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Gyenesdiás útja a Klímabarát Díjig
Településünkön közel 25 éve komoly környezetvédelmi tevékenység folyik nemcsak
intézményi, hanem civil szervezetek szintjén
is. Az első környezetvédelmi rendeletet az
önkormányzat 1995-ben alkotta meg, majd
1998-tól Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tavaszi tervezéssel és őszi
munka kiértékeléssel látja el évről-évre a
nagyközségben a környezetvédelemmel
kapcsolatos intézkedéseket. Ekkor kerültek
elindításra az olyan programok, civil rendezvények, tevékenységek, mint a János-forrás
tisztítása, Rügyfakadás Tavaszünnep, Zöld
Hetek és Öko Napok az óvodában, illetve az
iskolában, Madárkarácsony és „Egy ház, egy
szőlő” akció a lakosság számára.
Majd 2010-től tovább bővítve ezen rendezvények sorát jelentek meg az új programok
és kezdeményezések: „Zöld Balaton” térségi, komplex szemléletformáló kampány,
„I. Balatoni Hal- és Termelői Piac” nyitása,
Fenntarthatósági Témahét az iskolában,
„Erdőben és Vízen az iskola” programok,
„Egy ház, palántázz” akció, Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja márciusban, augusztusi szemzőnap.
Az elköteleződés több infrastrukturális beruházáson is tetten érhető,
hiszen olyan energiahatékonysági beruházások valósultak meg,
mint: a kerékpáros közlekedés
feltételeinek javítása kerékpártárolók kiépítésével, komposztálást
népszerűsítő projekt keretében
komposztládák kiosztása, Darnay
Bormúzeum teljes körű felújítása, Természet Háza Látogatóközpont megépülése, települési
középületek energetikai korszerűsítései, közvilágítási lámpatestek
LED izzóra történő cseréje, középületeken
fotovillamos rendszerek kialakítása, Palkó
Sándor tanpark és madárbarát kert kialakítása
az iskola környezetében, Diási Játékstrandon
napelemes rendszer kiépítése (Balaton legzöldebb strandja 2016-ban), okospad telepítése a
Kárpáti Korzón.

A környezetünkben tapasztalható, markáns jeleket mutató
negatív változások nemcsak az
önkormányzat klímatudatos hozzáállását erősítette meg, hanem a
2013-ban alakult Gyermekképviseletben szorgoskodó gyermekek
lelkesedésének is lendületet adott.
Az iskola természetvédelmi szakkörét látogató gyermekek a csütörtöki foglalkozásokon részletes
kiegészítő, tematikus ismeretbővítést kapnak, így érdeklődésük
a környezetvédelem mellett a klímavédelem irányában is érezhetővé vált. Ennek eredményeként
Klímabarát Települések Szövetsége
a Gyermekképviselők 2018 óta
Legújabb büszkeségünk a 2020-ban indított
„Klíma Követként” vesznek részt évente 1-2
alkalommal az önkormányzat rendhagyó tes- „Gyenesdiás a klímatudatosság útján” című
szemléletformáló többgenerációs pályázatnak
tületi munkájában.
Településünk 2015. novemberében ezen köszönhetően az iskola udvarán most áprilisfolyamatos környezetvédelmi intézkedések- ban átadott „Öko Bemutató- és Játéktér”.
Itt a gyerekek játékos formában ismerkednek köszönhetően felvételt nyert a Klímabarát Települések Szövetségébe, majd a 2017. hetnek meg a klímavédelem jelentőségével,
novemberében az országban másik négy olyan játékok segítségével, mint a: „Klímatelepülés mellett első körben kaphatta kézhez lom”, ENSZ fenntarthatósági célok forgata szövetség támogatásával a település jövő- ható térkockái, napóra és napelemes lámpák
működése, klímavédelmi társasjátékok, Patkós Stúdió klímavédelmi szerencsekerék, zöldtető
hatása, lengőteke invazív növényekkel.
Mindezek tükrében természetesen Gyenesdiás elindult a
szövetség által 2020-ban meghirdetett Klímabarát díj pályázaton,
melyen az önkormányzat községek és nagyközségek kategóriában
1. helyezést ért el. A díj egyrészt
elismerés, másrészt kötelezettség
jét meghatározó klímastratégiát. A stratégia „munkánk” töretlen folytatásához.
Sok még a teendő mind egyéni, úgy
középtávon olyan üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló infrastruk- közösségi és intézményi szinten is, de a
turális és szemléletformálási intézkedéseket változás mindenhol apró lépésekkel kezdőhatároz meg, melyek fenntartható módon és dik, csak az irányt ne tévesszük szem elől.
hosszabb távon segítik környezetünk meg- Mindannyiunknak feladata és felelőssége
van ebben!
óvását.

Informationen für Unsere deutschsprachigen Einwohner auf Seite 7-8.
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Szervizoszlopot avattak
a Bringatanya mellett

ennek a szervizoszlopnak, és reméli, hogy
sokáig szolgálja majd a bringásokat.

Újabb kerékpáros szolgáltatással bővült
településünk kínálata. A méltán népszerű
Bringatanyánál szervizoszlopot avattak a
rendőrség képviselői. Az avatáson Manninger Jenő országgyűlési képviselő és Gál Lajos
polgármester is részt vett.

A szervizpontot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács adományozta Gyenesdiásnak,
és a szervezet kommunikációs igazgatója is
szót kapott az eseményen. Dr. Garamvölgyi
László dandártábornok azzal kezdte beszédét, hogy tavaly nyáron szinte napra pontosan
ekkor adták át az első szervizoszlopot Révfülöpön, a mostani avatás ennek a programnak
az egyenes folytatása. A gyenesdiási szervizpont mellett Balatonfűzfőn helyeztek üzembe
egy hasonló állomást, és a Balatonon további
nyolc ilyen fog létesülni hamarosan. A Tiszatónál kettő BikeSafe pontot fognak kialakítani, és az sem titok, hogy a távlati
tervek között szerepel a program folytatása a Velencei-tónál is.
A kommunikációs igazgató örömmel
jelentette be, hogy már negyedmillióan
regisztráltak a BikeSafe rendszerben,
amelynek nagyon jó a fogadtatása
a biciklisek körében. A bringások
kívánsága alapján tavaly bevezették
a kerékpáros törzskönyvet, amely
egy olyan plasztik kártya, ahol a járgány legfontosabb adatai szerepelnek.
Mindez baj esetén rendkívül sokat
segíthet a felderítésben.

Kerékpáros szervizpont, hivatalos nevén
szervizoszlop létesült településünkön, a Bringatanya tőszomszédságában. A többfunkciós
állomás kompresszoros pumpa mellett kisebb
javításokra és gumicserére alkalmas szerszámkészletet tartalmaz.

Az avató ünnepséget megtisztelte jelenlétével és néhány kedves szóval Manninger Jenő
országgyűlési képviselő is, aki nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy Gyenesdiás a Nyugat-Balaton egyik legkedveltebb kerékpáros
pihenőhelye mellett nagyon jó helye lesz
Gyenesdiás egyik új attrakciója,
az egykori Talabér-Bujtor-Osvald –
féle vízimalom május elején megnyitott.
A régi épület teljes mértékben megújult,
környezete megszépült. A Festetics
Fűszerkertben Gyógyító Óriás és rovarhotel is található, illetve a Forrás tanösvény táblái is sok hasznos információval
vonzzák a látogatókat. A Pékmúzeum a
Herbárium nyitvatartási idejében látogatható. A malom felújítása önkormányzati fejlesztésnek köszönhető, mely több
pályázat támogatásával valósult meg.

