző évhez képest. A növekedést
főként pénzeszközeink gyarapodása eredményezte, mely ingatlanértékesítésből származik. Az eszközökön belül a befektetett
eszközök aránya 90,42 %, mely az előző
évben 95,67 % volt. Az arányváltozást a pénzeszközök jelentős emelkedése okozta. Bevételeink és kiadásaink összevezetésre kerültek,
melynek eredményeként 623.046.226 Ft
értékű záró pénzkészlet került kimutatásra a
fordulónappal.
Gál Lajos
polgármester

2020. június
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Az időből sosem elég
Az idő pénz. Az idő aranyat ér. Minden perc
számít. Ugye mindenki számára ismerősek ezek
a mondatok? Időnk az utóbbi pár hónapban
talán még jelentősebbé vált számunkra. Most,
hogy a korlátozások fokozatosan enyhülnek,
újra visszakapjuk az értékes időt. Sokunknak
azonban korábban is problémát jelentett az,
hogyan is gazdálkodjunk vele helyesen. Mit
tehetünk azért, hogy ne essünk újra a korábbi
csapdába, és ne rohanás vagy időhúzás legyen
cselekedeteink vége? Válaszként a hatékony
időmenedzsment nyújthat segítséget.
Mihez kezdjünk, ha újra és újra elúszunk
az időnkkel?
Első körben érdemes tisztázni céljainkat.
Gondoljuk végig, hogy mi az, amit szeretnénk
elérni életünk bizonyos területein a közeljövőben. Ezek a célok legyenek tiszták és reálisak, vagyis nagy eséllyel megvalósíthatók.
Itt elengedhetetlen egy fontossági sorrend
kialakítása, így tudjuk, hogy épp mire kell
összpontosítanunk. Ezt követheti egy személyes stílusú időgazdálkodási stratégia kialakítása, amely megkönnyíti a hétköznapokban
történő eligazodást.
Ezután tervezzük meg előre időbeosztásunkat, hogy legyen egy viszonyítási pontunk. Ha
megtehetjük, érdemes a hónap végén leülni, és

a következő hónapot átgondolni, esetleg finomítani, módosítani rajta. Nagy valószínűséggel
hetente szükség lesz beosztásra, de gyakorlásból sosem árt. Mint mindent, ezt is tanulni
kell. Ezáltal a halogatás is elkerülhető!
Ha szükséges, használjunk segédeszközöket. Egy határidőnapló, naptár, okos eszköz
mind hasznunkra válhat. Sokszor az okos eszközök az időrablás fő okai (!), viszont számos
olyan alkalmazás akad, amely megkönnyíti
napunk áttekintését vagy figyelmeztet aznapi
teendőinkre.
Lehetőleg fejezzük be az adott feladatot,
mivel később nehezebb lesz felvenni a fonalat, ráadásul ez a többi feladatunk eltolásához
vezethet! Ezzel rengeteg időt és energiát spórolhatunk meg. Ha szükséges, ne szégyelljünk
segítséget kérni, esetleg a feladatot megosztani. Kérni nem szégyen! Együttműködéssel
sokszor többre jutunk, mintha magányosan
vívódnánk a feladattal.
Sokszor csomó olyan dolgot elvállalunk,
amire tulajdonképpen se időnk, se kedvünk
nincsen.
Gondolkodtak már azon, hogy mennyire
tudnak NEM-et mondani? Fontos, hogy
ne engedjük másoknak, hogy lopják az időnket. Vajon hányszor bonyolódtunk már olyan
beszélgetésekbe, amikor csupán hallgatóságnak kellettünk, miközben idegesen tipródtunk, hiszen saját feladatainkkal nem tudtunk

OÁZIS

KERTÉSZET
KESZTHELY
KESZTHELY,
SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
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haladni. Ne engedjük, hogy mások rabolják
az időnket! Sokan telefonjukat is csak akkor
veszik fel, amikor végeztek az aktuális feladattal, nehogy kizökkentsék őket, elvonják
figyelmüket. A NEM-et mondás szerencsére
tanulható!
Rengeteget spórolhatunk azzal is, ha elkerüljük a csúcsidőket. Nagyjából tudjuk, hogy
melyek azok az időszakok, amikor az emberek
nagy része ugyanazt a tevékenységet végzi.
Legyünk szemfülesek, és próbáljuk meg
csúcsidőn kívüli idősávokban elintézni ügyeinket. Így elkerülhető a reggeli dugó, sorakozás
a postán, az ügyintézés végeláthatatlansága, és
ezzel együtt természetesen a felesleges stressz.
És amiről a legtöbben megfeledkezünk:
hagyjunk időt a pihenésre! Általában a nagy
hajtásban sajnáljuk az időt, minden percét a
pihenésre, lazulásra. Kimerülten azonban
nem lehet hatékonyan dolgozni. Teljesítményünk akaratlanul is csökken, nem beszélve
figyelmünk lankadásáról. Ne csodálkozzunk,
ha nem bírunk semmit megjegyezni, és úton
útfélen hibát vétünk. Hatékony pihenéssel
később ugyancsak rengeteg időt spórolunk
meg!
Ha mindezeket megpróbáljuk betartani,
elégedetten dőlhetünk hátra, hiszen mi
uraljuk az időnket, és nem ő minket.
Dr. Nagy Alexandra – pszichológus

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI FŰTÉS
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697
APRÓHIRDETÉSEK
Júliustól szombati napokra ügyes segítséget keresek szobák takarítására Gyenesdiáson.
Érd: 70 9536534

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

Szalma bála kockák eladók. 30 6812193

GOLDY

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

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.
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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!

VEGYEN HAZAIT!

IHAROSBERÉNY: málna, befőző vagy szörpnek is
KESZTHELY: házi tej 159 Ft/l
ZALAISTVÁND: kézműves sajtok, túró
DABRONC: tojás KISGÖRBŐ: cseresznye
GYENESDIÁS: friss pékáru
Kosarát minden nap frissen megtöltheti!
Dráva menti dinnye - hamarosan megérkezik!
2020.06.07-06.28.
import trappista 1299 Ft/kg import UHT tej 169 Ft/l
Tüskei liszt 149 Ft/kg Apenta 1,5l 179 Ft/1,5l
Nyitva: H-P 6.00-19.00; Sz: 6.00-16.00; V: 6.00-12.00

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmegállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva: H-P: de.:9-12, du.:14-17 Szombat: zárva• email: pelsooptika@gmail.com

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

INGYENES

LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS
SZAKTANÁCSADÁS
(bejelentkezés alapján)

30% KEDVEZMÉNY
MINDENRE,
AMI SZEMÜVEG ...
Részletek az üzletben!
Az akció érvényes 2020.06.18-tól 06.30-ig.

