GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. január XXVI. évfolyam, 1. szám
Megjelenik: január 21-én

Programajánló
Január 22-én, csütörtökön 17 órakor A
Magyar Kultúra Napja. Kosárfonó és
Népi kismesterségek szakkörei kiállítása
és Gyenesdiás az elmúlt évben fotókiállítás a Községházán
Január 23-án, pénteken 18 órakor Újévi pohárköszöntő a Községházán.
Január 25-én, vasárnap 11 órakor, Háborús hősökről megemlékezés, koszorúzás. A megemlékezés előtt 10 órakor
szentmise a háborús hősökért a Szent Ilona
kápolnában.
Január 31-én, szombaton Szülők- Nevelők bálja az iskolában.
Február 2-án, hétfőn 18-órakor Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete közmeghallgatást tart
a Községháza nagytermében.
A rendezvényekre, programokra mindenkit szeretettel várunk.
Informationen für Unsere
deutsch-prachigen Einwohner
auf Seite 9-10.

Fotó: Finta Maya

Süteménysütő és mézeskalács házikók versenye. A díjazottak az elismerő oklevél mellett
Kollár Szabolcs (fazekas, népi iparművész, a Népművészet ifjú mestere) által erre
az alkalomra készített egyedi dísztányérját nyerték el. (folytatás a 2. oldalon)
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, és a József Attila Klubkönyvtár
szeretettel meghív minden hozzátartozót, érdeklődőt
2015. január 25-én, vasárnap 11 órára a

Háborús hősökről tartandó megemlékezésre, koszorúzásra,
a Községháza előtti hősi emlékműhöz.
Ünnepi beszédet mond: Góth Imre alpolgármester.
Közreműködik a Gyenesdiási Huszárbandérium és a Gyenesdiási Dalárda.
A megemlékezés előtt 10 órakor szentmise a háborús hősökért a
Szent Ilona kápolnában.

Fotó: Hársfalvi György

Közös Adventi gyertyagyújtás. Négy település, Vonyarcvashegy,
Balatongyörök, Vállus és Gyenesdiás polgármesterei, ill.
alpolgármestere gyújtották meg a gyertyákat a közös koszorún.
Képünkön Bíró Róbert (Balatongyörök), Herczeg Béla (Vállus), Péter
Károly (Vonyarcvashegy) és Góth Imre.

Pásztorjáték a Községházán. Köszönjük a felkészítőknek,
Szabó Péternek, Szí- Miklós Emőkének, a szereplőknek
és a szülőknek a meghitt hangulatú műsort.
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Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület Hírei

Összetartunk! Képünkön Hóbár Jánosné,
Kovács Béláné, Tüttő Jánosné
és Kenesei Jánosné
(folytatás az 1. oldalról)

Jó hangulatú adventi rendezvénnyel zártuk az évet
December 13-14-én ismét megrendezésre
került az immár hagyományos Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület szervezésében. Már 9.
alkalommal sikerült igazi adventi hangulatot
varázsolni a Községháza előtti térre. Vidám
karácsonyi muzsika, verkli zene, a helyi iskolások ünnepi műsora, a Varázshangok Csalá-
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di Kórus és barátaik zenéje, meghitt fények, versenyen. A zsűri csak nehezen tudott dönforró sült gesztenye, illatos és ízletes forralt teni, több díjat is kiosztottak. A Csillagfény
bor és gyümölcstea, zsíros kenyér, sült kol- adománygyűjtésre szintén sok csomag érkebász és vasárnap ínycsiklandó ünnepi halászlé zett, sok-sok örömet szerezve a környékbeli
várta az idelátogatókat. Csak a hóesés hiány- rászorulóknak. A programot szombaton és
zott! Szombaton immár hagyományosan egy vasárnap is tombola zárta. 2015-ben jubileumi
100 szeletes, gyönyörű gesztenyetortát kós- 10. adventi rendezvény kerül megrendezésre.
tolhattak meg a vendégek. Mindkét nap volt 
folytatás a 3. oldalon
karácsonyi vásár és a
gyerekeknek a Községháza épületében
a Varázshangok az
Egészségért Egyesület szervezésében
játszóház. Vasárnap a
Pásztorházban az Adventi Kézműves kuckóban mézeskalácsokat is díszíthettek az
érdeklődő kicsik, az
udvaron pedig népi
játékok, mint malachajtás, diótörés és
karikadobó is várta
a kicsiket és nagyokat. Szép számmal
Suba Zoltánné és Koller Marika felvágja
voltak indulók a mega 100 szeletes gesztenyetortát
hirdetett süteménysütő

Január 10-én jó hangulatú pótszilveszterrel ünnepelt a Nyugdíjasklub. Gratulálunk a rendezvényükhöz és köszönjük a fellépőknek
a színvonalas műsort.

Kiemelkedő eredmény egy
minősítő fesztiválon
Fodor Mátyás, a Gyenes Néptánc Együttesünk tagja, „Aranysarkantyús táncos” címet
nyert a január 9 és 11. között megrendezett
XXII. Országos Szólótáncfesztivál döntőjén.
A 41 éves múltra visszatekintő rangos versenyt kétévente rendezik meg Békéscsabán,
melyre profi és amatőr táncosok egyaránt
jelentkezhetnek – egyéni vagy páros szóló
kategóriában. A versenyzők két kötelező tánc
improvizatív bemutatásával, valamint egy
szabadon választott táncanyag előadásával
mérik össze tudásukat. (A versenyszámok
központi felvétele pár napon belül elérhető
lesz az interneten. /youtube.com/)

Idén a 124 jelentkezőből a decemberi előzsűrizésen 24 produkció jutott be a békéscsabai döntőben. Ehhez kapcsolódtak még
az egyenes ágon bejutó táncosok, akik egy
vagy két alkalommal már elnyerték a rangos
címet. Így a 48 produkcióban összesen 70
táncos mutatkozott be az öttagú zsűri, ill. a
zsúfolásig telt nézőtér előtt. Az egyéni férfi
szólótáncosok közül hárman vették át első alkalommal – köztük Fodor Mátyás - a rangos
kitüntetést.
A díj háromszori elnyerését követően a
táncosok megkapják az „Örökös Aranysarkantyús” címet, mely a felnőtt szólótáncosok
körében a legnagyobb elismerés.
Matyinak gratulálunk! Két év múlva várjuk
a következőt!

Matyi az “Aranysarkantyús” cím birtokában
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A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA 2015
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Klubkönyvtár szeretettel
meghívja Önt és kedves családját

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából rendezett kiállításra,
2015. január 22-ére, csütörtök 17 órára,
a gyenesdiási Községháza nagytermébe.
Az est alkalmából bemutatkozik a
gyenesdiási Kosárfonó szakkör és a Népi
kismesterségek szakköre, valamint láthatók a
Gyenesdiás az elmúlt évben és a Gyenesdiás
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kiállítást megnyitja: Gál Lajos polgármester.
Közreműködik a Varázshangok együttes és a
Gyenesi 4S
A fotókat készítették: Farkas Attila (www.
legiprojekt.hu/ fb: Légi Fotó & Videó)
Finta Maya, Hársfalvi György, Turisztikai
Egyesület
További információk: A kiállítás megtekinthető: a kézműves tárgyak február 5-ig,
13-17 óráig, a fotók március végéig a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében.
Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
(tel: 83/314-507)

M e gh í v ó

Sok szeretettel meghívunk minden kedves sportbarátot, bálozót, időset és fiatalt,
valamint minden kedves érdeklődőt a 9. Farsangi sportbálra
2015. február 28-én 19.00-kor a Nádas Csárdába.
A bál fővédnöke: Gál Lajos Polgármester Úr
Az est folyamán szórakoztató műsorral szolgálunk kedves vendégeinknek.
Éjfél után tombolasorsolás értékes nyereményekkel, fődíjjal.
Menü: apperitív, svédasztalos vacsora korlátlan fogyasztással hajnalig:
hideg-meleg ételek, köretek, saláták, sütemények.
A belépő ára: 4500.- Ft/fő
A jó hangulatról a Carlos zenekar gondoskodik. Ne hagyja ki az év egyik legjobb bálját!
Érdeklődni: Mosdósi Attila: 30/5200-375
Kérjük, tombola felajánlásaikkal támogassák a rendezvényt.
folytatás a 2. oldalról

