GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. január XXVII. évfolyam, 1. szám
Megjelenik: január 22-én

Programajánló

január 30-án, szombaton 19 órától SZM
bál az iskolában.
február 5-én, pénteken 14 órától iskolai
farsang
február
8-án,
hétfőn
18
órától közmeghallgatás a Községháza
nagytermében.
február 9-én, kedden 18 órától
Húshagyókeddi fánkparti, a Községháza
nagytermében.
február 27-én, szombaton 19 órától
Sportbál a Nádas Csárdában.
Mindenkit szeretettel várunk
programjainkra!

Fotó: Finta Maya

január 24-én, vasárnap 10 órakor Szentmise háborús hőseinkért a Szent Ilona
kápolnában, utána 11.00-kor megemlékezés a háborús emlékműnél, majd ünnepi
műsor a Községháza nagytermében, melynek keretében bemutatjuk a „Katonaság,
nagy uraság...” című kiadványunkat,
amely katonadalokat, valamint verses és
prózai összeállítást tartalmaz és a testvértelepüléseinkkel szoros összefogásban jött
létre.

Ismét meseszerű adventi
rendezvénnyel zártuk az évet
Tavaly december 12-13-án, 10. alkalommal
szervezte meg a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület jubileumi Adventi Gesztenyesütés
és Karácsonyi Vásárát. Ismét sikerült igazi adventi hangulatot varázsolni a Községháza előtti térre december közepén. Vidám karácsonyi
muzsika, meghitt fények, forró sült gesztenye,

illatos és ízletes forralt bor és gyümölcstea,
zsíros kenyér, ropogós sült kolbász, ínycsiklandó ünnepi halászlé várta az idelátogatókat.
Csak a hóesés hiányzott! Szombaton egy 100
szeletes, gyönyörű gesztenyetortát kóstolhattak meg a vendégek. Mindkét nap volt kirakodó vásár és a gyerekeknek a Községháza
épületében a Varázshangok az Egészségért
Egyesület szervezésében játszóház és kézműves foglalkozás. 
folytatás a 4. oldalon

Az öröm gyertyáját a környező települések
polgármesterei gyújtották meg: Herczeg
Béla (Vállus), Ruzsics Ferenc (Keszthely),
Bíró Róbert (Balatongyörök), Péter Károly
(Vonyarcvashegy) és Gál Lajos (Gyenesdiás),
polgármestere

Informationen für Unsere
deutsch-prachigen Einwohner
auf Seite 8-9.

Köszönjük az Általános Iskola Kórusának és a Községi Kórusnak a színvonalas fellépést,
valamint vezetőjüknek Csordásné Fülöp Editnek a felkészítést.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2016. január 15-én ismét meghívta azokat a
vállalkozókat, akik jelentős adóbefizetésükkel segítik a település tevékenységét. Több
mint 450 vállalkozás működik Gyenesdiáson,
akik képviselőit már negyedszer köszönthette
Gál Lajos polgármester. A 2015. évre visszatekintve elmondta, hogy egy mértéktartó és
betartható költségvetés mellett valósult meg
többek között az utak és járdák felújítása,
az iskola udvarán a műfüves pálya kiépítése, a gyenesdiási Vitorlás Suli elindítása,
a sportpályák öntözővel és gépesítéssel való
fejlesztése, a Diási Játékstrand beléptető
rendszerének modernizálása, valamint az
intézmények energetikai hatékonyságának
javítása. Az idei év tervei közt szerepel többek
közt a régóta várt tornaterem építésének
elindítása, a konszolidációs források csapadékvíz elvezetésre, utak és járda építésére történő felhasználása, az óvodai étkezde és az
orvosi rendelő bővítése, valamint a települési
közvilágítás korszerűsítése is. Dr. Simon
Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár gyenesdiási kötődése révén a

Fotó: Finta Maya

Újévi Pohárköszöntő - 2016

Újévi koccintás: Képünkön dr.Simon Attila István munkaerő piacért felelős helyettes államtitkár, Ruzsics Ferenc Keszthely polgármestere, Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere, Varga
Anikó tankerület vezető, dr. Varga Andrea járási hivatalvezető, Pácsonyi Imre a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke..
személyesen megtapasztalt eredményeket és
a fejlődést emelte ki, valamint hangsúlyozta
Gyenesdiás polgári gondolkodását, a civil
életet támogató közösségformáló erejét.
Pácsonyi Imre a Zala Megyei Közgyűlés alel-

nöke a településen tapasztalható összefogást
méltatta. Az újévi köszöntőn műsort adott a
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar és a
helyi citerások is. Az est fogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

reskedést, zöldség-gyümölcs kis
és nagykereskedést, valamint
trafikot üzemeltetünk a kibővült gyenesi telephelyünkön és a
(a régiek még emlékezhetnek „Tűzoltó
Diszkont”)
keszthelyi boltunkban. A multik
árnyékában megélni nehéz, de
1991 nyarán egy „garázsboltban” folyó- valljuk Gárdonyi egyik bölcs
bor árusítással kezdte, a mai helyén a Zöld gondolatát: „A falak ereje nem
Hangya Bt., (akkor még más vállalkozási a kőben vagyon, hanem a védők
formában) a működését.
lelkében”. Télen 16-an alkotjuk
Mennyire más volt akkor a falu, a körül- azt a „csapatot” amely hosszú
mények és a Balaton! A bor árusítás ma is évek óta változatlan és egy igazi
az egyik profilunk, melynek létét többször közösséget alkot. A legrégebbi,
veszélyeztette a gazdasági szabályozás vál- talán
már
hagyománynak
tozása, de eddig sikerült megmentenünk. A tekinthető összejövetelünk a
vásárlói igényeknek megfelelően forgattuk szilveszteri forraltborozás. Ilyenkor, aki
vissza a megtermelt jövedelmet, soha nem megtisztel bennünket, azt forral borral (csak
találtuk ki az új irányt, azt a vásárlóink mond- villányi kékoportóból tisztán, saját recept szeták meg. Ma egy ABC-t, bor kis-és nagyke- rint) és egy kis harapnivalóval, valamint egy

jó beszélgetéssel vendégül látjuk. Reméljük,
hogy ezt még sokszor megismételhetjük!
Boldog 2016-os évet kívánnak a Zöld Hangya Bt. (Sarok ABC) dolgozói!

25 ÉVE Gyenesdiáson a
Kossuth-Csányi sarkon

Disznótoros és kolbásztöltő mustra Reziben
Hagyományőrző disznótoros, kolbásztöltő és pálinkamustrát tartott január 16-én, a Rezi Várbarátok Köre Egyesület.
A térségi összefogást erősítő rendezvényen a 20 csapat között Gyenesdiást a Hivatali dolgozók „Bürokbisztró” csapat képviselte,
akik a tálalásban különdíjban részesültek.

