
Programajánló
Szeptember 30-án, szombaton Hobbi 

Pékek Találkozója, a Darnay-ban. 
(részletek a 6. oldalon)

Szeptember 30-án, szombaton 15.00-
19.00-ig, rendhagyó Varázshangok 
Családi Játszóház! A játszóház 
alatt 17.00-tól a Brumi Bandi Band 
fog koncertet adni, ezt követően 
pedig minden gyermek vendégünk 
finom kalácsra és egy bögre kakaóra!

Október 4-én, szerdán, papírgyűjtés az 
általános iskolában, reggel 7 órától, 
délután 13 óráig

Október 6-án, csütörtökön 18.00 
órakor a 48-as emlékműnél csendes 
gyertyagyújtással emlékezünk az 
Aradi Vértanúkra.

Október 17-én, kedden 18 órakor 
a Gyenesdiási Községházán 
Dr. Müller Imre kiállításának 
megnyitója

Október 20-án, pénteken 17 órakor 
megemlékezés az 1956-os 
Forradalomról az általános iskola 
aulájában. Ünnepi beszédet mond, 
Manninger Jenő

GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2017. szeptember XXVIII. évfolyam, 9. szám 
Megjelenik: szeptember 25-én

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 9.

A szüreti menet egy kis közös dalolás 
(Dalárda és Egerszalóki Borvirágok) 15 óra 
után indult, a ~150 éves préstől, a körforga-
lomtól. Ezúttal a 71-es főút félpályás lezárása 
(köszönjük polgárőreinknek és természete-
sen a rendőrségnek)  biztosította a menetet, 
amelyet Kiss Pista – most csikósként – veze-
tett fel. A felvonulásban ezúttal az eddigi-
nél több, 8 lovaskocsi ment – bíró-kisbíró 
hintaja, szüreti szekér, zenészek kocsija és 
személyeket szállító fogatok -, a szőlőkosár, 
borlovagok,  néptáncosok, fürdőegyesület jel-
mezesei, biciklisek és két ötletesen berende-
zett gépesített (traktor + utánfutó)  egység, na 
meg több alkalmi menethez csatlakozó gyalo-
gos, babakocsis résztvevők mellett.

A piaci rendezvénysátorhoz, színpadhoz 
érve még meghallgattuk a Zalai Balaton-part 
fúvósai utolsó számait,  majd a 
szokásos ceremónia következett, 
szőlőtál átadás a polgármester-
nek, köszöntők, koccintás,  a 
kisbíró hirdetménye. Aztán meg-
kezdődött a több mint másfél órás 
folklórműsor, ahol vendégként 
köszönthettük Dalárdánk part-
nerét, az Egerszalóki Borvirág 
Férfikart, felléptek még az isko-
lás néptáncosok, népdalkörösök, 
a Gyenes Néptánc Együttes, Gye-
nesdiási Dalárda és a Gyenesi 
Négyes, Gyenesdiási Népdalkör, 

végül a ReFolk népzenei Együttes. Közben 
a résztvevők fogyaszthattak birkagulyást, 
töltöttkáposztát, a piacon kapható mindenféle 
finomságokat, és kóstolhattak a frissen préselt 
szőlő levéből.  18 óra után kezdődött a Silver 
együttes tánczenéje, ez is igen kitűnőre sike-
rült, éjfélig nem is hagyhatták abba, a tánc-
placcon mindig sokan voltak, főleg 40-60 év 
közöttiek. Jól sikerült nap volt.

 
Köszönjük az iskola pedagógusainak a szü-

reti dekorálásban, a kézműves játszóházban, 
az iskolás gyerekek irányításában, menet-
ben  való közreműködését - Csiza Anna, 
Macsek Anita, Bertók Ágnes, Soós-Nagy 
Kata, Jakabfi Márta, Zámolyi Andrea, Szuper 
Rita, Nagy Antal Róbert,  Varga Erika, Cseh 
Bodnár Zsanett. folytatás az 3. oldalon.

Kitűnő időben, élénk érdeklődés mellett zajlott a Szüreti 
vígasságok rendezvényünk, szeptember 9-én, szombaton.

II. Hobbi Pékek Találkozója
Szeptember 30-án, 14 órától ismét 

megrendezésre kerül a Hobbi 
Pékek Találkozója A Darnay. Pince, 
rendezvénypajta és piknikkertben

(részletek a 6. oldalon)
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10. Nemzeti Vágta 
Budapest, 2017. 09. 16-17. 

Jubileumi tizedik alkalommal került meg-
rendezésre az elmúlt hétvégén a Nemzeti 
Vágta versenye Budapesten a Hősök terén. 
A kétnapos program hazánk legnagyobb lovas 
rendezvényévé nőtte ki magát. A fő attrakció 
a számtalan kiegészítő program mellet, az év 
folyamán országszerte lezajlott előfutamok 
dobogósainak végső megmérettetése a csodá-
latos környezetben kialakított pályán.

Az előfutamok egyike volt a Gyenesdiáson 
augusztus 20-án megrendezésre került Fes-
tetics Vágta, melyről az itt futott verseny-
zők legjobbjai kerültek fel Budapestre. Így 
megyénket két településünk lovasa is képvisel-
hette az elődöntők során. Keszthely színeiben 
Kiss Nikolett indult, Baron Gyémánt Jaen 
nyergében, míg Gyenesdiást Németh Vik-
tória képviselte Felleg nevű lovának nyer-
gében. A keszthelyi lovasnak egy negyedik 
helyet, míg a Gyenesdiást képviselő lovas-
nak egy harmadik helyet sikerült megsze-
reznie az elődöntőben. 

Varga Zoltán csapatvezető véleménye sze-
rint mind a lovasok mind a lovak nagyon jól 
teljesítettek ebben az erős mezőnyben. A tíz 
év alatt ugyanis egy új, speciális versenyzési 
mód forrta ki magát a magyar lovassportban, 
mely egyedi módon kialakított pályán zajlik. 
Itt rendkívül gyors tempóban kell haladni és 
a pálya jelentős részét képező ívekre is ebben 
a gyors tempóban kell megfelelő módon 
rálovagolni a győzelem érdekében. A start is 
nagy összpontosítást igényel a lovastól, lótól 
egyaránt, mivel már itt sok minden eldőlhet a 
végeredményt tekintve. 

Lovasaink és lovaink mindezeknek a felté-
teleknek teljes odaadással megfeleltek, kemé-
nyen küzdöttek, de ennek ellenére a döntőbe 
nem kerültek be. Tudomásul kell venni, hogy 
most már nagyon kemény a mezőny, hisz az 
ország legjobbjai vannak már itt, ők mérik 
össze a tudásukat és már az nagy dicsőség 
mindenki számára, hogy részt vehet ezen a 
kemény versenyen.

Lovasaink már a 
következő évre való fel-
készülést tervezik és a 
lovak egy kis téli pihe-
nője után ismét kezdik a 
felkészülést a következő 
év megmérettetésére.

Szeretnénk köszönetet 
mondani a Gyenesdi-
ási kocsitoló verseny 
összes résztvevőjének 
és a győztes csapatnak, 
a „Gyenesdiási Favá-
gók” vidám közösségé-
nek, akik Budapesten a 
Hősök Terén tolhatták 
a „Kocs”-i szekérkocsit. Az erős küzdelem-
ben Tata, Miskolc mellett harmadikként 
értek célba.

Köszönet a csapatkapitánynak Kovács 
Jánosnak, valamint amatőr társainak Német 
Barbarának, Szabó Rékának, Varga Annának, 
Smidéliusz Csabának, Szép Szabolcsnak, 
Takács Péternek, hogy erőn felül teljesítettek. 

Külön köszönet a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesületnek, hogy a Vágta Korzón kitű-
nően helytálltak és fogadták a rendkívül 
nagy érdeklődést. 

A Festetics Vágta értékének növeléséhez még 
nagyban hozzájárul az a tény, hogy az idei év 
Nemzeti Vágta győztese a Csemő színeiben 
versenyző, Petrik Tamás, Vicces nevű lová-
val, Gyenesdiásról a Festetics-pályán meg-
rendezett előfutamról került be a Hősök 
terére, ahol magabiztos győzelmet aratott. 

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a 
lóversenysportban hajdanán Európa szerte 
fényesen csengő Festetics nevet, újból régi 
fényéhez hasonlóan sikerül megismertetni 
napjaink lovaséletével. 
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Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata és a József Attila 

Klubkönyvtár szeretettel meghívja 
2017. október 17-én 18 órára  

gyenesdiási Községházára

Dr. Müller Imre 
Címzetes Egyetemi Tanár

Hóvirágtól lombhullásig 
c. fotókiállítás megnyitójára
A kiállítást megnyitja Darázsi Zsolt a 

Madártani Egyesület Zala megyei titkára
Szakkörök a 

Pásztorházban 
Októberben újra indulnak 

szakköreink. Várjuk régebbi 
tagjainkat, de szívesen fogadunk új 

jelentkezőket is!

kosárfonás: 
keddenként 15-17 óráig 

és 17-19 óráig 
első foglalkozás: október 3. 

díja: 2000 Ft/hó 
+ vessző ára 1500 Ft/kg 

kézműves szakkör:  
szerdánként 16-19 órág 

első foglalkozás október 4.