Köszönjük a támogatást, a felajánlásokat, és a rendezvény sikeréhez nyújtott önzetlen segítségüket:
Gál Lajos polgármester, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Czankáné Szalóky
Szilvia, Czanka Szilárd, Gyutai Barnabás és
Gyutai-Szalay Nikoletta, Rádi László, Suba
Zoltánné, Suba Alexandra, Varga Zoltánné
Marika, Somogyi Zoltán „Max”, Hóbár Péter, Makó-Hóbár Petra, Körtvélyesi Ibolya,
Hagemann Mária, László Judit, Csiszárné
Rick Judit, Pálné Kocsis Veronika, Ángyánné
Döbör Szilvia, Riedl Ferenc és felesége Ági,
Riedl Tamás és Riedl Judit, Mikolásné Csapó
Tünde, Szalókiné Farkas Piroska, Fodor Tibor, Cseh János, Kardos Dóra és Szabó Gábor, Pékné Orbán Julianna, Pék András, Pék
Flórián és barátnője Barbara, Nagy Ferenc,
Kovács Pál, Kovács Pálné, Kovács Anita,
Hársfalvi Györgyné Ildikó, Horváth Szilvia
és Vaszkó Eszter, Vaszkó Ernő, Dongó Árpádné, Sebestyén Károly, Anda Péter, Papp
Alexandra, Szabó József, Horváth Flórián,
Sebestyén Márton, Buzás Bojta Márton
Varázshangok az Egészségért Egyesület,
Varázshangok Családi Kórus és zenész barátaik, Gyenesdiási Általános Iskola 1. és 3.
osztályai és tanítóik, az iskola Drámacsoportja és Énekkara és a felkészítő pedagógusok:
Csordásné Fülöp Edit és Varga-Vajda Renáta, Hansjörg Surber, Nagy Feri, Finta Maya,
Keszey Ágnes, Sütibolt-Keszthely/Németh

Béla, Szaki VILL Plus Kft/Szakály János,
Kollár Szabolcs keramikus, Ziegler Nyomda, Komáromy Pékség, Georgikon Tanüzem
Kft., Zöld Hangya Bt./Papp János, József
Attila Klubkönyvtár, Samu Zoltán és a Polgármesteri Hivatal fizikai dolgozói, Kocsis
Zoltán, Kerék Csaba, Lugosi László, Adrián
Péter, Nagy Zoltán, GusztaHús, Szuperinfo,
Belysium Panzió, Rózsahegyi Kft., Kőnig
Andrea,
Wellness Hotel Katalin, Margrit és Martin Falley, Gyenesdiási Ökokalandpark,
Keszthely Tourist, Kehida Thermál, Ángyán
Szilveszter, Karám Büfé, Szent Ilona Csárda, Torony csárda, Balaton-Felvidéki NP.,
Kilian Burgener, J&A Kerámiaház, Sportház, FLABeLOS Stúdió/Keszthely Pláza,
Hotel Amira/Hévíz, Páli Lajos és családja,
Pálinkafőző Cserszegtomaj, Lotus Therme
Hotel&Spa/Hévíz, Bauer Janet, Iker Virág
és Ajándéküzlet, Kissné Páli Réka „Mézes
Réka”, Kaszás Csilla, Marcipán Múzeum,
Surber Zeneautomata és Fonográf Múzeum,
Gál Zsolt, Mezősi Balázs, Vonyarcvashegyi
Óvoda szülői munkaközössége, Szabó Annamária, Gerencsér Ákos, Leitner Csilla, Novák
Lilla, Bartos Andrea, Bekes Andrea, Palacki
Tamásné.
Nehezen döntött a zsűri
Ismét ízletes sütemények és csinos házikók
érkeztek a dec.14-re meghirdetett süteménysütő és mézeskalács házikó versenyre. A IX.

Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár keretén belül megrendezett versenyen
erős mezőny várta a négytagú zsűrit. Ám
ők villával felszerelkezve bátran vették az
akadályt. Minden indulónak ajándékkal kedveskedtünk. A díjazottak (ezen a versenyen
nem helyezettek, hanem díjazottak vannak)
az elismerő oklevél mellett Kollár Szabolcs
(fazekas, népi iparművész, a Népművészet
ifjú mestere) által erre az alkalomra készített
egyedi dísztányérját nyerték el.
A zsűrizés után pedig szabad volt a vásár és
az érdeklődők lelkesen vásároltak a süteményekből.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a
versenyen! Reméljük, jövőre ismét találkozunk!
DÍJAZOTTAK:
(fotónk az első oldalon)
Torta kategória:
Kovács Béláné (Karácsonyi répatorta),
Szakály Tiborné (Eszterházy torta újragondolva),
Kovács Pálné (Kávés torta),
Tomborné Szakály Marianna (Ünnepi
gesztenyetorta),
Horváth Gáborné (Masni torta)
Különdíj:
Horváth Józsefné (Grillázs virágkosár)
Szelet süti kategória:
Károlyné Soós Mónika (Karamell szelet),
Dongó Árpádné (Gesztenye kocka),
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Czimondorné Szilvia (Szaloncukor) (fotóról
hiányzik)
Házias finomságok kategória:
Varga Zoltánné Marika (két süteménye is
nyert: Gesztenyés csiga + Piramis)
Tomborné Szakály Marianna (Túró Rudi
rétes)
Mézes házikó kategória:
Lancz család (Édes-mézes házikó) (fotóról
hiányoznak)
Mikolás Dóri (Édes otthon)
Horváth Gáborné (Téli lak)
Gyerekek különdíj:
Tóth András István (Cukor templom)
Szalóki István és barátai (csapat: 7 gyerek)
(Gázfűtéses kunyhó)
Térségi újdonságok
A Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda np Kft
gondozásában a termékfejlesztési irányokkal
párhuzamosan és a marketing trendeket követve a térségi Travel Magazin átalakult, és
2015-re tematikus kiadványok készültek: családi üdülés, kerékpáros/aktív és gyógy/wellness témákban. Mindhárom téma kapcsán
szállásminősítő rendszer kerül(t) bevezetésre.
A családbarát szállásminősítéshez jó alapot
adott a gyenesdiási, de némileg átdolgozásra
került, hogy a térség szálláskínálatával összhangba kerüljön. Az új formátumban, megújult tartalommal készült tematikus térségi
kiadványok a következő hónapokban külföldön, ill. belföldön is széles körben terjesztésre
kerülnek.

Fotópályázat

Szoktál kattintgatni miközben járod a
települést? Barátaidat, családodat, vagy
éppen a természeti értékeket kapod lencsevégre? Várjuk amatőr vagy profi fotósok
saját gyenesdiási fotóit a fotópályázatra!

Küldd be saját gyenesdiási fotóidat május
14-ig a gyenesdiás@tourinform.hu címre
névvel, a kép címével, amit mi feltöltöttünk
facebook oldalunkra, és a legkedveltebb fotók
készítőit díjazzuk, illetve fotókiállításon
bemutatásra kerülnek!
További részletek alábbiakban a Fotópályázat szabályzatában.
A név, a fotó és a fotó címének beküldésével
a pályázó a szabályzatban leírtakat elfogadja!
Fotópályázat
részvételi
szabályzata
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 3 fordulós fotópályázatot hirdet. Az első forduló
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időpontját később tesszük közzé.
A pályázat első fordulója kapcsolódik az
Egyesület azon törekvéseihez, amelyek a téli/
tavaszi Balaton népszerűsítését szolgálják.
Fontos, hogy a fotó Gyenesdiáson készüljön,
a település szépségeit, itt szerzett élményt jelenítsen meg.
I. Szervező:
Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület (8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.)
a továbbiakban Szervező, GYTE.
II. A Fotópályázat időtartama:
I. forduló
Kezdőnap: 2015. január 15.
Zárónap: 2015. május 14.
A benyújtott pályázatok nyertes és egyéb
kiválasztott fotói gyenesdiási fotókiállításon bemutatásra kerülnek, illetve a
pályázat keretében benyújtott felvételekkel készült Facebook képgalériában.
III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó):
A Fotópályázaton amatőr és hivatásos fotósok egyaránt nevezhetnek.
IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei:
1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.
2. A Pályázónak a gyenesdias@tourinform.
hu e-mail címre el kell küldenie nevét, a fotót és annak címét legkésőbb 2015. május 14.
éjfélig.
3. A jelentkezési e-mailben a Pályázó fel
kell, hogy tüntesse a következő adatokat: név,
a fotó címe, esetleg rövid leírást a fotóhoz.
A Pályázó jelentkezésével elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Fotópályázat keretében
beküldött fotót GYTE a promóciós anyagain
és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. Az e-mail elküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy
az Egyesület által kezelt Facebook oldalon a
nevét és az általa készített fotót ezen kívül a
www.gyenesdias.info.hu oldalon, esetleges
egyéb marketing felületein közzétegye.
4. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által
személyesen készített képet lehet felhasználni.
5. Egy Pályázó legfeljebb 10 darab fényképfelvételt küldhet be.
V. A Pályaművel (fényképfelvétellel) szemben támasztott követelmények:
1. A fotók témája kizárólag gyenesdiási vonatkozású témát ábrázolhat.
2. A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű
digitális módosításokból állhat (pl. fényerő),
a kép egyes részeinek, illetve részleteinek
módosítása azonban nem megengedett. A
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fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem
módosíthatják. Fenti előírások megszegése a
pályázatból való kizárást eredményezheti.
4. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan
kizárásra kerülnek a pályázatból.
5. A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: a fotó eredeti méretben való elküldése, minimum 300 Dpi,
valamely általánosan használt képarány (pl.
4:3, 3:2, 16:9) JPEG formátum. A fotókon
felirat nem helyezhető el, a fotó címét külön,
az e-mailben kell megadni.
VI. A Pályaművek elbírálása:
1. A Pályaművek a www.facebook.com/
gyenesdias oldalon megjelennek, ott bármely
Facebook felhasználó értékelheti „kedvelésével” a 2015. május 15-május 26. közötti
időszakban. A május 26-án 10:00-ig legtöbb
like-ot (kedvelést) kapó pályamű lesz az 1., a
2. legtöbb kedvelést kapó a 2. és a 3. legtöbb
kedvelést kapó a 3. helyezett. Az első 3 helyezett díjazásban részesül.
VII. Egyéb tudnivalók:
1. A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő
feltételeket.
2. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés
és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat
módosításának közzétételével a Fotópályázat
feltételeit (különösen annak időtartamát, a
jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre
jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a pályázatot a szabályzatban meghirdetett
időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.
3. Szervező a fényképek rendelkezésére
bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi
és Játékszabályzatban említett pályázói, vagy
harmadik személytől származó vagyoni, vagy
nem vagyoni igényt elutasít.
4. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott
személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a
jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget
is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a
Pályázót, vagy adott Pályaművét a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről
felmerülő, megalapozottnak minősített jogi
igények esetén Szervező azokat a Pályázóra
hárítja.
Adatkezelés:
1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, nyilvánosságra
kerüljön.
2. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül
harmadik személyek részére tovább nem adja.

