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“Húsvéti fészekrablás”
Gyenesdiás is csatlakozott az országos fészekrabláshoz

Intézményünk ezzel a kis játékkal szeretett volna közösségi élményt nyújtani 
az ünnephez. A Húsvéti Fészekrablás játékot Solymár szervezte meg először 
és tette országos mozgalommá. Gyenesdiás először csatlakozott a játékhoz, 
kicsik és nagyok örömére egyaránt. Szebbnél szebb fészkek készültek és 
várták a kicsiket sok-sok ajándékkal.

Húsvéti fészekrakónak bárki jelentkezhetett aki vállalta, hogy húsvét 
vasárnap egy húsvéti fészket épít kerítésére, vagy kapuja elé, strandra, játszó-
térre, amiben apró ajándékokat helyeztek el a fészekrablóknak. Húsvét hétvé-
géjére elkészült a térkép, amin az összes fészekrakó helyszín meg lett jelölve. 
Ezzel a térképpel aztán húsvét vasárnap a fészekrablók nekivághattak a sétának. 
Fészekrabló bárki lehetett, aki részt akart venni a játékban. A rablók a megtalált 
fészkekből kivehettek egy ajándékot, de cserébe be kellett tenniük egy köszönő 
ajándékot is.

Intézményünk (JAMK) több helyen is elhelyezett fészkeket, (Pásztorház 
előtt, strandokon, Nagymezőn).

Köszönjük szépen mindenkinek aki részt vett a játékunkban. Ígéretünk-
höz híven sorsoltunk a játékosok között. A nyeremény 3000 Ft. értékű 
könyvutalvány, melyet postán már  eljuttattuk  a nyerteseknek.

Hoffer Bianka, Koponicsné Györke Diana, Dr. Világos Eszter

Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek!

Gyenesdiási harmatcseppek
Megjelent a Gyenesdiási Antológia 

negyedik kötete

A Költészet Napjára tervezett bemutató 
az online térbe költözött, intézményünk a 
Facebook oldalán hat kis videóban mutatta 
be a szerzőket. A Gyenesdiáson élő verselők 
írásait Góth Imre Árpád a kötet szerkesz-
tője mutatta be. A szerzők valamennyien 
kapcsolódnak Gyenesdiáshoz, a szép Balaton-
parti településünkhöz, mivel itt születtek, vagy 
esetleg munkájuk révén ismerték meg az itt élő 

embereket és most rímekbe szedve mesélik 
el gondolataikat, tapasztalataikat. Szerzőink 
széles skálán mozognak, mind életkorban, 
mind érdeklődési területük szerint. A ver-
seikben feltárulkozó színes világ gazdag képi 
elemekkel mutatja be azt, hogy hogyan is véle-
kedtünk a világról és környezetünkről a máso-
dik évtized végén és milyen érzelmek járták 
át lelkünket. Hegyeink, utcáink, a Balaton és 
a Gyenesdiáson élő emberek adtak ihletet az 
elmúlt években verseikhez. Két esetben is 
van szerencsénk köszönteni antológiánkban 
apát és lányát, egy nagymamát és unokáját. 

A három hölgy első alkalommal mutatkozik be 
saját versekkel. Kívánjuk, hogy sok pozitív 
visszajelzést kapjanak és egy-egy szépívű 
pálya elindulásának lehessünk tanúi. Köl-
tőink gazdagítsák szép verseikkel a magyar 
irodalmat, és ahogy most is, a jövőben is meg-
ismerhessük gondolataikat. Reméljük, nagy 
érdeklődést fog kiváltani az újabb kötet és köl-
tőien szólva hajnali harmatcseppekként üdítő 
frissességet hoznak eme versek a szürke hét-
köznapokba. Kívánjuk, hogy mindenki találja 
meg a számára legszebb gondolatokat, hogy 
tovább szőhesse a gyenesdiási költők álmait.