A szokásos technikák - 
szövés,hímzés, gyöngyözés, 

bőrözés, stb. mellett terveink 
között szerepel a nemezelés és  

makramézás is.

Mindkét szakkörünkre várjuk az 
érdeklődőket!

Információ: Hársfalviné Ildikó 
Klubkönyvtár 

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 
30/3423934, 

harsfalvi.gyorgyne@gmail.com

M E G H Í V Ó !
Az 1956-os Forradalomról és 
Szabadságharcról iskolai és 

községi megemlékezésre 
2017. október 20-án, pénteken 

17 órakor kerül sor.

Műsoros megemlékezés az iskola 
aulájában, majd ünnepi beszéd 

és koszorúzás a Hősök kertjében 
felállított ’56-os emlékműnél 
(kopjafánál). Közreműködnek 
az általános iskolai tanulók, 

Községi Kórus.

Ünnepi beszédet mond: 
Manninger Jenő országgyűlési 

képviselő, miniszteri biztos.

ARADI VÉRTANÚK 
NAPJA

Október 6-án, csütörtökön 
18.00 órakor a 48-as emlékműnél 
csendes gyertyagyújtással 

emlékezünk az 
Aradi Vértanúkra.

Mindenkit szeretettel várunk!

2017. szeptember 30- október 7. 
között Gyenesdiás 

mindkét strandjával részt vesz a 
V. Nemzetközi Balatoni Bojlis 

Horgászversenyen!
Kérjük ezért az alábbiak 

szíves betartását.

2017. szeptember 30. (szombat) 18.00 
órától 2017. október 7. (szombat) 08.00 
óráig verseny Nemzetközi Balatoni Bojlis 
Horgászverseny időtartama alatt TILOS 
a horgászat a Gyenesi Lidóstrand és a 
Diási Játékstrand területén, valamint 
azok 200 méteres környezetében, továbbá 
TILOS csónak és egyéb vízi jármű hasz-
nálata és a fürdőzés! 

Megértésüket köszönjük!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

TÓTH JENŐ 
a BEFAG Keszthelyi 

Erdész Lövészklub elnöke 
2017. szeptember 13-án 

türelemmel és méltósággal viselt hosszú 
betegség után 69 éves korában elhunyt!

folytatás az első oldalról.
Köszönjük a menetben, biciklivel és jelmez-

ben felvonulóknak – az 1. b. osztályosoknak 
– Garamvölgyi Luca, Koponics Vera, Wórum 
Máté Hunor, Tódor Zsolt, Kenesei Gergő,  
Kovács Flóra, Stefanics Gergő,  Magyar 
Csenge -, a 2. a. osztályosoknak – Berta 
Bulcsu, Varga Mátás, Gacs Jázmin, Fáró 
Máté – a 2. b osztályosoknak - Besenczki 
Levente, Tóth Kovács Dorina -, 4. a. Tódor 
Jázmin, az 5. osztályos Ángyán Szilveszternek 
és testvérének.

Köszönjük a szülőknek, akik elkísérték 
gyermekeiket, részt vettek ünnepségünkön.

Köszönjük a Gyenesdiási Fürdőegyesület-
nek a – mint mindig – szellemes jelmezes 
részvételüket.

Köszönjük a dekorációkat  az 1.b, 3.b, 
4.b osztályosoknak, a madárijesztőt a 
2. b. osztálynak, a színpad dekorálá-
sát  Dancsné Toman Katalinnak, Dancs 
Juditnak, Csiza Annának.

Köszönjük a Varázshanok az egészsé-
gért Egyesület játszóházát.

Köszönjük a finom birkagulyást 
Keresztes Józsefnek és főzőcsapatának, 

Keresztes főzőcsapat: Keresztes József, 
Keresztesné Erzsi, Sigora Zsuzsa, Csa-
naki Csaba, Krasznai Tamás, Kraszna-
iné Györgyi, Herkó Zoltán, Halápi Anna

Köszönjük Kovács Ferencnek a birkák fel-
ajánlását, valamint Papp Lajosnak a tűzifát, 
Dongó Árpádnak a szőlőt. A töltöttkáposztát 
Vaga Irmának, Bődör Miklósnak és a tálalás-

ban segítő Tánczos Lászlóné Marikának és 
Hóbár Jánosné Magdinak, a préselést Sörös 
Rambó Józsefnek és Kopácsi Józsefnek.

Hársfalvi György klubkönyvtárvezető
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VI. Gyenesdiási 
Burgonyanap

Kellemes őszi hangulatban szeptember 16-án, 
délután 15 órától vette kezdetét a VI. Gyenesdi-
ási Burgonyanap. Az idei évben a rendezvényt 
a Gyenesdiási Kertbarátok fűszerezték meg 
a Chili Mustrával, mely szervezést ezúton is 
hálásan köszönjük Körtvélyesi Ibolyának. A 
rendezvényt megelőzően megérkezett Zala-
szentmárton és a Pannon Egyetem Bur-
gonyakutatási Központ burgonyaárusító 
csapata is, így a rendezvényen a kitűnő burgo-
nyából nem volt hiány.

Góth Imre alpolgármester köszöntőjét köve-
tően Hegedűsné dr. Baranyai Nóra egye-
temi docens, mb. oktatási és akkreditációs 
dékánhelyettes üdvözölte a résztvevőket. 
Ezt követően a főzőverseny zsűri elnöke, 
Miklós Beatrix hívta fel a 10 főzőcsapat 
figyelmét a burgonyás ételek készítésekor 
betartandó szabályokra. 

A köszöntőket a Dióskáli Hagyományőrző 
Asszonyok vérpezsdítő tánca, majd a Nagyré-
cse Asszonyok vidám dalos műsora folytatta. 
A gyerekeket 16 órától Kovácsovics Fru-
zsina gyermekkoncerttel szórakoztatta, de 
nem unatkozhattak a két játszóház által és az 
ingyenes fakörhintázás biztosította élmények 
miatt sem.  Nem maradt el az idén Somogyi 
Zoli Max gasztroblogger kóstolója sem, 
ezúttal újdonságként –találóan- chilis-burgo-
nyás mártogatóst kínált. Köszönet érte.

A főzőverseny eredményhirdetését megelő-
zően került sor a Chili Mustra zsűrizésére. 
A bírálók jeles tagja volt Dr. Kovács János 
nyugalmazott egyetemi docens, paprikane-
mesítő. A verseny anonim zajlott, a paprikák 
sorszámmal vettek részt a versenyen. Talán 
nem véletlen, hogy az első helyezést Volner 
Lajos egyetemi főkertész nyerte, hisz mes-
terien ért a növényekhez. Gratulálunk neki és 
hálás köszönet munkásságáért.

Délután fél öttől a főzőverseny zsűri tagjai 
(Miklós Beatrix a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómia Szövetség alelnöke, Somogyi Zoltán 

Max gasztroblogger és Vaszily Zsolt Da 
Bibere borkancellár) is megkezdték a tíz 
főzőcsapat remekeinek zsűrizését.

Az idei évben is jobbnál-jobb étkek 
készültek, köszönet érte valamennyi bene-
vezett főzőcsapatnak. A nehéz döntés elle-
nére azonban eredményt hirdetni kellett: 
az idei évben a legjobb burgonyás éte-
leket (Pásztorpite, Sztrapacska és egy 
édes, mindenmentes burgonyás golyó) 
a Bagázs csapata készítette. A 13. olda-
lon leközöljük a legjobb étel, a Pásztorpite 
receptjét is. Második helyen végzett a 
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület csapata, 
részükről a zsűri a kitűnően elkészített 
paprikás krumplit díjazta. A képzelet-
beli dobogó harmadik lépcsőjére a Gye-
nesdiási Bölcsőde és Óvoda által alkotott 
Krumplirózsa csapata léphetett fel Tócsi 
XXL ételükkel.  

A közönségdíjat az idei évben is a Nagy-
récse kapta, hiszen sokféle, változatos ételt 
készítettek, kifogyhatatlan mennyiségben. 
Titkuk: „tőlünk senki nem mehet el éhesen”!

A Magyar Nemzeti Gasztronómia Szö-
vetség innovációs különdíját a Pannon 
Egyetem Burgonyakutatási Központ csa-
pata kapta újszerűen átgondolt és tálalt 
Brassói aprópecsenyéjükért.

A rendezvény hangulata igazán az 
EMotion Táncstúdió bemutatójakor tető-

zött, rendkívül színvonalas táncprodukció-
kat felsorakoztatva. 