Gyenesdiási Híradó

2016. január

-3-

Közmeghallgatás
Értesítem a település lakosságát, hogy
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2016. február 8-án (hétfőn), 18.00 órakor
közmeghallgatást tart a Községháza nagytermében.
A közmeghallgatáson minden résztvevő közérdekű kérdést és javaslatot tehet bármely
témakörben.
Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel segítsék elő közös gondjaink megoldását.
Gál Lajos polgármester

Húshagyókeddi fánkparti - Batyus bál
Szeretettel várjuk
2016. február 9-én, kedden 18 órától
a gyenesdiási Községházára, hagyományos
farsangbúcsúztató batyus bálunkra
Tombola
Az est alkalmával
fánkkirálynőt és borkirályt választunk.
Fánkok vásárolhatók.

Érd: Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507

2016. január
folytatás az első oldalról

Vasárnap a Pásztorházban és udvarán
adventi népi játszóudvar kézműveskuckó,
kemencés
mézeskalács
sütés
várta a gyerekeket. Az ünnepi hangulatot
fokozta a Gyenesdiási Általános Iskola
Drámacsoportjának és Énekkarának műsora,
a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar
előadása. Szép számmal voltak indulók a
meghirdetett süteményversenyen is. Nehéz
dolga volt a zsűrinek meghozni a döntést.
Szombaton és vasárnap is tombola zárta a
programot.
Köszönjük a rendezvény sikeréhez
nyújtott önzetlen segítségüket:
Gál Lajos polgármester, Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata, Czankáné
Szalóky Szilvia, Czanka Szilárd, Czanka
Dávid, Czanka Orsi, ifj. Rádi Lászó, Suba
Zoltánné Zsuzsa, Varga Zoltánné Marika, Somogyi Zoltán „Max”, Hóbár Péter,
Makó-Hóbár Petra, Hagemann Mária, László Judit, Nagy Ferenc, Csiszárné Rick Judit,
Magyar Lívia, Riedl Ferenc, Csapó Tünde,
Mikolás Dóri, László Beáta, Szalókiné
Farkas Piroska, Szalóki Piroska, Cseh János, Kardos Dóra, Mayerhoffer Zita, Pékné
Orbán Julianna, Pék Flórián és barátnője,
Barbara, Kovács Pál, Kovács Pálné, Kovács Anita, Horváth Flórián, Horváth Miriam, Hársfalvi Györgyné, Ildikó, Horváth
Szilvia, Vaszkó Ernő, Dongó Árpádné, Sebestyén Károly, Sebestyén Márton, Anda
Péter, Tüttő Gyula, Gacs Szabina, Valentin
Szilveszter
A támogatást:
Varázshangok az Egészségért Egyesület,
Varázshangok Együttes, Zalai Balaton-part
Ifjúsági Fúvószenekar, 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, Vajda Gábor, Zöldház,
Hansjörg Surber, Nagy Feri, Finta Maya,
Sütibolt, Visionet, József Attila Klubkönyvtár dolgozói, Samu Zoltán és a polgármesteri

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Látszólag téli álmot alszik a klubunk.
De ez persze nem igaz. A tervezés, az új év
előkészítése fontos dolog, hiszen ezen keresztül találkoznak klubtagjaink az éves utazási
kínálatunkkal.
Az első lépést már megtettük, hiszen 16
úticél javaslat közül kiválasztottuk azt a
nyolcat, melyet 2016-ban felkínálunk klubtagjainknak.
A finomításra kerül most sor, amikor – ismerve Gyenesdiás éves rendezvénytervét –
pontosítjuk az időpontokat. Ez klubunk vezetőségének feladata, sokat már nem kell várni
rá, - és felkerül honlapunkra.
Amit biztosan tudunk:
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Kocsis Zoltán, Kerék
Csaba, Lugosi László
fuvarozó, Adrián Péter
darus, Nagy Zoltán autómentős, GusztaHús,
Belysium Panzió, Rózsahegyi Kft, Kőnig
Andrea,
Körtvélyesi
Ibolya
A felajánlásokat:
Wellness Hotel Katalin, Kehida Thermál,
Torony csárda, BalatonFelvidéki NP., J&A
Kerámiaház,
Hotel
Amira, Lotus Therme Hotel&Spa, BuzásBelenta Réka, Ángyán Szilveszter, Finta Maya, Szalóki család, Szalóky Jenő,
Pálfiné Hegedűs Vera, Kovács család,
Ferencz-Palaczki Katalin, Bringatanya,
Iker Virág és Ajándéküzlet, Kissné Páli Réka
„Mézes Réka”, Marcipán Múzeum, Surber
Irina, Szabó Annamária, Gelencsér Ákos,
Novák Lilla, Palaczki Tamásné, Kollár Szabolcs, Vajdáné Plótár Katalin, Németh Anita,
Wágenhoferné Pohl Magdolna, Bányácski
Kinga
Nehezen döntött a zsűri
Ismét ízletes sütemények és csinos házikók érkeztek a dec. 13-ra meghirdetett süteménysütő és mézeskalács házikó versenyre.
A X. 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. Köszönjük
mindenkinek, aki részt vett a versenyen! Reméljük, jövőre ismét találkozunk!
Március 15-én, Budapesti kirándulással
indul az évünk, kihasználva a Nemzeti Ünnepünk nyújtotta ingyenes múzeumlátogatás
lehetőségét.
Áprilisban csodálatos Balatonunk déli
partjára hívjuk klubtagjainkat.
Balatonboglár – Földvár-Zamárdi megannyi titkai tárulnak fel előttünk.
(Szinte hihetetlen, de nem is tudják sokan, mennyi kincset rejt számunkra ez a
tájegység!)
Májusban, Pünkösdkor háromnapos útra
indulunk:
Ózd-Salgótarján-Sárospatak-HollóházaSátoraljaújhely útvonalon.
Meseszép látnivalók várnak ránk ezen az
utunkon is, hiszen észak-Magyarország sok
szépsége tárul majd fel előttünk.