Informationen für Unsere deutsch sprachigen Einwohner auf Seite 7.
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Optimistán várjuk a szezont
A vírushelyzet továbbra is kihívások elé állít 

mindannyiunkat, de – turisztikai szakembe-
rek véleményeire, különböző felmérésekre is 
támaszkodva – optimistán készülünk az idei 
turisztikai idényre. A kezdete ugyan kérdéses, 
de bízunk egy jó nyári szezonban és egy erős 
őszben. 

Irodánkban hamarosan elérhetőek lesz-
nek idei, megújult kiadványaink, mint a 
Rendezvény és garantált programajánló 2021., 
Hétpecsétes hétpróba leporellónk, újdonsá-
gaink, mint a Gyenesdiási Gasztrokalauz, 
továbbá a legkeresettebb gyalogtúránkhoz, a 
családi útvonalhoz készült – térképet is tar-
talmazó – foglalkoztató füzetünk. Keresik, és 
szívesen fogadják vendégeink a nyomtatott 
programajánlókat, térképes kiadványokat, 
amiket az okos eszközök terjedése, az online 
tartalmak sok esetben nem váltanak ki.

Nyomtatott anyagok mellett marketing 
kommunikációnkban továbbra is az online 
marketing kap kiemelt szerepet, mely elsősor-
ban turisztikai portálunkra (www.gyenesdias.
info.hu) épül, ill. közösségi média felületeink 
közül facebook oldalunk tölt be rendkívül 
fontos szerepet.

Szolgáltatásbővítés 
a Caravan Bike-nál

Eszközparkjuk és szolgáltatáskínálatuk a 
vendégek igényeihez igazodva évről évre 
bővül. A kerékpárkölcsönzőben széleskörű 
kerékpár választék és kiegészítőik mellett– 
mint gyerekülés, utánfutó – robogók, és 

2021-től már elektromos kerékpárok is meg-
találhatóak. Az idei évtől a kempingen belül 
új helyre költözik a kerékpáros centrum, így 
a Madách utcáról belépve egy modern kerék-
páros szaküzletbe várják a vendégeket, ahol 
alkatrészek és kerékpározáshoz szükséges 
kiegészítők is megvásárolhatóak. Szerviz-
szolgáltatásuk Gyenesdiáson hiánypótló, 
májustól bárki igénybe veheti, így jusson 
eszükbe a szolgáltatás, akár saját kerék-
párjuk szezonra való felkészítésekor. 
Egyedülálló újdonságuk továbbá a saját biz-
tosításuk, mely mint egy kerékpáros sárga 
angyal bárki számára elérhető szolgáltatás, 
így ha túra közben bármi meghibásodna a 
kerékpáron, a fiúk megmentik a helyzetet.

Átmeneti elterelés a Kéktúra 
gyenesdiási szakaszán

A Magyar Természetjáró Szövetség a 
Hunyadi u. helyett a Gödörházy-Szőlőhegyi 
utcákon vezeti a túrázókat, kikerülve ezzel a 
bányát, mely május végéig lezárásra került.

Forgatások 
Tavaly életre hívott GyenEScape kaland-

túránkkal a Green CheckINN pályázatán a 
legjobbaknak járó TV-s megjelenésre kaptunk 
lehetőséget, melynek forgatására április köze-
pén került sor. Örömünkre a Hazahúzó 
turisztikai magazin 2 adását is térségünk-
ben forgatták: az Aktívan Gyenesdiáson, a 
Nyugat-Balaton üdülőfalujában teljes egé-
szében településünkről szól, míg Kerékpár-
ral a Festeticsek nyomában című is érinti 
településünket több helyszínnel is. Adásba 
kerülés dátumáról Facebook oldalunkon 
fogunk hírt adni: facebook.com/Gyenesdias

Digitális 
okmányolvasó?

Többen kérdezték az 
elmúlt időszakban, hogy 
mit tudunk az elvileg ápri-
lis 1-től kötelező digitális 
okmányolvasó beszerzésé-
ről, használatáról.