Az eső kivárta az utolsó fellépéseket is, 
majd szépen, csendesen, a Roulette zenekar 
táncbulijára szorosan egybeterelte az igazán 
kitartó táncos lábúakat.

Köszönet a Pannon Egyetem Burgonyaku-
tatási Központjának, hogy az idei évben is 
a rendezvény mellé állt és szakmai, valamint 
terménybeli támogatással segítette a színvona-
las kínálatot.  Köszönet Miklós Beatrixnak, 
Somogyi Zolinak és Vaszily Zsoltnak, hogy 
precíz szakmaisággal ügyeltek a gyenesdiási 
főzőverseny nívójára.  Köszönet a ren-
dezvény lebonyolításában óriás segítséget 
nyújtó „műszakos fiúknak”. Köszönet a 
Gyenesdiási Kertbarát Körnek a színvonalas 
chili mustráért és barátságos közösségi munká-
jukért.  Ez a rendezvény nem is lehetett volna 
ilyen jó hangulatú, ha Villányi Eszter műsorve-
zető és Hosszú György (együtt Roulette zene-
kar) nem gondoskodnak a rendezvény alatt 
folyamatosan a kifogástalan kommunikációról 
és hangosításról. Végül köszönet valamennyi 
segítő kéznek és támogató léleknek, akik a ren-
dezvény sikerét akarták és biztosították. 

Sokunknak már ismerősek ezek a gasztro 
rendezvények, bízhatunk abban, hogy töret-
len lelkesedéssel tudunk javítani évről-évre 
a rendezvényen vendégeink, résztvevőink 
minél nagyobb megelégedésére.
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A Kisstrand 
múltja és jövője

Az Alsógyenesi Lidostrand – vagy, ahogy 
a helyiek hívják kisstrand – idén ünnepelte 
megalapításának 110. évfordulóját. Száz-
tíz év hosszú idő, több emberöltönyi idő alatt 
a strand sokszor átalakult külsőleg, de mindig 
megőrizte családias, természet közeli hangula-
tát. A legújabb átalakulás a napokban vette kez-
detét, mivel az önkormányzat, a modern kornak 
megfelelő, de továbbra is családias hangulatú 
stranddal kívánja a jövőben fogadni a vendé-
geket. A kerek évforduló és a fejlesztések előtt 
kicsit tekintsünk vissza és nézzük meg milyen 
is volt a strand a múltban.

Gyenesdiáson az idegenforgalom a 20. 
század elején jelent meg, amikor kiépítésre 
került a Balatonszentgyörgy-Tapolca vasút-
vonal, amely a településen is keresztülhaladt. 
A helyiek egy része hamar elhatározta, hogy 
kihasználva a Balaton kínálta lehetőségeket, 
Diáson strand kialakításába kezd, mely 1905-
ben meg is nyitotta kapuit.

A strand története 1905 körül kezdődhetett 
el, amikor az alsógyenesi lakosok saját für-
dőtelepet szerettek volna létrehozni. A főleg 
villatulajdonosokból és helyi földművesekből 
álló csoport kezdeményezése hamar népszerű 
lett, oly annyira hogy a helyieken túl keszthelyi 
polgárok is pártolták a kezdeményezést. 

1906-ban meg is alapították a Gyenesi 
Balatonfürdő Egyesületet és a strand lét-
rehozásához a parti területek birtokosától, a 
Festetics családtól bérleti díj ellenében 10-20 
méter szélességű nádast kaptak fürdő kialakí-
tás céljára. A strand építési munkálatai még ez 

évben elkezdődtek, melynek anyagi fedezetét a 
fürdőegyesület által kibocsátott részvényjegy 
vásárlásokból fedezték 2 000 korona erejéig. A 
munkák keretében ki kellett alakítani a 300-400 
méter hosszú nádasba ékelődő mólót melyen 
keresztül lehetett megközelíteni a Balatont, 
illetve a bejáró végén felépített fürdőkabino-
kat. A strand hivatalos átadására 1907-ben 
kerülhetett sor. A fürdő kialakításában 
komoly szerepet vállalt magára Bakó Gyula 

illetve veje Gebauer Béla fővárosi MÁV 
főtanácsos, aki a későbbiekben a fürdőegyesü-
let elnöke posztját is átvette apósától.

A fürdőélet a következő évtizedekben folya-
matosan fejlődött Alsógyenesen. Sorra épül-
tek fel s villák melyekben nyaranta több száz 
vendég vehette igénybe a fürdőtelep szolgál-
tatásait. A nyaralóközönség a strandfürdőn 
1923-tól a Sirály nevű vendéglátóhelyen 
tölthette el szabadidejét, ahol a tulajdonos, 
Erdélyi Szilveszter bálokat és táncos esteket is 
szervezet (az étterem épülete 2015-ben került 
elbontásra). Egymás után épültek fel újabb 
fürdőkabinok is melyek száma az 1930-as 
években már harminc felett volt. Ebben a kor-
szakban már a strandnak állandó felügyelője, 
kabinosa volt. 

A II. világháború, mint minden balatoni tele-
pülésen, Gyenesdiáson is a fürdőélet válsá-
gos éveit hozta magával. A világégés komoly 
károkat okozott az alsógyenesi fürdőtelepen is. 
A háború utáni helyreállítás hamar megkezdő-
dött. 

A következő évtizedekben a strandon igazi 
pezsgő fürdőélet bontakozott ki. A strand-
fürdő fellendülésében komoly munkát 
végzet Oppel Imre, aki az ’50 és ’60-as évek-
ben a strand kabinosa volt. Nevéhez köt-
hető a ma már nem látható napóra felállítása, 
amely az akkor még álló kabinsor nyugati falán 
kapott. helyet. Munkáságának emléket ma a 
strandra levezető Oppel sétány őrzi.

A rendszerváltás után a strand élete új lendü-
letet kapott. Vállalkozói akaratnak köszönhe-
tően öt büfé épült ki a strand terültén. 1994-től 
az önkormányzat a strandot fizetőssé tette és 
megtörtént a strand lídósítása is. A szolgál-
tatások körét tovább gyarapította a vízi bicikli- 
kajak-kenu- és napágy kölcsönzési lehetőség is. 

A 2000-es évek beköszöntével a fürdő 
tovább fejlődött. A vendéglátó egységekből 
három lebontásra került, viszont újdonságok 
jelentek meg a strandon. 2005-ben a strand-
fürdőtől keletre található erdős zagykazetta 
kitisztításra került és a Bakony-árok felett 

átívelő fahíddal megközelíthetővé vált. Az új 
terület szomszédságában 2010-től kaland-
park, 2011-től pedig pár évig madárpark 
működött. A régi vizesblokkot a település 
önerőből 2012-ben teljesen újjáépítette. Az 
utóbbi években több új vállalkozó is szeren-
csét próbált. Megjelent két új fagylaltozó, egy 
rétes árus, illetve egy strandcikk kereskedés 
is. Napjainkban elmondható hogy a strand és 
szolgáltatásainak köre teljessé vált, de azok 
elrendezése, arculati megjelenése eléggé 
vegyesnek mutatkozott. Ebből fakadóan az 
Önkormányzat évek óta szorgalmazza strand 
teljes körű rekonstrukcióját, mely most szept-
embertől a fizikai kivitelezés fázisába érke-
zett. 

A jövőben a strand elrendezése a mostani 
állapothoz képest jelentős átalakuláson megy 
keresztül. A kilencvenes években „ideiglene-
sen” felépített pénztár épület helyett, a ven-
dégeket egy modern, vizesblokkal, vízimentő 
szobával, elsősegély hellyel rendelkező foga-
dóépület várja. A beléptető épület alatt pedig 
helyet kap egy strandcikk-ajándéktárgy üzlet 
valamint egy fagylaltozó is. 

A meglévő fahíd mellé a mostani vizesblokk 
mögött még egy átjáró kerül megépítésre, ame-
lyen keresztül átsétálva a strand új részén érhe-
tik majd el a strandolók a másik fagyizót és a 
büféket (utóbbiak a mostani pénztár alatt voltak 
megtalálhatók). A szolgáltató egységek elhe-
lyezése mellett megújításra kerülnek a közmű-
vek és a sétányok is. Továbbá kialakításra kerül 
egy Kneipp-pont is. A strand hangulatához 
illeszkedve új térplasztikák is helyet kapnak.  A 
hagyomány ápolás jegyében például felállí-
tásra kerül Oppel Imre mellszobra, valamint 
az általa megálmodott napóra másolata is. 

A fürdőhely története során sok ezer család-
nak tette kellemessé, emlékezetessé a nyarait. 
Reméljük, hogy 2018 májusára megújuló 
strandfürdő a jövőben még hasonló élmények-
kel töltheti meg az idelátogató helyiek és nya-
ralóvendégek pihenéseinek emlékét. 