Gyenesdiási Híradó

Süteményverseny díjazottak:
Ünnepi Torta kategória
Gyöke Katrin
Hégelyné Kocsis Krisztina
Kovács Béláné
Pálfi Eszter
Varga Zoltánné
Szelet sütemény kategória
Dongó Árpádné
Szakály Tiborné
Fehér Endréné
Czanka Orsolya
Házias sütemények
Tomborné Szakály Marianna
Hégely András
Makó-Hóbár Petra
Különdíj
Bangó Edina
Kovács Gyöngyi
Természetesen köszönjük a zsűri munkáját
is, számítunk rájuk jövőre is!
A község karácsonyfái
A Községháza előtti téren felállított fenyőfát
Gál Jenőné, míg a Betlehemnél lévőt pedig
dr. Iglódi Endre ajánlotta fel. Köszönjük.
Júniusban: Tamási – Zala – Simontornya
– Cece az úti cél.
A nyári szünetet ezzel az úttal kezdjük, majd
szeptembertől folytatjuk kirándulásainkat:
Szeptember elején Nagykanizsára látogatunk
– ahol a látnivalók felkeresése után részt veszünk a dödölle fesztiválon is. Októberben
KŐSZEG és környéke vár ránk, majd még
ugyanebben a hónapban Székesfehérváron
–és a Majki szerzetesrendnél teszünk látogatást. És persze nem maradhat el Advent első
vasárnapján – adventi kirándulásunk sem…
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár
Klubja vagyunk, nagyon sok segítséget kapunk útjaink szervezésében a könyvtár munkatársaitól, - ez úton is köszönet érte!

Gyenesdiási Híradó
Tartalmas utak, jó közösségben –
ez a Magyar Vándor Klub.
A magunk módján így tudunk Gyenesdiás (és
a környék) lakóinak lehetőséget biztosítani
arra, hogy minél jobban megismerjék hazánkat, Magyarországot.
Hiszen klubunk célja, hazánk épített és természeti örökségeinek felkeresése.
Természetesen bárki tagja lehet klubunknak,
aki nyitott szívvel és nyitott szemmel szeretne
részt venni útjainkon. Az internetes keresőbe
pedig elég ennyit beírni: „Gyenesdiási Magyar Vándor Klub”
Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

Szakköri
hírek
Február 9-én elmarad a kosárfonás, helyette
mindenkit várunk a Fánkpartira!
A szövő- és népi kismesterségek szakkör foglalkozásain ebben a hónapban a szokásos tevékenységek mellett megismerkedünk a körmöcskével, övszövővel, karmantyúbabával.
Várjuk az érdeklődőket szerdánként 16-19
óráig.
Érdeklődni a Klubkönyvtárban, 314-507,
30/342-3934

Varázshangok
Egyesület hírei
Festetics Kastély
Örömteli eseménnyel zártuk az elmúlt évet
és kezdtük az újesztendőt! Varázshangok
Családi Játszóházunk a keszthelyi Festeticskastély északi szárnyának egyik gyönyörű
báltermében várta az érdeklődő látogatókat.
Talán sokaknak szokatlan a helyszín, de el
kell mondanom, szuper 8 napon vagyunk túl!
A visszajelzések és beszélgetéseink alapján
minden látogató örömmel üdvözölte a kastély
kezdeményezését, mely a környéken egyedülálló szabadidős programot nyújtott - nem
csak - családok számára. Sokat dolgoztunk
A Tripadvisor vendégértékelései alapján a Wellness Hotel Katalin****superior
1. helyezett a Balaton régióban és szintén
1. helyezett Nyugat-Dunántúl régióban is.
A gyenesdiási Wellness Hotel Katalin****
2015. decemberben megújította a hivatalos
besorolását, a Hotelstars Union minősítés
során elérte és megkapta a 4* superior kategória használatának jogát 3 évre.
A színvonalemelést egy komoly előkészítő
munka előzte meg, elkészültek a szolgáltatások, munkakörök standardizálásai, valamint
49 szobaegységből, 21-ben történt változás: új, nagyobb méretű ágykeret és kiváló
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érzésekkel távozzon a játszóházból és szép
élményekkel térjen haza, messzire víve a Festetics Kastély és a Varázshangok Játszóház jó
hírét! :)
Minden nap más tematikájú játszóházzal készültünk. A 20 nm-es tatamival fedett babajátszótéren a bölcsődés és az óvodás korosztály
forgókkal, hintákkal, Montessori játékokkal,
vonatpályával, autókkal, építőkockákkal,
golyópályákkal, óriáskockákkal és egyéb
életkori sajátosságoknak megfelelő játékkal
játszhatott.
Az asztalokon minden nap más játéké volt a
főszerep. Puzzlék, memóriajátékok, innovatív
kártyajátékok, családi társasjátékok, golyóvezetők, labirintusok, egyéni- és társas logikai
játékok, reakciójátékok adtak kíváló szórakozási lehetőséget a nagyobb gyerekeknek és
felnőtteknek.
A kézműves asztalnál is változatosság volt
a jellemző. Készítettünk téli mobildíszeket,
csuhéztunk, gyöngyöt fűztünk és vasaltunk,
filcdíszeket varrtunk, szőttünk és fontunk, ékszereket készítettünk dekupázs technikával,
és nem maradhattak ki az újévi szerencsefigurák sem.
Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon
elfáradtunk, de nagyon jó hangulatú és sikeres 8 napot zártunk.
Minden kedves látogatónknak köszönjük a
kedves szavakat, a sok nevetést és jókedvet!

A Kézműves Műhelyben a farsang áll a középpontban! Gyertek el, s érezzétek jól magatokat!

Baba-mama klub és zenebölcsi
Az egyesület zenebölcsis foglalkozásai továbbra is minden szerdán a Községháza nagytermében vannak 9.30-tól.
Minden hónap harmadik szerdáján pedig
a zenebölcsit Baba-mama klubélet követi
10.15-től, ahol kicserélhetjük tapasztalatainkat, a gyermekeink pedig felhőtlenül játszhatnak.

•
február 14. Téli álom
előadás a téli álmot alvó állatainkról; interaktív foglalkozás

Balatongyöröki Varázshangok Játszóház
Január 23-án, 16.00-18.00 között tartunk játszóházat a Bertha Bulcsú Művelődési Házban. Elvisszük a 2015-ös év legkedveltebb
játékait és sok újdonsággal is találkozhattok.
alváskomfortot biztosító
matrac került beszerzésre.
A Magyar Turizmus
Minőségi díjas és EHQ
díjas szálloda így már
4* superior színvonalon
várja vendégeit.
Galló Zsolt
marketing & sales
manager

Balatongyöröki Energetizáló Hangfürdő
Balatongyörökön a Bertha Bulcsú Művelődési Házban január 26-án, 18.00 órától tartjuk
téli hangfürdőnket. A program természetesen
ingyenes, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Fontos a program előtt legalább
5-10 perccel érkezni, mert a kezdés után már
nem lehet bekapcsolódni.
További információ:
Kőhalmi Ági
kohalmi.agnes@gmail.com
+3630 339-1959

Természet Háza
programjai
TEMATIKUS ELŐADÁSOK:
•
január 31. A vizes élőhelyek napja
13:30-14:30 Sali Éva előadása a vizes élőhelyek védelméről
14:30-16:30 A nagy ho-ho-ho horgász –
foglalkoztató termi programok
A rendezvény belépőjeggyel látogatható
(felnőtt: 600 Ft/fő; diák, nyugdíjas: 400 Ft/fő;
gyerek: 200 Ft/fő).