Ahogy arról már hírt 
adtunk, a 8 szobánál kisebb 
magánszálláshelyek, akik 

a vendegem.hu alkalmazást használják köte-
lező NTAK adatszolgáltatás céljából, nem 
lesz más dolguk, mint okostelefonjukra letöl-
teni a Vendégem alkalmazást. Az alkalmazás 
kiegészül okmányolvasó modullal, így ezzel 
a szoftverrel a legkisebb szálláshelyek is 
képesek lesznek arra, hogy a VIZA rendszerbe 
adatot tudjanak továbbítani. Az alkalmazás 
továbbra is térítésmentes marad.

A fizetős szoftvert használók számára sajnos 
továbbra sincs információ. Érdemes az info.
ntak.hu oldalt követni, MTÜ tájékoztatása 
szerint ott lesz minden információ elérhető, 
de amint megtudunk valamit, tájékoztatni 
fogjuk partnereinket.

SZJA 1 %
Adóbevallása készítésekor kérjük, 

gondoljon egyesületünkre! A Gyenesdiási 
Turisztikai Egyesület adószáma: 18966527-
1-20

A kormányzati intézkedéseknek meg-
felelően Tourinform irodánk április 7-től 
újra várja személyesen is partnereit, ven-
dégeit a kötelező előírások betartásával 
(maszk, egyszerre 1 fő tartózkodhat a ven-
dégtérben), továbbá 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 egy-
másra!

a Tourinform Gyenesdiás csapata

http://www.gyenesdias.info.hu/
https://info.ntak.hu/
https://info.ntak.hu/
mailto:gyenesdias@tourinform.hu
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Szeretettel hívjuk várjuk a Tisztelt Lakosságot és a 
legkorábbi turistákat 2021. május 22-én szombaton az 
Első Balatoni Hal- és Termelői Piac területére, hogy 

együtt ünnepelhessük piacunk fennállásának 
10. évfordulóját és a Pünkösd beköszöntét!

Meghívó 
PÜNKÖSDI VÍGSÁGOKRA 

ÉS PIAC-ÜNNEPRE
avagy 2 in 1

(Amennyiben a járványhelyzet és a hatályos 
jogszabályok engedik megrendezését)

József Attila 
Művelődési Ház és 

Könyvtár Hírei

Tisztelt Lakosság! 

A legutóbbi jelentkezésünk óta eltelt egy 
hónapban mindössze egy biztató, de – érthe-
tően – minden konkrét kapaszkodót nélkülöző 
államtitkári nyilatkozattal vagyunk gazda-
gabbak, miszerint: Fekete Péter azt kéri a kul-
turális intézményektől, hogy készüljünk fel a 
nyitásra, a közösségek fogadására, a közös-
ségi rendezvények megtartására. Szóval, újra 
erősen összekapaszkodunk jó öreg REMÉNY 
nevű barátunkkal, és várunk.

Intézményünk, a József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár Facebook oldalán, a több 
hónapja működő Instagram profilunkon, 
valamint YouTube-csatornánkon továbbra 
is bombázzuk a KEDVES PUBLIKUMOT!  
Azért, hogy minél többekhez eljuthassanak 
tartalmaink, kérjük, minél többen kedveljék, 
kövessék közösségi oldalainkat, iratkozzanak 
fel Youtube csatornánkra. Az április hónap 

fennmaradó részére tervezett programjaink is 
szinte biztosan a „papírlapokon rekednek”, és 
szakköreink még némi további kényszerpihe-
nőn kénytelenek maradni.

Továbbra is folyamatos kidolgozás alatt 
vannak új videós tartalmaink – egye-
bek mellett – Film- és Zeneajánló videó 
sorozatunk következő darabjai is, illetve 
a turisztikai nyitáshoz karnyújtásnyi 
közelségben a szabadtéri programjaink 
egyedi népszerűsítésén is dolgozunk. (A 
közelmúltban a Költészet Napja alkalmából 
témahetet hirdettünk, melynek keretében a 
Gyenesdiási Antológia negyedik kötetét 
mutattuk be, majd egy meglepetés videóval 
köszöntöttük a jeles napot.)