Valentin Szilveszter
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI 

Bala Toni Budapesten népszerűsítette az 
őszi kínálatot

Mint előfutam helyszín, településünk idén 
is kapott bemutatkozási lehetőséget szept-
ember 16-17-én Budapesten az idén 10 éves  
Nemzeti Vágta keretében a Vágta Korzón, 
ahol délutánonként Bala Toni teknőcünk-
kel is találkozhattak a rajongók. 

A hétvégi rendezvényen a változékony idő 
ellenére is több százezer ember fordult meg, 
ahol most is sok pozitív visszajelzést kaptunk. 
Tapasztalataink szerint Gyenesdiást egyre 
többen ismerik; akik már jártak a településen, 
pozitív élményeket idéznek fel, ha még nem, 
hangot adnak neki, hogy tervezik. Emlegették 
díjakat nyert családbarát strandunkat, sőt idén 
a Bringatanya fagyizót is többen szóba hozták 
Ezek a visszajelzések megerősítenek bennün-
ket abban, hogy jó úton járunk, jó irányba 
haladunk.

Felhívás: II. Hobbi Pékek Találkozója
Szeptember 30-án, 14 órától ismét megren-

dezésre kerül a Hobbi Pékek Találkozója A 
Darnay. Pince, rendezvénypajta és piknik-
kertben. Szeretettel várja a szervező Somo-
gyi Zoltán Max azokat a bátor jelentkezőket, 
akik otthon rendszeresen sütnek kenyeret, 
illetve más finom pékárut, vagy még csak 
kacérkodnak a gondolattal és szívesen bepil-
lantanának a kenyérsütés fortélyaiba. 

A házi pékek négy kategóriában nevez-
hetnek, csak természetes alapanyagokat tar-
talmazó, saját készítésű, otthoni kemencében 
vagy sütőben sült veknikkel, bucikkal, zsem-
lékkel, kiflikkel, péksüteményekkel. 

Versenykategóriák:
 I. Fehér vagy félbarna kenyér
 II. Teljes kiőrlésű kenyér
 III. Zsemle vagy kifli
 A kenyereket zsemléket, kifliket lehet ízesí-

teni is: 
 magok, fűszerek, zöldségek, aszalt gyümöl-

csök felhasználásával. 
 IV. Egyéb péksütemények 
 Töltött vagy ízesített kelt tészták 
Nevezni 2017. szeptember 25-ig lehet a 

bk@maxgastro.hu címen: név és telefonszám 
megadásával, a választott kategória/kategó-
riák megjelölésével és a pékáru(k) nevével. 

A kész termékeket és a recepteket (utóbbi 
leadása is a versenyen való részvétel feltétele) 
a verseny napján 13.00 és 13.30 között várják. 

A zsűri először vágatlanul szemléli meg a 
Hobbi Pék remekét, majd ízlelés és értékelés 
után kóstolásra kínálja a rendezvény vendé-
geinek. 

Az értékelés szempontjai:
íz, állag, héj, bélzet.
Nevezési díj nincsen, az egyes kategóriák 

helyezettjeire értékes nyeremények várnak.

Programajánló:
Szeptember 30. Hobbi Pékek Találkozója, 

A Darnay. Pince, rendezvénypajta és piknik-
kert

Szeptember 30. Zenélő Gyenesdiás, Köz-
ségháza

Október 15. Vadászösvényeken tematikus 
program, Természet Háza Látogatóközpont

A teljes programkínálat megtekinthető a 
www.gyenesdias.info.hu oldalain, illetve 
érdeklődjön a Tourinform irodában!

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Zenélő Gyenesdiás „Kakaó-koncerttel” 
és családi játszóházzal

Egyesületünk idén ünnepli megalakulásá-
nak 10. évfordulóját. Élményekben gazdag 
éveket tudhatunk magunk mögött, és bízunk 
benne, hogy tevékenységeinkkel elnyertük a 
gyenesdiási lakosok és partnereink bizalmát. 
A kerek évfordulót a Zene világnapjával 
(október 1.) összekötve szeretnénk megün-
nepelni. 

Szeretettel várunk minden kedves barátun-

kat, ismerősünket, partnerünket a gyenesdiási 
Községházára 2017. szeptember 30-án, 
szombaton 15.00-19.00-ig, rendhagyó 
Varázshangok Családi Játszóházunkba! 
A játszóház alatt 17.00-tól a Brumi Bandi 
Band fog koncertet adni, ezt követően 
pedig minden gyermek vendégünk finom 
kalácsra és bögre kakaóra!

A játszóházban babajátszótérrel, egyéni- és 
társasjátékokkal várjuk a családokat! Ezen a 
délutánon bemutatunk néhányat új játékaink 
közül, valamint közös éneklésre invitálunk 
mindenkit! A kedvenc kakaós bögréjét senki 
se felejtse otthon! A belépés természetesen 
ingyenes!

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

 Ismerem, hát persze hogy ismerem, … 
azaz, hogy itt mégsem jártam!  

Ezt mondták többen is, több helyszínen is, 
amikor a Balaton felvidék és a Káli medence 
látnivalói szerepeltek kirándulásunkon. Az 
Ecséri templom romja, Salföld varázslata és 
a Szenbékkállai kőtenger ingókövének lát-
ványa magával ragadó volt. De ugyanilyen 
szépséget rejtett magában a Hegyestű, és a 
török adószedő háza is. Az Örvényesi vízima-
lomban a molnár kedvessége és szakértelme, 
a Kővágóőrsi evangélikus templomban pedig 
a lelkész emberszeretete varázsolt el bennün-
ket. A szív alakú sírkövek Balatonudvariban, 
Jókai Mór villája Balatonfüreden, - mind-
mind része volt programunknak. 

Örömmel élte át mindezeket, aki aznap 
velünk tartott!

De pillantsunk előre, azaz egy kicsit vissza:
1958-tól 1972-ig mintegy 20 000 fiatal vett 

részt a Hanság lecsapolásán, mindezt azért, 

mailto:bk@maxgastro.hu
http://www.gyenesdias.info.hu/
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hogy a „haszontalan” növényzet helyett kul-
túrnövényeknek adjanak teret…   

A Fertő tó "folytatása” kelet felé a Hanság 
néven ismert mocsaras-lápos sík terület, 
melynek vidékére vezet klubkirándulásunk 
szeptember 30-án, szombaton. 

Színes programot kínálunk: Utunk első állo-
mása a Nemeskéri fatemplom lesz, majd 
tovább haladunk a Sarródi Kócsagvárba, 
ahol a Hanság világába nyerünk bepillantást. 
A Höveji csipkeművészet vezet át bennünket 
Kapuvárra, ahol a Rábaközi múzeumot és a 
Szt. Anna plébániatemplomot keressük fel. 
Öntésmajorban a Hanság állatvilága, Lébény-
ben pedig a Szt. Jakab templom varázsolhat 
el bennünket. Kirándulásunk végső állomása 
Mosonmagyaróvár lesz.

Szép program, még szebb látnivalókkal! 
Jelentkezni utunkra klubtagjainknak a József 
Attila Klubkönyvtárban lehet, aki pedig szí-
vesen velünk tartana, nyitott a belépés lehe-
tősége!

Bárki csatlakozhat hozzánk, aki szívesen 
venne részt jó hangulatú és tartalmas kirán-
dulásainkon. Hiszen a Magyar Vándor Klub 
célja hazánk épített és természeti örökségei-
nek felkeresése.

Ennek egyik állomása lesz szeptember 
30-án!

Többet szeretne tudni rólunk? Az inter-
neten honlapunk megtalálható a http://
magyarvandor.hupont.hu oldalon, de van 
ennél egyszerűbb lehetőség is! Elég beírni a 
keresőbe: Gyenesdiási Magyar Vándor Klub.  
Kipróbálta? Na ugye! Igazam volt…

Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -
  

TERMÉSZET 
HÁZA 

október 2-6. Erdők hete programsorozat, 
előzetesen bejelentkező csoportok részére díj-
mentes

október 15. 14:00 Vadászösvényeken – elő-
adás és foglalkoztató termi program

november 12. 14:00 Szent Márton Ünnepe 
– előadás és foglalkoztató termi program

KERT BARÁTKÖR 
HÍREI

Itt van az ősz és a kertben felszaporodtak 
a munkák, lassan a szabadtéri összejövete-
leknek is vége. Szombaton megrendezésre 
került VI: Burgonya Fesztiválon - a reggeli 
eső után- szerencsére kegyes volt hozzánk 
az idő. Mi is csatlakoztunk a programhoz és 
főztünk egy finom Paprikás krumplit. Köszö-
nettel tartozunk az Önkormányzatnak a támo-
gatásért – díjakat tőlük kaptuk-. Továbbá a 
Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központ-
nak – burgonyáért-, Szalay szikvíz üzemnek a 

szódáért a klubtagjainknak a segítsé-
gért, + finom sütikért és a jókedvért. 
Kőhalmi Zolinak a főzőedényért. 
Külön köszönet Buzás- Belenta 
Rékának, aki kézben tartotta és irá-
nyította ezt a fesztivált. Természete-
sen az elnökünknek Volner Lajosnak, 
aki elindította a „Kert Barát kört és a 
csili klubot.