SZAKKÖRI FOGLALKOZÁSOK:
•
•
•
•

kedd: hagyományos állattartás szakkör
szerda: meseszakkör
csütörtök: természetjáró szakkör
péntek: madarász szakkör

INFORMÁCIÓ:
termeszethaza@bakonyerdo.hu
+36 30 239 4279; +36 30 239 9894

2016. január
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ISKOLAI
HÍREK

Gyenesdiási Híradó

Papírgyűjtés eredménye, 2015. ősz
ALSÓSOK

Szülők Nevelők Bálja 2016. 01.30. Szombat
– Ugye mindenki készül?!

helyezés

osztály

1.

4.A

1456 kg

22

66,18

Szülői Értekezlet az iskolában.
Kedves Szülők!
2016. január 25-én, 26-án és 27-én tartandó
szülői értekezletek pontos kezdési időpontjáról az osztályfőnökök értesítik az érdekelteket.

2.

1.B

1019 kg

18

56,61

3.

1.A

1021 kg

20

51,05

4.

4.B

645 kg

24

26,88

5.

3.A

677 kg

28

24,18

6.

2.B

623 kg

26

23,96

7.

3.B

660 kg

29

22,76

8.

2.A

337 kg

28

12,04

1.

5.B

1005 kg

18

55,83

2.

5.A

634 kg

19

33,37

3.

6.B

504 kg

19

26,53

4.

8.B

433 kg

25

17,32

5.

8.A

305 kg

22

13,86

6.

7.A

314 kg

23

13,65

7.

6.A

198 kg

18

11

8.

7.B

112 kg

17

6,59

9.

7.C

Február 5. Iskolai Farsang!
14:00 órától alsós, 16:00 órától felsős felvonulás és produkciók, 18:00 órától Disco. Utána iskola takarítása!!

mennyiség

létszám

kg/fő

FELSŐSÖK

Varázsolj mosolyt!
Iskolánkban a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve a rászoruló gyerekeknek csomagokat gyűjtöttünk. Karácsonykor
111 gyermekhez került ajándék a fa alá iskolánk diákjai és szüleik jóvoltából.
Köszönöm a gyermekek, szüleik és munkatársaim támogatását.
Fejes Éva

DALÁRDA
HÍREI
„Viribus Unitis!”
Hangzott I.Ferenc József kedvenc idézete a
krónikás beszámolójából, melyet hagyományosan minden évben Vízkeresztkor tart a
Dalárda.
A három igazoltan távollévő tag hiányában,
a feleségekkel és vendégekkel együtt szép
számban megjelenteket köszöntötte a Dalárda vezetője Pékné Orbán Julianna Ilona.
Megköszönte a bizalmat és röviden ecsetelte
a vezetőváltás körülményeit, melyhez Balogh
László „az alapító” is elmondta támogatói véleményét.
Hogy „Együttes Erőkkel!”- meddig jutott az
idén 10 éves Gyenesdiási Dalárda, kiderült
a krónikás beszámolójából. Az évenkénti számos színpadi fellépésen túl három DVD-t,
kettő Cd-t már kiadott és január 24.-én egy
három cd-ből álló kiadványt tud felmutatni a csapat, ehhez bizony nagy összefogás és
összetartás kellett. Deák Ákos atya jövőbe tekintő gondolataival, Zichy Emőke tiszteletes
asszony bátorító szavaival és Tencz Károly
evangélikus lelkész imáiban kért áldást to-

összesen

37

kg

13

2,85

9.980 kg

A hozott kg/tanulólétszám a mérvadó!!! DÖK
vábbi tevékenységünkre. Gál Lajos Polgármester úr megköszönte, hogy lettünk, hogy
vagyunk, és támogatásáról biztosított bennünket, mint akikre mindig lehet számítani.
Tolnainé Annuska Vindornyafokról újévi köszöntőt mondott, Páli Lajos verselt, Horváth
Sebestyénné Zsuzsa, pedig hálaadó ima felolvasásával köszöntött bennünket. Emlékezgettünk a múltra, sztorizgattunk, finom ételek

és italok mellett a jövő terveiről is esett szó,
miközben dalra is fakadtunk.
Megegyeztünk, hogy az előttünk álló cdbemutatóra koncentrálunk, a hátralévő próbákon erre készülünk, hogy méltóképpen
fogadhassuk erdélyi és hazai vendégeinket,
kikkel együtt emlékezünk a Doni Áttörés
102. évfordulójára.
Bognár Ystván krónikás

Gyenesdiási Híradó

Gyenesdiási
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy
2016. január 1.-től a helyi rendelet változása
miatt módosultak a belterületi zajvédelmi előírások az alábbiak szerint:
„Egész évben tilos vasárnap és ünnepnapokon minden zajjal járó és építési (motoros, elektromos gép, stb.) használata, amely
a környezete nyugalmát zavarja. Az időbeli
korlátozások az alábbiak szerint kerültek
meghatározásra:
- hétköznap: este 20-tól, reggel 8 óráig
- 
június 01. és augusztus 31.-e között
este 22-tól, reggel 8-ig
Ugyancsak tilos élőzenét és hangosító berendezést engedély nélkül szolgáltatni/üzemeltetni.”
***
Gyenesdiás Nagyközség Képviselő-testülete a kormányrendeletnek megfelelően módosította a hulladékszállítás helyi szabályozását.
A rendelet értelmében azok az egyedülálló
lakosok használhatnak 60 literes edényzetet,
akik ételvitel szerűen élnek Gyenesdiáson.
Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy
változott a házhoz menő szelektív-hulladékgyűjtés rendje az alábbiak szerint:
-