Szakmai munkánk mellett mindennapjaink 
fontos részét képezi a folyamatos leltározás, 
az eszközfejlesztés, a pályázatok szakmai 
részének kidolgozása, online képzéseken, 
fórumokon való részvétel, stb. Továbbra is 
úgy áll a helyzet, hogy a szabadtéri szezont 
közvetlenül Pünkösd előtti szombaton egy 
májusfa kitáncolással és egy táncházba tor-
kolló népzenei koncerttel nyitjuk a piacon. A 

koncepció azóta annyival bővült, hogy mivel 
az Első Balatoni Hal- és Termelői Piac Gye-
nesdiás azokban a napokban ünnepli megnyi-
tásának 10. évfordulóját, egyéb programokkal 
is készülünk!

Hagyományos települési nagyrendezvé-
nyeinket (Keszeg-Party, Bornapok, Korzó 
Estek, Festetics Vágta, Burgonya Nap, Szü-
reti Vigasság), illetve a korábban már bemu-
tatott új terveket (Art Udvar – Zene, Szöveg 
& Bor, Diási Históriás Napok) továbbra is 
tervezzük, illetve várjuk, hogy a jogszabályi 
háttér milyen formában engedi azokat meg-
rendezni majd…

Az év további részében megrendezni kívánt 
kiállítások, műsoros estek, a Ligetplex 
Mozinapok és a „Traccsparti” munkacímet 
viselő programsorozat is, mind-mind a 
feloldásban reménykedve várják a „zöld utat” 
az ősz és a kora tél folyamán.

A – most már tényleg – mihamarabbi talál-
kozásban reménykedve, a JAMK dolgozói 
nevében barátsággal üdvözlöm Önöket: 

Szabó Zsolt Szilveszter

Településünkön 
a következő zöldhulladék 

szállítás időpontja:
 2021. 05. 29. (szombat)
A falevél és a levágott fű csak 100% 

lebomló PLA jelzésű (növényi keményí-
tőből előállított) zsákban helyezhető ki az 
idei évtől.

Tisztelettel megkérnénk a lakosságot, 
hogy az elszállításra nem került zöldhul-
ladékot a következő szállításkor megfelelő 
zsákban helyezzék ki.

Maximum 25 kg/zsák súlyhatárig, az 1 
méternél nem hosszabb ág- és fanyesedéket 

kötegelve ingyenesen elszállítja a közszol-
gáltató. 

A hulladékszállító cég az ömlesztett, nem 
megfelelően kihelyezett ágnyesedéket és a 
nem lebomló zsákban kihelyezett zöldhul-
ladékot nem szállítja el. A zöldhulladék szál-
lítást csak magánszemélyek vehetik igénybe.

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.

Részletek és pontos program nemsokára...!

Tervezett program:

15:00 Köszöntők, 10 éves a 
Gyenesdiási Piac - közös 
megünneplés 
15:30 Májusfa-kitáncolás 
(a Nyugat-Balatoni Ifjúsági 
Egyesület és a Gyenes 
Néptánc Együttes tagjaival)

16:00 ÜSTökös Családi 
Kompánia előadása - 
gyermekprogram

17:00-19.00 Népzenei 
TÁNCHÁZ (a javából)

19:30 esti hangulatzene: 
ANNA & RICHART
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MAGYAR VÁNDOR 
KLUB

Bizakodunk, oltakozunk, aztán 
talán útnak is indulhatunk…

De amint ígértem, addig sem ülünk tétlenül, 
hanem leporoljuk a régebbi kirándulásokon 
készült fotókat, és ha nem írtuk a kép hátul-
jára (amint nagyszüleink tették), elmeren-
günk azon, hogy hol is jártunk? 

Klubunk nyolc éves lett, - bár a legutóbbi 
évet szívesen kitörölnénk életünkből – és 
ezen évek alatt nagyon sokfelé jártunk. Volt, 
ahová pár év múlva ismét visszamentünk, és 
olyan is előfordult, hogy az adott helyszínen 
megállapítottuk, ide jó lenne hosszabb időre 
is eljönni. Közösen eltöltött napok, melyek 
emléke belénk ívódott. 