 Tavasszal volt egy akciónk „Egy 
Ház, palántázz!” Ennek keretében 
paradicsom és csili paprika palánta 
lett kiosztva. Ezt a hatalmas munkát 
– palánta nevelést- a Volner  család vállalta 
fel anyagi juttatás nélkül. Fontos leírnom 
, igaz 1000.-Ft –ot  kértünk de ez az összeg 
itt van a „házi pénztárban”, hogy legyen alap 
tőkénk magokra. Nos, ebből fizettük a papri-
kás krumpli hozzávalóit. Bocsi ezért a kité-
rőért  de sokan nem tudják, hogy mi milyen 
alapon működünk. Egy hobby kertész nagyon 
sokat dolgozik  lehet, hogy többe is kerül  a 
termesztés  mintha megvenné  a zöldséget, 
gyümölcsöt. Viszont az aromája , illata maga-
san felette áll a kereskedelemben kaphatók-
nak. Meg kell említenem a növény védelmet 
is, hiszen ha magunk permetezünk, biztosan 
betartjuk a várakozási időt. Szervezetünkben 
kevesebb méreg anyag jut, tehát egészsége-
sebbek leszünk. A kertészkedés legyen az 
életformánk része, kikapcsol, megnyugtat, 
hasznosabb és szebb lesz a házunk tája, 
településünk arculata.

Visszatérve a fesztiválhoz meghirdettük a 
csili mustrát ennek a menete úgy zajlott, hogy 
jöttek a klubtagok, regisztráltak és leadták a 
paprikát. A hozott csili paprika tálcára téve 
csak sorszámmal „ anonim”  ellátva  került 
zsűrizésre.( - Különböző  fajta ,szebbnél 
szebb cserepes csili paprikák amit Volner 
Lajos állított ki, + kaptunk egy” csilli kosa-
rat” is szemléltetve a fajgazdagságot.)

Hálás köszönet Dr. Kovács János nyugal-
mazott főmunkatárs, címzetes egyetemi 

docens – paprikanemesítő- Úrnak, hogy 
szemlézte. A szempontok: faj és fajtagazdag-
ság és érettségi fok szerint történt.

 Eredményként: I. díjat Volner Lajos, II. 
díjat: Kertbarát kör és Csili klub (ezt a 
tagok legszebb darabjaiból raktuk össze) III. 
díjat Dr. Nagy László kapta, szívből gratu-
lálunk. Természetesen mindenkinek gratulá-
lunk, akik eljöttek és hoztak mustrára paprikát 
szépek, érettek és kellően erősek voltak. Akik 
otthon maradtak de termeltek paprikát egy-
részt sajnálhatják, a gratuláció nekik is jár. Jó 
egy ilyen csapatban tagnak lenni. Neveljünk 
és együnk csípős paprikát, jótékony hatással 
van az egészségünkre! Jövőre már vannak 
terveink, hogyan legyen a csili mustra kiírva.

Új tagokkal is bővült a „kertbarátok” csa-
pata. Felvettük a kapcsolatot „Kerti Kalen-
dárium” főszerkesztő-helyettesével Pap 
Edinával ezentúl havi szinten cikkünk jele-
nik meg a lapban. Köszönet a lehetőségért. 
A Zalai Hírlapban is lehet rólunk olvasni. 

A legközelebbi klubnapunk: 2017. októ-
ber 9. este 18 óra, Önkormányzat könyvtár 
klubterme.

Minden régi és új tagot szeretettel várunk. 
Témánk: aktuális kerti munkák, terveink.

Körtvélyesi Ibolya
titkár

http://magyarvandor.hupont.hu
http://magyarvandor.hupont.hu
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Gyermekvédelem az óvodában
Az intézményben folyó gyermekvédelmi 

tevékenységünk törvényi szabályozói:
-1997. évi XXXI. Gyvt. és annak 2003. évi 

módosítása
-20/2012.(VIII.31.) EMMI rend.51.§
-2014-ben kiegészített Gyvt.17.§ (2.a) 

bekezdése
-Gyvt.130/A. §-ának új (3) bekezdése
-2016.04.26-án kiadott Módszertani útmu-

tató
A munkánk során használt alapfogalmak 

meghatározása (szakirodalomból):
Hátrányos helyzetű az a gyermek: akit 

családi körülményei, szociális helyzete miatt 
a jegyző védelembe vett, illetve rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultságát megállapította.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a 
gyermek: akinek a törvényes felügyeletét 
ellátó szülője – óvodás gyermek esetében a 
gyermek három éves korában – legfeljebb az 
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanul-
mányait fejezte be sikeresen; valamint akit 
tartós nevelésbe vettek.

Veszélyeztetettség: olyan állapot – maga-
tartás, mulasztás, vagy körülmény -, amely 
a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi vagy 
erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.

Elhanyagolás: minden olyan mulasztás 
vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyer-
mek egészségének vagy lassítja, akadályozza 
szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését. 
Az elhanyagolás lehet: érzelmi, fizikai, neve-
lési-oktatási.

Gyermekbántalmazás: ha valaki testi-lelki 
sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, 
vagy, ha a gyermek sérelmére elkövetett cse-
lekményt nem akadályozza meg, illetve nem 
jelzi azt.

A bántalmazás fajtái: érzelmi, fizikai illetve 
szexuális abúzus.

Legfőbb feladatunk az intézményben a pre-
venció, melynek megvalósításában minden 
óvodapedagógus érintett. Az óvodába került 
gyermekek családi hátterének megismerése, 
egészségügyi, szociális, mentális problémá-
inak feltérképezése által lehet eredményes 
gyermekvédelmi tevékenységünk.

A gyermeki jogokat tiszteletben tartják az 
intézmény dolgozói, példát mutatva ezzel a 
szülőknek, hozzátartozóknak, valamint segítő 
szándékukról biztosítják őket.

Ahol segítségre, esetlegesen beavatkozásra 
van szükség, az óvodapedagógus tájékoztatja 
az intézményvezetőt és a gyermekvédelmi 
felelőst, aki felveszi a kapcsolatot az illetékes 
hatósággal, vagy szakszolgálattal.

Kiemelt figyelmet fordítunk azon gyer-
mekekre: akiket szülője egyedül nevel, akik 
árvák, akiknek szülei válnak, akiknek a csa-

ládja megélhetési gondokkal küzd. Veszé-
lyeztetettség tényének felmerülése esetén 
azonnal értesítjük a megfelelő szakhatóságot.

Lóránt Veronika
Óvodapedagógus, Gyermekvédelmi felelős

ISKOLAI 
HÍREK

ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS
Kedves Szülők! Kedves Tanulóink!
Az őszi papírgyűjtés 2017. október 4-én 

(szerdán) lesz. 
A papírt kötegelve, összekötve reggel 7.00 

órától délután 13.00 óráig mérik le. Kartont 
is lehet hozni.

Köszönettel: DÖK
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ZEUGEN GESUCHT

Am Mittwoch, 02. August 2017 ca. 13.40 Uhr 
überfuhr ein LKW vor dem Bürgermeisteramt 
einen Radfahrer auf dem Zebrastreifen.

Ich suche den Autofahrer, der sich direkt 
hinter dem LKW befand und bestätigen 
kann, dass die Ampel im Moment des Unfalls 
für den Autoverkehr ROT anzeigte. Oder 
jemanden, der den Unfall beobachtet hat und 
Informationen hierzu geben könnte.

Bitte rufen Sie die folgende Telefonnummer 
an: +36 30 / 5523 071

PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS

Fachkurse im kleinen Hirtenhaus

Im Oktober starten die neuen Fachkurse im 
kleinen Hirtenhaus. Wir warten auf unsere 
„alten” Mitglieder, aber begrüßen auch 
gern neue Teilnehmer. Alle sind herzlich 
willkommen.

Korbflechten:
dienstags 15-17 Uhr und 17-19 Uhr, Beginn 

3. Oktober,
Teilnehmergebühr 2.000 Ft/Monat + 1.500 

Ft/Monat für Material
Kunsthandwerk:
mittwochs 16-19 Uhr, Beginn 4. Oktober,
Standardtechniken: Stickereien, Perlen- 

und Lederarbeiten, daneben planen wir auch 
Makramee und Arbeiten mit Filz

Informationen: Hársfalviné Ildikó, Klub-
Bibliothek Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97,  
Tel. +36 30 / 3423 934

V. Internationaler Angelwettbewerb in 
Gyenesdiás

ACHTUNG:
Vom  30. September (Samstag) 8.00 Uhr – 

7. Oktober (Samstag) nachmittags findet an 
den Balatoner Stränden ein internationaler 
Angelwettbewerb statt. In dieser Zeit  sind 
Behinderungen und Beeinträchtigungen 
der Wettkämpfe untersagt. Baden, Fischen 
und Angeln am Diáser Spielstrand und 
Gyeneser Lidostrand sowie im Umkreis von 
200 m sind verboten, außerdem ist während 
dieser Zeit  das Befahren des Sees mit 
Booten oder anderen Wasserfahrzeugen 
nicht erlaubt.