s zeptember 01-től május 31-ig
kéthetente
június 01-től augusztus 31-ig hetente

fog történni továbbra is keddenként.
A Gyenesdiási Kossuth L. u. mentén található (Motyó Diszkont melletti) szelektív sziget
átmenetileg megszüntetésre került. A többszöri felhívások ellenére a szigetre továbbra is folyamatosan kommunális és egyéb
hulladék került elhelyezésre. A következő
lapszámban adunk bővebb tájékoztatást a szigetek új helyéről és működéséről.
Gazdálkodó szervezetek:
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
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gondoskodik, a jegyző által vezetett nyilvántartás számára, a jegyzőhöz címzetten
köteles igazolni a környezetvédelmi felügyelőség engedélyének eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával azt,
hogy az ártalmatlanító berendezés vagy
létesítmény a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett és annak üzemeltetésével, hulladékkezelési engedély alapján
maga gondoskodik hulladékának kezeléséről.
Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek
a jegyző szerinti nyilvántartásba vett adataival összefüggésben változás következett
be, vagy a gazdálkodó szervezetet, a rá vonatkozó egyes adatokat a nyilvántartásból
törölni kell akkor a fentiek bejelentésére a
gazdálkodó szervezet a változás napjától
vagy a változás tényének tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles.
A hivatal a közszolgáltatóval folyamatosan egyeztetve megkezdte a gazdálkodó
szervezetek szerződésének ellenőrzését.
Ezért kérjük Önöket, hogy a rendeletnek
megfelelően a szerződések bemutatására.
ÉPÍTMÉNYADÓ
A Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete alapján 2016. január
1. napjától az építményadóra az alábbi rendelkezések irányadók:
Az adó évi mértéke továbbra is 200,-Ft/
m2 a magánszemély tulajdonában lévő garázs, életvitelszerűen lakott lakóház, lakás
építmény esetében.
Az építményadó 200 Ft/m2-ről 400,-F/
m2-re változik a magánszemély tulajdonában lévő üdülő, hétvégi ház, nem életvitelszerűen lakott lakóház, lakás építmény
esetében.
Tehát az a magánszemély, aki nem életvitelszerűen él Gyenesdiáson, illetve csak
idényszerűen, üdülőként használja az ingatlant, 2016. évtől az adó mértéke 400 Ft/m2.
Életvitelszerű a lakás használata, ha
azt a lakóház, lakás tulajdonosa, közeli
hozzátartozója (Ptk.8:1.§ (1) bek.1. pont),
élettársa, élettárs gyermeke egész éven át,
nem idényszerűen és nem időszakosan
használja.
Nem változott a nem magánszemély tulajdonában lévő lakóház, lakás, üdülő, hétvégi
ház esetén az adó mértéke, amely 800.-Ft/
m2. Továbbra is 300,-Ft az adó mértéke a
lakóház, lakás építményeken kívül minden
egyéb építménynél magánszemély adóalany
esetében, illetve 600,-Ft, nem magánszemély adóalany esetében.

2016. január
Továbbra is mentes a lakóházzal egybe vagy
külön épített garázs, amelynek adófizetésére
kötelezett adóalany ugyanazon építési telken
lévő lakóháza, lakása után építményadót fizet.
A mentességek körében új elem, hogy 2016.
január 1. napjától akkor mentes a lakás adóköteles alapterületéből személyenként 30
m2, ha azt a lakás tulajdonosa, közeli hozzátartozója, (Ptk.8:1.§ (1) bek.1.pont) élettársa,
élettárs gyermeke életvitelszerűen használja.
E mentesség alkalmazása során az a lakás,
lakóház szolgál életvitelszerű tartózkodásra:
a) ahonnan az adóalany, illetve a lakást nem
adóalanyként használó természetes személy
az életét szervezi, rendszeresen munkába
vagy oktatási intézménybe indul, oda tér haza,
b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább folytatja,
c) amely családi élete helyszínéül szolgál,
d) amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
e) amely elsődleges címként jelenik meg a
hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.
Az életvitelszerű használat igazolására az
érintettek írásbeli nyilatkozata szükséges.
A lakás, lakóház rendszeres, életvitelszerű
használatának vitatása esetén az életvitelszerű használat közüzemi számlákkal (vízdíj,
elektromos áram) alátámasztandó.
Amennyiben az ingatlan az adónyilvántartásban üdülőként, hétvégi házként szerepel,
függetlenül attól, hogy azt lakóházként használják, az adó mértéke minden esetben 400
Ft/m2/év-re változik.
A földhivatali ingatlan nyilvántartás szerint
üdülőként nyilvántartott épületnél csak lakóházzá történő átminősítés esetén alkalmazható az életvitelszerűen Gyenesdiáson élőkre
vonatkozó előírás.
Teljes mentességet élvez továbbá a műemléképület vagy helyi védettség alatt álló épület
teljes területe.
Az önkormányzat 2016. január 1. napjától 50 % adókedvezményt nyújthat olyan
épület után, amely 1945 előtt készült, és
értéke, kivitelezési módja, anyaga, állaga,
közművesítettségének teljes hiánya vagy alacsony komfort foka ezt indokolja és egyéb
szálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében nem hasznosítják.
Mivel 2016. január 1. napjától nem a Gyenesdiáson állandó lakóhellyel rendelkező
személyek számát vesszük figyelembe a
mentesség igénybevételéhez, hanem az
életvitelszerű itt tartózkodást, ezért 2016.
március hónapban az adóértesítőkkel
együtt postázásra kerülnek a gyenesdiási
lakosok részére a nyilatkozatok, melyben az adó mértékének megállapításához
illetve a személyenként 30 m2 mentesség
igénybevételéhez
az
életvitelszerűen
Gyenesdiáson tartózkodó személyekről kell
nyilatkozni, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjához kell visszaküldeni.

2016. január
TELEKADÓ
2016. január 1. napjától a telekadó mértéke
egységesen 14,-Ft/m2/év.
A telekadó alól továbbra is mentes
az építményhez tartozó 1000 m2
földrészlet,
beépített lakótelek 1000 m2-t meghaladó része is, kivéve ha a község szabályozási terve szerint telekalakítással beépíthetővé válik,
az a belterületi földrészlet, amely
úttal nem érintkezik, és telekalakítással sem
válik beépíthetővé,
a beépítetlen belterületi földrészlet
megművelt szőlőkultúrával betelepített része,
melyhez évente a hegyközségtől kell kérni
igazolást a föld megműveléséről
az
a
magánszemély
tulajdonában
lévő ingatlan, amelyből legalább 50 m2
földterület ingyenesen közterület céljára az
önkormányzat tulajdonába került. Az ilyen
adómentesség a magánszemély adóalanyt az
ingyenes útleadást követően 7 évig illeti meg.
Új szabály, hogy a mentesség kizárólag
azt a magánszemélyt illeti meg, aki az önkormányzat részére térítésmentesen a területet átadta, az ingatlan későbbi tulajdonosait e mentesség nem illeti meg.