Jó visszaidézni az elmúlt éveket. Azokat a 
tartalmas és felejthetetlen utakat, amelyek 
élményt jelentettek a velünk utazóknak. 
Látnivalók, beszélgetések, hangulatok, barát-
ságok. De jó is volt!

Ezzel kapcsolatosan az elmúlt hónapban, 
játékra hívtam mindenkit, de kissé túl nehézre 
sikeredett a feladvány. Hol jártunk? – ez volt 
a kérdés.  Ha lett volna jó válasz, akkor ez 
állt volna benne:   1. Pusztacsalád (Széche-
nyi arcú Szt.István szobor)  2. Szentendre 
(Ráby Mátyás háza - ő volt Jókai regény-
hőse: Rab Ráby)     3. Hajós  (pincesor)   

Nézzünk most három új képet, és rájuk pil-
lantva máris kínálják magukat a kérdések: 

Hol jártunk?  Mi látható a képen? 
A feladványaink honlapunkon is elérhetőek: 

elég csak ennyit a keresőbe beírni: „Gyenes-
diási Magyar Vándor Klub” és ott kiválasz-
tani a „Játék”-menüpontot!

Nos, tessék, lehet játszani! Több fordulós 
lesz játékunk, lehet majd gyűjtögetni a pon-
tokat! Minden jó válasz képenként két pontot 
ér! Hogy mi lesz a nyeremény? Ez rövidesen 
kiderül! 

Bárki, aki szívesen játszana velünk, részt 
vehet a játékban! (Klubtagjainknak kicsit 
könnyebb, hiszen már jártak ott!). Tehát nincs 
más tennivaló, mint a képekre adott választ 
elküldeni 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

Április van és sajnos hideg, száraz az idő-
járás, ennek ellenére sok teendőnk akad a 
kiskertben. Nézzünk körbe, csoportosítsuk 
a növényeinket:  fák, gyümölcsfák, cserjék, 
zöldségek stb. tegyük ezt azért, mert minden 
növény más gondozást igényel. Védekeznünk 
kell - megelőzés céljából - a kártevők ellen. 
Ha a fákon hervadt, lekonyult hajtást látunk 

azt már megtámadta valamilyen kártevő. 
(Akár egy kis hajtást levéve és megmutatva 
a Gazdaboltban dolgozó szakembernek taná-
csot fog adni és  megfelelő permetszert). Per-
metezésnél tartsuk be a kiszórási időt vagy 
reggel korán vagy este, a méhek ekkor már 
nem gyűjtenek, óvjuk őket.

Veteményezést az ágyásokban megkezdhet-
jük mint: sárgarépa, retek, cukorborsó, sóska, 
spenót, kapor, káposztafélék még duggatha-
tunk fokhagymát, dughagymát is.

Az évelős fűszernövényeket tőosztással 
szaporíthatjuk, citromfű, menta, snidling. 
Oregáno, rozmaring, zsálya, kakukkfű 
dugványozással szaporíthatjuk.

Balkonládákat fertőtlenítsük, mielőtt újra 
ültetünk bele virágot, muskátlink, amit átte-
leltettünk vágjuk vissza, fiatalítsuk meg, dug-
junk róluk hajtásokat. 

Kapálnunk is kell, ha van a kertünkben szép 
kövér tyúkhúr szedjünk belőle sokoldalú 
„gyógynövény” teának, salátához igazi remek 

mailto:magyar.vandor.jatek@gmail.com
mailto:magyar.vandor.jatek@gmail.com
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vitamin forrás. Hasonlóan járjunk el a csa-
lánnal is (nézzünk utána a www.gyorgytea.
hu oldalon Gyuri bácsi szakszerűen leírja az 
alkalmazást.)