Gyenesdiási Híradó
Értesítem a település lakosságát, hogy
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2015. február 2-án (hétfő) 18.00 órakor
közmeghallgatást tart a Községháza nagytermében.
Napirendi pontok:
Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről
1.) Önkormányzati feladatok – a 2015. évi
költségvetés tervezete

KÖNYVTÁRI
HÍREK
2015 nagy olvasási kihívása
Az idei év első kihívása az olvasásról szól:
egy év alatt olvasson el 50 különböző könyvet!
Ha már egy olyan könyve sincs otthon, amit
még ne olvasott volna el, ha már senki nem
tud olyan olvasnivalót ajánlani, amit már ne
tudna fejből oda-vissza, akkor ez a játék önnek való! Ha úgy érzi, keveset olvas, pedig
igenis szeretne, akkor még motivációként
is jól jöhet ez a kihívás! Kalandozzunk egy
kicsit a könyvek világában! Aki kedvet kap
ehhez a nem mindennapi játékhoz, segítséget
kaphat a könyvtárban a lista összeállításához.
Könyvtárosként csatlakozom ehhez a programhoz és bíztatok mindenkit, hogy vágjon
bele. Hetente egy könyv, tele új helyekkel,
ismerősökkel, országokkal, szokásokkal, történetekkel. Az sem baj, ha csak szemezget a
feladatok között, biztosan mindenki talál kedvére valót. Szóval, OLVASÁSRA FEL!
Itt találják az első 25-ös listát, a következő
25, a februári számban jelenik meg.
2015-ben elolvastam
1. egy könyvet, ami több mint ötszáz oldal.
2. egy klasszikus romantikus könyvet.
3. egy könyvet, amiből film is készült.
4. egy könyvet, ami ebben az évben jelent
meg.
5. egy könyvet, aminek a címében számjegyek szerepelnek.
6. egy könyvet, aminek szerzője még nincs
30 éves.
7. egy könyvet, aminek szereplői nem emberek.
8. egy vicces könyvet.
9. egy könyvet, amit nő írt.
10. egy misztikus vagy krimi könyvet.
11. egy könyvet, aminek címe csupán egy
szóból áll.
12. egy novelláskötetet.
13. egy könyvet, ami egy másik országban
játszódik.
14. egy szépirodalmi művet.
15. egy népszerű szerző első könyvét.
16. egy könyvet, amit a kedvenc íróm írt, de
eddig még nem olvastam.

2015. január

-52.) Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
3.) Tájékoztató a település fejlesztési elképzeléseiről
A közmeghallgatáson minden résztvevő
közérdekű kérdést és javaslatot tehet bármely témakörben.
Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel segítsék elő közös gondjaink megoldását.
Gál Lajos
polgármester
17. egy könyvet, amit egy barátom ajánlott.
18. egy Pulitzer Díjas művet.
19. egy igaz történeten alapuló könyvet.
20. egy könyvet az „Ezeket egyszer el kell
olvasnom!” listám aljáról.
21. egy könyvet, amit édesanyám szeret.
22. egy könyvet, ami ijesztő.
23. egy több mint százéves művet.
24. egy könyvet, amit csupán a borítója
alapján választottam ki.
25. egy könyvet, amit még az iskolában kellett volna elolvasnom.

Erzsébet Program 2015
Közzétette a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet program új pályázatait,
melyekre 2015 januárjától lehet pályázni
nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak és hátrányos helyzetű személyeknek. A részletes
kiírás megtekinthető az erzsebetprogram.hu
oldalon.
Az egész pályáztatás elektronikus úton történik, ezért a könyvtárban segítséget kaphatnak a pályázat elkészítéséhez. Érdeklődni a
könyvtárban személyesen vagy telefonon a
314-507-es telefonszámon, Fliszár Katalin
könyvtárosnál.

A VARÁZSHANGOK AZ EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET HÍREI
Az óévet már hagyományossá vált beigli
klubbal búcsúztattuk a Diási játékstrandon.
Volt meleg tea, házi készítésű ropogtatnivaló,
a felnőttek pedig forralt borral melengethették
belsőjüket. Már akinek volt ideje rá, ugyanis
gyermekeink folyton-folyvást kitaláltak valami mókát, amiben hathatós segítség kellett.
Például szánkófogat húzás, vagy éppen a Balaton befagyott jegének feltörése és kihorgászása a jéghideg vízből. Mi így búcsúztattuk
az elmúlt évet.
Szeretettel köszöntünk minden kedves családot az újévben! Ebben az esztendőben sem
lesz hiány programokban, szeretettel várunk
minden érdeklődő családot!

Köszönet
Az elmúlt évben rendezett Öregek-napja támogatói között az ANITA éttermet
elfelejtettük
megemlíteni,
elnézést kérünk
tőlük.
Természetesen köszönjük
nekik is a támogatást.
/A szerk./

A január még a legkisebbekről fog szólni.
Minden szerdán zenebölcsis foglalkozást
tartunk játszóházzal 9.20-10.20-ig az egyesület székhelyén, Gyenesdiáson a Madách
u. 24. szám alatt.
Január 23-án, pénteken pedig babamama klubot tartunk 10.00-11.00-ig a
gyenesdiási Községházán Koronczné Cserép Ilona védőnővel.
Az ezt megelőző estére felnőtt programot is
ajánlunk, január 22-én 17.00-tól a gyenesdiási
Községházán lép fel a Varázshangok Családi
Kórus és muzsikus barátaik.
További információ: Kőhalmi Balázs 30/
347-6036
www.varazshang.hu

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
Katolikus Bál 2015
Szeretettel tudatjuk az érdekeltekkel,
hogy az idei Katolikus Bált - a rövid farsangi időszak miatt - egy későbbi időpontban, Húsvét után tartjuk meg.
A szervezők (06/30-3423934)

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Mosolygós
bölcsőde lettünk!
Nagy
örömünkre
szolgált az a megkeresés, amely a Mosolygós
Magyarország program
szervezőitől érkezett
bölcsődénkhez.
A program célja, hogy
tudatosodjon bennünk a pozitív együttgondolkodás, pozitív hozzáállás erősítése önmagunkhoz, társainkhoz, környezetünkhöz. A
program jelképrendszere lehetőséget ad arra,
hogy erősödjön bennünk a pozitív elvárás, javuljon a munkahelyi kommunikáció.
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Farsangi mulatságok