Programme und
Veranstaltungen zum
Jahreswechsel in Gyenesdiás
Ungarischer Sprachunterricht auch für
Anfänger!
Tel: 06 30/607 3694
Dienstag, 26. Januar ab 18 Uhr im
Balatongyöröker Kulturhaus
Im Bertha-Bulcsú-Kulturhaus findet ein
musikalisches Programm unter dem
Motto „Winterliches Klangbad” statt. Der
Eintritt ist frei, jeder Interessierte ist herzlich
willkommen. WICHTIG: Bitte kommen Sie
am besten 5-10 Minuten vor Beginn, weil
danach der Eintritt nicht mehr möglich ist.
Adresse: Balatongyörök, Kossuth Lajos utca
29
Dienstag, 09. Februar ab 18 Uhr im Gyenesdiáser Gemeindehaus
Jedes Jahr wird eine Fastnachts-Krapfenparty als Abschluß der Karnevalszeit
organisiert. Dies ist der letze Abend der närrischen Tage vor dem Beginn der Fastenzeit,
an dem Jung und Alt ausgiebig zusammen
essen, trinken und feiern. Mit guter Laune,
Musik, Gesang, gutem Wein, leckeren
hausgemachten Krapfen und einem bunten
Programm wollen wir den Winter vertreiben.
Die obligatorische Tombola ist natürlich auch
ein Muss bei dieser Feier.
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továbbá a magántulajdonban lévő közforgalom elől elzárt vagy közforgalom elől el
nem zárt magánút, illetve
a település kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetében (Gksz1-Gksz2)
található földterület, mely ingatlanon lévő
építmény után tulajdonosa építményadót fizet.
A telekadóval kapcsolatban nincs bejelentési kötelezettség, a hivatal folyamatosan dolgozza át a telekadó fizetési kötelezettséget, és
küldi az új adómértékről a határozatot.
IDEGENFORGALMI ADÓ
Az idegenforgalmi adó nem változott, mértéke 2016. évben is 400 Ft/vendégéjszaka.
IPARŰZÉSI ADÓ
Az iparűzési adó mértéke továbbra is a
Htv. 39-39/A §.-ban meghatározott árbevétel
2%-a.
Czibor Zoltánné – jegyző

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan
kikötve tartani.
A rendelet előírásai egyfajta követendő
irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartási szokások kialakulását. Az állattartók
Krapfen, Speisen, Snacks und Getränke
sollen die Teilnehmer bitte selber mitbringen!
Krapfenkönigin und Weinkönig werden
gekrönt! Wer im Kostüm erscheint, wird
belohnt!
Organisation: Klub-Bibliothek Gyenesdiás,
Tel. 83 / 314 507
Haus der Natur Besucherzentrum
Themenbezogene Programme und Vorträge:
Sonntag, 31. Januar – Lebensraum Wasser
13:30-14:30 - Schutz der Lebensräume im
und am Wasser, Vortrag von Sali Éva
14:30-16:30 – Der große Angler –
Winterliche Beschäftigungs-Programme
Eintritt: Erwachsene 600 Ft, Schüler und
Rentner 400 Ft, Kinder 200 Ft
Sonntag, 14. Februar – Winterträume
Unsere Tiere im Winterschlaf - Interaktiver
Vortrag
Fachgruppen
•
Dienstag:
Traditionelle
Tierversorgung
•
Mittwoch: Märchen
•
Donnerstag: Naturstreifzug
•
Freitag: Vogelfänger
Infos:
termeszethaza@bakonyerdo.hu,
Tel. Mobil
30 / 239 4279 und 30 / 239
9894
Nachrichten aus dem Bürgermeisteramt
1) Ab dem 1. Janaur 2016 haben sich einige
örtliche Vorschriften zur Vermeidung von
Lärmbelästigungen geändert.

Gyenesdiási Híradó
kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, beleértve a
rendszeres és megfelelően szervezett szabad
mozgás lehetőségét is. Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja
a lakóközösség életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségének és testi épségének
védelme!
Ha valaki egy az állat kíméletét nem biztosító módon, tartósan láncon tartott kutyán
szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget,
hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesítenie. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája.
Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki rá, melynek
alapösszege 15 000 Ft. Ez az összeg minősített esetekben – jogszabályban meghatározott
mértékben – szorzókkal növelhető. Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza,
hogy ha valaki kutya tartására vállalkozik,
tartsa szem előtt a felelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e teremteni
mind a háziállata személyes szükségleteit,
mind a saját környezetének jogos elvárásait
kielégítő körülményeket.
További információ a témával kapcsolatban:
http://portal.nebih.gov.hu
Es ist ganzjährig untersagt, in der
Gemeinde an Sonn- und Feiertagen Lärm
verursachende Maschinen und Geräte zu
benutzen, die Ruhe und Umwelt stören
(z.B. Motoren und elektrisch betriebene
Maschinen). Dies gilt außerdem
an Werktagen abends von 20 bis
morgens 8 Uhr
zwischen 1. Juni und 31. August
abends von 22 bis morgens 8 Uhr
Diese Vorschriften gelten gleichermaßen
für Livemusik und Schall-Vorrichtungen
ohne Erlaubnis der Gemeinde.
2)
Die örtliche Regelung der
Müllabfuhr wurde entsprechend einer
Regierungsverordnung
modifiziert.
Demgemäß dürfen nur alleinstehende
ständig in Gyenesdiás lebende Einwohner
eine 60-Liter-Mülltonne benutzen.
3) Abholzeiten für Selektivmüll:
1. September bis 31. Mai
zweiwöchentlich jeweils dienstags
1.
Juni
bis
31. August
wöchentlich immer dienstags
4) Wichtige Informationen zum Tierschutz
Es ist ab dem 1. Januar 2016 untersagt,
Hunde ständig an der Kette oder im
Zwinger zu halten. Der Hund lebt seit
Jahrtausenden in Koexistenz mit dem
Menschen. Ein Hundehalter ist verpflichtet,
sein(e) Tier(e) unter angemessenen

Gyenesdiási Híradó
Lebensbedingungen zu halten, damit sie
gut sozialisiert und fröhlich sind und ein
ausgeglichenes Wesen haben. Dazu gehört
eine größtmögliche Bewegungsfreiheit.
Natürlich müssen Hunde zum Schutz und

SPORT

Címeres mezben a MEZVA
tornán
Válogatott mezben lépett pályára az év utolsó
napjaiban a település Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum SE két röplabdás lánya.
Az utánpótláskorú Közép-európai csapatok
részére megrendezett hagyományos MEZVA
tornákon vettek részt az ünnepek alatt a serdülő és ifjúsági korú leány és fiú magyar válogatottak. Két csapatban gyenesdiási leányok
is szerepeltek. Az érmet szerző serdülő lányok Sebestyén Flórával a horvátországi
Sibenikből bronzéremmel térhettek haza,
míg a Héri Sárával felálló ifjúságiak Pannonhalmán hatodikak lett.
Góth Imre