Volner család palánta „bölcsődéjében” 
szépen fejlődnek a különféle fajta paradi-
csom, paprika palánták, fűszernövények, 
kiültetésével még várni kell. Viszont az 
„Egy ház palántázz” akció keretében ismét 
lesz palánta vásár május 1-től indul, 
érdeklődni:  06-20- 585 0467 telefon 
számon.

  Az időjárás melegedésével elkezdődik a 
késő őszig tartó rendszeres fűnyírás. Szak-
ember szemével  Cuppon Ferenc gondo-
latai (szerszámainkat a tavaszi munkálatok 
előtt meg kell élezni, fűkasza, fűnyíró kése, 
metsző olló stb.) Pázsitunkat vesszük górcső 
alá, műtrágyázáson már túlvagyunk, ahol van 
fűhiány pótoljuk (magas angol perje tartalmú 
keverékkel).

Új füvesítés esetén a régi gyeptől, gyomok-

tól megtisztított talajt 5-10 cm mélyen rotál-
juk fel. A terület gereblyézése után 5-8 dkg 
NPK alapműtrágyával szórjuk fel, majd a 
megfelelő fűmagkeverékkel (40-50 gr/ m2) 
egyenletesen terítsük be. Könnyű mozdula-
tokkal gereblyézzük be, hengerrel vagy lapát-
tal tömörítsük a talajt, permetszerű locsolással 
locsoljuk.

Fontos szempont a fűmag választásánál: az 
igénybevétel (díszgyep, taposófű)

napfényigény ( napos vagy árnyéktűrő) szá-
razságtűrő vagy  rendszeres locsolást igénylő.

 Még virágzásban lévő csonthéjasok 
(meggy, cseresznye, szilva) monília elleni 
permetezést végezzük el. Őszibarackok 
tafrina elleni védekezést már most (tünetek 
megjelenése előtt) kezdjük el. (rézzel)

Legyen szőlőnk is a kertünkben! Ha már 
van, túl vagyunk a metszésen, lemosó per-
metezésen. Új telepítésnél válasszuk a rezisz-
tens fajtákat. A szőlő két funkciót is betölthet, 
árnyékot ad, takar (kordonos tám rendszer) és 

augusztustól- szeptember végéig csemegéz-
hetünk róla.

Csapadék hiányos időjárás miatt öntözzünk! 
A frissen és az 1-2 éves telepítésű gyümölcs-
fákat, heti rendszerességgel 30-40 liter/fa 
öntözzük. 

Ha valaki bio növényvédelmet szeretne 
alkalmazni, megteheti az alábbi linken. 
Sok hasznos tanácsot kaphat: biokonroll.
hu,  https://biogazdabolt.hu/termek/biokert-
magazin-2021 

Szőlő oltványok is beszerezhetők a 
Gödörházi utca 60 szám alatt Forrásvíz 
egyesület székhelyén vagy  Kocsis László 
egyetemi tanár úr által nemesített szőlő faj-
tákból elérhetősége:06-30-560 7805

Maradjunk egészségesek, kertészkedjünk 
örömmel, az eredmény magáért beszél, Feri-
nek köszönöm a tanácsait, tanuljunk egymás-
tól. Kérést, ötletet ide várunk: kertdoki01@
gmail.com

Körtvélyesi Ibolya – Kertbarátkör titkár

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Gém-Tér Tábor

Megkezdődött a jelentkezés a nyári társasjá-
tékos táborainkba!

Várjuk az érdeklődőket, kérdéseitek-
kel bátran keressétek Kőhalmi Balázst a 
0630/347-6036-os telefonszámon!

Zenebölcsi
Nagy szomorúságunkra még mindig nem 

találkozhatunk a kisgyermekes anyukákkal a 
Községháza nagytermében zenebölcsis dél-
előttjeinken. Amint a járványhelyzet engedi, 
folytatódnak a foglalkozások!

