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ZÖLDHULLADÉK 
SZÁLLÍTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy  

VÁLTOZIK A ZÖLDHULLADÉK 
SZÁLLÍTÁS MÓDJA.

Az idei évtől a közszolgáltató kizárólag 
biológiailag lebomló zsákban szállítja 

el a zöldhulladékot!

Részletek a 3. oldalon!

Informationen für Unsere deutsch
sprachigen Einwohner auf Seite 9.

Szakítottunk idén a hagyomá-
nyokkal. Nem mi akartuk így, nem 
a mi akaratunkból lett csendes 
és néma az idei megemlékezés a 
173 évvel ezelőtt történt felemelő 
napok és résztvevői előtt. Ránk 
kényszerítette a meghódolást egy 
parányi vírus. Elvesztettük sza-
badságunkat, elvesztettük a lehe-
tőséget, nem tehetjük azt, amit 
szeretnénk és megszoktunk. 

Talán március 15.-e és 1848 
hőseinek ünnepén lehet a legjob-
ban érezni és elmondani, mit is 
jelent nekünk a szabadság? 

Az elmúlt ezer év külhoni 
írásos forrásaiban szabadság-
szerető, bátor népként említik a magyart. 
Ezt jelenti nekünk március idusa, amikor 
újra és újra átéljük a kokárda készítés 
varázsát, együtt szavaljuk Petőfi Sán-
dorral a Nemzeti dalt. Kossuth Lajossal 
felirati javaslatában követeljük az alkotmá-
nyosságot és a független nemzeti kormány 
felállítását. Halljuk Irinyi Józsefet, amint 
szavaival lángba borítja az Ellenzéki Kört 
és Kossuth gondolatait 12 pontba foglalva 
megszólítja pesti utcák embereit. Megértjük 
történelmi tapasztalatunk alapján Széchenyi 
István aggodalmát. A reformkor legnagyobb 
magyarját megijesztették a felgyorsult ese-
mények és a katonaság feletti rendelkezést is 
meg akarta szerezni a kitörni készülő forra-
dalom megelőzése érdekében.

Március közepe a Pilvax Kávéház fiatalsá-
gát és a hozzájuk csatlakozó egyetemistákat is 
jelenti. A jól nevelt forradalmárokat Landerer-
nek kellett biztatni a nyomdagép lefoglalására, 
így tudták a Nemzeti dalt és a 12 pontot sokszo-
rosítani! Jelenti a magyarsággal szimpatizáló 
olasz katonákat, akik a közeli Károly-laktanyá-
ban állomásoztak és nem lehetett őket bevetni, 
nem verték szét kardlappal a békésen gyüleke-
zőket! 

A tömegben tekintélyes, köztiszteletben álló 
személyek garantálták az események békés irá-
nyítását. A bánatosan szakadó esőben a Város-
háza előtt Rottenbiller Lipót alpolgármester 
először le akarta csendesíteni a hozzá érkezőket, 
majd átvette a lelkes húszezres tömeg hangula-
tát és Vasvári Pállal, Jókai Mórral közösen tar-

tott felemelő beszédet és elsőnek írta 
alá a 12 pontot.

Táncsics mellett a szlovák és román 
nép vezetőit is kihozta a közakarat 
a börtönből és testvérként ölelkezett 
össze magyar a magyarral, tóttal, 
oláhhal és ráccal, horváttal és német-
tel. Sajnos később a Kárpát-meden-
cében élőket egymás ellen fordította 
a megosztó Habsburg hatalom.

Csendes főhajtással emlékez-
tünk 21 Gyenesdiásira, akik hősi-
ességből a mai napig tartó példát 
mutattak nekünk, késői utódok-
nak. Bedő Mihály, Berta József, 
Csák Ferenc, Gulás János, Gyulai 
Ferenc, Horváth József, Léránt 

György, Nagyfáró György és János, Nyers 
Mihály, Parti Mihály, Pintér László, Porkoláb 
József, Szabó Antal és István, Szalay Mihály, 
Tüttő György és Sándor, Varga István és János, 
Zábó György.

Súlyos örökség maradt ránk.
Góth Imre Árpád írása

Petőfi Sándor verse nyújtson erőt és közösen 
találjunk jó válaszokat a ránk váró kihívásokra.

„Legyünk nagyok, amint illik
Mihozzánk,

Hogy az isten gyönyörködve
Nézzen ránk,

S örömében mindenható
Kezével

Fejeinkre örök áldást
Tetézzen.”

Néma főhajtás március idusán

Március 15-i megemlékezés A járvány ellenére óvodánkban idén is megemlékeztünk az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A kis létszámú csoporttal és a 

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda dolgozóival kisétáltunk az emlékműhöz, ahol a rövid műsort 
követően a gyerekek földbe tűzték az általuk készített nemzeti színű lobogót, az emlékművet 

pedig megkoszorúzták. Tóthné Regényi Csilla – Óvodapedagógus

Fotó: Szabó Zsolt Szilveszter
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvo-
dában hagyománnyá vált, hogy 
február végén elűzzük a telet. 
„Lángolj, kisze, vidd a telet!”

A kiszebáb égetésekor a gyermekek zajkeltő 
hangszerekkel, csörgővel, dobbal, kereplővel 
kísérve télűző rigmusokat, tavaszváró mon-
dókákat kántáltak. Minden csoport bánatsza-
lagra rajzolhatta rá a félelmét, bánatát, illetve 
amitől szeretne megszabadulni.

A kiszebáb hamar leégett, melyet nagy 
örömmel körbetáncoltunk.

Az idei évben mindenkinek egy kívánsága 
volt, hogy a koronavírus végleg tűnjön el az 
életünkből.

Kurnát-Albrecht Boglárka
óvodapedagógus

Az óvodások is farsangoltak

A farsang gyökerei egészen az ókori Rómáig 
nyúlnak vissza. Akkor Szaturnusz isten tiszte-
letére rendeztek hétnapos vigasságokat. Ez az 
ünnepség terjedt el a középkori Európában. A 
farsang jellegzetessége, hogy jelentős vallási 
ünnep nem kapcsolódott hozzá, középkori 
hiedelmeken és babonákon alapult, misze-
rint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappa-
lok egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a Nap 
elgyengül, és a gonosz szellemek ezáltal 
életre kelnek. Ezért beöltözéssel, vigadalom-
mal, felvonulással, boszorkány bábuégetéssel 
akarták ezeket a gonosz szellemeket elűzni.  
A farsang elnevezése a bajor-osztrák fasnacht 
szóból származott. Magyarországon a XV. 
században átvett jövevényszót eleinte fassang 
néven használták. A latin országokban a 
carneval szót használták.

A XVI- XVII. században az egyház által 
erkölcstelennek vélt szokásai miatt egyes 
országokban tiltották a farsangi mulatságokat 
/feslettségnek, ördög ünnepének tartották/.  
Később az egyház keresztény tartalommal 
töltötte meg ezt az ünnepet - a hamvazó szer-
dát hivatalosan egyházi ünnepnappá nyilvá-
nították - így ez már az egyház számára is 
vállalható volt. A farsangok és karneválok 
középkortól megjelenő új szokásai mára már 
minden kontinensen megjelentek. Leghíre-
sebb karnevál a riói és a velencei.

A farsang vízkereszttől hamvazó szer-
dáig tartott.  Ez az önfeledt mulatozás, dús 
lakomák, vidámság, életöröm, bolondo-
zás, tánc, szórakozás bálok időszaka volt, 
amikor búcsúztak a téltől, köszöntötték a 
tavaszt. A gazdag lakomákkal a természe-
tet kívánták bőségre ösztönözni. A farsang 
utolsó napja a húshagyó kedd, másnap a 
hamvazó szerda már a nagyböjt első napja 
volt. Ezt a böjtöt egy napra felfüggesztve, 
torkos csütörtökön elfogyasztották az összes 
maradék ételt.

A farsang a párválasztás időszaka is volt, 
ekkor tartották a házasságkötéseket és 
mennyegzőket. Az ezt követő nagyböjt alatt 
tilos volt lakodalmat tartani. Innen erednek a 
pártában maradt vénlányokat gúnyoló, csú-
foló szokások is. 

A farsangi időszak nem múlhatott el a jel-
mezes álarcos alakoskodás, felvonulás nélkül.  
A kifestett, jelmezbe öltözött, fejére maszkot 
húzó éneklő, táncoló és tréfálkozó menetet 
zenészek kísérték.

A télűzés jellegzetes szimbóluma volt még 
a kiszebáb égetés is, amikor a gyerekek 
által készített szalmabábot, amely a telet, 
a rosszat és a gonoszt jelképezte télűző rig-
musok kíséretében égették el.