Nyugat – Balatoni Regionális
Sportcentrum Egyesület
Röplabdaközpont
A múlt év végén újabb mérkőzésekre került
sor, mind az Országos ifjúsági- mind a Serdülő Bajnokságban.
Az Ifjúsági csapatunk a 2. fordulóban Budaörsön szerepelt sikeresen. A Vasas SC ellen
(3:0) ugyan kikaptak a Lányok, de az Érd
(3:1) legyőzésével tovább jutottak és a hétvégén (01.16) Budapesten a Kaposvár, MTK
és az UTE ellen folytathatják a bajnokságot a
felsőházban.
A Serdülő csapatunk Kecskeméten folytatta remek szereplését. A középszakaszban az
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zur Sicherheit bei Bedarf auch angeleint
sein, aber Ziel ist es, sie von der dauerhaften
Kette zu befreien.
Verstöße fallen zwar nicht unter das
Strafgesetzbuch, deshalb ist auch nicht

die Polizei zuständig. Wenn es jedoch
Probleme gibt, sollte der Veterinärdienst
benachrichtigt werden. Verstöße gegen den
Tierschutz können mit einer Buße in Höhe
von 15.000 Ft belegt werden.

Érd, Gödöllő, Kaposvár, Kecskemét és bennünket alkotó csoportból, az első fordulóban
a két NB I –es, a Gödöllő és a Kaposvár ellen léptek pályára a Lányok. A Kecskeméten
december 13 –án megrendezett tornán, teljes
siker aratott a csapat. A sérülés és betegség
miatt, Sebestyén Flóra és Penzer Lili nélkül
felálló együttes meggyőző, magabiztos, remek csapatjátékkal mindkét ellenfelét 3:1-es
eredménnyel legyőzte.
A folytatás már hazai pályán lesz. A 2016.
február 06 –án (szombat) Keszthelyen megrendezésre kerülő 2. fordulóban, ahol a másik
két csapat az Érd és a Kecskemét lesz az ellenfelünk. A Csány – Szendrey ÁMK (8360
Keszthely, Fodor I. u. 43.) csarnokban 10. 00
órakor kezdődő mérkőzésünkre mindenkit
szeretettel várunk. Kérjük, minél nagyobb
számban látogassunk el a mérkőzésekre, biztassuk a Lányainkat, - akik jelenleg is az első
helyen állnak a csoportjukban - hogy a hazai
mérkőzéseik megnyerésével biztosítsák az
elődöntőben való részvételüket. Csoportgyőzelem esetén már kiemeltként vehetnek részt
a további küzdelmekben, ami óriási eredménynek fog számítani!
A két ünnep között tovább gyarapították válogatott játékosaink a válogatottságaik számát.
Sebestyén Flóra a Magyar Serdülő Válogatottal Horvátországban szerepelt, ahol a 3. helyezést érték el. Héri Sára az Ifjúsági Válogatottban
volt érdekelt. Ők itthon, Pannonhalmán
szerepeltek és a 6. helyen végeztek.

Manók 3., a Szuperminik 5. helyezést értek
el. A Mini korosztállyal Veszprémben voltunk
a Deák iskola Mikulás kupáján, ahol a 2. díjat
tudtuk elhozni. Ugyanebben a korosztályban
versenyzünk a Veszprém megyei bajnokságban is, ahol az egyik csapatunk 2. helyezés ért
el. A második csapat, akiknek többsége még
szuperminik korosztályba tartozik is szépen
helytállt, 6 mérkőzésből 3 győzelmet arattak. A gyermek korosztálynak febr. 7-én lesz
mérkőzése Veszprémben.

Az Egyesület fiatalabb versenyzői is több
sportrendezvényen vettek részt. A múlt év
decemberében az utánpótlás csapataink több
versenyen is részt vettek. Nagybajomban a
Manók 1., a Szuperminik 5. , Kaposváron a

A Nyugat – Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület 2016. évtől jogosult az személyi jövedelemadó (SZJA) második 1 % -k
fogadására. Ezért nagyon kérünk mindenkit,
aki SZJA bevallásra és befizetésre kötelezett,
az egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként. A nyomtatványon az Egyesület
adószámát, a 18291506-1-20 számot kell feltüntetni. A támogatásaikkal, a röplabdasport
térségünkben történő felemelkedését, az utánpótlás nevelés, képzés hatékonyságát tudjuk
növelni, melyet előre is megköszönünk!
Király András elnök

A magasabb osztály a cél
Gyenesdiáson!
A megyei – labdarúgó bajnokság második vonalának egyik meghatározó csapata az északi
csoportban a Kinizsi SK Gyenesdiás. Három
éve megnyerték a bajnokságot, de nem tudtak
élni a lehetőséggel hiányzott egy korosztályos
csapatuk. Tartották jó formájukat és a következő évben másodikak lettek. Az elmaradt
várt győzelem kicsit visszavetette őket, utána csak ötödikek lettek. Idén úgy tűnik ismét
magukra találtak és az őszi pihenőt az első
helyen töltik. A Kinizsi SK Gyenesdiás labdarúgó csapata három év után ismét szépen
szerepelt az őszi bajnokságban. Négy pontos
előnnyel, 38-al áll az élen. A negyedik fordulóban Páterdombbal (3-3) ikszeltek, majd
a bajnokság egyik legjobb mérkőzésén (5-0)
verték az újonc Rezit Szőcze Csaba mesterhármasával. A nyolcadik fordulóban a Sármellék nem állt ki ellenük, amit nem csak a
feltételezett gólarányjavítás elmaradása miatt
sajnáltak, hanem a kimaradt mérkőzés megtörte a lendületüket és a következő hétvégén
elszenvedték egyetlen vereségüket, Bödén (20). Minden játékos kivette részét a sikerből,
és a 48 gólból Szőcze 11, Czafit Richárd 10,
Kovács Gergő 8, Páli Norbert 5-öt szerzett.
El is kezdődött a találgatás, ha megnyernék
a bajnokságot előrébb lépnének, vagy maradnának csoportjukban?
- Nagy elszántsággal vágtunk a bajnokságnak,
vágyainkat fokozták sikeres igazolásaink.