A pozitív gondolkodást megerősítő jelképrendszer elsősorban a gyermekekkel foglalkozó közösségeknek szól, de lehetőség nyílik
arra is, hogy a szülőket is bevonjuk a pozitív
együttgondolkodásba.
A program céljának megismerése után csatlakoztunk, és aktívan alkalmazzuk az abban
felkínált lehetőségeket. A szülők, és a dolgozók részére kínálunk napindító pozitív gondolatokkal átszőtt kártyákat.
Célunk, hogy ezekkel a gondolatokkal egy
kicsit szebbé tegyük mindannyiunk hétköznapjait.
Tótok Leventéné Bölcsőde szakmai vezető

ISKOLAI
HÍREK

Gyenesdiási Híradó

Értesítjük a kedves Szülôket, hogy
óvodánkban a farsang 2015.02.11. szerdán
lesz, bölcsôdénkben pedig 2015.02.10.
kedden.
Világos Csabáné Intézményvezető

Mosolygós bölcsődéseink
Területi népdalverseny eredményei:
Kategória

Tanuló

Minősítés

Évfolyam

szóló

Baranya Vanda

arany minősítés

1.osztály

szóló

Vajda Sára

arany minősítés

1.osztály

szóló

Andor Zsombor

ezüst minősítés

2.osztály

szóló

Berta Antónia

arany minősítés

2.osztály

szóló

Gál Marcell

arany minősítés

2.osztály

szóló

Kántor Lelle

arany minősítés

2.osztály

szóló

Mácsai Rebeka

arany minősítés

2.osztály

szóló

Márkus Luca

arany minősítés

2.osztály

szóló

Baranya Hanna

arany minősítés

3.osztály

szóló

Borda Levente

arany minősítés

3.osztály

szóló

Farkas Emese

arany minősítés

3.osztály

szóló

Farkas Réka

arany minősítés

3.osztály

szóló

Gyutai Júlia

arany minősítés

3.osztály

szóló

Kovács Kriszta

arany minősítés

3.osztály

szóló

Somogyi Ádám

arany minősítés

3.osztály

szóló

Szalóki Piroska

arany minősítés

3.osztály

szóló

Liszák Lili

arany minősítés

4.osztály

szóló

Simon Gréta

arany minősítés

4.osztály

szóló

Andor Benedek

arany minősítés

4.osztály

szóló

Balázs Dorina

arany minősítés

4.osztály

szóló

Kovács Hanna

arany minősítés

6.osztály

szóló

Ertl Zsófia

arany minősítés

7.osztály

Szülők-Nevelők Bálja
Az iskola, az óvoda és a bölcsőde Szülői
Munkaközössége 2015. jan. 31-én, szombaton tartja a Szülők- Nevelők Bálját. Szeretettel várjuk a szülőket!
Érdeklődni lehet az intézményekben!

szóló

Hefler Flóra

arany minősítés

7.osztály

szóló

Gál Emese

arany minősítés

8.osztály

kisegyüttes

Napsugár kisegyüttes

ezüst minősítés

3.osztály

kisegyüttes

Simon Gréta-Balázs Dorina

arany minősítés

4.osztály

kisegyüttes

Csillagvirágok

arany minősítés

7.osztály

Iskolai Farsang
Az iskolai farsangi bál 2015. február 13án pénteken 14 órától kerül megrendezésre.

énekegyüttes

Gyöngyvirág énekegyüttes

ezüst minősítés

1.osztály

énekegyüttes

Gilice énekegyüttes

arany minősítés

2.osztály

énekegyüttes

Csicseri énekegyüttes

arany minősítés

3.osztály

Sítábor
Ebben a tanévben is szervezünk sítábort,
melynek időpontja: 2015. febr. 5-8. (csütörtöktől vasárnapig). A tábort Buzás Attila
szervezi és vezeti.
Február 5-6. (csütörtök-péntek) tanítási
szünet.

énekegyüttes

Füzike énekegyüttes

ezüst minősítés

4.osztály

énekegyüttes

Gyenesi betyárok

arany minősítés

6.osztály

énekegyüttes

Szivárvány éneklőcsoport

arany minősítés

7.osztály

A 2014-es karácsonyi műsort iskolánk énekes és drámás gyermekei adták elő. Az iskola
aulájában került megrendezésre a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa mellett. Először
megemlékeztek az adventről és karácsony
jelentéséről, jelentőségéről. A versek között
az énekkar karácsonyi énekeket énekelt. A három királyok látogatását a kis Jézusnál bábozással adták elő a drámások, majd felhangzott
a Nagykarácsony éjszakáján dalcsokor. Jókai
Mór Melyiket a kilenc közül? című novelláját
adták elő a drámacsoport tagjai. A gyerekek
műsorát a közösen elénekelt Halleluja zárta.
Az előadást színesítette, hogy gitározni tanuló gyerekek adták több dalhoz is a kíséretet.
Inkler Ildikó karácsonyi jókívánságai és a
szünet kihirdetése után a tanárok meglepetés
előadása, egy karácsonyi dalcsokor zárta az
ünnepi műsort.

Az aranyminősítést elért énekesek
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

továbbjutottak

a

megyei

népdalversenyre.

Gyenesdiási Híradó
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Helyesírási verseny
2014. 12.10-én került megrendezésre Zalaváron a Sármelléki Általános Iskola Zalavári Cirill-Metód Tagiskolájában a Helyesírási verseny.

I. hely:
Bató Bence - 3.a
Felkészítő pedagógus:
Nyiri Istvánné

II. hely.:
Lajter Márton - 6.b
Felkészítő pedagógus:
Varga-Vajda Renáta

A TERMÉSZET HÁZA
HÍREI

A Természet Háza 2015-ben is színes, változatos programokat kínál a látogatóknak.
A gyerekek ismét megmutathatják tehetségüket: az alkotni vágyók vers- és meseíró
pályázatra nyújthatják be rímbe foglalt gondolataikat vagy mesés történetüket! Erdőbenő
és kis pajtásai kalandjait február 8-ig várjuk!
Folytatódnak szakköreink!
Hétfőnként madarász szakkör, keddenként a Keszthelyi-hegység természeti értékeit bemutató foglalkozás, szerdánként
pedig meseszakkör - minden érdeklődőt
szívesen látunk!
Szakköri foglalkozásaink:
Jan. 21. MESZ Vízipók: Láthatatlanul
Jan. 26. MASZ Vízi és vizes élőhelyek madarai
Jan. 27. KTÉ Égeresek, láperdők, erdei tavak
Jan. 28. MESZ Vízipók: Tüdős csigák
Febr. 2. MASZ Társkeresés, szaporodás
Febr. 3. KTÉ Sziklaerdők
Febr. 4. MESZ Vízipók: Szöcskék és sáskák
Febr. 9. MASZ A tojás, költés
Febr. 10. KTÉ Akácosok
Febr. 11. MESZ Vízipók: Földalatti lakások
Febr. 16. MASZ Fiókanevelés
Febr. 17 KTÉ Feketefenyvesek
Febr. 18. MESZ Búcsú Vízipóktól
Febr. 23. MASZ Madárhangok
Febr. 24. KTÉ Karsztbokorerdők
Febr. 25. MESZ Vuk és a Simabőrű

IV. hely.:
Gombár Janka - 4.a
Felkészítő pedagógus:
Macsek Anita

Tematikus hétvégéink:
Jan. 31. VIZES ÉLŐHELYEK napja: előadás, vetélkedő, foglalkoztató termi programok
Febr. 14. FARSANG Családi Nap: Farsangi vetélkedő, jelmezverseny, Erdőbenő meséi
pályázat eredményhirdetése
Febr. 21 GEOLÓGIA Tematikus nap: Futó
János mesél a Keszthelyi-hegység kialakulásáról, földtani értékeiről; Dolomittaposó
TÚRA a Berzsenyi kilátóhoz
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Erdőbenő meséi pályázat

Részletes kiírás megtekinthető a Természet
Háza weboldalán.
Információ: Sali Éva, 30-239-9894,
termeszethaza@bakonyerdo.hu; https://www.
facebook.com/termeszethaza

V. hely.:
Szentandrássy Zsuzsanna - 4.a
Felkészítő pedagógus:
Macsek Anita

névnaposoknak névnapköszöntőt, míg a
születésnapos Nagy Antal dalos társunknak
születésnapi rigmusokat tolmácsolt a GY4S.
A feleségek jóvoltából asztalra került finomságokat pálinkával és borral, tisztességgel lekísértük, miközben a GY4S farsangköszöntőkkel és az alkalomhoz illő vidám
dalokkal szórakoztatta a megjelenteket.
A tagok elhatározták, hogy ez évben is „kitesznek magukért” és az eddigi formában
kívánják folytatni vidámságközvetítő mis�sziójukat a maguk és Gyenesdiás jó hírének
megtartása érdekében.
Bognár Ystván krónikás