Gál Lajos, településünk polgármestere
kiemelte, hogy Gyenesdiás vonatkozásában
mennyire lényeges a kerékpáros turizmus. Ezt
az is alátámasztja, hogy a bringakörút kiépí-
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tése óta körülbelül 20 kilométernyi kerékpárút
létesült a településen a Keszthelyi-hegység
és a Balaton között. Azt is fontosnak tartják,
hogy ezeken az utakon tájékoztató táblák és
pihenők jelenjenek meg. Az pedig talán nem
véletlen – mondta, hogy ez a szervizpont épp
ide, a több mint két évtizedes Bringatanya
mellé települt, amely szervizpontként indult.
A később fagyizóvá alakuló hely a Somogyi
család keze által immáron komoly gasztroturisztikai vonzerővel is bír.
– Ez a szervizpont és a túloldalon hamarosan kialakítandó kerékpáros pihenőhely biztosítéka lesz annak, hogy Gyenesdiás neve
még inkább rögzüljön a kerékpáros társadalom fejében, akik körében a termelői piacunk
is méltán népszerű – emelte ki Gál Lajos.
Szabó Zsolt Szilveszter
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JÓZSEF ATTILA
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
KÖNYVTÁR HÍREI
Tisztelt Lakosság!
Úgy döntöttem, hogy ez az írásom balladai tömörségű és lényegre
törő lesz. Sok beszédnek az ősöreg mondás szerint is sok az alja.
Szóval, amit jelen állás szerint tudunk, az egy néhány napja tett
miniszterelnöki nyilatkozat. E szerint augusztus elejéig, közepéig,
más források szerint végéig minden egyes rendezvényre – legyen az
kül- vagy beltéri, kulturális, művészeti, vagy zenés-táncos-csápolós
–, csak olyan személy léphet be, aki védettségi igazolvánnyal rendelkezik. Mindez ránk és kedves leendő közönségünkre nézve azt
jelenti, hogy az összes nyárra tervezett programunk, rendezvényünk
megvalósíthatóságát újra kell gondolnunk… Ezt rövid úton meg is
fogjuk tenni, remélve, hogy hamar sikerül salamoni döntést hoznunk.
Amíg ez megtörténik, továbbra is arra kérem Önöket, hogy szíveskedjenek intézményünk, a József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár Facebook oldalát, Instagram profilunkat, valamint
YouTube-csatornánkat figyelemmel kísérni! Ezeken a platformokon
továbbra is megosztjuk Önökkel legfrissebb fejleményeinket, ötleteinket, kezdeményezéseinket!
Szakköreink egy kis része elkezdte újra működését, nagyobbik
hányaduk viszont – várhatóan – csak ősszel fog újraindulni.
Mikor a Gyenesdiási Híradó, s vele soraim az Önök kezébe kerülnek, éppen túlvagyunk egy újabb rendezvény (Szevasz, Tavasz!)
elhalasztásán, remélve, hogy ez volt az utolsó ilyen fájdalmas
döntésünk. A sikeres, egyre kevesebb korlátozással járó hetekben,
hónapokban bízva várom a mihamarabbi találkozást, a JAMK munkatársai nevében is:
Szabó Zsolt Szilveszter

Gyenesdiás harmadszor is
„Humanitárius Település” címet nyert

A Magyar Vöröskereszt és a Véradóállomás
kihelyezett VÉRADÁST szervez
a gyenesdiási Községházán
június 10-én, 15-18 óráig.
50 órás közösségi szolgálat teljesítése
a könyvtárban és a strandkönyvtárban
Középiskolások jelentkezését várjuk!
Egyelőre úgy tűnik, hogy dacára a jelenlegi vírushelyzetnek,
az érettséginek továbbra is feltétele lesz a kötelező 50 óra
Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) teljesítése.
Részletek a könyvtárban, vagy
a 30/29 47 427-es telefonszámon.

TELEPÜLÉSÜNKÖN A KÖVETKEZŐ
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:
2021. 05. 29. (szombat)
A falevél és a levágott fű csak 100% lebomló PLA jelzésű (növényi
keményítőből előállított) zsákban helyezhető ki az idei évtől.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy a korábbiakban el nem
szállított zöldhulladék tartalmat megfelelő PLA zsákba töltse át.
Amennyiben a régi zsák bennmarad, a zöldhulladék továbbra
sem kerül elszállításra.
Maximum 25 kg/zsák súlyhatárig, az 1 méternél nem hosszabb ágés fanyesedéket kötegelve ingyenesen elszállítja a közszolgáltató.
A hulladékszállító cég az ömlesztett, nem megfelelően kihelyezett
ágnyesedéket és a nem lebomló zsákban kihelyezett zöldhulladékot nem szállítja el. A zöldhulladék szállítást csak magánszemélyek
vehetik igénybe.

A Magyar Vöröskereszt a nagyközségünkben folytatott eredményes, sokrétű munka elismeréseként ítélte meg újonnan a címet!
Az önkormányzat évente több alkalommal segíti a különböző
szakmai programok szervezését és biztosít helyet a Községházán a véradásoknak. A regisztrált véradók száma Gyenesdiáson
336 fő. Köszönjük ezúton is minden véradó segítő közreműködését, önzetlen támogatását! A kitüntető cím, közös érdemünk!
Ne feledjük: minden csepp segítség számít!
A cím elnyerését igazoló oklevél átadására júniusban kerül sor!

A megfelelő zsákok lakókörnyezetünkben
az alábbi üzletekben beszerezhetőek:
Motyó Diszkont
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 48.
Rózsahegyi Kft.
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 95.
Szita-Pack Kft.
Keszthely, Tapolcai út 102.
A fentieken kívül bármilyen
forgalomban lévő 100 %-ban
biológiailag lebomló
PLA jelzésű zsák használható.
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Szállásadó, vendéglátó és szolgáltató partnereinkkel együtt lelkesen és izgatottan
készülünk az idei szezonra, reménnyel telve
várjuk a vendégeket, és bízunk benne, hogy
az akadályok is fokozatosan elhárulnak a nyaralni vágyók útjából.
A helyi lakosok számára is sok hasznos
információt tartalmazó 2021-es kiadványaink megérkeztek a nyomdából. Idei garantált
programajánlónk, rendezvénynaptárunk,
új kiadványunk a Gasztrokalauz és a
hozzá kapcsolódó Gastro Card, az évrőlévre megújuló Hétpecsétes Hétpróba játék
füzete beszerezhető a Tourinform irodában.
Az ingyenes kiadványokon túl, újdonságként a legnépszerűbb gyalogtúra útvonalunkhoz, a Családi túrához térképes
foglalkoztató füzetet készítettünk. A füzet
térképpel segíti a tájékozódást, játékos feladatokkal szórakoztatja a kicsiket, és sok
érdekes információt tartogat a túra látnivalóiról az egész család számára. Feltöltöttük
térkép-készletünket is, sőt, most már Kéktúra pecsételő füzet is kapható Tourinform
irodánkban.
Kalandra fel! Csapatunk saját fejlesztésű
kalandtúrája, a GyenEScape játék, hamarosan
ismét elérhetővé válik. A különleges élményt
nyújtó játékra a Tourinform irodában lehet
időpontot foglalni.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk rá,
hogy partnereinket szezon előtt ellássuk információs anyagokkal, így az aktív
együttműködésnek köszönhetően sok esetben
már a szálláshelyen széleskörű tájékoztatást,
hasznos kiadványokat kapnak a vendégek.
Frissítettük a helyi és a térségi turisztikai
attrakciók adatbázisát is (nyitvatartások,