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Verwaltung der Großgemeinde Gyenesdiás

II. Treffen der Hobby-Brotbäcker
Am Samstag, 30. September um 14.00 

Uhr findet in der Veranstaltungsscheune beim 
Darnay-Weinkeller wieder ein Wettbewerb 
der Hobby-Brotbäcker statt.

Somogyi Zoltán Max wartet auf tapfere 
Kandidaten, die gelegentlich Brot oder 
andere feine Backwaren zu Hause herstellen. 
Nehmen Sie mit ihrem Lieblingsrezept an 
unserem Brotback-Wettbewerb teil und 
verbringen Sie einen tollen Nachmittag mit 
uns. Schauen Sie den Experten über die 
Schulter und bereichern Sie die Feinheiten des 
Brotbackens mit ihren Erfahrungen und Ideen. 
Die hausgemachten Backwaren sind in vier 
Kategorien aufgeteilt. Alles soll nur mit 
natürlichen Zutaten zu Hause im Ofen oder 
Backrohr selbst hergestellt sein - lange oder 
runde Brote, Semmel, Hörnchen, anderes 
Gebäck.

Wettbewerbskategorien:
1) Weiß- oder Graubrot 
2) Vollkornbrot
3) Semmel oder Hörnchen
Die Brote, Semmel und Hörnchen können 

mit Samen, Gewürzen, Gemüse und 
getrockneten Früchten verfeinert werden.

4) Anderes Gebäck aus gefülltem oder 
gewürztem Hefeteig

Anmeldungen bis Montag, 25. 
September 2017 unter bk@maxgastro.hu 
mit Ihrem Namen und der Telefonnummer, 
die ausgewählte Kategorie/Kategorien und 
den Namen des Gebäcks.

Die fertigen Produkte und Rezepte für den 
Wettbewerb werden am Veranstaltungstag 
von 13.00 bis 13.30 Uhr erwartet.

Wo? Der Darnay. Keller, 
Veranstaltungsscheune und Picknickgarten, 
Gyenesdiás, Darnay u. 10. 

Weitere Informationen: Somogyi Zoltán 
Max, Tel. +36 20/938-1588

Samstag, 30. September – Zenélő Gye-
nesdiás „Musizierendes Gyenesdiás” 
Ein musikalisches Programm im großen 
Saal des Gemeindehauses vom Verein 
„Zaubertöne für die Gesundheit” aus 
Anlass des Weltmusiktages (1. Okt.) und 
zum 10-jährigen Jubiläum des Vereins. Es 
gibt einen Spielclub für die Kinder und ein 
Konzert von der Brumi Bandi Band. Die 
Kinder bekommen nach dem Konzert Kakao 
und Kuchen.

Sonntag, 15. Oktober - Auf Jägerpfaden 
Vortrag und themenbezogenes Programm im 
Haus der Natur, Besucherzentrum

Die Herbst-Papiersammlung findet 
am Mittwoch, 4. Oktober statt. 
Wenn Sie unsere Schule etwas unterstützen 
möchten, geben Sie bitte Ihr gebündeltes 
Altpapier, Pappe und Kartonagen am 4.10. 
in der Zeit von 07 – 13 Uhr in der Schule 
ab. Von dem Erlös soll neues Lern- und 
Verbrauchsmaterial gekauft werden. 

Aufruf der Gemeinde - 
Hausnummernpflicht

In vielen Straßen von Gyenesdiás ist die 
Identifizierung von Immobilien aufgrund 
der unvollständigen, unangemessenen, 
unzureichend sichtbaren Hausnummern 
problematisch. An einigen Immobilien sind 
überhaupt keine Hausnummern angebracht. 
Das erschwert erheblich die Bedingungen 
für Ärzte, Rettungskräfte, Postdienstleister, 
Feuerwehr und andere öffentliche 
Dienstleister.

Eigentümer sind verpflichtet, ihre 
Immobilie mit einer Hausnummer zu 
versehen. Beschaffung, Ersatz und 
Instandhaltung des Hausnummernschildes 
sind auf Kosten des Eigentümers zu 
erbringen. Es muss am Zaun oder an der 
Hauswand auf dem Grundstück platziert 
werden und von der Straße gut sichtbar sein. 
Bitte platzieren Sie Ihre Hausnummer für 
den eigenen Bedarf und zur Erleichterung 
anderer.

Czibor Zoltánné, Notar

Zur Erinnerung: „Erscheinungsbild von 
Gyenesdiás – Handbuch für Bauregelungen” 
Anlässlich der Informationsstunde am 5. Mai 
d.J. wurden die deutschsprachigen Einwoh-
ner davon unterrichtet, dass alle ungarischen 
Städte und Gemeinden seit dem 1.1.2017 
verpflichtet wurden, ein Handbuch für lokale 
Bauregelungen zu erstellen, worin verbind-
lich festgelegt wird, wie das Erscheinungs-
bild der Siedlung aussehen soll. Was darf 
wie und wo gebaut werden, Art, Form und 
Höhe der Gebäude, Dächer und Einzäunun-
gen, Reklame und Hinweisschilder an Stra-
ßen und/oder Grundstücken usw. Nicht nur 
Wohnhäuser und private Grundstücke prägen 
das Erscheinungsbild einer Siedlung, sondern 
im wesentlichen auch das Straßenbild, Grün-
anlagen und Geschäftshäuser.

Die Einwohner haben bis zur Fertig-
stellung des Handbuches ein Mitgestal-
tungsrecht und werden bis Oktober 2017 
um Vorschläge gebeten – möglichst mit 
ausführlicher Beschreibung und Fotos 
zu Händen des Bau-Ingenieurs unserer 
Gemeinde, Herrn Zoltán Horváth.

mailto:bk@maxgastro.hu
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

A közétkeztetés fejlesztése 
Gyenesdiás Nagyközségben a 
helyi termékek bevonásával

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 
TOP-1.1.3-15_ZA1-2016-0004 sz. pályázat-
nak köszönhetően 2017. szeptemberére 25,5 
milliós pályázati valamint  8 millió forintos 
önkormányzati támogatással korszerűsítette 
étkezdéjét. 

A Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 
Étkezdéje Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzata által fenntartott intézmény. Szakfel-
adata a közétkeztetési tevékenység ellátása. 
Az ellátás során napi 550-580 fő étkezése 
biztosított. A napi összes adagszám 57%-a 
iskolai (6-14 év), 15%-a munkahelyi étkező, 
a fennmaradó óvodai, bőlcsödei étkező, 
továbbá szociális és külsős vendég. 

Gyenesdiás Nagyközség Étkezdéjének épü-
lete egy 1763-ban épült dézsmaház, amely 
azóta többször átépítésre került. A jelenlegi, 
végleges elhelyezkedés az óvodaépülettel 
közös épület együttesben került kialakításra. 
Az utolsó kisebb felújítás a szomszédos óvo-
daépület átépítésének időszakában, 1997. 
októberében volt. Az Étkezde teljes, belső 
felújítására 25-30 éve nem került sor.

A fejlesztés eredményeként egy mára minő-
ségvezérelt közétkeztetés valósul meg, mely 
a már részben fellelhető akadálymentesség 
bővítésével az érvényben levő jogszabályi és 
szakmai előírásoknak is megfelel.  A kor-
szerűsítésnek köszönhetően lehetőség adódik 
számos jó minőségű helyi termék bevoná-
sára a Pannon Egyetem Georgikon Tan-
üzemének közreműködésével, mely által 
a gyermekek étkeztetésének biztonságos és 
egészséges megoldása biztosítottá vált. 

Köszönjük a pályázat összeállításában nyúj-
tott szakmai segítséget a Gyutai-Szalay Niko-
lettának és Lendvainé Molnár Szabinának. 

A fejlesztés gépész- és gáztervezői voltak 

Lakatos Zoltán és Nagy Tibor. A műszaki 
ellenőrzést Csáki László végezte. 

Óriási köszönet illeti a szakszerű, gyors 
és minőségi kivitelezésért Kláminger Imrét 
(Fest-Ép Bau Kft) és alvállalkozóit Dénes Ép 
Szer Kft (gépészet), Horvát Invest Kft (kőmű-
ves), Vígh Ép Kft  (burkolás), Kovács Attila 
(bádogozás), Szaki Vill Kft  (villanyszerelés).