POLGÁRŐR és VIZI
EGYESÜLET HÍREI

Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4. (A
Festetics Imre Állatpark mellett)
GPS: 46º46’46.9”N 17º16’27.3”E

DALÁRDA
HÍREI
A 2014 évet Dalárdánk január 07.-én tisztességgel elbúcsúztatta, majd Tencz Károly
evangélikus lelkész megáldotta csapatunkat
és méltatta ténykedésünket, sok sikert kívánva a 2015. évre is. Ugyancsak értékelte Gál
Lajos polgármester és Hág Attila Vindornyafok polgármestere az együttesünk által megvalósult kulturális együttműködését a két településnek.
Pékné Orbán Julianna levezető elnök Balogh
Lászlónak, Horváthné Zsuzsának, Tolnainé
Annuskának és Bognár Ystvánnak is szót
adott gondolataik elmondása és az évértékelő
ismertetése céljából. Ystván, János és Attila

Tisztelt Gyenesdiási Lakosság
A Gyenesdiási Polgárőr és Vizi Egyesület
Ez úton kíván Békés Boldog Új Esztendőt a
település minden lakójának.
Ez évben is állunk rendelkezésükre, bűnmegelőző munkánkra mindig számíthatnak.
Az egyesület tagsága nevében
v.Bozsóky Ferenc
GYPVE-elnökhelyettese
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- Nagyon örülök a szép eredményeknek.
Jelenleg két lovam jó egészségben telel
és remélem a 2015-ös év is hasonló szép
eredményeket hoz. A gyenesdiási lovas élet
számára nagyon fontos, hogy a nálunk versenyző Novinszki Petra ifjúsági korú lovas
lett az idei évben Zala megye ifjúsági bajnoka. Gratulálok szép sikeréhez.

SPORT

Nyugat – Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület
Röplabdaközpont
Újabb nagyon nagy elismerést kapott a
Röplabdaközpont, mintegy megkoronázva a
2014. évi ténykedését.
Sebestyén Flóra, a Röplabdaközpont egyik
legtehetségesebb utánpótláskorú játékosa
december 18 – ra meghívást kapott a Magyar
Röplabda Szövetség év végi díjkiosztó gálájára.
A gálán a legjobb felnőtt női és férfi és
utánpótlás játékosok között, Sebestyén Flóra
2014. év legjobb női utánpótlás strandröplabda játékos címet vehette át, melyhez szívből
gratulálunk, további sok sikert kívánunk.
Ez az elismerés azért is rendkívüli, mert
korábban csak nagyon kevés alkalommal sikerült, vidéki, főleg kisebb egyesületeknek,
- mint a Röplabdaközpont is - ilyen magas,
rangos elismerésben részesülnie a sportolóin
keresztül.
A tavalyi év kimagasló eredményei (Magyar
Bajnoki címek – Héri Sára – Tóth - Lakits
Petra, Sebestyén Flóra), a fenti elismerés, valamint a többi szép eredmény, a rangos nyári
versenyek együttesen megmutatták, hogy érdemes, sőt kell a röplabdasport képzést, versenyeztetést tovább folytatni, fejleszteni. A
Röplabdaközpont mindezekkel igazolta, hogy
jól használja fel a támogatásokat.
A Röplabdaközpont január – februári programja:
01.24. Országos Ifjúsági Kupa (OIK) Jászberény
01.24. Borsos Miklós Kupa Ajka (szuper
minik, minik)
01.31. Országos Serdülő Bajnokság (OSB)
Budaörs
02.14. Savaria Kupa Szombathely
02.21. Dunántúli Amatőr Bajnokság Keszthely
Röplabdás farsangi bál kerül megrendezésre 2015. február 14 –én a helyi Általános Iskolában. A bálra 2015. január 25
–ig lehet belépő jegyet igényelni az info@
gyenesroplabda.hu email címen, vagy telefonon, Tóth – Lakits Barbara +36 30 4338915, Hegyiné Rádi Elvira +36 30 6206050.
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FELHÍVÁS

A Röplabdaközpont köszönetet mond Dr.
Gergye Miklósnak, aki térítésmentesen segített felszerelni az egyesület elsősegélynyújtó
táskáját, ezzel is támogatva tevékenységünket.
Király András elnök
Sikeres évet zárt Finta Géza a Kinizsi
sportkör lovas versenyzője.
Emlékezetes évet zárt Finta Géza a Kinizsi
SK lovas szakosztályának versenyzője, aki
az elmúlt években egyenletesen jól szerepelt,
míg 2014-ben különösen jól kijött számára
az idény. A Zala megyei bajnokságban ezüstéremmel végzett a legjobbak nagy küzdelmét
hozó versengésben.
Zalán kívül még kilenc másik megyében
szerepelt bajnoki fordulón. A 15 versenyhelyszínen tizenegyszer szerzett első díjat, hétszer
lett második és
négyszer végzett
harmadikként. A
dobogós helyezések mellett az értékes 4-6. helyek
közül tizenegyet
ért el. Legemlékezetesebb versenyére júniusban
Alapon került sor,
ahol a jubileumi
évforduló mindkét
versenyszámát főlényes győzelemmel megnyerte.
Kérésünkre terveiről a következőket mondta el:

Az Sz-L Bau Balaton vívóklub 2015. januárjától felvételt hirdet kezdő és haladó vívók
részére.
Edzések helyszíne: Egry József Általános
Iskola tornaterme, Keszthely, Vásár tér 10.
Edzések ideje: - haladóknak:
hétfőtől péntekig 		
15.00-19.00
megbeszélés szerint
		