Magyarországon a legismertebb farsangi 
népszokás a busójárás volt. A legenda szerint 
a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült 
őslakos sokácok megelégelve a rabságot, 
ijesztő álarcba öltözve, maguk készítette 
zajkeltő eszközökkel az éj leple alatt csóna-
kokkal átkeltek a Dunán, és kizavarták a törö-
köket Mohácsról.

Óvodánkban a karácsony után a farsang a 
legkedveltebb ünnep a gyerekek körében. A 
kis ovisok már hetekkel előbb tervezgetik 
jelmezeiket, a szülőknek nem kis fejtörést 
okozva, hogy a kívánságoknak eleget 
tudjanak tenni. Az óvodai foglalkozások 
során megismertettük a gyerekeket – persze 
az ő szintjükön – a népi hagyományokkal. 
Meséltünk, verseltünk, filmet vetítettünk a 
szokásokról, maszkot, álarcot készítettünk.  
Február 10-én elérkezett a várva várt nap, 
az ovis farsang. Ötletes, szebbnél szebb 
jelmezeket öltöttek magukra a gyerekek. 
Öröm volt látni az izgalomtól kipirult 
arcokat. A lányok mindig szépek akarnak 
lenni, a fiúk pedig erősek és hősök. A korona 
vírus ellenére is megtartottuk a farsangot, 
mert nem akartuk a gyerekektől ezt az 

élményt elvenni. A tornateremben most nem 
tartottunk közös felvonulást és össztáncot. Az 
óvodai dolgozók műsora is elmaradt. Nem 
maradt el viszont az eszem iszom, dínom- 
dánom, tánc, mulatozás, játékos vetélkedők. 
A süteményekről és innivalóról a szülők 
gondoskodtak. Természetesen a higiéniai 
szabályok betartására nagyon odafigyeltünk. 
Ebédig tartott a mulatozás, addigra el is 
fáradtak a gyerekek. Mindnyájuknak jólesett 
az alvás.

A kiszebáb készítés sem maradt el, farsang 
végén elégettük.

Reméljük jövőre már a szokásos hagyomá-
nyunk szerint ünnepelhetjük a farsangot.

Füleki Veronika
óvodapedagógus

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Tisztelt Lakosság! 
Egyelőre, sajnos, csak 

folytatni tudom februári 
gondolataimat… Mint 
mindannyian tudjuk, a 
helyzet nem javult, sőt, 
drámaian romlott… Leg-
erősebb és legkitartóbb 
társunk – a REMÉNY – azonban továbbra is 
velünk van.

Intézményünk, a József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár Facebook oldalán, egy 
ideje működő Instagram profilunkon (FIA-
TALOK, merre vagytok? 15-nél biztosan 
többen vagytok itt, Gyenesdiáson… Terve-
zünk ám Nektek is remek kis programokat, 
amint lehet! 😊), valamint az újra felpörge-
tett Youtube-csatornánkon továbbra is bom-
bázzuk a mélyen tisztelt NAGYÉRDEMŰT, 
hogy ne feledkezzenek meg rólunk, a MI szép 
missziónkról. 

Továbbra is folyamatos kidolgozás alatt 
vannak – egyebek mellett – Film- és Zene-
ajánló videó sorozatunk következő darabjai 
is. (A közelmúltban zajos sikert aratott a 
Nőnap alkalmából csapatmunkában készült 
meglepetés videónk, s pozitív visszajelzéseket 
kapott Filmajánlónk ünnepi kiadása is.) 
Azért, hogy minél többekhez eljuthassanak 
mókás, értékmentő vagy épp hiánypótló 
tartalmaink, kérjük, minél többen kedveljék, 
kövessék közösségi oldalainkat, iratkozzanak 
fel Youtube csatornánkra. A március hónap 
fennmaradó része és nagy valószínűséggel 
az április hónapra tervezett programjaink 
is szinte biztosan a „fiókban maradnak”, és 
szakköreink is további kényszerpihenőre 
vannak kárhoztatva.  A facebook oldalunkon 
korábban meghirdetett költészet napi Hobo 
est sajnos elmarad, Művész Úr rajongói azon-
ban ne csüggedjenek! December elejére egyez-

tettünk az előadásra egy másik időpontot. A 
legutóbbi jelentkezésemben konkrét terveket 
ígértem még konkrétabb időpontokkal. Nos, 
íme!

A szabadtéri szezont reményeink szerint 
közvetlenül Pünkösd előtti szombaton egy 
májusfa kitáncolással, valamint egy táncházba 
torkolló népzenei koncerttel nyitjuk a piacon. 
Hagyományos települési nagyrendezvényein-
ket (Keszeg-Party, Bornapok, Korzó Estek, 
Festetics Vágta, Burgonya Nap, Szüreti 
Vigasság) néhány apróbb módosítással és a 
programstruktúra kisebb-nagyobb változtatá-
saival megtartjuk. Több nagy név – némelyi-
kük hosszas győzködés és egyeztetés-sorozat 
után – elvállalta, hogy programjainkat gaz-
dagítják fellépésükkel. Csak néhányukat 
megemlítve: Szőke András, Anna and the 
Barbies, Odett, Pál Utcai Fiúk, Gianni 
Annoni, M.É.Z. zenekar, FolkBeat…

Az értékőrzés és a megújulás kettősségé-

ben egy programot átfazoníroztunk, illetve 
több teljesen új kezdeményezést is szeret-
nénk meghonosítani. A korábbi Községházi 
Esték idén új névvel és hangulatos helyszínen 
jelentkezik. Art Udvar – Zene, Szöveg & 
Bor néven szerda esténként igényes könnyű-
zenei koncertekkel (blues, jazz, indie), kétsze-
mélyes színházzal és egy interaktív stand up 
műsorral várjuk a vendégeket. A rendezvény 
új helyszíne a Községháza és a Pásztorház 
közötti udvar, ahol több zalai és vasi kötődésű 
művész teszi tiszteletét, hogy Önök egy pohár 
bor vagy üdítő kíséretében lazítsanak, és élje-
nek át tartalmas szórakozást.

Nagyreményű újításaink egyike, hogy 
Szent István ünnepéhez kötődően, a koráb-
biaktól eltérően a Diási Emlékparkban Diási 
Históriás Napok néven hagyományőrző 
családi rendezvényt tervezünk, színes prog-
ramokkal. Másik hiánypótló dédelgetett 
tervünk, hogy a helyi(!) a Ligetplex Mozi-
val közös szervezésben (amint a pandémia 

enged szorításából) közönségtalálkozókkal, 
beszélgetésekkel egybekötött magyar film-
bemutatókat szervezünk a honi mozgókép 
színe-javát vendégül látva.

Szívemnek egyik legkedvesebb ötletünk 
pedig a „Traccsparti” munkacímet viselő 
programsorozat, ahol is kötetlen, tabumentes 
beszélgetésekre kerül sor az ősz és a kora 
tél folyamán. Minden hónapban egy nagy 
nevű vendég lépi át házunk küszöbét, hogy 
cseverésszünk egy jót, reményeink szerint 
azért nem csak felszínes témákról. Főként 
művészek, azon belül is leginkább zenészek, 
színészek szerepelnek az idei „vendéglistán”. 

Hogy a fentiek közül mi és milyen for-
mában valósul meg? Nos, erre még mindig 
nem tudok Önöknek biztos választ adni. A 
mielőbbi találkozásunkban reménykedve, 
a JAMK dolgozói nevében barátsággal 
üdvözlöm Önöket: 

Szabó Zsolt Szilveszter
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2021. február 8-tól Gyenesdiás 
I. és II. számú felnőtt háziorvosi rendelő- és 

várótermi helyisége 
külön vált egymástól. 

Dr. Barta Rita doktornő az egykori gyermekorvosi 
rendelőbe költözött át és új telefonszámot is kapott. 

Dr. Vajda Gábor az eddigi rendelőben folytatja tovább 
praxisát. 

A KÖLTÖZÉSSEL A KÉT KÖRZET RENDELÉSI IDEJE 
AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSULT:

1.SZ. KÖRZET
Háziorvos: Dr. Vajda Gábor

Cím: 8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.
Tel: +36/83 316-823

Hétfő: 8:00 – 11:30
kedd: 13:00 – 16:00
szerda: 8:00 – 11:30

csütörtök: 8:00 – 11:30
péntek: 8:00 – 11:30

2.SZ. KÖRZET
Háziorvos: Dr. Barta Rita

Cím: 8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.
Tel: +36 83/347-618; +36 83/347-619 (ÚJ 

TELFONSZÁM!)

Hétfő: 8:00 – 11:30
kedd: 8:00 – 11:30

szerda: 13:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 11:30

péntek: 8:00 – 11:30

Reméljük, hogy a rendelések térbeli különválása tágasabb, 
kényelmesebb ellátást biztosít mindannyiunk számára.