További beszállítók voltak Szindekovics Kft 
(beton), Trombitás Kft (építőanyag), Mozaik 
Áruház (csempe járólap), Profil Ablak Soós 
Kft (nyílászáró), Kéri Zsolt (bádog és tetőlép-
cső), Tollár László (fuvar), Piktor Kft (festék). 
Köszönet az ő precíz együttműködésükért is.  
 A minőségi konyhatechnológiai eszközök 
beszállítása a Földi Kft-nek köszönhető. 
Külön köszönet az Étkezde valamennyi dol-
gozójának az átépítés alatt tanúsított áldoza-
tos munkájáért és segítségért.

Fejlesztések a Kárpáti korzón

A Balatoni Fejlesztési Tanács 2016. évben 
Településfejlesztési fejlesztések témakörében 
települési zöldterületek rehabilitációjára írt ki 
pályázatot, amelynek keretében Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata közel 15 milliós 
beruházást valósít meg a Kárpáti korzón. 

A települési rendezvények zömében ezen 
a területen valósulnak meg, így a fejlesztés 
keretében játékelemek, fa lócák, térplaszti-
kák, szemetesek, napelemes kandeláberek, 
árnyékot adó fák és ágyások kerülnek elhe-
lyezésre, kialakításra, amelyekkel a települé-
sünk családbarát szolgáltatási köre bővülhet.

Reméljük a korzó jelen pályázatból mind-
annyiunk örömére hamarosan megszépül!

Jövő strandszezonra megújult 
környezetben várjuk a Gyenesi 

Lidóstrand vendégeit! 
(Beléptető kapuzat)

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának hosszú távú tervei között szerepelt a 
Gyenesi Lidóstrand infrastrukturális fejlesz-
tése. A célok megvalósítása érdekében önkor-
mányzat 2017-ben pályázatot nyújtott be a 
Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által 
kiírt Balatoni strandok fejlesztésének (BTSP-
1.1-2016) számú felhívására.  A pályázat elbí-
rálást követően MTÜ a Gyenesi Lidóstrand 
fejlesztésére 30.280.000,- Forint támoga-
tást ítélt meg, melyből 2018 nyarára új 
beléptető épület, a közműhálózat korsze-
rűsítése, a strandi utak, átkötő híd felújí-
tása, valamint egy Kneipp- sétány létesítése 
valósul meg.

 Fenti fejlesztéseken túl a strandon lévő 
ideig lenes építmények fejlesztésére is sor 
kerül. A kereskedelmi egységeket üzemel-
tető vállalkozók vállalták, hogy új helyszí-
nen, a mai kor követelményeinek megfelelő 
üzlethelyiségeket építenek és üzemeltetnek.  
A Karám büfé jelenlegi üzemeltetője idő-
közben úgy nyilatkozott, hogy a fejlesztés-
ben a továbbiakban nem kíván részt venni, 
ezért helyette új vállalkozó bevonására került 
sor. Így a 2018 májusában befejeződő fej-
lesztést követően az új jegypénztár épülete 
mögött  két kereskedelmi egység (fagyizó, 
strandcikk), a keleti strandrészen pedig három 
(két melegkonyhás és egy fagyizó-koktélozó) 
üzlet kezdi meg működését. 
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SPORT

Kovács Renátó „Jó tanuló, Jó sportoló” 
kitüntetésben részesült

A Pannon Egyetem Georgikon kar évnyitóján 
került sor a kitüntetések átadására. Jómagam 
a 2016/17-es tanévben nyújtott kiemelkedő 
tanulmányi eredményemért (melyhez mindkét 
félévben minimum 4,5-es átlag volt szüksé-
ges), illetve az asztalitenisz sportágban elért 
kimagasló sikereim alapján a „Jó tanuló Jó 

sportoló” kitüntetésben részesültem. Sport-
eredményeimet tekintve a legkiemelkedőbb 
a Egyetemi Országos Bajnokságon csapat-
ban és párosban elért bronzérem volt. 

Emellett szeptember 9-én került megren-
dezésre Nagykanizsán a XIV. Szabadics Zrt. 
Asztalitenisz kupa és Baranyai Lajos Emlék-
verseny. Itt egyéniben, illetve Nagy Emillel 
párosban is arany érmet szereztem. Egyéni-
ben a döntőben Fazekas Nándor csapattársa-
mat sikerült legyőzöm. 

Kovács Renátó

Felhívás házszámtábla 
kihelyezésére

Gyenesdiás Nagyközség több utcájában 
problémát jelent az ingatlanok beazonosí-
tása a házszámok hiányos, nem megfelelő, 
nem kellőképpen látható feltüntetése miatt. 
Több ingatlanon a házszámok egyáltalán nem 
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok 
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbe-
sítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató 
munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 
tulajdonosa köteles az ingatlant házszám-
táblával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezé-
séről, szükséges cseréjéről, megrongálódása 
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulaj-
donos saját költségén köteles gondoskodni. 
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen 
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon 
kell elhelyezni.

Kérjük, saját és mások érdekében is helyez-
zenek ki épületükre házszámtáblát!

Czibor Zoltánné
jegyző

Elhanyagolt, gazos telkek

Felhívjuk a kedves Lakosok és üdülő tulaj-
donosok figyelmét, hogy az, aki: 

az általa használt, illetve tulajdonát képező 
ingatlant nem műveli meg, nem tartja rend-
ben az ingatlanát szükség szerint, de évente 
legalább 4 alkalommal (húsvétig, július 
15-ig, augusztus 20-ig, szeptember 30-ig) 
gyomtól, gaztól, parlagfűtől, bálványfától 
nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság 
elérését megelőzően rendszeresen nem 
kaszálja,

a beépíett, illetve beépítetlen belterületi 
ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt 
gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok 
nyeséséről nem gondoskodik,

(32/2013. (X. 16.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
6. § a) bekezdés) ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal vagy százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-

nak Képviselő-testülete 2017. július 25-én 
rendkívüli ülést tartott.  

Az első napirend keretében az Önkormány-
zat 2017. évi költségvetésének módosítására 
került sor. Az év közben történt módosítások 
testületi döntéseken alapultak. Az általános 
tartalék összege 31,3 M Ft-ra nőtt.

A második napirendi pontban a Közbe-
szerzési Tervet módosította a képviselő-tes-
tület. A 2017. évi közbeszerzési tervet (nettó 
25 millió Ft feletti) a Gyermekorvosi rendelő 
építéssel és az Önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése beruházásokkal szük-
séges módosítani.

A harmadik napirend keretében az 
„Önkormányzati épületek energetikai korsze-
rűsítés c. pályázat” közbeszerzési eljárásának 
megindítását tárgyalta a képviselő-testület. 
2017. július 18. napján az Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítés tárgyú 
pályázatunk támogatási szerződése aláírásra 
került 38.586.200 Ft összeggel. A közbeszer-
zési eljárás megindításához testületi felhatal-
mazásra volt szükség. 

A negyedik napirendi pontban a szociá-
lis célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatással kapcsolatos pályáza-
ton történő részvételről döntött a képviselő-
testület. 

Az egyéb ügyek keretében polgármester úr 
az alábbiakról tájékoztatta a jelenlévőket: 

- a Georgikon-Coop ABC és régi gyógy-
szertár közötti önkormányzati területen a 
„játszótér és közpark létrehozás, esőbeálló 
épülettel” munkaterület átadására 2017. 
július 27-én került sor

- a Gyenesi Lidóstrandon a jegypénztár 
kiviteli terve elkészült, az engedélyeztetés 
végső stádiumban van. 

A képviselő-testület 2017. augusztus 24. 
napján ismét rendkívüli ülést tartott. 

Az első napirendi pontban az előre nem 
tervezett költségvetési tételek jóváhagyására 
került sor. A 2017 évi költségvetési rende-
letben előzetesen nem lehetett minden év 
közben felmerülő költséget betervezni. Az 
időközben felmerült egyéb kiadásokat szük-
séges a költségvetési rendeletben is szerepel-

tetni kell, hogy azok megvalósulhassanak és 
kifizetésre kerülhessenek.

A második napirend keretében a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
került sor. A képviselő-testület változtatás 
nélkül hagyta jóvá az előzőekben elfogadott 
esélyegyenlőségi programját.

A harmadik napirend keretében „a hazai 
hulladékgazdálkodással és szelektív hul-
ladékgazdálkodással és szelektív hul-
ladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 
szemléletformálásra fordítható támogatás” 
pályázaton való részvételről döntött a képvi-
selő-testület. 

A negyedik napirendi pontban a közétkez-
tetés díjainak módosításáról döntött a képvi-
selő-testület. A módosítás átlagosan 9 %-os 
emelést tartalmaz. 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról szóló EMMI ren-
delet, valamint a folyamatosan emelkedő 
nyersanyag-árak miatt vált szükségessé a 
térítési díjak emelése. A környező telepü-
lések térítési díjaihoz képest Gyenesdiáson 
még az emeléssel együtt is alacsonyabb a díj. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-tes-
tület tájékoztatást kapott:

- a Georgikon Coop tetőtér-beépítéséről, 
- a Gyenesi Lidóstrand fejlesztéséről,
- az új központi játszótér kialakításáról,
- a Tao fejlesztések keretében megépülő a 

műfüves pályáról
- a Darany utcai vízvezeték rekonstrukció-

ról, majd azt követő aszfaltozásról, valamint 
a 

- a Szoroshadi utcában az Iparterületet 
érintő változásokról.