- kezdőknek
hétfő,
szerda, csütörtök
15.00-17.00
megbeszélés szerint
A jelentkezők a megadott időpontokból választhatnak, lehetőség szerint legalább két
alkalmat.
Tagdíj, vívásdíj: 6.000,- Ft/hó, mely tartalmazza a felszerelést is.
Jelentkezni Borosné Eitner Kinga vezetőedzőnél lehet a 06-30/950-8476-os telefonszámon, vagy Kovácsné Kopfer Beatrixnél
a 06-30/234-8620-as telefonszámon!
Asztalitenisz
NB II-es férfi mérkőzés:
Gyenesdiás ASE – ATC Tokod 15:3
Győztek: Barabás 4, Bontó 3, Fazekas 3,
Kovács R. 3, Fazekas - Barabás és a Bontó –
Kovács R. párosok 1-1.
Nagyon fontos helyzetben sikerült magabiztos győzelmet szerezni a Gyenesdiásnak.
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Für Unsere Deutschsprachige Leser
Termine und Veranstaltungen der
Großgemeinde Gyenesdiás
und der József-Attila-Klubbücherei.
Jeder ist herzlich willkommen.
Donnerstag, 22. Januar um 17 Uhr
Ungarischer Kulturtag 2015:
Korbflechter und Fachgruppen für Volksund Handwerkskunst stellen ihre Arbeiten
im großen Saal des Gemeindehauses aus.
Außerdem Fotoausstellung „Gyenesdiás
im vergangenen Jahr” und faszinierende
Luftbilder „Unter dem Himmel von Gyenesdiás”. Wer von oben auf seine Umgebung
schaut, ist immer wieder erstaunt. Er verläßt
die Perspektiven des Alltags, erforscht die
eigene Wohngegend neu, erkundet Nachbars
Grundstück. Der Blick aus dem Flugzeug
zeigt vertraute Pfade und unbekannte Plätze.
Die Ausstellung wird von Herrn
Bürgermeister Gál Lajos eröffnet.
Musikalische Mitwirkung: ZauberklangVerein und Die Gyeneser Vier
Fotos von: Farkas Attila (www.legiprojekt.
hu/ fb: Légi Fotó & Videó), Finta Maya, Hársfalvi György, Touristischer Verein Gyenesdiás
Die Ausstellungsstücke der handwerklichen
Fachgruppen sind noch bis zum 5. Februar
von 13-17 Uhr zu bewundern, die Fotos bis
Ende März jeweils zu den Öffnungszeiten des
Bürgermeisteramtes.
Weitere Informationen: Klubbücherei, Kossuth L. u. 97, Tel. 83 / 314 507
Freitag, 23. Januar um 18 Uhr
Wir stoßen auf das neue Jahr an –
Neujahrsempfang im Gemeindehaus
Sonntag, 25. Januar um 11 Uhr
Im Andenken an die Kriegshelden findet
am Ehrenplatz vor dem Gemeindehaus eine
Gedenkveranstaltung statt. Anlässlich der
Ehrerbietung und Kranzniederlegung hält
Herr Góth Imre eine würdigende Rede.
Mitwirkende: Gyenesdiáser Husaren und
der Gyenesdiáser Männerchor „Dalárda”.
Davor um 10 Uhr: Heilige Messe in der
St. Ilona-Kirche für die im Krieg Gefallenen.
Einladung zum 9. Faschings-Sportball
28. Februar 2015 um 19 Uhr in der Nádas
Csárda
Schirmherr: Bürgermeister Gál Lajos
Der Eintrittspreis: 4.500 Ft pro Person
Eine ganze Nacht lang Tanz und Unterhaltung
für alle Sport- und Ballfreunde, für Jung und
Alt, für alle interessierten „Feierbiester”.
Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt:
Aperitif, warme und kalte Speisen vom
Büfet, Beilagen, Salate, große Auswahl an
Getränken, Gebäck.
Nach Mitternacht Tombola mit wertvollen
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Für gute Musik sorgt das Carlos
Tanzorchester.
Versäumen Sie nicht den besten Ball des
Jahres!
Bei Interesse und für Nachfragen
melden
Sie
sich
bitte
bei:
Mosdósi
Attila:
30/5200-375
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns mit einer
Spende für die Tombola unterstützen.
Vielen Dank.
Nachrichten des Tourismus-Vereins
Am 13. und 14. Dezember fand wieder das
traditionelle Advents-Kastanienfest und der
Christkindlmarkt auf dem Platz vor dem
Gemeindehaus statt, und auch diesmal sind
an beiden Tagen viele Besucher gekommen.
Die Stimmung war wirklich sehr gut. Es
gab Glühwein, heiße Maroni, Würstchen,
Schmalzbrote und am Sonntag Fischsuppe.
Alles war sehr lecker. Es fehlte an nichts, nur
an etwas Schnee. Die Besucher wurden mit
fröhlicher Weihnachtsmusik unterhalten und
konnten an den vielen Ständen auf dem Adventsmarkt stöbern. Die Kinder hatten Spaß
und Abwechslung in der Spiele-Ecke im großen Saal des Gemeindehauses. An beiden Tagen rundete die obligatorische Tombola das
Programm ab. Die Süßmäuler sind auch auf
ihre Kosten gekommen. Am Samstag wurde
die große Kastanientorte angeschnitten, und
am Sonntag konnten die vielen leckeren Kuchen und Torten probiert werden, die für den
Backwettbewerb mitgebracht wurden. Die
Jury hatte es schwer und konnte sich nicht für
einen Gewinner entscheiden, daher wurden
mehrere Preise vergeben.
Wir danken allen, die bei der Veranstaltung
mitgewirkt haben. Die Helfer und Unterstützer sind namentlich im ungarischen Textteil
dieser Ausgabe genannt.
Nur noch 11 Monate bis zum 10. AdventsKastanienfest, unserer Jubiläums-Veranstaltung im Dezember 2015!
Regionale Neuigkeiten
Das Westbalatoner Tourismusbüro (Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda) in Keszthely pflegt und betreut den regionalen
Reiseführer „Westbalaton Travel Magazin”. Die 2015-er Broschüre steht mit den
Themen Familienurlaub, Fahrradtouren/
Aktivurlaub, Gesundheit und Wellness zur
Verfügung und inspiriert Reisende bei der
Auswahl ihrer Urlaubsziele und Unterkünfte.
Für alle drei Themenbereiche ist ein
Qualitätsbewertungssystem vorgesehen. Das
neue Format wird in den nächsten Monaten
rundherum in der Region sowie im In- und
Ausland auf Reisemessen verteilt.
Das Volleyball-Faschingsfest findet am
14. Februar in der örtlichen Schule statt.
Reservierung von Eintrittskarten bitte
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bis zum 25. Januar per eMail an info@
gyenesroplabda.hu oder telefonisch bei Lakits
Barbara +36 30 433-8915, Hegyiné Rádi Elvira +36 30 620-6050
Nachrichten des Bürgermeisteramts
Wohin damit??
Für die Mülltrennung (Papier, Glas,
Kunststoff) stehen an verschiedenen Plätzen
im Ort Container zur Verfügung. Darüber
hinaus wird Selektivmüll regelmäßig direkt
bei den Einwohnern abgeholt. Im Moment
wird in der Gemeinde darüber beraten, ob
diese Maßnahmen ausreichen und ob weitere
Selektivmüll-Inseln eingerichtet werden
müssen.
Wohin aber mit Sondermüll und gefährlichen
Abfällen? Dies gehört auf keinen Fall in
den Hausmüll. Bitte wenden Sie sich an die
folgenden Annahmestellen:
 Gebrauchte
Batterien:
unentgeltlich Rücknahme in Kauf- und
Warenhäusern, wo Batterien vertrieben
werden (z.B. im Eingangsbereich von
InterSpar) oder in unserer Schule, die im
vergangenen Jahr sehr erfolgreich an einem
Wettbewerb zur Sammlung gebrauchter
Batterien teilnahm.
 Arzneimittel: Apotheken sind
verpflichtet, abgelaufene und nicht mehr
benötigte
Medikamente
unentgeltlich
zurückzunehmen.
 Elektronischer Müll: Händler
sind verpflichtet, die bei ihnen gekauften
elektronischen
Geräte
unentgeltlich
zurückzunehmen. Außerdem gegen Gebühr
im Keszthelyer Müllhof (8360 Keszthely,
Festetics fasor 0249/7 hrsz.), Standort 8360
Keszthely, Vásár tér 10. Es ist in Planung,
einen Container für elektronischen Müll in
unserer Gemeinde aufzustellen.
 Leuchtstoffröhren: in Kauf- und
Warenhäusern
 Altöl: bei MOL Tankstellen
 Gebrauchtes Speiseöl: in der
Gemeinde-Kantine (Bartók Béla u. 1.) ist
am Eingang ein Sammelbehälter aufgestellt,
außerdem bei MOL Tankstellen, die auch
Altöl entgegennehmen.
Sonstiges: Gummireifen, Bauschutt nimmt
der Keszthelyer Müllhof gegen Gebühr an.
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 7 – 15
Uhr.
Wir möchten unsere Einwohner noch
einmal darauf hinweisen, dass mit Wirkung
vom 01. Januar 2015 eine neue Regelung für
die Freistellung von Müllabfuhrgebühren
in Kraft tritt. Grundstückseigentümer, die
über eine unbewohnte und ganzjährig nicht
genutzte Immobilie verfügen, können bis zum
15. Februar 2015 einen schriftlichen Antrag
zur Befreiung von Müllabfuhrgebühren
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direkt bei ZALAISPA Zrt.
einreichen.
Voraussetzungen:
Das Haus muss stillgelegt sein.
Das bedeutet, es wird weder ständig noch
zeitweise bewohnt oder vermietet.
Eine Null-Rechnung von DRV
(Wasserwerk) soll als Nachweis dem Antrag
beigefügt werden.
Keine
offenen
Rechnungen
bei ZALAISPA Zrt. zum Zeitpunkt der
Antragstellung.
Eine bewilligte Befreiung gilt für ein Jahr
und muss dann jeweils bis 15. Februar neu
beantragt und nachgewiesen werden.
Wir haben in unserer Dezember-Ausgabe
ausführlich darüber berichtet, wie und wo der
Antrag eingereicht werden muss.
Änderung
der
örtlichen
Steuerbestimmungen
Auf der Gemeinderats-Sitzung am 8.
Dezember 2014 wurden die Bestimmungen

für Haus- und Gebäudesteuer modifiziert. Die
Veränderung tritt ab 1. Januar 2016 in Kraft.
Ab dem Zeitpunkt wird ein Steuersatz für
zeitweise bewohnte Häuser und Wohnungen
von 400 Forint/m² (anstelle von bisher 200
Forint/m²) erhoben. Für die Einwohner,
die ihre Immobilie ganzjährig bewohnen,
gilt weiterhin der bisherige Steuersatz von
200 Forint/m². Die nachweislich ständig
hier lebenden Einwohner können einen
steuerlichen Freibetrag für 30 m² pro Person
in Anspruch nehmen. Ändert sich die Anzahl
der ständig im Haushalt lebenden Personen
(Eltern, Kinder, Ehegatten), müssen Name
und Zeitpunkt der Veränderung der Gemeinde
gemeldet werden.
In diesem Jahr wird eine Liste mit den
bislang erfaßten Daten zusammengestellt.
Bitte geben Sie im Bürgermeisteramt die noch
nicht gemeldeten personellen Veränderungen
in Ihrem Haushalt an, damit diese Angaben
nachgetragen werden können.
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Betreten des Eises auf eigene Gefahr
Wir machen unsere Einwohner darauf
aufmerksam, dass die Gemeinde Gyenesdiás
keine Eisflächen des Balatons oder anderer
Gewässer zum Betreten freigegeben hat. Das
Betreten des Eises geschieht stets auf eigene
Gefahr. Wer dieses winterliche Vergnügen
jedoch genießen möchte, beachte bitte
folgendes:
Nicht weit hinaus auf das Eis des
tiefen Wassers gehen.
In Ufernähe bleiben.
Nie alleine auf das Eis gehen.
Ein Mobiltelefon muss immer dabei
sein. Im Falle eines Unfalls muss zuerst
die Feuerwehr benachrichtigt werden, weil
nur die Feuerwehr die dafür ausgebildeten
Fachleute und entsprechende RettungsAusrüstung hat. Notruf der Feuerwehr für
Hilfe auf Gewässern = 1817 oder Feuerwehr
112 mit Hinweis auf Eis bzw. Gewässer.