MAGYAR VÁNDOR
KLUB HÍREI
NYITUNK – hirdeti a Művelődési ház
oldalán a nagybetűs felirat, mi pedig a
képzeletben kihúzott molinóra ráírtuk:
KIRÁNDULUNK!
És ez nagy szó, az elmúlt évekre visszatekintve. Polgármester úrral egyeztetve, kivárva
a lehetőségét a kirándulásnak, bizakodva
mondhatjuk, hogy eljött az idő. A védőoltást
felvéve, a védettség tudatában és biztonságában, de azért kellő óvatossággal ülünk majd
autóbuszra.
Természetesen az oltás igazolása, a védettségi kártya megléte feltétele a részvételnek,
mert a kiállítóhelyek, múzeumok csak így
lesznek látogathatóak!
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árak), a Keszthelyi-öböl sétahajó- és
menetrendszerinti járatairól nyomtatható hajómenetrendet készítettünk, melyeket partnereink számára
is elérhetővé tettünk.
Aktualizáltuk és hamarosan indítjuk Jó reggelt Gyenesdiás! című
napi hírlevelünket. A szezonális,
3-nyelvű kiadvány állandó rovatai:
időjárás és vízhőmérséklet előrejelzés, program-, túra- és kirándulási ajánlat, gasztroajánló és a nap
idézete. A hasznos információkat,
tippeket tartalmazó napi hírújság
az Egyesület partnerein keresztül
jut el a vendégekhez, akik örömmel
fogadják és keresik a szabadság tervezését segítő tippeket.
Intenzív online jelenlétünknek
köszönhetően már ideérkezésüket
megelőzően is könnyedén naprakész
információhoz juthatnak az érdeklődők okoseszközeik segítségével.
Mindezek mellett a településen nyaraló vendégek számára biztos pont
a Tourinform iroda, így sokan akár
többször is visszatérnek kérdéseikkel, ügyes-bajos problémáikkal nyaralásuk során. Egyre általánosabbá
válik, hogy a strandolás mellett más
élményeket is terveznek a vendégek,
és nem csak akkor érdeklődnek látnivalók,
kirándulási tippek iránt, ha már beborult az
ég :-) Online és offline információszolgáltatás
mellett kerékpárkölcsönzőt működtetünk,
ajándéktárgyakat, térképeket értékesítünk,
kezeljük a kedvezménykártyákat.
Ha további részleteket szeretne megtudni
egyesületünk tevékenységéről, szolgáltatásairól, keressen bennünket a Tourinform irodában!

Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk
rendelkezésre!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
a Tourinform Gyenesdiás csapata

Hogy hova megyünk majd? Május 29-én
(szombaton) 6.30-kor indul autóbuszunk a
nagy parkolóból. Csodálatos helyszínek és
látványok várnak bennünket:
Dunakanyari hajózás, Zebegény látnivalóival !
Visegrád az első állomása utunknak, ahol
a Salamon toronyból tekintünk le a Dunakanyarra. Hajóra szállunk és a festői szépségű
természet karéjában Zebegényig hajózunk.
Ott a Napsugár házak, a kilenclyukú Viadukt érintésével felkeressük Szőnyi István
Emlékmúzeumát, majd a Hajózási Gyűjteményt. Elsétálunk a Sziklakápolnához, a
Trianoni emlékműhöz, megcsodálva a Kálváriáról az elénk táruló panorámát is. Zebegény hangulatában kissé még elmerülve,
majd ismét hajóra szállva visszahajózunk
Visegrádra.

Jelentkezni az útra a honlapunkon található
információk szerint lehet, de pót-jelentkezésre és befizetésre 25-én (kedden) 9.00-12.00
között várjuk klubtagjainkat a Művelődési
Ház közösségi termébe, - amíg a buszban még
vannak szabad helyeink.
Honlapunkat hogyan lehet megnyitni? Egyszerű! Elég a keresőbe beírni: Gyenesdiási
Magyar Vándor Klub. Hiszen klubunk nyitott, aki velünk akar jönni, felfedezni Hazánk
csodás látnivalóit – itt a lehetősége. Ezért
hoztuk létre ezt a klubot, immár nyolc évvel
ezelőtt és ezért szervezzük azóta is útjainkat,
hogy lehetőséget adjunk minderre.
Egy jó hangulatban, együtt eltölthető szép
nap vár ránk, melyet már nagyon vártunk!
Hurrá, indulunk!
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

Irodánk egész évben készséggel áll partnerei
és a vendégek rendelkezésére, mely a főszezonban a látogatók igényeihez igazított, hos�szított nyitvatartással üzemel.

Gyenesdiási Híradó

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Ötévesek lettünk
Ez a születésnap kicsit más, mint a többi, a
gyermeki az felhőtlen „rózsaszín” lufis kavalkád… a miénk tartalommal, értékkel megtöltött alkotó évek sora.
Célul az tűztük ki, hogy legyen minden
háznál a szőlő mellett egy kis sziget, ahol
nevelhető egy-két palánta, fűszernövény. Ezt
tapasztalatból tudom, hogy nincs az a fenséges húsleves, amit nem lehet finomabbá tenni
a kertünkből szedett friss petrezselyem-, zellerlevéllel.
Tekintsünk vissza kiktől és mit tanultunk:
Volner Lajos elnök munkakapcsolata révén
Keszthely Georgikon Egyetemről hívott
meg tanárokat, többek között: Dr. Szeglet
Péter docens urat, aki vetítéssel egybekötött
fűszer-, és gyógynövény bemutatásával bővítette ismereteinket.
Egy másik alkalommal előadást tartott a
vadon növő és termesztett gombákról, sőt
kétszer gombatúrára is elkísérhettük, igaz
gombát keveset találtunk, de az élmény...
Dr. Alföldi Zoltán docens úr nagyon fontos
és alapvető munkafolyamatra hívta fel a
figyelmünket:
A jó komposzt titka- komposzt készítés,
tápanyag visszapótlás. Tavaszi előkészületek
a kiskertben. (ettől függ az éves termésünk)
Továbbá egyre nyílvánvalóbb, hogy ismét
vissza kell térnünk a tájfajta paradicsomhoz,
erről is nagyon sok hasznos információt kaptunk tőle.
Dr. Kovács János címzetes egyetemi
docens és ifj Dr. Kovács János egyetemi
docens urak a Paprika fajtákról és termesztésükről, palánta nevelése, gondozása és
növényvédelméről tájékoztatott.