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
Magyarország Kormányának a Terület-
és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében kihirdetett „TOP 2.1.3-15 Tele-
pülési környezetvédelmi – infrastruktúra 
fejlesztések” pályázati felhívása alapján 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008 azo-
nosítószámon „Gyenesdiás Nagyközség 
belterületi csapadékvíz-elvezető hálóza-
tának részleges kiépítése és felújítása” 
elnevezésű projekt keretében 87.283.791 
Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. 

A projekt építési munkálati már elkez-
dődtek.

A munkálatok az alább felsorolt utcákat 
érintik:

Malom utca,
Darnai utca,
József Attila utca,
Meleghegyi utca,
Homoki utca,
Homoki köz,
Kűmell utca,
Felső utca.

Kérjük a lakosság szíves türelmét és megér-
tését, 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 zavar-
talanul üzemel majd.

KOMPOSZTTELEP

Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a komposzttelep felszámolásra 
került!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposztte-
lep egykori helyszínén és annak környezeté-
ben zöldhulladék elhelyezése SZIGORÚAN 
TILOS, melynek megszegése közigazgatási 
bírsággal sújtható. Ezeknek a szabályoknak 
betartását fokozottan ellenőrizzük. A telep 
területén és környékén térfigyelő kamera 
rendszer üzemel!

http://www.gyorgytea.hu
http://www.gyorgytea.hu
https://biogazdabolt.hu/termek/biokert-magazin-2021
https://biogazdabolt.hu/termek/biokert-magazin-2021
mailto:kertdoki01@gmail.com
mailto:kertdoki01@gmail.com
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APRÓHIRDETÉS
Fszt. - i kis házat, vagy apartmant bérelnénk 
július 25-től, nyugdíjas házaspár részére, 
hosszabb távra. Érd. :T. +36 20 366 6781

SPORT

Március 27-én kezdtük meg az idei tavaszi 
fordulónkat egy elmaradt őszi meccsel Tes-
kánd ellen! Még kicsit döcögősen indult a 
szezon, sok hibát vétettünk, de hoztuk a köte-
lezőt! Teskánd-Gyenes: 0:4

Gólszerzők: Széles K. : 3 Vida A.:1

Majd következett egy rangadó Zalaapáti 
ellen, mely küzdősre sikeredett, de itt látszó-
dott a csapat minden tagján, hogy akar, hajt 
és belead mindent és megérte a sok munka, 
edzés, futás, mert nyertünk!

Zalaapáti-Gyenes: 1:2
Gólszerzők: Vizi Sz.:1 Szeibert N.:1  ill. 

Benczik R.: 1

Következett Gutorfölde csapata végre hazai 
pályán!

A papírforma minket igazolt, de egy nagyon 
jól szervezett Gutorral találtuk szembe 
magunkat, így nehezen indult a játék, sokat 
hibáztunk, de nem adtuk fel végül sikerült 
bezsebelni a 3 pontot!

Gyenes-Gutorfölde: 4:0
Gólszerzők: Széles K.: 2 Vizi Sz.: 1
Szeibert N.:1

Most 2 hetes pihenő jön nekünk, de nem 
maradunk játék nélkül, edzőmeccseket ját-
szunk!

Legközelebbi bajnoki fordulónk 05.02. 
Gersekarát ellen lesz hazai pályán!

Összegezve: soha rosszabb hónapot!
Hajrá Gyenes!

Vida Adrienn

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 (kisutánfutónyi meny-
nyiség) 1.500 Ft-, 1 tonna feletti mennyiség 
esetén érdeklődjenek a megadott telefonszá-
mon.

* * *

Közvilágítás hibabejelentés! Amennyi-
ben 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.

* * *

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
strandjainkon a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség strandfejlesztési pályázatának IV. üteme 
keretében újfent munkálatok folynak, ezért a 
strandok egy része munkaterület. Kérjük a 
lezárt területekre ne lépjenek be.

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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WICHTIGE INFORMATIONEN 
UND DATEN IM APRIL/MAI

Digitaler Dokumentenleser
Kürzlich wurden wir mehrfach von 

Vermietern privater Unterkünfte gefragt, was 
wir über den Kauf und die Verwendung eines 
digitalen Dokumentenlesegeräts wissen, das 
ab dem 1. April obligatorisch ist.