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal közleményei
Január
Ez úton szeretnénk megköszönni a Polgármesteri Hivatal nevében a segítségét azoknak,
akik a 2014-es év karácsonyára fenyőfát ajánlottak fel, név szerint: Kapitány Évának és
Gombár Csabának, Károlyné Sós Mónikának
és Károly Zoltánnak és Kovács Andrásnak. A
fák szállításában és állításában részt vett segítőknek, Kiss Lászlónak és Adrián Péternek.
Téli madáretetés: mivel, mikor és hogyan?
A madáretetésnek hazánkban évszázados
hagyományai vannak. Községünkben szervezett formában a Környezetvédelmi Bizottság
által 2000-es évek eleje óta történik 1,2 – 2
t közötti madáreleség kiosztása. Hazánk környezeti állapota még lehetővé teszi, hogy a
madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék
a telet. De az etetők nagy könnyebbséget és
segítséget jelentenek, ha az etetést rendszeresen és egész télen át végezzük.
A madarak etetését akkor kell kezdeni, ha
a fagyok tartóssá válnak vagy leesik a hó.
Folytatni kell egészen március végéig. Azért
fontos a madáretetés folyamatossága, mert a
madarak gyorsan megszokják és számítanak
az etetők táplálék kínálatára, évről évre akár
nagyobb távolságról is visszatérnek. Ha az
etetést abbahagyjuk, sok-sok madarat hozhatunk nehéz helyzetbe. (Mínusz 10 °C alatti
hőmérsékleten, ha nem jutnak megfelelő madáreleséghez akár másnapra is elpusztulhatnak az etetőhöz szokott madarak.)
Mivel etessünk? A téli madáreleségeknek
három nagy csoportja van, ezeket lehetőleg
együtt kell alkalmazni. A legfontosabb talán
a magas olajtartalmú magvak (napraforgó
mag). Az eleségek második nagy csoportja
az állati zsiradékok (nem sós, vagy kifőzött

szalonna és faggyú). Ezek szerepét napjainkra
a cinkegolyók vették át. A harmadik csoport
a gyümölcsök, első sorban az alma melyet a
rovarevő rovarok is elfogyasztanak télen.
Mivel ne etessünk? Soha ne adjunk az énekes madaraknak kenyeret, kenyérmorzsát,
mert ezek bélgyulladást okoznak náluk. Kivétel a vízi madarak (hattyú, réce) számára az
alkalmi kenyérfogyasztás nem okoz problémát.
Bővebben a Madártani Egyesület honlapján
( www.mme.hu) lehet tájékozódni. Madáreleséget a Polgármesteri Hivatal földszintjén, a műszaki osztályon, valamint a Forrásvíz Természetbarát Egyesület székhelyén
(Gödörházy A. u. 60.) lehet kérni.
Hová vigyem?
A szelektíven gyűjthető hulladékokat (papír,
üveg, műanyag) a hulladékgyűjtő szigetekre,
illetve a házhoz menő szelektív hulladékszállítás során elszállításra kerül. Ezen kívül még
számos elhelyezésre, megfelelő tárolásra váró
hulladék sorsáról kell döntenünk. Nézzük,
mit kezdhetünk a számunkra már feleslegessé
vált, egyéb hulladékokkal!
Veszélyes hulladék: Olyan hulladékok, melyek fokozottabb veszélyt jelentenek, mint a
többi hulladékfajta. Kémiai összetételükből
adódóan súlyosan károsítják az egészséget,
szennyezik a talajt és a talajvizet.
Leggyakrabban előforduló háztartási veszélyes hulladékok és elhelyezésük:
 Használt elemek: a használt elemeket az Önkormányzat intézményeiben és
bármelyik nagyobb áruházakban elhelyezett
használt elem gyűjtő edényekbe dobhatják
ingyenesen (az Általános iskola a tavalyi akció sikerének fényében idén is megrendezi az
elem gyűjtő versenyt)

 Gyógyszerek: a lejárt vagy feleslegessé vált gyógyszereket a gyógyszertárakban kihelyezett gyűjtő edényekben lehet
elhelyezni. Ha kihelyezett gyűjtő edény nincs
kihelyezve, akkor a gyógyszertárakban akkor
is kötelesek átvenni.
 Elektronikai hulladékok: A feleslegessé vált vagy tönkrement eszközt a
vásárlás helyén kötelesek visszavenni. Elhelyezhető térítés ellenében a keszthelyi hulladékudvarban is (8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.), székhelyük 8360 Keszthely,
Vásár tér 10. Valamint tervezzük elektronikai
hulladékgyűjtő konténer kihelyezését községünkben is.
 Fénycsövek: Nagyáruházakban elhelyezett gyűjtőkben lehet elhelyezni
 Fáradt olaj: a MOL töltőállomásokon leadhatóak.
 Használt sütőolaj: leadható az étkezde (Bartók Béla u. 1.) bejáratánál kihelyezett gyűjtőedénynél, illetve bizonyos MOL
töltőállomásokon (a keszthelyieken van rá
lehetőség)
Egyéb hulladékok: gumiabroncs, építési törmelék a keszthelyi hulladékudvarban térítés
ellenében elhelyezhető. Hétfő – Péntek: 7-15
óráig.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat a
rendezési terv szerint út kialakítását kezdte
meg a Balaton u. – Zámor u. közötti területen. A strandjainkon a kitermelt földel a mély
fekvésű területek feltöltését, későbbiekben
füvesítését megkezdtük.
Közterületre reklámhordozót (reklámtábla) csak érvényes közterület-használati
engedéllyel, valamint a fizetési kötelezettség
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teljesítését követően lehet kihelyezni, illetve
a már kinntlévő reklámhordozóra is minden
évben meg kell kérni az engedélyt. A reklámhordozónak a meglévő és épített környezetbe
illőnek kell lennie. (Ennek igazolására a kérelem mellé színes fotót kell csatolni.) Az engedély nélkül kihelyezett vagy már kint lévő
engedéllyel nem rendelkező táblák január
31-ig a kihelyező költségére eltávolításra
kerülnek.
A gazdálkodó szervezetek egyedi közszolgáltatói szerződést kötelesek kötni. A szerződés megkötésével kapcsolatban Patyiné
Pék Krisztina vállalati ügyfélreferenst kell
keresni az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: +36/30/967-57-65
E-mail: patyine@zalaispa.hu
Ismételten felhívjuk a kedves Lakosság
figyelmét, hogy 2015. január 01-vel a használaton kívüli ingatlanra vonatkozó díjfizetés (szemétdíj) szüneteltetés kérelmezésének módja megváltozott!
Használaton kívüli ingatlannak
kell tekinteni az olyan ingatlant melyben
sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem
létesítettek – sem idényjelleggel, sem fizető
vendéglátás jelleggel – az előző évben nem
használták.
A kérelmet minden évben február 15-ig
kell az ingatlantulajdonosnak január 01től már a közszolgáltató felé benyújtani
(ZALAISPA Zrt.). A kérelemhez csatolni
kell az ingatlan előző évi időszakra vonatkozó nullás vízfogyasztásról való igazolást
(adott esetben az áramfogyasztásról szóló
igazolás is elfogadható). Bővebben a Gyenesi Híradó decemberi számában olvashattak a
változásokról.
Felhívjuk a kedves Lakosság figyelmét, a
jégen való tartózkodás során bekövetkezhető
balesetek veszélyeire. Gyenesdiás területén
– még arra alkalmas jégvastagság esetén
– sincs kijelölt jégpálya, a Balaton jegére
mindenki csak saját felelősségére léphet
rá. A balesetek elkerülése érdekében vegyük
figyelembe az alábbiakat:
- Ne menjünk mélyvíz feletti jégre, mert
fokozottan veszélyes!
- A parttól ne távolodjunk el nagyon!
- Soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen!
- Mindig legyen nálunk mobiltelefon!
Esetleges baleset esetén először mindenképp
a tűzoltóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek megfelelő felszereléssel és szakemberekkel a jégből való mentéshez, majd a 1817es vízi segélyhívó vagy a 112-es segélyhívó
számot tárcsázzuk.
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Képviselő-testületünk a 2014. december
8-án tartott testületi ülésén módosította a helyi
adókról szóló rendeletének az építményadóra vonatkozó rendelkezéseit, melyek 2016.
január 1-jétől fognak hatályba lépni. Ettől az
időponttól azok a lakóházak, lakások, üdülők
után, melyekben a tulajdonos vagy közeli hozzátartozója nem életvitelszerűen, nem rendszeresen tartózkodik, az eddigi 200,-Ft/m2 helyett
400,-Ft/m2 mértékű építményadó megfizetésére kötelezett. Azok az állandó lakosok, akik az
ingatlant egész éven át használják, az adómérték továbbra is 200,-Ft/m2. Az állandó lakosok
után járó – lakosonként 30 m2 – kedvezményt
szintén a ténylegesen és életvitelszerűen lakott
ingatlanok után van lehetőség igénybe venni.
További változás, hogy az állandó lakosok
után járó kedvezményt nem csak a tulajdonos és közeli hozzátartozója (szülő, házastárs,
gyermek) veheti igénybe, hanem a tulajdonos
élettársa és annak gyermekei is.
Egyidejűleg felhívjuk a Gyenesdiásiak figyelmét, hogy amennyiben állandó lakosként
kedvezményben részesülnek (30 m2/lakos)
és időközben az együtt élő családtagok számában változás állt be (elköltözés, haláleset),
azt a változást követően be kell jelenteni. Az
idei évben felülvizsgálatra kerülnek az építményadó bevallások, így aki az előbb említett
változás bejelentését elmulasztotta, az kérem
haladéktalanul pótolja.
Magánfőzés bejelentése (saját célú házi
párlatfőzés)
2015. január 1-ei hatállyal módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény,
mely alapján több tekintetben megváltozott a
magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi
párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) szabályozása. A magánfőzéshez
továbbra sem kell engedélyt kérni, de a ma-