NYUGAT-BALATONI IFJÚSÁGI
EGYESÜLET HÍREI
Kedves Olvasó! A Nyugat-Balatoni Ifjúsági
Egyesület adománygyűjtést kezdeményez a
gyenesdiási Vitéz kereszt felújításáért.
Hogy miért fontos a helyi fiataloknak egy
ódon, 214 éves kereszt sorsa? Miért fordulunk
a Tisztelt Gyenesdiásiakhoz üres erszénnyel,
de telve reménnyel? Olvasson tovább, és
hamar megtudja!
Tizenegynéhány tagunk az egyesületünk
alapításánál
közfelkiáltással
megegyezett: „Minden évben tenni fogunk Gyenesdiás közösségéért és örökségéért!” Azóta
serénykedtünk is ígéretünkhöz híven, de...
Ismerjük az előző 15 hónap embert próbáló időszakát. Bennünket is megpróbált, de álltuk a sarat. Itt-ott aktívan, sok
gyenesdiásival közösen vettünk részt „covid
mentesítő”, örömhozó akcióban. Példának
okáért pár hete, a tavaszt köszöntve májusfát
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nemesítés hosszú évek folyamatáról, amely
sok türelmet, odafigyelést igényelt, a siker
magáért beszél.
Keszthelyen nemesített paprikák: a
Faludi, Gyenes, Sellő, Hattyú F1, hogy
csak egy párat említsek. -Tudták, hogy
Szent-Györgyi Albert a hazánkban termett
paprikával végzett kísérlete nyomán kapta
meg a C-vitamin előállításáért a Nobeldíjat?
Dr. Polgár Zsolt igazgató úr burgonya
kutatást, burgonya fajtáit, növényvédelmét
ismertette velünk.
Mivel alap élelmiszerünk, jó ha tudjuk,
milyen fajta és felhasználási típusú „A”
nem szétfövő saláta, hidegkonyha, „B”
nem szétfövő vegyes hasznosítású, „C”
szétfövő lisztes, tört burgonya.
Keszthelyi nemesítésű fajták: Balatoni
rózsa, Katica, Démon, Hópehely, Basa stb.
A hazai burgonyák ízletesek, jól tárolhatók, ellenállók a vírusnak.
Esztergályos Ádám PhD hallgató felhívta a figyelmünket a burgonya betegségeire, növényvédelmére és a kiskerti
termesztési praktikákra.
Vaszily Zsolt területi vezető a Huminisz
Kft által hazai gyártású termékeket mutatta
be, amelyek hatékonyan segítik a növényeinket a fejlődésben: növény kondicionálok a „KONDISOL” termékcsalád és a
SOLVITIS lombtrágya termékcsalád.
Dr. Fischl Géza professzor úr témája a
hajdina (pohánka) jellegzetes ízű, reformtáplálkozás egyik alapvető növénye,
glutént nem tartalmaz, viszont sok vitamint igen. Tegyük változatossá az étkezésünket a használatával.
Megismerhettük a permakultúrás gazdálkodást Fehér Csaba agrármérnök családi
vállalkozótól.
állítottunk a Kárpáti korzón, sokak örömére!
Mindeközben kerestük azt a helyi örökséget,
közteret, emléket, melynek megszépítésével egy értéket menthetünk meg a következő generációk számára. Sok ötlet közül a
Madách utca és a Kossuth utca sarkán álló
Vitéz keresztet választottuk. Az 1807-ben
állított, sokat látott kereszt a főút felújításával és a virágos járdaszigettel igényes környezetet kapott. Az egykoron Gyenes és Diás
határát, de mind a mai napig Isten dicsőségét
jelző kőkereszt északi fele az idő múlásával
elsötétült, a zuzmó, a moha benőtte és a víz is
bizony itt-ott utat talált magának. De áll rendületlen.
Áll, hiszen miért ne állna? „Túlélt már
mindeneket…”. A Napóleoni háború idején
készíttette Vitéz János és felesége Ságvári
Anna. ’48-49-ben, a Nagy Háborúban és a II.
Világégéskor is sok gyenesdiásit „elsiratott”
Szűz Mária a corpus lábánál. Talán a régi
idők és a mindennapjainkat is sújtó sok-sok
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Röviden a lényeg összhangban a természettel, gondos tervezés, növénytársítás.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének
keretében megtanulhattuk az oltást.
Jó kapcsolatunk van a Vonyarcvashegyi
Kertbarátokkal, átjártunk egymás előadásaira.
Meghívtuk Fercsák Lászlóné Karolát életműdíjas kertművelőt, többszörös „ A legszebb
konyhakertek”
„Magyarország legszebb
konyhakertje „ díjazottját. Bio kertgazdálkodás rögös útját mesélte el nekünk.
Dr. Gyulai Iván ökológus előadásán megtudtuk, hogy a mélymulcsos kertgazdálkodásnál nem kell kapálni „csak vetni és aratni”.
Havonkénti összejövetelünk alkalmával átbeszéltük az aktuális kerti teendőket, növényvédelmet, hiszen volt két tanácsadónk Volner
Lajos és Páli Lajos személyében.
Magas ágyas előnyeit is górcső alá vettük,
többen alkalmazzuk, főleg hely szűke miatt
(sokat kishelyen)
Burgonya napon főzött a kis csapat, Balatoni
Nyár című műsorban párperces kertbemutatónk is volt.
Kertészettel kapcsolatos előadásokon mindig
részt vettünk, tagja lettünk az országos Kertbarát Körnek.
Visszatekintve szép tartalmas öt évet mondhatnánk magunknak, de sajnos az elmúlt egy
évben nem csak a pandémia szomorított meg
minket, de végső búcsút kellett vennünk Páli
Lajos agrármérnök, nyugalmazott Zala megyei
főkertész szaktanácsadónktól és Bicskei
Károly hobby kertész tagunktól.
Nyugodjanak békében, emléküket megőrizzük.
Köszönet Volner Lajos elnöknek a szakmai
útmutatásért, tagjainknak a lelkes kitartásért.
Vidámabb alkotó éveket, jó termést és kertészkedést kívánok nem csak a Kertbarátoknak.
Körtvélyesi Ibolya
titkár – Kertbarát Kör
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szenvedés láttán olyan komor a Szent Arc?
Vagy csak a korom szürkíti el a Szent Szűz és
Fia tekintetét? Ily’ kétségek közt kerestünk fel
egy sokat látott szobrász-restaurátort, legyen
segítségünkre! Becsülettel átvizsgálva a
keresztet a mester kijelentette: „Hosszan tartó
eredményt, hosszan tartó, speciális munkával
lehet elérni.” Lebeszélt minket arról, hogy
saját kezűleg tisztítsuk meg a keresztet, hisz
ilyen régi kőben az avatatlan kezek legtöbbször csak kárt okoznak. Egyetértve a mesterrel megbíztuk a munkával, aki a javítások
végeztével egy impregnált réteget képezve
több évtizedre széppé és tartóssá varázsolja a
keresztet.
A felújítás ára 250.000 Forint. Fiatal egyesületünk évente ugyan működési támogatást
kap az önkormányzatnak hála és tagdíjjal is
számolhatunk. De sajnos ez az összeg, bár
reális, egyesületünk kasszáján jelentősen
túlmutat.