2016. január
Sajnos csak az első harmadban álltak rendelkezésemre azok, akikre nagyon számítottam.
Munkahelyi elfoglaltság, sérülések jöttek
közbe. Azzal az alapcsapattal folytattam a
munkát, akik tavaly is rendelkezésemre álltak. Gyenesdiási edzőségem legnehezebb
őszén vagyok túl és mégis ez a legédesebb
időszakom. Nagyon sok kínnal és munkával
tudtuk elvégezni feladatainkat és elérni ezt
a szép eredményt, amivel első
helyen végeztünk. – Kezdte a
visszatekintést Hajba Géza edző
(képünkön), amikor az őszi bajnokságról kérdeztük. - Az eddig
elmondottakat támasztja alá,
hogy 27 játékosból állt össze az
a csapat, amit jelentős munkával
lehetett így összerakni az eredményes szerepelésért. Kényszerűségből voltunk ilyen sokan
és egyszer nagyon fiatalokkal, máskor meg
nagyon idősekkel kellet kitalálnom mit, játszunk a pályán.
- Sikerült eredményesen szerepelniük 12 fordulóban nyertek és kétszer osztoztak a pontokon, hogyan tekint vissza a mérkőzésekre?
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- A Böde elleni találkozón éreztem, ma itt nem
tudunk nyerni. Még talán most is játszhatnánk, akkor sem sikerült volna gólt rúgnunk.
Utána összeszedte magát a csapat, erőt merítettünk a vereségből és onnantól megállíthatatlanokká váltunk. Mindenki odatette magát
a társaiért és nagyon szép mérkőzéseket játszottunk. A Zalaszentgyörgyöt (3-0) és Türjét
(2-0) eredményes játékkal tudtuk legyőzni.
Úgy érzem, a Zalaszentgyörgy
elleni mérkőzésen a csapat mindent megtett a győzelemért.
Szép játékkal örvendeztettek
meg engem és a szurkolóinkat,
mindvégig könnyed stílusban érték el ezt a szép eredményt. Nem
hiába végeztünk az első helyen,
12 szer álltunk az élen és a hatodik fordulótól folyamatosan
vezettük a bajnokságot. Úgy játszottunk sokszor, hogy a csapatban, de még a
keretben sem volt a védő posztra emberem.
Szerencsére Bernáth Dávid, Lakatos Zoltán,
és Pandur Tamás - a mezőny messze legjobb
játékosa - jól szerepeltek ebben a pozícióban.
Teljesítményükkel, védők hiányában is a leg-

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/7161-569

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

kevesebb, 17 gólt kaptunk. Előfordult, hogy
ifjúsági játékosnak, vagy nekem kellett a kispadra ülnöm csereként.
- Adódik a kérdés, tavasszal is sikerül megszerezni az első helyet és ismét bajnokságra
vezeti a Gyenesdiást?
- A legszebb dolog bajnokságot nyerni, csodálatos élményt éltünk át 2013-ban. Ennek
ellenére én mindig a következő mérkőzésre gondolok, esetleg pár fordulóval előrébb.
Védőt mindenképp szeretnénk igazolni, támadósorunk nagyon jó, hasonlóan a középpályánkhoz. Reális esélyünk van a pozíciónk
megőrzésére, még úgy is, ha az elmúlt félévem
a legnehezebb időszakom volt Gyenesdiáson.
Szeretném, ha mindenki egészséges lenne és
a külföldi munka nem szívná el a játékosokat. Akkor bízhatnánk a sikerben, aminek eléréséért ez a társaság oda fogja tenni magát.
Gyenesdiás nagyon jó feltételeket teremtett
a csapat számára, mi szeretnénk meghálálni
és majd meglátjuk mire lesz elég. A küzdőszellemünket zánkai edzőtáborral erősítjük,
utána hazai és idegenbeli edzőmérkőzésekkel
készülünk a tavaszra.

Góth Imre

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés
• kollagén indukciós terápia mesopennel

Koporsós temetés:
130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

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

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkáhoztermékeink
0,5 kg-os,
üzleteinkben
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 Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
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.

Gyenesdiási Híradó
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Fotó: Finta Maya

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

A Nyugdíjasklub pótszilveszterén – január 9-én – jól szórakozhattak az est résztvevői, az „ünnepi menü” hurka-kolbász és az előtte nap
készült kocsonya volt.

Immár hagyományosnak mondható, a Szállást keres a Szent Család – népi ájtatosság - egyik közös
rendezvényével együtt tartottuk a Re-Folk zenekar adta karácsonyi koncertet. A két gyenesdiási
csoport mellett egy keszthelyi csoport is részt vett ezen az ünnepélyes alkalmon, imádságon.

Lapzárta után kerül(t) sor a
gyenesdiási képzőművészek
munkáiból válogatott kiállítás
megnyitójára. Andrész Anett,
Balogh Árpád,Dobosi László,
Gyürk László, dr.Masszi József,
Oppel Imre †, Pasqualetti Zsófia,
Tiszamarti Mártonné, Zalavetzky
Zita munkáit január 22-től február
11-ig, munkaidőben tekinthetik
meg az érdeklődők, a gyenesdiási
Községháza nagytermében.
A Községháza előterében az elmúlt
évet bemutató fotókiállítás látható.

2016. január
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

ABC; Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Kristály cukor 209 Ft/kg
Jöger trappista (német) 999 Ft/kg
Ammerland trappista (német) 1090 Ft/kg
Karaván sajt 2199 Ft/kg
Farsangi fánk 3 féle töltelékkel 149 Ft/db.
(Komáromy)
Burgonya választék:
Hópehely, Balatoni Rózsa, Desire,
Agria, Alföldi homoki.
Teljes déligyümölcs választék!
Komáromy Pékség:
folyamatosan friss – kemencéből a polcra!
SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG,
JÓ EGÉSZSÉGGEL PÁROSULT
2016. ÉVET KÍVÁNUNK!
Érvényes: 2016.01.21.-01.30.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
Apróhirdetések
Ungarischer Sprachunterricht auch für Anfänger! Tel:0630/607 3694
Német nyelvoktatás , felkészítés minden szinten! Tel:0630/607 3694

Gyenesdiási Híradó

P

Vonyarcvashegy

Újévi akció!!!

- ingyenes látásvizsgálat és szaktanácsadás
- új szemüveg (egyfókuszú, kerettel, lencsékkel)
17.990 Ft-ért Az akció érvényes február 15.-ig!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján.

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!

Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
email: pelsooptika@gmail.com

Értesítem kedves pácienseimet,
hogy magánrendelésem
időpontja megváltozott!
Kedd
Csütörtök

16.00-17.00
16.00-18.00

Egyénre szabott időpontot a 0630/9362 187-es
telefonszámon kérhetnek.
További elérhetőségek: Gyenesdiás, Petőfi u. 22
email: drnovak.zsuzsanna@t-online.hu • 83/316-429

Tisztelettel: dr. Novák Zsuzsanna

Oázis kertészet Keszthely

Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap zárva

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