2015. január
gánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést
a tulajdonszerzést követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése
2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015.
január 15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Magánfőzőnek minősül az a 18. életévét betöltött
gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó
alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas,
saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015.
január 1-jétől megszűnik, és amennyiben
tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot,
1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési
kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év
január 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati
adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 15éig. Amennyiben a magánfőző tárgyévben
nem állított elő párlatot a berendezésen, nem
keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése
esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a
vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal
egyeztetett módon meg kell semmisíteni. Az
átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat
kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére
értékesíthető, mely esetben a desztilláló-berendezés bejelentéséről és az éves átalányadó
megfizetéséről kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány
személyesen a hivatal adóügyi csoportjában átvehető, illetve a wwww.gyenesdias.
hu/nyomtatványok/adóügy/magánfőzés
menüpontban letölthető.

2015. január
Bognár Ystván
Nómen Nesció
(sírás, gyermekemért)
Kölcsön kaptam egy életet,
Mert Isten megbízott bennem,
Ajándék volt, hogy nevelhetem.
Tegyek belátásom szerint,- mondta,
Hogy néki tetsző életet élhessen itt,
e honban.
Élt, vigyáztam, oktattam, óvtam,
Betegségben kezét fogtam,
Ha félre lépett visszahúztam,
Feddőn néha megmorogtam,
De szeretet és elszánt akarat,
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Mit tehettem, megtettem, mit megtettem,
Boldog örömmel tettem.
Ha néki fájt én is szenvedtem,
S ha örült, vele voltam boldog örömben.
Szárnyra mikor kapott, engedtem.
Vissza-visszaszállt,
Mert a fészekben otthonra talált.
Az élet szélén élt, fricskázta a halált.
Reméltem, vágytam, kívántam a megálljt!
A nagy víz örvénye elragadta,
Az életből elvitte, elmúlásnak adta.
Istenem, bocsáss meg!
A kölcsön kapott életet,
Az én lelkem előtt kaptad meg!

Gyenesdiási Híradó
Úgy illett volna, hogy ő vezet eléd engem
S lám, nem tisztelte anyját, apját,
Az ősök jussát és megelőzve elébed ment!
A tékozló fiú nem tért meg a szülői házba.
Nem fázik, nem éhes, nem szomjas.
Szeresd helyettem Istenem,
Mi Atyánk ki vagy mennyekben
És fogadd be országodba,
Az örök hazába!
Üdvözlégy Mária!
Készítsd fel, ha megyek,
Ne várjon rám és én őreá hiába,
Halálom órájában Ámen!
2015, január 08.

ÜVE G EZ É S

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Gyenesdiási Híradó

2015. január
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A Forrásvíz Természetbarát Egyesület hangulatos szilveszteri túrával búcsúztatta az óévet december 30-án.

Vandálok a pályán

Az elmúlt években önkormányzatunk a
Gyenesdiáson élők adóforintjaiból több millióval támogatta a Kinizsi Sk-t, hogy korszerű,
minden igényt kielégítő sportcentrumot hozzanak létre a Balaton utcában. A sportpályák
nyitott kapuval fogadták az óvódás kortól a
szenior korú sportolni vágyokat. Sajnos a téli
hónapokban vandálok szabadultak az edző
pályára és a nagy gonddal ápolt gyepet tönkre

Matyi a kötelező tánc
bemutatása közben

tették. Akik látták Durgó Miklós áldozatkész
munkáját, amivel a pályát ápolta, gondozta,
felháborodva vették észre a keréknyomokat.
De minden jóérzésű embernek egyformán el
kell ítélnie és a jövőben közösen megvédenie ezt a szép létesítményt, hogy soha senki
ne tehessen kárt benne és mindeki jól érezze
magát a Balaton utcai nyitott sportcentrumban hiszen értünk, nekünk épült. Vigyázzunk
rá közösen!

A Nyugdíjas klub tagjai ünnepi műsorral kedveskedtek a
Kapernaum lakóinak. Finom süteményekkel, gyümölcsökkel, meghitt hangulatú versekkel és dalokkal varázsolták
szebbé az ünnepeket.

Gyenesdiáson két csoport 9-9 alkalommal vesz részt a „Szállást
keres a Szent Család” imaesteken. December 20-án, egy közös
alkalommal, a nagyközönség számára is nyitottan a Re-Folk
együttes karácsonyi koncertjének is örülhettek a résztvevők.

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, 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.

2015. január
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!
Jöger trapista (német): 1099 Ft/kg
Karaván füstölt sajt: 2199 Ft/kg
Kristály cukor: 169 Ft/kg
Balatoni Rózsa és Hópehely burgonya a Bakonyból, zsákosan
30kg-os: 90Ft/kg, 15kg-os: 95Ft/kg
Valódi első osztályú étkezési minőség.
Villányi, Szekszárdi, Balaton melléki folyóborok
széles választéka.
2015-ben is szeretettel várjuk az átépítés és bővítés ideje alatt
kedves vásárlóinkat!
A ZÖLD HANGYA DOLGOZÓI !!!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
Apróhirdetések
Német nyelvoktatás, felkészítés minden szinten nagy gyakorlattal rendelkező
nyelvtanártól. Tel:0630/607-3694
Ungarisch unterricht für Deutsche bei Diplomlehrerin.
Tel:0630/607-3694
Angol szakos tanárnő, többéves gyakorlattal, korrepetálást, szinten tartást,
nyelvvizsgára, érettségire felkészítést vállal. Tel: 0620/3509287
Keszthelyen hat-lakásos társasházban kétszobás földszinti nagy teraszos
lakás eladó vagy elcserélhető! Zárt udvar, fedett gépkocsi beálló. Minden
megoldás érdekel. (lakás, kis ház, házrész...) Hívjon a 06-20/7757619
telefonszámon és megbeszéljük!”
BORÁSZATBAN jártas hölgy munkát vállalna pincészetben, borászatban.
Tel: 0630/6437848

Gyenesdiási Híradó

P

Vonyarcvashegy

Akciók januárban is!

-egyfókuszú (olvasó, vagy távoli) szemüveg
szemvizsgálattal, kerettel, lencsékkel összesen 19.900Ft.
-Prémium (széles látómező) multifokális szemüveglencse
25% kedvezménnyel 63.000Ft/db helyett 47.300 Ft/db!
Részletek az üzletben! Az akció megjelenéstől február 15.-ig érvényes!

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!
email: pelsooptika@gmail.com

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/50-40-648
3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Oázis kertészet Keszthely

Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

Szent Glória
Temetkezési KFT

Gyenesdiás
Kossuth Lajos u. 86.
Nyitva: H-P 08 tól- 16h-ig
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy
06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés:
85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig
Koporsós temetés:
130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről
az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Litográf-95
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