Ebben a nehéz helyzetben fordulunk a
Kedves Olvasóhoz: Kérjük, adományával
támogassa közösségünk 2021-es évi értékmegőrző munkáját! Segítsen elérnünk azt,
hogy a Gyenest és Diást összetartó kereszt
megújulhasson, Jézus és Édesanyja arca felvidulhasson, az úton levőknek Áldást, az itt
lakóknak Békét hozhasson!
A Diási Havas Boldogasszony templomunk harangjaira adományozó gyenesdiásiak
példájából tudjuk, hogy sokszor a legkisebb
adomány mögött rejlik a legnagyobb áldozat.
Ezért is hálás szívvel köszönjük a kisebbnagyobb adományokat! Az adományt
utalással a Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesület
számlájára (50466797-10000032-00000000;
Közlemény: Adomány és Adományozó
Neve) személyesen pedig a 06 30/324-3641
telefonszámon érdeklődve juttathatja el
hozzánk. Köszönjük!
Vértesaljai László

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

Elhanyagolt, gazos telkek

Az iparűzési adóbevallások benyújtásának
határideje: 2021. május 31.
A vállalkozók, vállalkozások a fizetési kötelezettségüket illetve a folyószámla egyenlegüket ügyfélkapun keresztül tudják megnézni.
Elérhetősége:
https://ohp-20.asp.lgov.hu
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az építmény és telekadóztatás önbevallás alapján
történik, ezért az ingatlannal kapcsolatos változásokat (adás-vétel, öröklés, ajándékozás,
telekalakítás, telekmegosztás illetve meglévő
ingatlan bővítése vagy új ingatlan építése
esetén a használatbavételről kapott hatóság
bizonyítvány vagy végzés, benyújtása stb)
15 napon belül a Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzat Adóhatóságánál be kell
jelenteni. Az adóváltozásokkal kapcsolatos
nyomtatványok a gyenesdias.hu/községháza/
adóügyeknél megtalálható.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy amen�nyiben a lakóházban, lakásban életvitelszerűen élők számában változás történik,
azt a Hivatal Adócsoportja felé – a változást
követő 15 napon belül - be kell jelenteni.
Nyomtatvány a honlapon a Községháza/Adóügyek/Építményadó/Nyilatkozat a Gyenesdiáson életvitelszerűen élők adatairól, számának
változásáról.
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval
kapcsolatos adóhatósági feladatokat az
állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.
Akiknek az elmúlt években keletkezett
gépjárműadó hátralékuk - 2021. január 1-jét
megelőző időszakban - továbbra is az illetékes Önkormányzati Adóhatóságnak fizetik
meg tartozásukat

Felhívjuk a lakosok és üdülő tulajdonosok
figyelmét, hogy azok akik az általuk használt,
illetve tulajdonát képező ingatlanukat nem
művelik meg, nem tartják rendben, az ingatlanukat szükség szerint gyomtól, gaztól nem
tisztítják meg, a 20 cm-es magasság elérését
megelőzően rendszeresen nem kaszálják,
továbbá az ingatlan előtti árkot, folyókát,
csatornanyílást, átereszt nem tisztítják,
megszüntetik, vagy a csapadékvíz zavartalan
lefolyását nem biztosítják, a beépített, illetve
beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán,
illetve mellette nőtt gazt nem írtják, a
kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem
gondoskodnak, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóak!
***
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 május 01.-től
szeptember 30.-ig horgászni TILOS!
***
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Magyarország Kormányának a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében
kihirdetett „TOP 2.1.3-15 Települési környezetvédelmi – infrastruktúra fejlesztések” pályázati felhívása alapján Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata TOP-2.1.315-ZA1-2016-00008
azonosítószámon
„Gyenesdiás Nagyközség belterületi csapadékvíz-elvezető hálózatának részleges
kiépítése és felújítása” elnevezésű projekt
keretében 87.283.791 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült.

Gyenesdiási Híradó

A projekt építési munkálatai már elkezdődtek. A munkálatok az alább felsorolt
utcákat érintik:
Malom utca,
Darnay utca,
József Attila utca,
Meleghegyi utca,
Homoki utca,
Homoki köz,
Kűmell utca,
Felső utca.
Kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését, hiszen a beruházás az Önök érdekében
történik.
***
A művelődési ház kialakítási munkái a
Coop Bolt tetőterének beépítésével elkezdődtek. Az építkezés miatt kisebb területlezárásokra kerül sor. A bolt azonban ez idő alatt is
zavartalanul üzemel majd.

Komposzttelep
Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a komposzttelep felszámolásra
került!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposzttelep egykori helyszínén és annak környezetében zöldhulladék elhelyezése SZIGORÚAN
TILOS, melynek megszegése közigazgatási
bírsággal sújtható. Ezeknek a szabályoknak
betartását fokozottan ellenőrizzük. A telep
területén és környékén térfigyelő kamera
rendszer üzemel!
Faág, fanyesedék az alábbi helyszínen
helyezhető el: Cserszegtomaj, Kárpát utca
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8:00-16:00,
telefonos elérhetőség: Horváth Gergely: 06
30/412-5694.

Gyenesdiási Híradó
Az ág lerakása díj ellenében lehetséges, 1
tonna össztömegig (kisutánfutónyi mennyiség) 1.500 Ft-, 1 tonna feletti mennyiség esetén
érdeklődjenek a megadott telefonszámon.

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

Viharjelzés
Április 1-jétől elindult a tavi viharjelzési
szezon, amely október 31-ig tart.
Elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző
percenként 45-öt villan. Ilyen esetben úszni,
csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a
parttól számított 500 méteren belül szabad
tartózkodni.
Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző
berendezés percenként 90-szer villan fel.
Ebben az esetben fürödni tilos! Valamint
tilos csónakkal és más vízi sporteszközzel
közlekedni (a vitorláshajók kivételével).
A vízen és víz mellett dolgozók, sportolók,
pihenők és a környéken élők gyorsabb és
hatékonyabb informálása érdekében készült a
„TAVIHAR” elnevezésű, mobil eszközökön
használható Widget alkalmazás.

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

Strandigazolvány
A strandigazolványok érvényesítése és
kiváltása az Önkormányzati Hivatalban történik június 04-től 2021. július 31-ig csütörtöki és pénteki napokon (8-16 óráig).
Az érvényesítés/kiváltás a földszinti ügyfélfogadó pultnál fog történni. 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.

WICHTIGE INFORMATIONEN
UND DATEN IM MAI/JUNI
Neue Sehenswürdigkeit in Gyenesdiás
Die ehemalige Wassermühle TalabérBujtor-Osvald wurde Anfang Mai eröffnet.
Das alte Gebäude wurde komplett renoviert
und die Umgebung verschönert. Die äußere
Rekonstruktion erinnert an die Mühle
aus dem 18. JH. Innen befinden sich ein
Bäckereimuseum und ein Herbarium,
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nem régebbi fénykép és lakcímkártya szükséges. A regisztrációs díj felnőtt számára 1000
Ft,- gyermek számára 500 Ft,-. Az igazolványokkal való visszaélést a hivatal szigorúan
ellenőrzi és szankcionálja. Az igazolvány
névre szóló és nem átruházható. Jogtalan
használat esetén az igazolvány egy naptári
évre bevonásra kerül.
Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz
négy családtag részére válthatnak ki strandbérletet, ha befizeti a helyi adót és a fürdőegyesületi tagdíjat. A fürdőegyesületi tagdíj
befizetéséről szóló igazolás, valamint a személyi igazolvány bemutatásával tudják a
strandigazolványt kiváltani. A harmadik és
minden további kiskorú gyermek mentesül
a strandigazolvány kiállításáért fizetendő díj
alól.
Sajnos a mai nap még nem áll rendelkezésre hiteles információnk arra vonatkozóan, hogy a strandfürdők csak védettségi
igazolvány birtokában vagy korlátozás
nélkül vehetők igénybe, ezt szíveskedjenek
a strandigazolványok kiváltásakor figyelembe venni. Remélhetőleg a közeljövőben
megjelenik az erre vonatkozó jogszabály,
amelyről tájékoztatást fogunk adni.

a fotókat legkésőbb 2021. június 30-ig küldjék
meg a fent megadott e-mail címre a pályázó
és az ingatlan adataival együtt. A nevezők
között az idei évtől esővízgyűjtő tartály vagy
komposztáló láda kerül kiosztásra (korlátozott
számban, a nevezések beérkezésének sorrendjében) a fődíj pedig 50.000 Ft-, értékű növényvásárlási utalvány.

***
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottsága versenyt hirdet Gyenesdiás nagyközség közigazgatási területén az alábbi kategóriákban:
1. „Legzöldebb” udvar (örökzöldek, tuják,
cserjék)
2. „Legvirágosabb” udvar
3. „Legautentikusabb” udvar (egyedi stílusú és dekorációjú)
4. „Leggondozottabb, legtisztább” utca,
utcaszakasz
A pályázat célja: Az ingatlantulajdonosok
ösztönzése kulturált, környezetbarát, vendégváró környezet kialakítására, zöldterületek
növelésére és virágosítására, fásításra, a településkép, különösen a lakókörnyezet esztétikus
megjelenítésére. A zsűrizés július hónapban
történik. Írásban, e-mail-ben (gyenesmuszak@
tonline.hu) jelentkezhetnek: ingatlantulajdonosok, kereskedelmi egységek. Szomszédok,
barátok, ismerősök is nevezhetik az általuk
legszebbnek ítélt kertet. Kérjük Önöket, hogy

Pályázat a helyi népi építészeti és kultúrtörténeti értékek támogatására.
A pályázat általános feltételei: A támogatás
a népi építészeti emlékek, hely- és kultúrtörténeti örökség megőrzése érdekében kerül
kiírásra, pl. nádfelújítás, homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés, stb. A
pályázatot Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsághoz kell benyújtani.
A határidőn túli, tartalmilag nem megfelelő
pályázat érvénytelennek minősül. A keretösszeg vissza nem térítendő támogatás. A
pályázathoz önerő szükséges. A pályázat
tartalmi követelményei: A pályázó adatai
(név, cím, hrsz., levelezési cím, telefonszám)
Általános feltételei: Felújítás előtti és utáni
állapotról fotódokumentáció, felújítás leírása,
költségvetés, elkészülés határideje, pályázott
pénzösszeg felhasználásának módja. A pályázott teljes összeget számlával kell igazolni.
Érdeklődni és adatlapot lehet kérni a pályázattal kapcsolatban: Samu Zoltán 516 - 001.
Beadási határidő: 2021. június 30.

draußen sind ein Heil-/Kräutergarten und ein
Insektenhotel. Das Bäckereimuseum kann
während der Öffnungszeiten des Herbariums
besichtigt werden. Die Renovierung der
Mühle konnte mit Unterstützung mehrerer
Ausschreibungen ermöglicht werden. Die
János-Quelle (János forrás) wurde vom
lokalen Quellwasserverein freigelegt. Nun
fließt das Wasser durch den Mühlbach
und dreht das Rad. Die Tafeln des ForrásLehrpfades enthalten viele nützliche
Informationen.

GEMEINDENACHRICHTEN
Frist
für
die
Einreichung
der
Gewerbesteuererklärung: 31. Mai 2021
Unternehmer und Unternehmen können ihre
Zahlungsverpflichtung und ihren Kontostand
über ein Kundenportal einsehen: https://
ohp-20.asp.lgov.hu
Haus- und Grundstückssteuer beruhen auf
einer Selbsterklärung. Daher müssen jegliche
Änderungen bezüglich einer Immobilie
(Verkauf, Kauf, Erbschaft, Schenkung,
Erweiterung bestehender Immobilien oder

***
A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
2021-ben 28. alkalommal indítja útjára a
Virágos Magyarország versenyt, amelyre
elsősorban a települések önkormányzatai
nevezhetnek.
A tavalyi évben először a lakosságnak is
hirdettek kategóriát, melyet annak sikerén felbuzdulva idén is meghirdették az
online lakossági versenyt, ahol a legvirágosabb kertek és balkonok versenyezhetnek egymással. További információ: www.
palyazat.viragosmagyarorszag.hu A pályázatokat 2021. május 6. és 2021. június 15.
között lehet benyújtani.
Aki kedvet érez a megmérettetésre, kérjük
nevezzen, hogy minél több gyenesdiási sikerről számolhassunk be.
***
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Bau einer neuen Immobilie, Landentwicklung,
Landteilung) innerhalb von 15 Tagen gemeldet
werden. Formulare für Steueränderungen
finden Sie unter gyenesdias.hu/községháza/
adóügyek
Ab dem 1. Januar 2021 werden die mit der
Kfz-Steuer verbundenen Angelegenheiten
von der staatlichen Steuer- und Zollbehörde
(NAV) wahrgenommen. Von dort werden der
Steuerberscheid und der Scheck zur Zahlung
der übermittelt.
Angeln verboten
Jetzt beginnt die Sommer- und Ferienzeit,
und deshalb müssen wir die Angler darauf
aufmerksam machen, dass in der Badesaison
vom 01. Mai bis 31. September 2021 das
Angeln im See vom Strand aus verboten ist.
Der nächste Abholtermin für Grün- und
Gartenabfälle ist am Samstag, 29. Mai
2021.
Gebündelte Zweige bis max. 1 Meter sowie
Blätter und Gras in biologisch abbaubaren
Säcken bis max. 25 kg müssen rechtzeitig
vor Ihrem Grundstück bereit liegen (nur für
Privathaushalte). Weiterer Termin 15. November 2021
ACHTUNG: Unser öffentlicher Müllentsorger darf seit Beginn dieses Jahres Blätter
und geschnittenes Gras nur noch in 100%
biologisch abbaubaren Beuteln unentgeltlich
abtransportieren. Wir haben bereits darüber
informiert. Die Firma transportiert nichts in
nicht abbaubaren Säcken!
Wiir bitten die Einwohner, deren Kompostabfälle beim letzten Abholtermin wegen ungeeigneter Beutel nicht transportiert wurden, ihre
Gartenabfälle in biologisch abbaubare Säcke
umzufüllen, damit sie beim nächsten Termin
entsorgt werden können. Wenn der alte Beutel
darin gelassen wird, kann der grüne Abfall
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- Motyó Diszkont, Gyenesdiás, Kossuth L.
u. 48.
- Rózsahegyi Kft, Gyenesdiás, Kossuth L. u.
95.
- Szita-Pack Kft., Keszthely, Tapolcai út 102.
Zusätzlich zu den oben genannten kann
jeder im Handel erhältliche 100% biologisch
abbaubare Beutel verwendet werden.
…...................
STRANDÖFFNUNG
Unsere Strände werden am DI 01. Juni
geöffnet und können bis zum FR 11. Juni
unentgeltlich besucht werden. Bareröffnung:
Samstag, 12. Juni 2021.
Strandbadkarten
für
Gyenesdiáser
Einwohner
Strandpässe werden vom 04. Juni – 31. Juli
donnerstags und freitags (8 bis 16 Uhr) im
Büro des Bürgermeisters an der Rezeption
im Erdgeschoss validiert und ausgegeben.
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 Personalausweis, Wohnkarte
und die Zahlungsbescheinigung für den
Mitgliedsbeitrag vorlegen. Ein drittes Kind
und alle anderen Minderjährigen einer Familie
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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.
......................
Wettbewerb „Unser Dorf soll noch schöner
werden!”
Wir rufen wieder zu unserem bekannten
Wettbewerb auf, der in vier Kategorien
aufgeteilt ist. Es wird gesucht:
„Der grünste Garten” (immergrüne
Pflanzen, Bäume, Tuja, Sträucher)
„Der blumenreichste Garten”
„Der authentischste Garten” (eigener Stil,
individuelle Dekoration)
„Die gepflegteste, sauberste Straße” (die
Teilstrecke vor dem Grundstück)
Ziel
des
Wettbewerbs:
Die
Grundstückseigentümer werden angespornt,
bei der Gestaltung und Verschönerung unserer
Siedlung mitzuwirken. Dabei wird besonders
Wert gelegt auf Umweltverträglichkeit,
Gestaltung, Baum- und Grünbepflanzung
sowie Blumenvielfalt, um das Siedlungsbild
und die Ästhetik der Wohnumgebung zu
steigern.
Die Jury findet im Juli statt. Sie können sich
selbst oder andere im Gemeindehaus oder per
eMail (gyenesmuszak@t-online.hu) melden,
zum Beispiel Nachbarn, Freunde, Bekannte.
Bitte reichen Sie ein aktuelles Foto und die
Adresse des „Wettbewerbs-Objekts” bis
spätestens 30. Juni ein.
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Tájékoztatás a veszélyhelyzet
ideje alatt alkalmazandó
2021. január 1. napjától
hatályos idegenforgalmi adót
érintő szabályokról
Tisztelt Adózók és
Szálláshely-szolgáltatók!
Ezen adónemnél átmenetileg meghosszabbításra került a tavalyi „kedvezmény”.
A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet
ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 696/2020. (XII.29.) Korm.
rendeletével módosította a 498/2020. (XI.
13.) Korm. rendeletét, amely szerint 2021.
január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött
vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót
az adó alanyának nem kell megfizetnie,
az adó beszedésére kötelezettnek nem kell
beszednie, befizetnie, a megállapított, de
be nem szedett adót azonban – kivéve, ha
annak összege nulla – be kell vallania az
adóhatósághoz!!!
Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól
az idegenforgalmi adót nem kell beszednie
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vallania (elektronikus úton vagy papír
alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.
Az adóbevallás az E-önkormányzat portál
felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus
bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF
formátumban.
További segítség az alábbi elérhetőségeken
található:
www.gyenesdias.hu/ községháza/ adóügyek/idegenforgalmi adó
Felhívjuk a szálláshely-szolgáltatók
figyelmét arra is, hogy már az ismert NTAK
regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség FÜGGETLEN a helyi idegenforgalmi adózással kapcsolatos teendőktől és
határidőktől!! Az NTAK felé történő adatszolgáltatással párhuzamosan a korábbi
években megszokott módon továbbra is
kötelező a papíralapú vendégkönyv vezetése, valamint az idegenforgalmi adó
bevallása a tárgyhónapot követő hónap
15. napjáig a helyi adókról szóló 17/2015.
(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján.
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
194/2021. (IV.26.) számú kormányrendelet
alapján:
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szálláshelyen csak koronavírus elleni
védettséget igazoló kártya bemutatásával
fogadható vendég!!! A védettségi kártya
önmagában nem elég, szükséges a személyazonosításra alkalmas igazolvány vagy
útiokmány bemutatása is!!!
A szálláshelyen a koronavírus ellen védett
személy, valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett.
Más államokkal kötött szerződés alapján
elfogadott védettségi igazolással rendelkezők is fogadhatók a szálláshelyen.
A szálláshely üzemeltetője vagy vezetője,
illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles megtagadni a szálláshelyre
történő bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a
rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
A szálláshelyen a rendeletben foglalt szabályok alapján vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.
A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés
során, vagy a rendőrség a katona értesítése
alapján a védelmi intézkedések betartásának megszegéséről tudomást szerez 200 000
forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot
szabhat ki, illetve a szálláshelyet legalább
egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
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SPORT
Jól indult a májusunk! Újabb 3 pont!
Hazai pályán fogadtuk Gersekarát csapatát!
05.02.
Esőben, szélben és napsütésben is játszhattunk.
Mindkét csapatnál egy-egy büntető is volt!
Az ellenfél játékosának lövését a mi kapusunk sikeresen védte! Szép volt!
Mi élni tudtunk a lehetőséggel és nem
hibáztunk
Gyenes-Gersekarát: 8:0
Góllövők: Széles K.: 2 Vizi Sz.: 2 Horváth
B.: 2 Szeibert N.: 1 Vida A.: 1
Végig uraltuk a mérkőzést és magabiztosan nyertünk egy sokat fejlődött Gersekarát
ellen. Az ellenfél kapusának nagyszerű teljesítménye hozzájárult ahhoz, hogy ne legyen
nagyobb arányú a két csapat közti különbség.
A második félidő első 15-20 percével nem
vagyok elégedett, pontatlanul, sokat hibázva
játszottunk, ezen kívül gratulálok csapatomnak az újabb megszerzett három ponthoz.
Hajrá Gyenes
Majd következett egy vereség!
Nem sikerült a bravúr!
Csapatunk Novára látogatott május 8-án
ahol sajnos kikaptunk!

Ellenfelünk évről évre fejlődik és igazi csapattá értek, ez a játékukon is meglátszódott!
Hajtottak, akartak és nyertek!
Mi próbálkoztunk, voltak is szép kísérleteink, de pontatlanok voltunk a kapu előtt,
és sajnos ellenfelünk ellenszerét (Köröcz
Bianka) még nem találtuk meg DE nem adjuk
fel és ha lesz még rá lehetőségünk újra megpróbáljuk!!!

Nova-Gyenes: 6-1
Góllövők: Köröcz B.: 4 Berkes A.: 1 Varga
F.: 1 Ill.: Széles K: 1
Csüggedésre semmi ok, csak előre!
Hajrá Gyenes!!
Következő meccsünk (hazai pályán) a jelenlegi első helyezett Police-Ola ellen lesz!
Vida Adrienn

Önállóan dolgozni tudó,
bérszámfejtésben jártas, mérlegképes

KÖNYVELŐT

keresünk vonyarcvashegyi szállodánkba,
kiemelt bérezéssel, 8 órás munkaviszonnyal,
előrelépési lehetőséggel, éves állásra.
A Wellness Hotel Katalin**** különleges újdonságokkal rukkolt
elő: hamarosan megnyílik az ország legnagyobb szállodai vízi
vára, így összesen több mint 90 méter vizes csúszda és 456 m2
vízfelületű fűtött medence várja a pancsolás szerelmeseit.

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

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

További információ és jelentkezés:
Andorkó Lászlóné
E-mail: titkarsag@hotelzenit.hu
Tel.: +36 20/268-2284
Gyenesdiásra, családi házhoz kerti munkára
keresünk megbízható, férfi alkalmazottat
rugalmas munkaidőben. Lehet nyugdíjas is.
Érd.: +36-20/370-7569

Gyenesdiási Híradó
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OÁZIS

KERTÉSZET
KESZTHELY

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

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

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY

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

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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

Létezik egy kozmetika Gyenesdiáson.
Természetesen ez nem új hír, hiszen régóta
tudjuk, hogy több is akad belőle. Ám úgy
vélem, sokan nem is tudnak a Varázshegy
létezéséről. Ez a különleges szépségszalon, nem a megszokott környezetben lapul:
itt nincs nagy parkoló, és forgalmas utca
a közelben, ez nem az az üzlet, ahova az
ember csak úgy berohan „egy fél órára”.
Sokkal inkább a nyugalom szigete, ahová
feltöltődni térnek be a vendégek. Nem csak
a testük, a lelkük is feltöltődik itt, hiszen
a kilátás páratlan; és Gyenesdiás csodás
energiái mindenkit magával ragadnak. De
honnan cseppent ide közénk két, Magyarországot világbajnokságon is előkelő helyen
képviselő kozmetikus piciny szalonja? Megtudhatjuk Szekér-Németh Nikoletta, kozmetikus mestertől:
Már kozmetikus tanulóként is elhivatott
voltam a szakmám iránt, számos hazai versenyen dobogós helyezést értem el, egyik
kiemelkedő sikernek és tapasztalatszerzésnek tartom, hogy a Kozmetikus Világbajnokságon Calgaryben 10. helyezést értem
el. Tanulmányaim végeztével is szerettem
volna a hivatásomban dolgozni, így 2010
óta vagyok vállalkozó, amely azóta megszakítás nélkül a Szépségápolásra épül. Büszke
vagyok arra, hogy olyan emberektől tanulhattam, akik segítségével nem csak szakmailag, de emberileg is rengeteget fejlődtem.
Fontosnak tartom a folyamatos szakmai fejlődést, ezért folyamatosan képzem magam,
nyitott vagyok az újdonságokra. Mestervizsgát tettem 2017-ben és számos szakmai

- 13 továbbképzést végeztem el az elmúlt évek
alatt. Megtiszteltetés, hogy lehetőséget
kaptam, hogy gyakorlati oktatóként dolgozhatok a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiumában ahol
korábban tanulmányaimat végeztem. Igyekszem az eddigi tudásom és tapasztalataim
maximálisan tovább adni a jövő kozmetikus generációjának. Szalonomban az arc
és testápolás mellett, oktatói tevékenységem együttműködéséből adódó gyakorlati oktatás is folyik. Világbajnokságokra
(WorldSkills Hungary) és Európa bajnokságokra (EuroSkills Hungary ) tréningezem
a kozmetikusokat, akik gyönyörű eredményeket értek el Magyarországot képviselve.
Niki egészen 2018-ig Keszthelyen fogadta
szeretett vendégeit. Egy reggelen arra ébredt
gyenesdiási lakásában, hogy miért is ne
lehetne olyan környezetben átadni minden
földi jót vendégei számára, amilyenben
Ő maga is a legjobban érzi magát? Ekkor
határozta el, hogy a szalon költözik, és megpróbál egy, a szegmensben teljesen új környezetet teremteni. Eleinte el sem tudták
képzelni a jól megszokott, „régi” helyre
járatos szépülni vágyók, hogy milyen lesz
egy község piciny utcájában, a hegyoldalba
járni rendszeresen. Mára már abba lenne
képtelen belegondolni, aki törzsvendég a
Varázshegyen, hogy milyen lenne a kedves,
mindig élettel teli, és nap mint nap más arcát
mutató Gyenesdiás, és a Balaton nélkül szépülni. Egy hideg levendulaszörp a nyári naplementében a teraszon; egy forró tea a téli
sötétségben a falak melegében mindnyájunk
számára maradandó élmények forrása; a változatos kezelésekről nem is beszélve. Egy-
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A Varázshegy megálmodója
Szekér-Németh Nikoletta
aránt megtaláljuk a tradicionális terápiákat,
minőségi német alapanyagokkal fűszerezve;
de ugyanígy rendelkezésre állnak az új generációs, gépi injekciómentes hatóanyag bejuttató kezelések is.
Cságoly Laura, a mester legrégebbi tanítványa, a mai napig aktív részét képezi a kozmetikának. A szakma kiváló tanulója díjat még
2018-ban vehette át, valamint ezt követően
kazáni világbajnokságon szépségápoló szakmában képviselte Magyarországot, melyen 9.
helyet és kiválósági érmet is szerzett. Mára
már Laura is kozmetikus mesterré vált, így
a lányok kiválóan kiegészítik egymást; és
kamatoztatják más-más specializációban rejlő tehetségüket,
vendégeik nagy örömére. Felbukkant a színen egy, a szó szoros
értelmében új versenyző, Sárvári
Virág is; aki az országos Szakma
Kiváló Tanulója versenyén, 2.
helyezést ért el. Ő még az idei
évben kézhez kapja kozmetikus
bizonyítványát. A sorban a következő üdvöske Mikolás Dóri lehet,
aki bár nem olyan rég kezdte el
elsajátítani a szakma csínját-bínját (azt hiszem joggal mondhatjuk, hogy a legjobb kezek közt),
máris képes volt lenyűgözni a
keze alá kerülő vendégeit. Szakmai felívelését mi sem szemlélteti
jobban, minthogy mindössze egy
év után, Ő is ott áll a bizonyítvány
szerzés kapujában.
Hogy mire képes ez a négy
Hölgy, és milyen érzés a Varázshegyen felébredni, egy több, mint
egy órás relaxáló kezelés után?
Csak az tudja, aki már kipróbálta,
és átélte az élményt!

2021. május
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

Gyenesdiási Híradó

HŐKAMERÁZÁS

ABC, zöldség-gyümölcs és bor kis-és
nagykereskedés, trafik egy helyen, Gyenesdiás
Kossuth 90 alatt, kényelmes nagy parkolóval!
Keszthelyről: frissen fejt tehéntej, magyar tarka tehenektől 199 Ft/l
Zalaistvándról: kézműves sajtok nagy választéka
Dabroncról: friss tojás, hagyományos takarmányozás
Keszthelyről: fagyasztott zalai kézműves dödölle és házi nyújtott rétesek
Gyenesdiásról: Komáromy Pékség, kemencéből a polcra!
Mindig friss és minőségi.
Őrségből: fűszernövények nagy választéka. Cserepes és hazai szaporítás.
Csököly: frissen szedett eper
Trafikban folyóborok nagy választéka.
V E G Y E N H A Z A I T! E G É S Z S É G É R E!
Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-14.00, vasárnap: 6.00-12.00
Üzletünkben a maszk viselése kötelező!

•É
 pületek hőtérképezése
• Nyílászárók
minőségének vizsgálata

TEL.: +36/30 866-9830

P

GYENESDIÁS, Kossuth Lajos u. 104.

Automataváltó gépi olajcsere

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

(Községházával szemben, a zebrás átkelőnél)

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

INGYENES

LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS
SZAKTANÁCSADÁS!
(Bejelentkezés alapján!)

OTP Szép kártya és egészségkártya elfogadás!