Vermieter von Privatunterkünften mit bis zu 
max. 8 Zimmern, die die kostenfreie Software 
„Az Én Vendégszobám” zur Bereitstellung 
der Vermietungssdaten an NTAK (Natio-
nales Touristisches Datenservicezentrum) 
verwenden, haben keine andere Wahl, 
als die Anwendung auf ihr Smartphone 
herunterzuladen. Die Anwendung wird 
durch ein Dokumentenlesemodul ergänzt, 
so dass mit dieser Software selbst für 
kleinste Unterkünfte Daten an das VIZA-
System übertragen können. Der Erwerb 
ist weiterhin unentgeltlich. Leider gibt es 
noch keine Informationen für Benutzer von 
kostenpflichtiger Software. Es empfiehlt sich, 
der Seite info.ntak.hu zu folgen. Laut MTÜ 
(Ungarische Tourismusagentur) werden 
alle Informationen dort verfügbar sein. 
Sobald mehr darüber bekannt ist, wird der 
Tourismusverein Gyenesdiás seine Partner 
informieren.

Gemeindenachrichten
Auf Basis eines staatlichen Programms für 

Regional- und Siedlungsentwicklung hat 
unsere Gemeinde für das Projekt „Teilbau und 
Renovierung des Regenwassernetzes” einen 
Zuschuss von 87.283.791 HUF erhalten. 
Die Projektbauarbeiten haben bereits in den 
folgenden Straßen begonnen:

Malom utca, Darnai utca, József Attila utca, 
Meleghegyi utca, Homoki utca, Homoki köz, 
Kűmell utca, Felső utca.

Wir bitten unsere Einwohner um Geduld 
und Verständnis. Die Investition liegt in 
Ihrem Interesse.

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.

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

ACHTUNG: Unser öffentlicher Müllent-
sorger darf seit Beginn dieses Jahres Blätter 
und geschnittenes Gras nur noch in 100% 
biologisch abbaubaren Beuteln unentgelt-
lich abtransportieren. Wir haben bereits in 
unserer vorigen Ausgabe darüber informiert. 
Die Firma transportiert keine Schüttgüter, 

Federbetten und lose Grünabfälle in nicht 
abbaubaren Säcken!

Wir 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. 
Die richtigen Abfallsäcke sind in in unserem 
Wohnumfeld erhältlich bei:

- 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.

Strandbereiche
Aufgrund einer Ausschreibung der 

Ungarischen Tourismusagentur für 
Strandentwicklung werden an unseren 
Stränden wieder Arbeiten durchgeführt. Bitte 
betreten Sie keine verschlossenen Bereiche. 

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

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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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.

KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.
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VEGYEN HAZAIT!
Natur Aqua 1,5 l   119 Ft/db (79 Ft/l)

Magyar tejföl 20%  330g-os  289Ft/db  (875 Ft/kg)
Keszthelyi teljes értékű házi tej  199Ft/l

Zalaistvándról kézműves sajtok nagy választéka
Dabroncról friss tojás! Házi takarmányozás

Fagyasztott zalai kézműves dödölle és házi nyújtott rétesek
Gyenesdiásról Komáromy Pékség kemencéből a polcra! 

Mindig friss pékárú!
Trafikban folyóborok nagy választékban! Egészségére!

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!

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

GYENESDIÁS, Kossuth Lajos u. 104. 
(Község Házával szemben, a zebrás átkelőnél)

P
Tel.: 06/83-348-109, mobil:06/20-263-7066 • Email.: pelsooptika@gmail.com

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 9-12, 14-17

Új helyen, kedvező árakkal Új helyen, kedvező árakkal 
várom régi és új Vásárlóimat!várom régi és új Vásárlóimat!

INGYENESINGYENES  
LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS 
SZAKTANÁCSADÁS!SZAKTANÁCSADÁS!

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!