Jó egészséget kívánunk!

Településünkön az idei évben 
három alkalommal lesz zöldhulladék szállítás: 

 2021. 04.12. (hétfő)
 2021. 05. 29. (szombat)

 2021. 11. 15. (hétfő)
A falevelet levágott füvet csak biológiailag 
lebomló zsákba rakva maximum 25 kg/zsák 

súlyhatárig, az 1 méternél nem hosszabb ág- és 
fanyesedéket kötegelve ingyenesen elszállítja 
a közszolgáltató. Bármilyen forgalomban lévő 

lebomló zsák használható.

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.

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.
Az ág lerakása díj ellenében lehetséges, 1 tonna össztömegig (kisután-
futónyi mennyiség) 1.500 Ft-, 1 tonna feletti mennyiség esetén érdek-

lődjenek a megadott telefonszámon.

További önkormányzati híreink a 8-9. oldalon.
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Rendezvények, garantált programok 
Gyenesdiáson 2021-ben

Jóllehet a vírushelyzet nem könnyíti meg a 
rendezvényszervezők dolgát sem, a rendezvé-
nyek tervezése töretlen optimizmussal zajlik 
településünkön. A www.gyenesdias.info.hu 
turisztikai portálunkon már elérhető az idei 
rendezvénylista. Folyamatosan frissül, egy-
részt ahogy érkeznek a részletek, másrészt az 
aktuális helyzethez való igazodás miatt idén 
kiemelten igaz, hogy a szervezők fenntartják 
a programváltoztatás jogát. Időközben 
készül a nyomtatott rendezvényajánlónk is, 
ami hamarosan elérhető lesz a Tourinform 
irodában. 

Új, illetve megújuló rendezvényekről már 
olvashattunk a József Attila Művelődési 
Ház cikkeiben (Art Udvar, Diási Históriás 
Napok, Traccsparti), de az újdonságok 
között meg kell említeni a Bakonyerdő 
programjait is: lesznek tematikus családi 
napok (pl. Méhes-Mézes Nap, Csodaszar-
vas családi nap), vezetett túrák (Fülemülék 
éjszakája, Csillag-les túra), de említhetjük a 
szarvasbőgést vagy dám-barcogást hallgató 
vezetett programjukat is.

Gyenesdiás állandó, garantált programkí-
nálatában is lesznek változások.

A már jól ismert, különleges élményt és 
izgalmas kalandot ígérő programok mellett 
(úgymint korongozás a Kerámiaházban, kecs-
kefejés Livi Állatfarmján, lövészet a Sportlő-
téren, ékszerkészítés a Kézműveskuckóban, 
Kovácsműhely vagy épp az antikkályha gyűj-
temény látogatása, esti zenés programok, bor-
kóstolók stb.) idén is lesznek újdonságok, 
tovább színesítve a település programkíná-
latát:

Az újonnan megnyíló Diási vízimalomban a 
Festetics Fűszerkert és Herbárium gyógynö-
vényteázóval, workshopokkal és előadásokkal 
várja a vendégeket gyönyörű környezetben. A 
Kajaksziget fiatal csapatának újdonsága, 
hogy szerdánként és szombatonként Nap-
indító evezésre invitálják az érdeklődőket. 
Ne feledkezzünk meg a Bakonyerdő Zrt. 
újdonságairól sem, amelyeket a Természet 
Háza Látogatóközpontban (VR szoba), a Fes-
tetics Imre Állatparkban és az új Vadasparkban 
valósítanak meg, és amelyek számos izgalmas 
élménnyel várnak kicsiket, nagyokat Gyenes-
diáson. 

Bővebben a rendezvényekről, a garantált 
programokról és az újdonságokról Gyenes-
diás turisztikai portálján (gyenesdias.info.hu) 
tájékozódhatnak, de érdemes a facebook.com/
Gyenesdiás oldalunkat is követni

Kisfaludy pályázók figyelmébe!

Bizonyára többen a végéhez közelednek a 
„Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek 
fejlesztése” pályázat keretében megvalósított 
fejlesztéseknek, vagy már végeztek is a munkák-
kal (a projektek fizikai befejezésének határideje: 
2021. március 31.), és mielőbb benyújtanák a 
záróbeszámolót (pénzügyi elszámolást és szak-
mai beszámolót). 

Erre ugyan még nincs lehetőség, de minden-
képp érdemes előkészülni rá, átnézni, hogy:

- minden szükséges dokumentum rendelke-
zésre áll-e (ajánlatok, megrendelők, záradékolt 
számlák, kifizetési bizonylatok), 

- formai és tartalmi követelményeknek meg-
felelnek-e,

- a beszkennelt dokumentumok előírás szerint 
lettek-e elnevezve,

- fotók az előtte és utána állapotról rendelke-
zésre állnak-e.

Ide vonatkozó tájékoztató anyagok a 
kisfaludyprogram.hu oldalon érhetők el.

Ha úgy érzi, hogy mindezekhez szüksége van 
segítségre, forduljon hozzánk, és szívesen aján-
lunk a témában jártas szakembereket.

Természetesen kérdés esetén mi is szívesen 
állunk a lehetőségeinkhez mérten rendelke-
zésre, de erre a felelősségteljes feladatra pénz-
ügyi szakemberek segítségének igénybevételét 
javasoljuk.

SZJA 1 %
Adóbevallása készítésekor, kérjük, gondoljon 

egyesületünkre! A Gyenesdiási Turisztikai Egye-
sület adószáma: 18966527-1-20

Személyes ügyfélszolgálatunk a jelenleg 
érvényben lévő korlátozások miatt szünetel, de 
telefonon (83/511-790, 70/396-7986, 30/434-
8569) és e-mailben is (gyenesdias@tourinform.
hu) változatlanul elérhetőek vagyunk, bármilyen 
kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

A Tourinform Gyenesdiás csapata

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

2021. évi programelmaradások a 
koronavírus harmadik hulláma miatt

Magyarországon 2021. február 22-én a veszély-
helyzetet a Kormányzat 90 nappal meghosszab-
bította, az ezzel kapcsolatos részleteket bővebben 
a Magyar Közlöny ismerteti. 

2021. március 8-án pedig hatályba léptek 
a fokozódó járványhelyzet miatt meghozott 
újabb védelmi intézkedések Magyarországon. 

A 104/2021. (III.5) számú kormányrendelet 
szabályait az idevonatkozó rendelkezések, 
amelyek a természetjárást érintik és egyelőre 
2021. március 22-ig tartanak. Mindezek teljes 
összhangban vannak a Magyar Természetjáró 
Szövetség tájékoztatásával, hiszen annak tag-
szervezeteként fontosnak tartjuk és érezzük a 
lakosság hiteles tájékoztatását és a környéken, 
a Keszthelyi-hegységben túrázók körének tájé-
koztatását.

Kiindulási pont, hogy a fenti járványhelyzet 
miatt érvényben lévő korlátozások továbbra 
sem teszik lehetővé a személyes összejövetelek 
szervezését, találkozókat, megszokott progra-
mokat. De FONTOS, hogy a kül- és belterületi 
zöldterületek - erdők, parkok, arborétumok 
– szabadon látogathatók. Túrázni továbbra 
is csak egyedül, vagy a közös háztartásban 
élőkkel együtt szabad.  A maszk viselése ez idő 
alatt nem kötelező. A szálláshelyek kizárólag 
üzleti vagy oktatási célból fogadhatnak vendéget, 
turistákat továbbra sem.

Változatlanul érvényben vannak a másfél méte-
res távolságtartás és a kijárási korlátozás szabá-
lyai. Csoportos túrák, tehát a rendszeresen vagy 
alkalmilag találkozó, ismerős vagy ismeretlen 
túrázók közös kirándulása és a természetjáró 
tagszervezetek zárt és nyílt programszervezése 
továbbra is tilos! 

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület szerve-
zésében bonyolódó LEPKE Teljesítménytúra, 
így sajnos 2021 tavaszán sem kerül megren-
dezésre. A Víz Napján szokásos Balcsi-parti 
Gyenesdiáson a Balaton-parton, együtt a Balaton 
megkoszorúzásával szintén elmarad!

A Rügyfakadás-tavaszünnep, melynek terve-
zett időpontja 2021. 04. 17-18. volt, a kialakult 
egészségügyi helyzetre való tekintettel, idén 
szintén lemondásra kerül!

Programjaink várhatóan a következő hetek-
ben, május végéig szünetelni fognak! Azonban 
befejeztük a Keszthelyi-hegység újratáblázását, a 
megváltozott turistautak korrekcióit, újrafestéseit. 
Mindenkinek jó túrázást kívánunk egyénileg, 
vagy családilag a szépen megújult hegységben.

Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat, 
hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció keretében 
egyesületünk székhelyén, rezisztens szőlő-
fajták már elérhetők; december közepétől, 
illetve az első fagyok beálltával pedig elkezdő-
dött a „Madárkarácsony” akció is! A kismada-
rak etetéséhez szükséges szotyola kis zacskós 
kiszerelésben átvehető az egyesület székhelyén: 
Gödörházy A u. 60., valamint a Polgármesteri 
Hivatalban.

Köszönjük megértésüket, minden természetba-
rátnak jó egészséget kívánunk. 

Vigyázzanak egymásra! 
Természetbarát hitvallással:
 Vezetőség

MAGYAR VÁNDOR 
KLUB

Még mindig… 
Még mindig várunk, hogy visszatérjenek 

a normális hétköznapok. Mert ezek nem 
azok, ebben biztos vagyok. Ha már az oltás-
sal védettebbek leszünk, majd akkor lehet 
beszélni arról, hogy mit tervezzünk az év 
hátralévő részére. De addig…? Vegyük elő 
a kirándulásainkon készült régi képeket, 
éljük át újra azt az élményt, melyet közös 
útjaink jelentettek. Hiszen célunk minden 
egyes út során azonos volt: felkeresni 
Hazánk épített és természeti örökségeit! 

Nos, én is elővettem a régi fotókat. És 
eszembe jutott az, hogy amikor egész napos 
kirándulásunkról tértünk hazafelé, a buszban 
összefoglaltam mindazt, amit aznap láttunk és 
átéltünk. Az emlékek, a látnivalók kevered-
tek, de ezzel a helyükre is kerültek. Ez csak 
egy nap volt, de milyen sok élményben volt 
részünk az elmúlt hét évben! 

A képeket nézve pedig arra gondoltam, 

miért ne játszhatnánk? Ki is választottam 
három képet, rájuk pillantva máris kínál-
ták magukat a kérdések: Hol jártunk?  Mi 
látható a képen? 

„Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?”  Ha 

igen, akkor tessék, lehet játszani! Több fordu-
lós lesz játékunk, lehet majd gyűjteni a pon-
tokat! Minden jó válasz képenként két pontot 
ér! Hogy mi lesz a nyeremény? Ez majd 
később kiderül! 

Azonban nem csak klubunk tagjai vehet-
nek részt a játékban, (nekik könnyebb, 
hiszen ott jártak!) hanem bárki, aki szí-
vesen játszana velünk. Tehát nincs más 
tennivaló, mint a képekre adott választ elkül-
deni elektronikus levélben a magyar.vandor.
jatek@gmail.com e-mail címre. Beküldési 
határidő: a Gyenesdiási Híradó megjelenését 
követő hónap elseje!  Várja a megfejtéseket:

 Csányi Zoltán
a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Március naptár szerinti tavasz kezdete, de az 
éjszakai fagyok még késleltetik a növények 
ébredését.

Ismét kikértem Volner Lajos tanácsát 
milyen munkákat végezzünk el a kiskertben.

Szőlőben végezzük el a szerves és műtrá-
gyázást, együtt dolgozzuk be a talajba, mert 
így jobban hasznosul. Metszést folyamato-
san végezzük el a szőlőben és a gyümölcsös-
ben is.

A gyümölcsfák pótlására most a legjobb az 
időjárás, telepítés előtt megfelelően készítsük 
elő a talajt és szerves trágyát is használjunk. 
A kerti munkák első fázisa a sarabolószerű 
kapálás, tegyük így az eperágyásnál is. A száraz 
leveleket, töveket szedjük le és pótoljuk is, 
öntözzük be, ha kell tápoldatozzuk.

Fűtött fóliában (akinek van) a vetések, 
paprika, káposzta félék és a fűszerek szépen 
fejlődnek. A paradicsom vetését ráérünk a 
hónap második felétől elvetni, mivel a paradi-
csomnak 6-8 hét kell a vetéstől a kiültetésig, 
ez függ a fajtától. A kora tavaszi növényeket, 
kapáljuk meg és tisztítsuk meg a száraz leve-
lektől, mint: sóska, spenót, áttelelő zöldsé-

gek, snidling, öntözzük is meg. Ha az ősszel 
dughagymát duggatunk, most már szép zöld-
hagyma mosolyog a kertünkben, fogyasszuk 
ezt a friss tavaszi vitaminforrást. Lassan a 
medvehagyma is szedhető lesz.   Új fajként 
ajánlom, most kell vetni a téli sarjadék hagy-
mát (tőkehagyma), szintén kora tavaszi friss 
zöldhagymaként ehetjük. A veteményezést is 
elkezdhetjük a kertben:- sárgarépa, petrezse-
lyem, pasztinák, sóska, cukorborsó, retek, de 
a fokhagyma gerezdeket és a vöröshagyma 
dughagymáit is elrakhatjuk.

Virágládában vessünk levélpetrezselymet 
és levélzellert, védett meleg helyre tegyük, 
hogy kiültethető palántánk legyen. Később 
akár a kertbe vagy nagyobb cserépbe kilehet 
ültetni, hogy legyen mindig friss zöldségünk. 

Volner család fűtött fóliájában már szépek a 
palánták 4-6 levelesek, ismét lesz „ Egy ház, 
palántázz” akció.

Remélem sokan komposztálunk, most érde-
mes a földet kiszedni, és a kertünkbe beledol-
gozni és a cserepes virágokhoz használni. 

Cuppon Ferenc tanácsait is leírtam:
 Tisztáztuk, hogy a szerves trágyát ajánlatos 

ősszel alkalmazni, míg a könnyen felszívódó 
műtrágyát tavasszal.

Gyepünkön  a fű ha 5cm-nél magasabb 

akkor fűnyírózzuk le, utána gyepszellőztessük 
(késes kézi vagy késes gépi  szellőztetővel). 
Műtrágyázást március vége és április közepe 
között kezdjük, ajánlatos a lassú hatású 
műtrágyát használni. 

Rózsák, virágzó cserjék sérült szárazágait 
távolítsuk el, idősebb bokroknál, alkalmaz-
zunk ifjító metszést. Tápanyag utánpótlás 
(szerves trágya ősszel) műtrágyát tavasszal 
dolgozzuk a talajba.

Növényvédelmet kezdjük a lemosó perme-
tezéssel (Réz +kén)

Örökzöldeknél (Bangitafélék, Babér megy 
stb.) alkalmazzuk az alakító metszést, táp-
anyag pótlást most tavasszal kell Nitrogén 
műtrágyával.

Kertünk gyakori örökzöldje a tujafélék, ezek 
száraz ágait vágjuk le, a növények belsejéből 
a száraz leveleket rázzuk le és gyűjtsük össze.  
Ezzel a munkafolyamattal a gombás fertőzé-
seket jelentősen csökkentjük, itt is alkalmaz-
zuk a lemosó permetezést (réz +kén)

Gyümölcsfák közül az őszi és a kajsziba-
rackfák metszését a piros bimbós állapotig 
végezzük el.

Viszont a lemosó permetezést a metszés 
előtt kell elvégezni. Kajszinál fiatal korban 
korona alakító metszést végzünk később már 
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GÉM-TÉR 
TÁRSASJÁTÉKTÁBOR

 INFORMÁCIÓK 

Gém-Tér társasjátéktábor – Gyenesdiás, 
Természet Háza Látogatóközpont

A sikeres tavalyi táborok után ebben az 
évben is megrendezzük a társasjátéktábort két 
turnusban!

Szeretettel várjuk a gyerekeket!
Korosztály: 
1-4. évfolyam 2021.06.21-25.
5-10. évfolyam 2021.06.28-07.02.
A tábor célja:
A szabadidő hasznos eltöltése offline, tartal-

mas programokkal, amelyek hozzájárulnak 
a gyerekek személyiségének egészséges fej-
lődéséhez. Megismertetjük a táborozókkal a 
társasjátékozás közösségi élményét, illetve 
bevezetjük a gyerekeket a modern társasjáté-
kok világába.

Amivel várjuk a gyerekeket: 
Több mint 100 társasjátékkal, alapos szak-

mai háttérrel, befogadó és elfogadó légkörrel, 
biztonságos környezettel.

Szervező: 
Varázshangok az Egészségért Egyesület és 

az Élményiskola Egyesület (GémProgram)
E-mail: balazs.varazshangokegyesulet@

gmail.com
Telefon: 06 30 347 6036
Helyszín: 
Természet Háza Látogatóközpont
Étkezés:
Az étkezésről a Faludi Étterem gondosko-

dik, minden nap átsétálunk ebédelni.
Tízórait és uzsonnát hozzanak magukkal a 

gyerekek.
Táborvezetők:
Kőhalmi Balázs közösségfejlesztő, Varázs-

hangok Családi Játszóház vezető
Schlakker Eszter GémKapocs társasjátékklub-

vezető, alternatív pedagógus, 
társasjáték-pedagógiai szak-
ember

Napi program
7.30-8.30 érkezés
8.30-12.00 társasjátékos 

foglalkozások, tízórai 
11.30-12.30 szabadtéri 

játékok
12.30 ebéd
13.00-16.00 társasjátékos 

foglalkozás 
16.00 programzárás
16.00-16.30 távozás 

Részvételi díj: 31.000 Ft/ 
5 nap

A részvételi díj tartalmazza 
az ebéd díját,
a társasjátékok, valamint az egyéb progra-

mok eszközeinek használati díját, 
a Természet Háza Látogatóközpont napi 

díját, 
minden egyéb szervezett program költségét.
A nem megfelelő magatartásból (a tábor-

vezetők által meghatározott - a tábor időtar-
tamára szóló - házirend be nem tartásából) 
eredő károkozások kártérítési díjait nem tar-
talmazza.

Kedvezmények:
Testvéreknél 10 % kedvezmény személyen-

ként minden testvér díjából.

Jelentkezés:
Kérjük, az alábbi űrlapon jelentkezzenek!
https://forms.gle/zihpJszWuxx11eG2A

A részvételi díj befizetése a tábor első 
napján, érkezéskor esedékes. 

A járványügyi helyzet miatt nem kérjük a 
szülőktől a tábor díjának előre történő kifize-

tését sem előlegben, 
sem teljes összegben. 
Bízunk benne, hogy 
aki jelentkezik hoz-
zánk, el is tud jönni a 
táborba.

A táborban való 
részvétel feltétele: 

a tábor díjának 
kiegyenlítése a hely-
színen, 

a megállapodás, az 
egészségügyi szülői 
nyilatkozat és az 
adatvédelmi nyilat-
kozat megismerése 
és kitöltése.

A maximális létszám turnusonként 20 fő. 

A tábor vezetői fenntartják a jogot maguk-
nak, hogy az aktuális egészségügyi helyzetnek 
megfelelően döntsenek a tábor megszervezé-
séről és megtartásáról.

További információk:
http://tarsasjatektabor.gemprogram.hu/
Kérdéseitekkel bátran keressetek: Kőhalmi 

Balázs 0630/347 6036

Van 10 + 1 jó érvünk, hogy miért válasszátok 
a társasjáték táborunkat

Több, mint 100 társasjátékkal készülünk! 
Ha a gyermeked szeret játszani, szereti a tár-
sasjátékokat, vagy szeretnéd, ha megismerné 
a társasjátékok világát, akkor itt a helyetek 
nálunk! A gyermekednek itt minderre lehető-
sége lesz - kortárs csoportokban! 

Fantasztikus, természetközeli helyszínen 
tartjuk a tábort! 

A táborban nem csak programok, játékok, 
feladatok várják a gyerekeket, hanem igazi 
közösségformálást valósítunk meg: élmé-
nyekkel teli, változatos napokat garantálunk.

Korosztály és érdeklődés szerinti bontás-
ban is foglalkozunk a gyerekekkel. Ha a 
társasjátékokkal még csak most ismerkedik, 
vagy akár már a gamer játékok iránt érdeklő-
dik, nálunk lesz a legjobb helyen!

A táborban támogatjuk, segítjük, bíztatjuk 
a gyerekeket a kiválasztott játékok elsajá-
tításában. 

A táborban fontosnak tartjuk, hogy a 
játékszabályokon keresztül a gyerekek 
megtapasztalják az egyéni és a csoportos fele-
lősségvállalást. 

Társasjátékozás közben számtalanszor 
kerülnek a gyerekek olyan döntési helyzetbe, 
amikor sok szempont szerint kell megfelelő, 
szabad döntést hozni – és vállalni annak 

csak indokolt esetben kell. Az őszi barackot 
minden évben metszeni kell.

Meggynél a virágzás elején és a fő virág-
záskor a monília gombabetegség elleni 
szerekkel permetezzünk, ezzel nem csak a 
termést védjük, hanem a fát mentjük meg.

Összegezve nagyon fontos a metszés, táp-

anyagpótlás és a növényvédelem, ha ezeket 
megtanuljuk, és elvégezzük, az eredményben 
gyönyörködhetünk a kertünkben. 

Kertészkedjünk együtt, magunk és mások 
gyönyörűségére, hiszen egy szép kert látvá-
nya megnyugtat, legyen az virágos,- konyha-
kert vagy fűszerkert. 

Szakemberek szívesen adnak tanácsot, élje-
nek vele, Lajos, Ferenc nagyon köszönöm a 
tanácsaitokat.

Maradjunk egészségesek, mindenkinek jó 
kertészkedést kívánok.

(kertdoki01@gmail.com) 
Körtvélyesi Ibolya 

VARÁZSHANGOK AZ EGÉSZ-
SÉGÉRT EGYESÜLET HÍREI

Régóta nem jelentkeztünk információkkal. 
Ennek nyilvánvaló oka az, ami más szolgál-
tatók, közösségfejlesztők és civil szervezetek 
tevékenységét is befolyásolja immár egy éve. 
Ez az időszak nekünk nem csak a műkö-
désünk fenntartásának mikéntjéről szól, 
hanem arról a mély meggyőződésünkről 
is, hogy nem lehet, hogy ennek most itt 
vége legyen. Nem dobhatjuk be a törölkö-
zőt hosszú évek, több száz program és több 
ezer összenevetés után. Mert mi mindig 
ebből táplálkoztunk. Az emberi kapcsola-
tok fordulatos, de gyönyörűséges pillana-
taiból. Nehéz pillanatok mindig adódnak egy 
civil szervezet életében, de mi akkor is teljes 
szívünkkel végeztük a munkánkat - talán ezért 
is kedvelnek bennünket. Vagy azért, mert hite-

lesen képviseljük azt, amit a közösségért, a 
családokért teszünk. Szinte egy éve - a vigaszt 
adó nyár kivételével-, hogy nem találkozunk 
rendezvényeken, nem társasozunk együtt ját-
szóházakban, nem ülünk a kisgyermekek körül 
lesve játékukat. Vagy nem forralt boroztunk 
és sült gesztenyéztünk együtt decemberben, 
nem élveztük a napsütést, az első tavaszi prog-
ramot a Nagymezőn rügyfakadáskor. És nem 
is énekelhetünk és játszhatunk veletek a heti 
rendszerességű zenebölcsikben. Nem zenélhe-
tünk együtt, nem ünnepelhetünk együtt, nem 
örülhetünk együtt közösségben, csoportokban. 
Ez azért egy kicsit sok még így leírva is, nem 
hogy átélve. 

Az elmúlt időszak mély önismereti mun-
kával, tanulással, az egyesület tagjainak 
lelki támogatásával és rengeteg számító-
gép előtti ötleteléssel telt. Mert nem dobjuk 
be a törölközőt. Nem fogja elvenni tőlünk a 

járvány hosszú évek munkáját, a terveinket, 
álmainkat. Mert nem az számít, hogy padlóra 
kerülsz, hanem az, hogy fel is állsz onnan. 
Hisszük, hogy a sűrű rengeteg másik oldalán 
valami jobb vár ránk. Azt gondolom, a leg-
rosszabb pillanatok is tanulságosak, minden 
eseménynek üzenete van. A türelmet azért 
nekem még gyakorolnom kell…

Szerencsére nekünk megadatik, hogy jó 
emberek, támogató önkormányzat és kul-
turális vezetés, vagyis segítő szándék veszi 
körül az egyesületünket. Annak érdekében, 
hogy még jobban végezzük munkánkat, az 
elmúlt időszakban különböző képzéseken 
bővítettük tudásunkat és rengeteget tanultunk. 
Tervezünk és újratervezünk folyamatosan, 
mert ha nehezített terepen is, de mindenkép-
pen eljutunk a célunkig: hogy egymás sze-
mébe nézve újra összenevethessünk végre.

Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök

A test és lélek védelméről
Mentálhigiénés szakemberként azt tapasz-

talom, óriási szükség van most a lelki támo-
gatásra, de erre jut most a legkevesebb idő, 
lehetőség és pénz sok esetben. Szeretteink, 
ismerőseink hunyták le szemüket örökre, csa-
ládtagokat választ el és választ szét a járvány 
okozta tartósan fennálló állapot egymástól. A 
rendelkezések, a kijárási korlátozás, a vára-
kozás a járvány lecsendesülésére, a digitá-
lis oktatás, a bizonytalanság a közeli jövőt 
illetően, az elvesztett munkahelyek, a bezárt 
és megszűnő szolgáltatások, és sok esetben 
a magány miatt többen érezhetik azt, egy-
szerűen kihúzták a talajt a lábuk alól. Ha 
nincs miből feltölteni a saját készletünket, 
akadozni fog a saját működésünk és mások-
nak se tudunk segíteni. Energiaforrásaink 
végsőkig való lecsapolása vagy a tartósan 
alacsony energiaszint mentális és fizikai 
kimerültséghez, legyengült immunrend-
szerhez, betegségekhez vezethet. Ezért kell 
nagy gondot fordítanunk energiatankunk 
feltöltésére és szinten tartására. 

Mindenki saját maga tudja, mi okoz 
neki örömet, mitől töltődik fel igazán. 
Villámrelaxációra, „tűzoltásra” igyekszünk 
is megoldást találni többé-kevésbé: egy jó 
könyv, egy forró fürdő, zenehallgatás, ker-
tészkedés, kirándulás; alkalmanként masz-
százs, jóga, edzés: ezek mind segítenek is. 

Az első lépés az, hogy felismerjük, „töltőre” 
kell tennünk magunkat. A hosszan tartó feltöl-
tött állapot elérése érdekében azonban szükség 

lehet gondolkodásmódunk megváltoztatására 
is. Fel kell ismerni, hogy csak mi tehetünk 
azért, hogy jobb legyen nekünk. És úgy, 
hogy mindezt nem önző módon tesszük, máso-
kon átgázolva. Szabó Magda szavaival: „Úgy 
kell élni, hogy míg a világban forgolódunk, 
ne súroljuk le más emberről a bőrt.”

A második lépés a felismerést követően az 
elhatározás, hogy tenni is akarunk jól-létün-
kért, hiszen felelősek vagyunk elsősorban 
magunkért, majd közvetlen környeze-
tünkért is. Ilyenkor kutakodunk az interne-
ten, kérdezősködünk, felmérjük a kínálatot, 
milyen lehetőségeink adódhatnak önmagunk 
mentális egészségének védelmére. A harma-
dik lépés pedig maga a cselekedet, a tett: 
a kiválasztott, számunkra megfelelő egész-
ségvédő programon való részvétel. 

Ha igazán figyelünk magunkra, tudjuk, 
mikor jelez a szervezetünk, hogy energiaszin-
tünk vészesen csökken. De nem az a cél, hogy 
a tünetektől megszabaduljunk azonnal (men-
tális eredetű tünetek esetében pl. gyógyszeres 
kezelések fejfájás, gyomorfájdalom, ízületi 
fájdalmak, gerincproblémák, alvási nehéz-
ségek esetén), hanem, hogy megkérdezzük 
magunktól, miért is vannak tüneteink? 

Ha felismerjük és beismerjük elakadásain-
kat fizikai-mentális-szellemi szinten, akkor 
irányítottan és tudatosabban tudjuk elősegí-
teni a pozitív irányú változást.

Meg kell próbálnunk lazítani az elme foly-
tonos pörgésén, a sztereotípiákon, a képzelt 
elvárásainkon, a múlt történésein, a jövőké-
pünkön. Tudnunk kell elengedni – de ez ter-

mészetesen nem működik gombnyomásra. 
Segíthet, hogy éljünk a jelenben, éljük meg 
a mai napot annak minden szépségével és 
nehézségével. Határozzuk meg utunk cél-
jait, higgyünk magunkban, hogy döntéseink, 
élethelyzeteink úton tartanak. Néha bizony 
göröngyös, girbe-gurba, hajtűkanyaros, szla-
lomozós ez az út: ritka az egyenes szakasz. 
De ha nem száguldunk az utunkon, hanem 
beosztjuk „energiaüzemanyagunkat”, akkor 
még élvezhetjük is az utazást és van időnk 
nézelődni is. Láthatjuk, mennyien kísérnek, 
támogatnak utunk során; mit nyújt az élet 
körforgása, vagy hogy milyen gyönyörű és 
gazdag a táj, amin éppen áthaladunk.

Törekedjünk a mértékletességre, a végletek 
elkerülésére, az énidő meglétére, az egyen-
súly fenntartására. Engedjük el azt, amiről 
érezzük, hogy nem esik jól nekünk, amire 
nincs már szükségünk: egyúttal helyet adva 
így az újnak, a teremtő energiának. Ha élet-
erőnket kevésnek tartjuk ahhoz, hogy egyedül 
kezdjünk neki ennek a folyamatnak, keres-
sünk fel szakembert. Tájékozódjunk, lakóhe-
lyünkhöz közel milyen lehetőségeink vannak, 
ne sajnáljuk az időt és a pénzt magunk meg-
erősítésére: egy jó szakember tervezett folya-
matban, célzottan és hatékonyan tud segíteni.

Óvjuk és vigyázzuk egészségünket, „jól-
létünket”, mert más nem teszi meg helyettünk.

 
Kőhalmi Ágnes

zeneterapeuta, coach, mentálhigiénés szakember
Spirit Bird soundmassage & life coaching

Tel.: 0630/339-1959

mailto:balazs.varazshangokegyesulet@gmail.com
mailto:balazs.varazshangokegyesulet@gmail.com
http://tarsasjatektabor.gemprogram.hu/
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

A művelődési ház kialakítási munkái 
a Coop Bolt tetőterének beépítésével 
elkezdődtek. Az építkezés miatt kisebb terü-
letlezárásokra kerül sor. A bolt azonban ez 
idő alatt is zavartalanul üzemel majd.

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

REKLÁMTÁBLA

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki közterü-
letre reklám-, illetve hirdetőtáblát helye-
zett ki, legkésőbb 2021. március 31.-ig 
kérje meg a közterület foglalási engedélyt 
az Önkormányzat Műszaki osztályán (Köz-
ségháza, földszint). 83/516-000, 83/516-001 

Aki az engedélyt nem kéri meg, annak a 
kihelyezett reklám-, vagy hirdetőtábláját az 
Önkormányzat leszereli és elszállítja, mely-
nek költsége a hirdetőtábla tulajdonosát 
terheli! A leszerelt reklám-, vagy hirdető-
táblákat a költségek megfizetése és a köz-
terület foglalási engedély megkérése után 
a tulajdonos visszakapja.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete tájékoztatja a tisztelt 
lakosságot, hogy az idei évben három alka-
lommal kerül elszállításra a zöldhulladék 
településünkről.

A zöldhulladék szállítás időpontjai: 
2021.04.12., 2021.05.29., 2021.11.15.

Tűzgyújtási tilalom ideiglenes feloldása

Tájékoztatjuk a gyenesdiási ingatlan-
tulajdonosokat, hogy 2021. március 12. 
napjától 2021. március 31. napjáig a bel-
területi égetési tilalom feloldásra került.

Az égetés szabályai:
A település területén az avar és kerti hul-

ladék égetése vasárnap és ünnepnap kivé-
telével engedélyezett. 

Az égetést 8.00 – 18.00 óra közötti idő-
szakban lehet elvégezni. 

Égetni csak száraz kerti hulladékot 
lehet. A füstképződés csökkentése érde-
kében az avart és a kerti hulladékot elő-
zetesen szikkasztani, szárítani kell, és az 
eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban 
történhet. 

Avar és kerti hulladék égetését úgy kell 
végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, 
ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés 
hatása ne álljon fenn, az tűz- és robba-
násveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy 
szabad, hogy a keletkező hő és füst a kör-
nyékében levő zöld növényeket, fát, bokrot 
ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó 
füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat 
felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az 
égetést azonnal be kell fejezni. 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése 
párás, tartósan ködös, esős időben, füst-
köd-riadó és erős szél esetén.

Tilos égetni kulturális létesítmények 100 
méteres körzetében az intézmény működé-
sének ideje és kulturális rendezvények idő-
tartama alatt, valamint az egyházi és vallási 
rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körze-
tében az egyházi szertartások ideje alatt. 

Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőké-
pes személy végezheti. 

Az avar és kerti hulladék meggyújtásához 
nem használható olaj, benzin, vagy más 
vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék 
nem tartalmazhat kommunális, ipari ere-
detű vagy veszélyes hulladékot, műanya-
got, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek 
maradékait. 

Az avar és kerti hulladék közterületen 
történő elégetése tilos. 

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról az égetést végző köteles gon-
doskodni. Az égetés helyszínén olyan esz-
közöket és felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megaka-
dályozható, a tűz eloltható, így különösen 
kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l 
vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűz-
oltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy 
egyéb kézi szerszámot. 

Az égetés befejezésével a tüzet el kell 
oltani és a parázslást – vízzel, földtakarás-
sal, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 
A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszíné-
nek elhagyása előtt meg kell győződni. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy április 
12-én kerül sor először a zöldhulla-
dék szállítására, így az égetési tilalom 
feloldása csak március 31. napjáig szól. 
Ezt követően ismét életbe lép a helyi tűz-
gyújtási tilalom.

* * *
Adózóink figyelmébe!

A helyi adók fizetési határideje 2021. 
évben is március 15. és szeptember 15.

Magánszemély adózóink részére mindkét 
fél évi befizetéshez szükséges csekk az I. 
félévi adószámla kivonattal együtt kerül 
postázásra.

Vállalkozók, vállalkozások egyenlegüket 
az önkormányzati hivatali portálon keresz-
tül tekinthetik meg, mely az alábbi linken 
érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu 

A vállalkozók részére adószámla kivona-
tot az ügyfélkapura nem küldünk, az épít-
ményadó, telekadó és iparűzési adófizetési 
kötelezettségüket szintén a fenti linken 
tudják lekérdezni. 

A következő iparűzési adó fizetési határ-
idő: 2021.05.31. 

Ismételten felhívjuk adózóinkat, hogy 
2021. évtől változik a gépjárművek adóz-
tatása!!!!

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval 
kapcsolatos adóhatósági feladatokat az 
állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A gépjárműadó fizetési kötelezettségről 
a határozatot és a csekket 2021. évben 
már a NAV küldi !

 A mentességet, a szüneteltetést és az adó-
kedvezményt is a NAV-nak kell bejelenteni, 
akár elektronikusan, az Online Nyomtatvány-
kitöltő Alkalmazás segítségével.

Akiknek az elmúlt években keletkezett 
gépjárműadó hátralékuk - 2021. január 1-jét 
megelőző időszakban - továbbra is az illeté-
kes Önkormányzati Adóhatóságnak fizetik 
meg tartozásukat.

Az adóhatóság közleménye szerint az év 
elején minden érintett határozatot kap a 
fizetendő adóról, az aktuális fizetési határ-
időkről és az új gépjárműadó-bevételi 
számláról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy akik továbbra 
is csoportos beszedés útján szeretnék 
kiegyenlíteni a gépjárműadót, a NAV által 
közölt számlaszámra nyújtsanak be újabb 
felhatalmazást a számlavezető bankjuk-
nál!!! 

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az épít-
mény és telekadóztatás önbevallás alapján 
történik, ezért az ingatlannal kapcsolatos 

változásokat (adás-vétel, öröklés, ajándé-
kozás, telekalakítás, telekmegosztás illetve 
meglévő ingatlan bővítése vagy új ingatlan 
építése esetén a használatbavételről kapott 
hatóság bizonyítvány vagy végzés, benyúj-
tása stb) 15 napon belül a Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzat Adóhatóságá-
nál be kell jelenteni. Az adóváltozásokkal 
kapcsolatos nyomtatványok a gyenesdias.
hu/községháza/adóügyeknél megtalálható.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy 
amennyiben a lakóházban, lakásban élet-
vitelszerűen élők számában változás tör-
ténik, azt a Hivatal Adócsoportja felé 
- személyesen vagy írásban - bejelenteni 
szíveskedjenek. Az ingatlanban élők szá-
mában történt változást a bejelentést követő 
év január 1. napjától lehet figyelembe venni 
és az építményadó bevallásban átvezetni. 
Nyomtatvány a honlapon a Községháza/
Adóügyek/Építményadó/Nyilatkozat a Gye-
nesdiáson életvitelszerűen élők adatairól, 
számának változásáról.

WICHTIGE INFORMATIONEN 
UND DATEN IM MÄRZ

Die Kompostanlage ist dauerhaft 
geschlossen! Wir möchten Sie zum 
wiederholten Male darüber informieren, 
dass die Anlage überfüllt ist und der 
Betrieb endgültig eingestellt wurde! Bitte 
beachten Sie, dass die Entsorgung von 
Grünabfällen auf und neben dem Gelände 
der Kompostierungsanlage strengstens 
untersagt ist. Zuwiderhandlungen werden 
mit einer Geldstrafe belegt. Die Anlage 
wird mit einem Kamerasystem überwacht.

Äste, Zweige und Holzschnitt können 
auf dem Kompostplatz in Cserszegtomaj, 
Kárpát utca abgegeben werden (Mo–Fr 
8-16 Uhr). Gergely Horváth: 06 30 / 412-
5694. Größere Mengen Gartenabfälle bis 
zu einem Gesamtgewicht von 1 Tonne 
(kleiner Anhänger) können gegen 1.500 
HUF abgegeben werden. Bitte erkundigen 
Sie sich vorher bei Herrn Horváth unter der 
obigen Telefonnummer.

Störungsmeldung für öffentliche 
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der 
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie 
ihn bitte im Internet: https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes

Grün- und Gartenabfälle
In diesem Jahr werden die kompostierbaren 

Grün- und Gartenabfälle dreimal abgeholt. 
Die gebündelten Zweige bis max. 1 Meter 
sowie Blätter und Gras in biologisch 
abbaubaren Säcken bis max. 25 kg müssen 
rechtzeitig vor Ihrem Grundstück bereit 
liegen.

Termine (nur für Privathaushalte): 12. 
April 2021,  29. Mai 2021,  15. November 
2021

ACHTUNG: Unser öffentlicher 
Müllentsorger darf Blätter und geschnittenes 
Gras nur noch in biologisch abbaubaren 
Beuteln unentgeltlich abtransportieren. 
Jeder im Umlauf befindliche abbaubare 
Beutel kann verwendet werden. Die Firma 
transportiert keine Schüttgüter und lose 
Grünabfälle, die in einem nicht abbaubaren 
Beutel entsorgt werden!

Vorübergehende Aufhebung des 
Verbrennungsverbots

Wir möchten die Einwohner von Gyenes-
diás darüber informieren, dass das Verbot 
zum Verbrennen von Garten- und anderen 
Abfällen innerhalb Ihres Grundstücks 
vom 12. – 31. März 2021 vorübergehend 
aufgehoben wurde.

*  Das Verbrennen von Abfällen ist auf 
dem Gebiet der Siedlung außer an Sonn- 
und Feiertagen gestattet.

*  Das Verbrennen kann nur in der Zeit 
zwischen 08.00 und 18.00 Uhr erfolgen.

*  Es dürfen nur trockene Gartenabfälle 
verbrannt werden.

Bitte beachten Sie, dass die erste 
Abholung von Grünabfällen am 12. 
April erfolgt, so dass die Aufhebung des 
Verbrennungsverbots nur bis zum 31. März 
gilt. Danach tritt das örtliche Brandverbot 
wieder in Kraft.

Der Steuerberscheid und der Scheck 
zur Zahlung der Kfz-Steuer werden im 
Jahr 2021 von der staatlichen Steuer- und 
Zollbehörde (NAV) übermittelt!

Haus- und Grundstückssteuer beruhen 
auf einer Selbsterklärung. Daher müssen 
jegliche Änderungen in bezug auf die 
Immobilie (Verkauf, Kauf, Erbschaft, 
Schenkung, Landentwicklung, Landteilung, 
Erweiterung bestehender Immobilien oder 
Bau einer neuen Immobilie) innerhalb von 
15 Tagen gemeldet werden. Formulare 
für Steueränderungen finden Sie unter 
gyenesdias.hu/községháza/adóügyek

Ab dem 8. Februar 2021 sind die 
Gyenesdiáser Hausarztpraxen und 
Wartezimmer für Erwachsene getrennt.

Dr. Rita Barta ist in die ehemalige 
Kinderarztpraxis gezogen und erhielt eine 
neue Telefonnummer. Dr. Gábor Vajda 
behandelt seine Patienten weiterhin in den 
vorherigen Räumen.

Die Sprechzeiten haben sich wie folgt 
geändert:

Bereich I – Hausarzt: Dr. Vajda Gábor
Adresse: 8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.
Tel: +36/83 316-823
Montag: 08:00 – 11:30
Dienstag: 13:00 – 16:00
Mittwoch: 08:00 – 11:30
Donnerstag: 08:00 – 11:30
Freitag: 08:00 – 11:30

Bereich II – Hausärztin: Dr. Barta Rita
Adresse: 8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.
Tel: +36 83/347-618 + 36 83/347-619 

(Neue Telefonnummer!)

Montag: 08:00 – 11:30
Dienstag: 08:00 – 11.30
Mittwoch: 13.00 – 16.00
Donnerstag: 08:00 – 11:30
Freitag: 08:00 – 11:30

következményeit.  Erre sajnos a szervezett 
oktatási körülmények között nem sok lehető-
ség adódik, de nálunk igen!

Mi nem a sablon szerinti feladatmegoldást, 
hanem az önálló gondolkodást helyezzük elő-
térbe.

A játék öröme mel-
lett közel ötven terüle-
tet fejlesztünk válogatott 
játékainkkal. Csak ízelí-
tőül: társas kompetenciák, 
finommotorikus mozgások, 
mozgáskoordináció, nyelvi 
kreativitás, fogalomalkotás, 
kombinációs készség, hely-
zetfelismerés, önismeret, 
önbizalom, térlátás, reakció, 
dedukció, pontosság…Jól 
hangzik, ugye?

A gyermekek néhány 
játszma után megtanulják, 
hogy a tettüknek következ-
ménye van. Így fokozato-
san tanulnak meg nem csak 
sodródni az eseményekkel, 

hanem stratégiát is kialakítani. Az előre gon-
dolkodás képességének fejlesztésére nagy 
figyelmet fordítunk, mert az élet sok terü-
letén később nagy hasznát fogják venni.

Mi - foglalkozásvezetők - egész héten azon 
leszünk, hogy a játék közös élményforrás 
legyen minden korosztályú táborozónak. 

Garantáltan megvalósuló programok:
Társasjátékozás… 
Egész napos hátizsákos kalandtúra a 

keszthelyi-hegységben túravezetővel
Egy felejthetetlen délelőtti strandolás a 

gyenesdiási strandon
Festetics Imre Állatpark- tízórai az 

állatokkal 
A világ legjobb 

játékainak választott 
társasjátékok kipróbálása

Társasjáték tervezése
Mindennap új kihívások, 

meglepetések
A”kedvenc játékaim” 

játéklista elkészítése a tábor 
végére

Táborzáró oklevél 
kiállítása

Kőhalmi Balázs 
táborvezető

Varázshangok az 
Egészségért Egyesület

Tel.: 0630/347-6036

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://ohp-20.asp.lgov.hu
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A Kinizsi SK női labdarúgói is 
elkezdik a tavaszi idényt.

Jól halad a női csapat felkészülése a bajnoki 
idényre, erről az edző Deák Ádám a követ-
kezőket mesélte el a gárda közösségi oldalán.

- Elérkeztünk a felkészülésünk legnehezebb 
hetéhez. Szerdán erőnléti edzést tartunk, pén-
teken taktikai és játék elemeket gyakorolunk, 
fontos a játékosok terhelése. Nagyszerű lét-
számban készülünk, átlagban 14-18 fővel. 
Elmondhatom, a legjobb felkészülést tud-
hatjuk magunk mögött. A lányok edzés 
munkájával maximálisan elégedett vagyok. 
Szeretném összeállítani a Teskánd elleni 
bajnoki rajtra a legerősebb csapatot. 

Az első edzőmérkőzéseken Gyenesdiás - 
Kaposfüred 1:0, Balatonboglár-Gyenesdiás 

2:2 eredmények születtek, majd következetett 
Kéthely, ahol Kéthely-Gyenesdiás: 0:7! Itt a 
gólszerzők: Szeibert N.: 1, Vizi Sz.: 2, Széles 
K.: 2, Nagy-Fáró D.: 2 voltak. A kemény idő-
járási körülmények ellenére mindkét csapat 
állta a sarat!

Deák Ádám edző így értékelte a mérkőzé-
seket.

- Nagyon jól szolgálta az egymást követő két 
mérkőzés a felkészülésünket. Nagyon büszke 
vagyok játékosaimra. Hétről hétre ember-
felettit tesznek le az asztalra. Kaposfüred 
ellen bátran kezdtünk, több lehetőségünk is 
akadt és egy góllal jobbnak bizonyultunk. 
A Balatonboglár ellen ki-ki meccset játszot-
tunk, helyzetek itt is ott is adódtak, végül 
igazságos döntetlen született. Köszönjük 
a két csapatnak a részvételt, szimpatikus 
korrekt együttest ismertünk meg bennük. 
Örülök, hogy az edzésen gyakoroltakat 
viszont láttam a pályán, sőt a gólok is ilyen 
begyakorolt helyzetekből születtek. Nagy-

szerű sikerrel zártunk le egy nagyon nehéz 
hetet. Játékosaim megérdemlik a pihenést. 
Harmadikként egy nagyon fiatal Kéthellyel 
játszottunk, akik ügyesen mozogtak. Egyre 
több játék elemet látok vissza a gyakoroltak-
ból. Meggyőzően magabiztosan játszottunk, 
megérdemelt a győzelmünk. Le a kalappal 
mindkét csapat előtt, hiszen végig esőben 
játszva is remekül alkalmazkodtak a 
pályához és küzdöttek elejétől a végéig.

Sajnos nem lehetünk a helyszínen részesei 
a mérkőzéseknek, zárt kapuk mögött kerül-
nek megrendezésre azok. A bajnokság már-
cius 27-én Teskándon kezdődik és az MLSZ 
adatbankja szerint május 30-án Gyenesdiáson 
ér véget. Jelenleg 4. helyen állnak a hölgyek 
eggyel kevesebb mérkőzést játszottak - 6-ot 
-, mint az első két helyezett. Négy győzelem, 
két verség és 20-13-as gólarány szerepel a 
nevük mellett.
Sok sikert a bajnoksághoz az újabb éremhez!

Góth Imre Árpád

Zárt kapus labdarúgó 
bajnokság

Február közepén két idegenbeli mérkő-
zéssel elkezdődött a Zala megyei I. osztályú 
férfi bajnokságban szereplő csapatunk szá-
mára a pontgyűjtés. A téli időszakban Mátó 
János újra játékra jelentkezett, míg Horváth 
Márió és Németh Álmos egyaránt Ausztriába 
igazoltak. 

Elsőként egy elmaradt mérkőzést pótlására 
került sor Zalaszentgróton és 2-1 arányú hazai 
győzelem született. A tavaszi szezon az egyik 
éllovasnál a Tarr Andráshida SC-nél indult, 
szintén hazai 4-1-es sikerrel. Majd egy jobb 
sorozat következett: Gyenesdiás – Kiskanizsa 
3-1, Gyenesdiás – Csesztreg 3-2, Hévíz – 
Gyenesdiás 2-4.

Reméljük, megmarad ez a lendület a követ-
kező mérkőzéseken is:

20. forduló. Március 20. (szombat), 15.00: 
Gyenesdiás–Szepetnek.

21. forduló. Március 27. (szombat), szabad-
napos a Gyenesdiás.

22. forduló. Április 3. (szombat), 15.30: 
Gyenesdiás–Zalalövő.

23. forduló. Április 11. (vasárnap), 15.30: 
Csács-NSE–Gyenesdiás.

 24. forduló. Április 17. (szombat), 16.00: 
Gyenesdiás–Andráshida TE.
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Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319516 • www.oazis.hu

Nyitva: HSzo.: 818, vasárnap 915

OÁZIS
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Rezes Zoltán 

egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS 
KÖZPONTI FŰTÉS 
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697

Litográf-95 NYOMDA
Keszthely, Külső Zsidi út 11.

Tel.: 06 70 248 1347
www.litograf95.hu • E-mail: litograf95@gmail.com
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Naturaqua csendes 1,5 l víz  119 Ft/db (79 Ft/l) 
Szentkirályi vizek 1,5 l 129 Ft/db (86 Ft/l) 
Arany fácán sör 0,5 l 205 Ft/db (410 Ft/l)

SPORT Szelet nyereményjáték beváltóhely! 
51 g-os Sport szelet  169 Ft/db

Frissen fejt házi tej kapható!
Dabronci tojás - kiváló beltartalmi értékek, házi takarmányozás

Gyenesdiási Komáromy Pékség - kemencéből a polcra - 
naponta legalább háromszor friss

Nyitva: H-P 6.00-19.00, Szombat: 6.00-14.00, vasárnap: 6.00-12.00 
Üzletünkben a maszk viselése kötelező!

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066

H-P de.:9-12 du.:14-15 és 16-17 óra között! • email: pelsooptika@gmail.com

Az akció érvényes 2021.03.01-től 03.31-ig.

ÁTKÖLTÖZÜNK Gyenesdiásra!!

Tisztelt Vásárlóim! Tisztelt Vásárlóim! 

Várhatóan áprilisban vonyarci Várhatóan áprilisban vonyarci 
üzletünk a gyenesdiási óvoda üzletünk a gyenesdiási óvoda 

mellé költözik!mellé költözik!
ADDIG IS INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATTAL ADDIG IS INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATTAL 

VÁROM ÖNÖKET! VÁROM ÖNÖKET! 
(Bejelentkezés alapján)

Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

TEL.: +36/30 866-9830

•  Épületek hőtérképezése
•  Nyílászárók 

minőségének vizsgálata

HŐKAMERÁZÁS