- hogy a Miniszterelnökség részéről válasz-
levél érkezett, mely szerint Gyenesdiás 
Nagyközség Várossá nyilvánításának pályá-
zata az idei évben nem nyert támogatást. 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2017. október 24-én, 18 órakor tartja. Az 
ülés napirendi pontjai: 

1.) Tájékoztató a gazdálkodás ¾ évi tapasz-
talatairól

2.) Beszámoló az idegenforgalmi idény 
tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület beszámolója

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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APRÓHIRDETÉSEK
Gyenesdiáson naponta friss 

kecsketej, anyakecskék 
és kecskegidák eladók. 

Istállótrágya ingyen elvihető! 
Érd: 06 30 901 2424

Keresek heti 2-3 alkalommal 
2-3 órara idős beteghez egy 

ápolónőt. Tel.: 0630-5300394

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.

Ü V E G E Z É S
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

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 3486 253
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Litográf-95 NYOMDA
Keszthely, Külső - Zsidi út 11.

Tel.: 06 83/510-696, 06 70 248 1347 
www.litograf95.hu 

litograf95@gmail.com

SZEMTANÚT 
KERESEK!!!

2017. augusztus 02.-án kb. 13.40-kor 
a Gyenesdiási Polgármesteri Hivatal 

előtti zebrán egy teherautó elütött 
egy kerékpárost.

Keresem azt az autóst, aki közvetle-
nül a teherautó mögött  haladt, és meg 
tudná erősíteni, hogy a baleset pillana-
tában az autóforgalom számára piros 

jelzés volt.
Vagy bárki, aki tanúja volt a baleset-
nek  vagy bármilyen információval 

tudna szolgálni, kérem hívja a követ-
kező telefonszámot.

36 30 5523 071

Landek Vera női-férfi fodrász 
Tel: 30/266-89-30

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/71-61-569

Szálas műszempilla. Hidroabrázió. 
Gyémántfejes bőrcsiszolás. 

Tű nélküli mezoterápia. Arany kezelés. 
Füllyukasztás (babáknak is). Orrpiercing

Gyenesdiás Csokonai köz 14. 
Tel: 83/316-659

Nyitva: H-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Köszönjük Murmann Marcell kovácsmesternek az Önkormányzatnak felajánlott 
kovácsoltvas fogadótábláját.
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Hagyományosan az új kenyeret augusztus 19-én a Pásztorház 
kemencéjében sütöttük meg, majd másnap - a Szent István napi 

ünnepi misén - mindkét templomunkban megszegtük és kiosztottuk. 
Köszönjük a kenyérsütésben részt vevők munkáját.

Bőrös tábor a Pásztorházban - egy hosszú hétvégén (augusztus 
25-27) a Klubkönyvtár szervezésében, Fehér Tiborné veszprémi 

bőrdíszműves vezetésével 10-en ismerték meg,  tanulták a bőrdísz-
művesség alapjait. Pénztárcák, karkötők, kis táskák és más divatos 

apróságok készültek e napon, örömet szerezve készítőiknek.

Amerikai Staffordshire 
Terrier kutyák másod ízben 

mutatkoztak be Gyenesdiáson
Az Amerikai Staffordshire Terrier harminc-

éves hazai jelenléte óta a MASTAFF Egyesület 
képviseli a fajtát. Ez a fajta a buldog és a terrier 
kereszteződésének eredménye, mely 1936-ban 
kapott elismerést.   Gyenesdiásra augusztus 
5-6-án Nagy Ferenc vállalkozó jóvoltából 
került az országos program, melynek kertében 
45 kutya mutatkozott be a Kárpáti Korzón. 
A robosztus felépítésű terrier hosszú életű, 
fizikailag jól terhelhető. Erőteljes megjelenése 
ellenére őszinte, barátságos, egyszerű, kedves, 
mozgékony és szilaj. Nagyon hűséges a csa-
ládjához, és általában eléggé engedelmes is.

Az Egyesület a rendezvény színvonalát, a 
Vadóctanyán való elszállásolást és a külön-
böző turisztikai programkínálatot az idei 
évben is kitűnőnek értékelték, így várhatóan 
ez a program is hagyományőrző jelleggel kerül 
megrendezésre a jövőben.

Pásztorpite á la Bagázs:
(Burgonyanap első helyezés)

Hozzávalók 8-10 személyre:
Töltelék: 
• 1,5 kg marhacomb, vagy felsál,
• 4 lila hagyma, 
• 4 sárgarépa,
• 1 zeller, 
• 10 dkg cheddar sajt, 
• néhány szál friss rozmaring, 
• 1 evőkanál liszt, 
• 1 doboz ír fekete sör. 
Teteje, oldala, alja : 
• 2,5 kg jó minőségű salátaburgonya,
• kb 10 dkg vaj, 
• 10-15 dkg cheddar sajt, 
• 2 szál friss rozmaring, 
• kb. 10 dkg zsemlemorzsa.

A hagymát, a répát apróra vágni, párolni, amíg 
nem kezd karamellizálódni. Ekkor rárakjuk 
az apróra kockázott húst, sózzuk, borsozzuk, 
valamint rászórjuk az apróra vágott rozmaring 
leveleket. Amikor levet enged, megszórjuk az 
evőkanálnyi liszttel, felöntjük sörrel, beletesz-
szük a darabolt zellert. Felforraljuk, utána tűz-
álló tálba téve (cserépedény a legjobb) lefedve, 
sütőbe tesszük, puhára pároljuk. Amikor a hús 
puhulni kezd, pároljuk el a levét, hogy sűrű 
szaftos ragut kapjunk. Amikor kész, a cheddar 
sajtot belereszeljük. A burgonyát meghámoz-
zuk, daraboljuk, sós vízben főzzük. Amikor 
kész, leszűrjük, hagyjuk langyosra hűlni. A 
cheddar sajtot belereszeljük, beletesszük a 
vajat és összetörjük, szép simává kidolgozzuk. 
Amikor kész, egy tűzálló tálat vajjal kikenünk. 
A morzsát (mi most házi morzsát készítettünk) 
összekeverjük az apróra vágott rozmaringgal és 

a kivajazott tál oldalára, aljára szórjuk. Kb. 1 
cm vastagságban kibéleljük az alját, oldalát a 
burgonyával. Erre kanalazzuk a ragut, majd a 
tetejét is kb. 1 cm vastagságban lezárjuk a bur-
gonyával. Próbáljuk meg teljesen lezárni, hogy 
sütés közben a gőz az ételben maradjon. 

Kb. 1 órán keresztül sütjük 200 fokon. Friss 
salátát kínálhatunk mellé.
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Téli tárolásra Zircről burgonya, Balatoni Rózsa, 
Red Scarlet, Agria, Desire, érés szerint folyamatosan 

25 kg-os zsákban 100 Ft/kg, 
15 kg-os zsákban 110 Ft/kg

Hansági étkezési leves hagyma 70 Ft/kg
Étkezési I. o. hagyma 110Ft/kg, 15 kg-os zsákban

Hansági fejes káposzta 10 kg-tól, 100 Ft/kg
Frissen fejt teljes értékű tehéntej, magyar tarka 

tehenektől 159 Ft/l
Trafikban minőségi folyó és palackos borok nagyválasztéka.

Érvényes: 2017.09.25-től visszavonásig
NYITVA: H-P: 6-19; Sz: 6-16; V: 6-12

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

ABC, zöldség-gyümölcs és bor 
kis-és nagykereskedés, trafik egy 

helyen, Gyenesdiás Kossuth 90 alatt, 
kényelmes nagy parkolóval!

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

INGATLANT KÍVÁN VÁSÁROLNI? 
IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍTHAT MEG CÉGÜNKKEL!

MEGKERESSÜK, AZ IGÉNYÉNEK  LEGINKÁBB 
MEGFELELŐ, SZAKEMBEREINK ÁLTAL 

ÁTVIZSGÁLT ELADÓ INGATLANT!
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

+36 83/312-574      r.ingatlaniroda@gmail.com

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

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

Nyitva: H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

INGYEN
SZEMVIZSGÁLAT

Bejelentkezés alapján!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2017. szeptember 21-től október 31-ig.

Irányt mutatunk!

A vidék 

híreivelRégió

www.inforegio.hu

Nyerjen az Info Régióval!

Olvassa az Info Régió magazint, 
keresse oldalunkat a Neten és tulajdonosa lehet 

egy színes televíziónak.
További részletek az október 17-én megjelenő 

Info Régióban, valamit weboldalunkon:


