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2018. április XXIX. évfolyam, 4. szám 
Megjelenik: április 20-án

Programajánló
április 22-én, vasárnap sok szeretettel hívjuk 

és várjuk a 20. Jubileumi Rügyfakadás 
Tavaszünnep programjaira, külön 
tekintettel 12.20-kor a 20 éves Régi 
Korok Konyhája alkalmából készített 
receptkönyv bemutatójára.

április 26-án, 10.00 órakor az iskola aulájában, 
a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti 
Fenntarthatóság Igazgatóság részéről 
Kőrösi Csaba, igazgató úr tart előadást 
a klímaváltozásról és a fenntartható 
fejlődésről, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

április 27-én, pénteken 18.00 órakor Kovács 
Zoltán fa és szarufaragó népi iparművész 
és Kovács Zoltánné csuhébaba készítő, 
hímestojás-festő népi iparművész 
kiállítás megnyitója a Községházán

május 5-én, szombaton 9.30-tól Balatoni 
Barista és Koktél Bajnokság A 
Darnayban. Verseny a Balaton Kávéja és a 
Balaton Koktélja címért

május 13-án, vasárnap délelőtt 10 órakor 
elsőáldozás a Vonyarcvashegyi Eötvös 
Károly Általános Iskola aulájában.

május 18-20 Gaal-Gyenesdiás testvértelepülési 
találkozó

május 19-én, szombaton 17 órától, Gaal 
fúvószenekarának koncertje a piactéren 

május 20-án, vasárnap 15 órától, Bala Toni 
szülinapi partija a Piacon-Kárpáti 
korzón

május 19-20. Strandkézilabda torna a Diási 
Játékstrandon

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 9.

Márciusi soros testületi ülésén köszön-
tötte Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata az elmúlt évben kiváló eredményt 
elért sportolóit. 

A testületi ülésen Gál Lajos polgármester 
köszöntötte a megjelenteket és gratulált a 
szép eredményekhez, majd Góth Imre alpol-
gármester méltatta az elismerésben részesül-
tek munkásságát. Mint mondta:

- Sajnos nem rendelkezünk annyi sport szak-
osztállyal, ami minden jelentkező igényt ki 
tudna elégíteni, így büszkék vagyunk azokra 
is, akik más településeken öregbítik Gyenes-
diás hírnevét. Az elmúlt évben sok szép ered-
mény született, nehéz volt közülük választani. 
Kívánom, sikerüljön ezeket megismételni 
azoknak, akiket idén nem tudtunk munkájukért 
jutalmazni és jövőre őket is köszönthetjük.

Az idei jutalmazottak legszebb eredményeit 
emeljük ki a méltatásból:

Lanz Tamara a nagykanizsai Szan-Dia 
Fitness Sport Club versenyzője. Tehetségét 
az általános iskola házi bemutatóin láthatták 
társai, valamint versenyeken csodálhatták 
a nézők. A több éves versenysorozatból az 

utolsó két év legszebb eredményei között 
jegyzi: 

Magyar kupa Nagykanizsa: 1. hely formáció 
ESDU Üllőn a magyar bajnokságon: 1. és 3. 
hely formációban, egyéniben 3. hely, kiscso-
portban 1. Egyéni Dance Fest Szerbia: 1. hely 
kiscsoportban. EurOpen Fesztivál WADF: 
4. hely, egyéni 1. hely. World Final Porec: 3. 
hely formáció, 1. hely formáció, 5. hely kiscso-
port, 3. hely egyéni. Következő évben ismét a 
World Final Porec: 2. hely egyéni, 2. hely kis-
csoport, 2. formáció, 2. hely formáció. Press 
Dance Zalaegerszeg: arany minősítés. Dance 
Fest Prága: 1. hely formáció, 3. hely formáció, 
1. hely kiscsoport, 2. hely egyéni. Dance Star 
Hungary: 1. hely kiscsoport, 2. hely formáció, 
1. hely formáció, 6. hely egyéni.

Egy versenyen több csoportban is szerepelt, 
így szerezhetett több érmet.

Sümegi Botond óvodás kora óta folyama-
tosan táncol, megismerkedett a néptánccal 
is. Jelenlegi egyesületben 3 éve táncol. A ver-
senytáncot választotta. Heti szinten jelenleg 
16-20 órát edz. 

folytatás a 2. oldalon

Gyenesdiás Sportjáért 2017 kitüntető címek átadása

Gyenesdiás Nagymező
2018. április 21-22.
(szombat - vasárnap)

20. Rügyfakadás 
Tavaszünnep
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folytatás az 1. oldalról

Európa Bajnok 2. helyezés. Különböző kva-
lifikáló és tánciskolás versenyeken további 
dobogós helyezéseket szerzett.

Jelenleg párjával az egyesület legsikere-
sebb táncosai. Kategóriájuk és korosztá-
lyuk országos bajnokai, területi bajnokai. 
Tavalyi eredményeikből néhány:

Márciusban a Nyugat-Magyarország Baj-
nokságán, Kaposmérő „E” Junior l. Latin: 1. 
Sümegi Botond - Vastag Zsófia, kategóriájuk 
2017-es területi bajnokai lettek.

Áprilisban a Tíztánc országos bajnokság és 
klubközi táncversenyen, Pécsen, „E” Junior I. 
Latin: 2. Sümegi Botond - Vastag Zsófia, „E” 
Junior II. Latin: 4. Sümegi Botond - Vastag 
Zsófia.

A székesfehérvári László Vill Kupán „E” 
Junior I. Latin: 1. Sümegi Botond - Vastag 
Zsófia, „E” Junior II. Latin (idősebbek között): 
1. Sümegi Botond - Vastag Zsófia. További 
első és második helyet szereztek Kozármis-
lenyben a Dance Kupán, majd a Fonyód 
Kupán és a Zánkai Táncfesztiválon. Nemzet-
közi versenyen a szlovákiai Ruzomberokban 
(Rózsehegy) 3. helyet szereztek. 

Szeptemberben az országos bajnoksá-
gon „E” Junior I. Latin: 1. Sümegi Botond 
- Vastag Zsófia kategóriájuk 2017-es 
országos bajnokai lettek. Junior II. Latin 
(idősebbek között): 2. Sümegi Botond - 
Vastag Zsófia.

Kovács Renátó 10 és 14 éves kora között 
gyakorlatilag minden megyei és térségi kor-
osztályos versenyt megnyert. Így a Diákolim-
pia országos döntőn két ezüstérmet szerzett. 
2004-ben Zala megyében elnyerte az év 
legjobb serdülő asztaliteniszezője címet. 
2010-ben már felnőttként a Zala Megyei 
TOP 12 győztese volt. 2011-ben és 2015-ben 
a Hallássérült Országos bajnokság győztese 
lett. 2017-ben az egyetemi országos bajnok-
ságon, Pécsett csapatban és párosban bronz-
érmet szerzett. Szintén tavaly az Országos 
Felnőttoktatási Sportnapon ezüstérmes lett. 
A 2016/17-es tanévben a Pannon Egye-
tem Georgikon Kar Jó tanuló, jó sportoló 
kitüntetető címet vehette át.

Csapatban 2013-ban NB III-as bajnokságot 
nyert csapat tagja, 2014-ben az NB II-es baj-
nokságban bronzérmes és azóta is a Gyenes-
diási ASE meghatározó tagja. 

Az ünnepség kedves vendége, háziasz-
szonya Major Veronika segített a kitüntető 
címek átadásában. A többszörös világ és 
Európa-bajnok és helyezett sportoló a győri 
légfegyveres Eb és a Malajziában megren-
dezett Egyetemi Sportlövő Világbajnokság 
után érkezett Gyenesdiásra. A tokiói olim-
piára készülő versenyző eredményeit a 
napilapokban nyomon követhettük, a női 
légpisztolyosok százhalombattai Európa-
bajnoki válogatóversenyéről kevesebbet 
halottunk, pedig országos csúccsal 579 
körrel végzett az első helyen, ami nem-
csak új országos rekord, hanem nemzetközi 
viszonylatban is kimagasló eredmény. Tátrai 
Miklós – aki a férfi légpisztolyosoknál győ-
zött – ennél két körrel kevesebbel szerzett 
kvótát a riói olimpiára.

Edzője Keczeli Zoltán így összegzett:
- Szeretett gyenesdiási sportlőterünk ezzel 

megint bizonyította, hogy ott nem csak futó-
cél vagy korongos versenyszámokban lehet 
jó edzéseken részt venni, hanem sikeresen 
fel lehet készülni világversenyekre is. 

József Attila születés-
napján tartjuk Magyaror-
szágon a költészet napját. 
Ebből az alkalomból 
került megrendezésre az 
egy hétig tartó Költészet 
Hete programsorozat a 
Községházán és az általá-
nos iskolában.

A gazdag program kere-
tében bemutatkoztak Soós 
József költő és barátai, 
Darázsi Fruzsina és bará-
tai Magas Bianka, Bujtor 
Zsófia. A „Hetedik a hete-
dikeseknek” program keretében Ferenczfi 
János szerkesztőtársaival tartott irodalmi 
foglalkozást. Vörös István József Attila-díjas 
költővel is találkozhattak iskolánk tanulói.

A magyar költészet napján került bemu-
tatásra Nagy Antal Róbert gyenesdiási 

tanító első önálló verseskötete. A Félidőben 
című kötetet Lángi Péter költő méltatta, míg 
az est hangulatáról Kenesei Aurélia moderátor 
gondoskodott. A bemutatón közreműködött 
a Gyenesdiási Kórus, az Asbóth Regatta 
zenekar és versmondó tanulók.

A gyenesdiási 
"költészet hetén" 
remek rendhagyó 

irodalmi foglal-
kozások részesei 
voltunk: Darázsi 

Fruzsina és barátnői 
Slam bemutatója 

(képünkön), 
valamint A Hetedik 

irodalmi folyóirat 
szerkesztőinek 

órája színesítette a 
programot.

15 ÉVES 
TESTVÉR- 

TELEPÜLÉSI 
KAPCSOLAT 

GYENESDIÁS - GAAL

MEGHÍVÓ
AZ OSZTRÁK TESTVÉR-

TELEPÜLÉS, GAAL  
FÚVÓS ZENEKARÁNAK 

KONCERTJÉRE

Az Osztrák-Magyar 
Monarchia  

után 100 évvel
HELYSZÍN: GYENESDIÁS, PIACTÉR 

IDŐPONT: 2018. MÁJUS 19. 
SZOMBAT 17.00

SZERETETTEL VÁRJA ÖNT 
GAAL FÚVÓSZENEKARÁNAK 

MINDEN TAGJA! 

Költészet Hete Gyenesdiáson
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M E G H Í V Ó !
Rohanó világunkban nagy szükségünk van az ünnepekre. A pünkösd a szentlélek kiter-

jedése, az egyház alapítás emlék napja, jó alkalmat ad az elcsendesedésre. Felmérhetjük 
honnan jövünk, s merre tartunk. Egy ilyen időutazásra ad alkalmat

MÉSZÖLY LAURA FESTŐMŰVÉSZ
képeinek kiállítása, melyeknek többsége az 1950-es és 60-as évek háború után 

újjáéledő Gyenesdiásába vezeti vissza a szemlélőt.

A keszthelyi jacht kikötő helyén akkoriban marhaitató volt, csak a naplementébe burkolózó 
város tornyai nem változtak.

Oppel Imre bácsi nádtetős istállóját is elbontották, új utcák nyíltak, már tán a helyét is 
felparcellázták. 

Az algyenesi strandra vezető út még megvan, de az előző napi esőt követő délelőtti köd a 
felismerhetetlenségig sejtelmessé teszi a tájat.

A festmény címe: Köd. Az itt kiállított kép és a „Mocsaras Balaton” című alkotás 
másolatok. Az eredeti képeket a Magyar Nemzeti Galéria még 1958-ban megvásárolta a 

művésznőtől.
Az aquarell képen a Rodostó üdülő melletti láprét fűzfáját és a vasúti megállót láthatjuk. 

Ezt is benőtte már az erdő. A Zámorban a csordakút talán még megvan, de a csordás egykori 
kukoricaszárból készült hajlékát, és a felgyenesi legelő vándorcigányainak sátrát már hiába 

keresnénk. Emléküket csak ezek a deszkákra festett képek őrzik.
A szigligeti várhegyet is kitisztították már az erdőből és a várat is rendbe tették. Egyedül 

talán a téli Badacsony képe nem változott meg.
Az előtérben a művésznő önarcképe, szüleit ábrázoló vízfestmények, fiairól készült ceruza 

rajzok és más gyenesi nyaralókról készült portrék láthatók.

A kiállítás megnyitója 2018. május 17. csütörtök este 19.00 órakor lesz Gyenesdiáson, 
a Községházán. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

M E G H Í V Ó!
A Gyenesdiási Horgász és Vízisport 
Egyesület rendes évi közgyűlését 

2018. április 28-án, szombaton 9.00 
órakor tartja a gyenesdiási Községháza 

nagytermében (Kossuth L. u. 97.) 
melyre, egyesületünk tagjait tisztelettel 

meghívom.

A közgyűlés eredményessége érde-
kében kérem, szíveskedjen azon részt 
venni!

Napirendi pontok: 
1. A vezetőség beszámolója, 2017. évről 
2. 2018. évi költségvetés 
3. Vegyes ügyek 
4. Tisztségviselők választása

A közgyűlés határozatképtelensége 
esetén azt fenti nap 9.30 órára változat-
lan helyszínnel és napirendi pontokkal 
ismételten összehívom, ami akkor már a 
résztvevők számától függetlenül határo-
zatképes.

Ezúton tisztelettel ismételten 
felhívom azon tagtársak figyelmét, 
akiknek az egyesülettel szemben 
tagdíj vagy egyéb tartozása van, azt a 
közgyűlés időpontjáig rendezzék. 

Döbröntei Imre az egyesület elnöke

Gyenesdiási 
nyílt horgászverseny! 

2018. április 29-én, vasárnap 
reggel 6 órától 10 óráig nyílt 

horgászversenyt tartunk 
(a szokásos pünkösdhétfői helyett)

a Diási strandon, partról. 
Nevezni a verseny megkezdése előtt fél 

órával a helyszínen lehet. 
Nevezési díj felnőtteknek 1000 Ft, 

ifjúsági 500 Ft. 

A verseny szabályai: 
Horgászni személyenként 1 db fenekezős 

horgászkészséggel lehet.
A Gyenesdiási Horgász- és Vízisport 

Egyesület vezetősége

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata

 és a
József Attila Klubkönyvtár 

szeretettel meghívja

2018. április 27-én, 
pénteken 18 órára

Kovács Zoltánné

csuhébaba készítő, hímestojás- 
festő népi iparművész

és Kovács Zoltán

fa- és szarufaragó népi 
iparművész, 

a Népművészet Mestere
kiállítása megnyitójára.

Megnyitja
Pékné Orbán Julianna 

és Pék András.

További információk:
A kiállítás helye: Községháza 
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. 

József Attila Klubkönyvtár 
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

Tel: 83/314-507, 06/20-9769-225, 
06/30/ 342-39-37. 

E-mail: 
gyenesdiaskultura@t-online.hu

A kiállítás megtekinthető 
május 14-ig, munkaidőben, illetve 

megbeszélt időpontban.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját
a 2018. május 21-én 

hétfőn 17 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
Református Pünkösdi Istentiszteletre.

„ Új szívet adok és új lelket adok belétek”
(Ezékiel 36:26)

(2 Kor 4:14)
ÁLDÁS-BÉKESSÉG

Zichy Emőke – keszthelyi református lelkész
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2018. évi országgyűlési képviselő választás 
eredménye Gyenesdiáson

Egyéni választókerületi képviselő választás
1.sz.szavazókör 2.sz.szavazókör 3.sz.szavazókör

Választópolgárok száma: 971 953 927
Választáson megjelentek száma: 692 728 699
Érvénytelen szavazólapok száma: 6 6 2
Érvényes szavazólapok száma: 686 722 695
Eltérés a szavazóként megjelentek 
számától:

0 0 -2

Szavazatok száma jelöltenként:
Várnai Balázs - FGKP 2 2 4
Dr. Temesvári Tibor LMP 26 39 31
Csontos Gábor Együtt 3 3 5
Dr.Weller-Jakus Tamás JOBBIK 241 221 198
Kovács Viktória DK 36 66 47
Bogdán László ECDK 0 1 0
Bogdán Sándor KÖSSZ 1 1 0
Kund Éva Hajrá Magyarország Párt 2 3 0
Elekes István Momentum 21 22 15
Manninge Jenő Vilmos FIDESZ-KDNP 353 363 392
Rába Gábor SZEM Párt 1 1 3
Listás szavazás
Választópolgárok száma: 971 953 927
Választáson megjelentek száma: 692 728 699
Érvénytelen szavazólapok száma: 6 3 1
Érvényes szavazólapok száma: 686 725 698
Eltérés a szavazóként megjelentek 
számától:

0 0 0

Szavazatok száma pártlistánként (csak a szavazatot kapott pártok)
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 0 1 0
Momentum Mozgalom 31 30 21
Demokratikus Koalíció 23 40 35
Szegény Emberek Magyarországért Párt 1 0 0
Közös Nevező 2018. 3 0 0
Magyar Kétfarkú Kutyapárt 11 14 13
MSZP-Párbeszéd Magyarországért Párt 33 61 40
Magyar Igazság és Élet Pártja 0 0 2
FIDESZ-KDNP 361 371 385
NET Párt 0 1 0
JOBBIK 160 137 127
Magyarországon élő dolg.és tanuló 
emberek pártja

0 0 1

Magyar Munkáspárt 4 4 2
Együtt 2 9 3
Családok Pártja 0 1 0
LMP 57 54 66
Tenni Akarás Mozgalom 0 1 3
Kell az Összefogás Párt 0 1 0

Egyúttal megköszönöm a 
Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak a szavazókörök-
ben végzett pontos és precíz 
munkáját, odafigyelő és lel-
kiismeretes munkájuknak 
köszönhetően a szavazást 
rendkívüli intézkedés, ese-
mény nem zavarta meg.

Czibor Zoltánné  
HVI vezető

Napelem hasznosítás
2018. április 3-án, kedden Gál Lajos pol-

gármester Manninger Jenő miniszteri biztos, 
országgyűlési képviselővel két aktuális fej-
lesztés vonatkozásában tartott közös sajtótá-
jékoztatót.

Elsőként a márciusban műszakilag átadott 
Gyenesdiás Nagyközség középületein elhe-
lyezésre került napcellák ügyében. A Község-
házára, iskolára és óvodára felszerelt mintegy 
300 darab napcella akár 100% energia-megta-
karítással közel 6-8 millió forint költségvetési 
megtakarítást is eredményezhet. A napelem 
rendszer kivitelezése bruttó 38,586 millió Ft 
értékű volt.

Másod ízben a Balaton Fejlesztési Tanács 
által 50%-ban a Kárpáti Korzó közpark fej-
lesztésére nyújtott támogatása került bemu-
tatásra. Az összesen 14 299 044 Ft értékben 
megvalósult beruházás eredményeként a 
terület növényesítése, rehabilitációja, a korzó 
terület családbarát funkcióval való ellátása 
valósult meg.

* * *

A Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti 
Fenntarthatóság Igazgatóság részéről 
Kőrösi Csaba, igazgató úr tart 2018. 
április 26-án, 10.00 órakor az iskola 

aulájában előadást a klímaváltozásról és 
a fenntartható fejlődésről, melyre minden 

érdeklődőt szeretettel várunk! 

* * *
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, 
hogy az FGSZ Zrt- a magyarországi 

nagynyomású földgázszállító rendszer 
üzemeltetője és tulajdonosa- 2018. 

évben tervszerű karbantartást végez, így 
Gyenesdiás település ellátását érintően

2018. május 24.
csütörtök 9:00-13:00 között.

Ezen időszak alatt 
a gázszolgáltatás szünetel! 

 
Kérjük, a karbantartás ideje alatt tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a teljes földgázfelhasználás 
leállítására a saját üzemeltetésébe tartozó 

kommunális és közintézményeiben. A gázszünet után 
a nyomásszabályozó(kat) kapcsolja be! 

 
További információért hívja a 

+36 80/301-301-es telefonszámot, vagy 
keresse az eon.hu honlapját a tervezett 

üzemszünetek menüpontban.

tel:+36%2080%20301%20301
http://eon.hu
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI 

RENDEZVÉNYEINK
A családok éve jegyében Pünkösd vasár-

nap, május 20-án, 15 órától megtartjuk Bala 
Toni szülinapi partiját, melyre várjuk a 
kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol lesz szü-
linapi torta, játszóház, zene és tánc, minden, 
ami egy szülinaphoz hozzátartozik. Addig is 
Bala Toni kalandjai címmel rajzpályázatra 
invitáljuk a gyerekeket! Részletek: www.
gyenesdias.info.hu

Készülünk Egyesületünk 15 éves jubi-
leumára is, továbbá idén lejárnak a 3 éves 
tisztségviselői mandátumok, így tisztújító 
közgyűlésre kerül sor április 26-án, melyre 
minden kedves Tagot  és érdeklődőt ezúton is 
invitálunk.

Újabb fagyis siker!
A Bringatanya, Somogyi fagylalt műhely a 

GELATO FESTIVAL nemzetközi fagylalt-
verseny magyarországi elődöntőjén a “NEXT 
GENERATION” kategóriában az “AMORE 
SICILIANO” elnevezésű fagylaltjukkal újabb 
díjat nyertek, így Somogyi Renáta képvisel-
heti hazánkat 2019-ben Firenzében, a 30 év 
alatti fiatal fagylaltkészítők Európa Baj-
nokságán! Gratulálunk!

NYITOTT BALATON
Idén is folytatódik a „Pecsételd körbe a 

Balatont két keréken” összbalatoni kerék-
páros élmény- és teljesítménytúra. A játékos 
kedvű bringások április 27. és május 27. 
közötti időszakban tudják összegyűjteni a 
megfelelő számú pecsétet. Bringára fel! Rész-
letek: pecset.balatonbike.hu 

KALANDPARK – TÁJÉKOZTATÁS
A gyenesdiási Öko-Kalandpark bizonytalan 

ideig technikai okok miatt nem üzemel. Az 
üzemeltetők köszönik szíves megértésüket! 
Kérdés esetén 20/425-3344 telefonszámon 
lehet érdeklődni.

MAGYAR VÁNDOR 
KLUB

Rügyfakadás, Tavaszünnep – ott leszünk! 
Sőt, már azt is „kifőztük”, hogy mit főzzünk!

Évek óta ott vagyunk, hol többet nyerünk, 
hol kevesebbet. De azt mindenképpen, hogy 
jó hangulatban együtt készítjük a legfino-
mabb ételt aznap, megvendégelve klubtagja-
inkat, miközben a zsűrinek is juttatunk egy 
kis kóstolót. 

Szép idő lesz, hiszen sokan szeretnénk 
ezt. Ugyancsak szép időnk volt a legutóbbi 
kirándulásunkon, amikor a Mecsek ölelésé-
ben fekvő látnivalókra hívtuk klubtagjain-
kat. Pécsvárad és Pécs megannyi szépségei 
vártak bennünket. Március 15-e lévén az 
Iskola-múzeumban még a magyar Himnuszt 
is elénekeltük, rögtönzött énekóra keretében. 
Pécsett Idrisz baba türbéje, a Zsolnay manu-
faktúra gyűjteményes szépsége, a Zsolnay-

mauzoleum és a belvárosi kiállítóhelyek 
megannyi látnivalói kényeztettek el ben-
nünket. Következő utunkat nagy érdeklődés 
kíséri, hiszen Ráckevére, a tornyok váro-
sába megyünk április 28-án, szombaton.  Itt 
a Szerb templom, az Úszó vízimalom, a Tűz-
torony kilátó, János Vitéz szobra, a Vámház 
és az Árpád Múzeális Gyűjtemény szerepel 
látnivalóink között. Ezt követően egy kelle-
mes séta zárja kirándulásunkat Szigetbecsén, 
a Tőzike tanösvényen, meseszép környezet-
ben.  Szépen hangzik? Igen, mert nagyon szép 
utunk lesz.

A következő kirándulásunk is mesebeli 
szépségeket ígér: május 12-én (szombati 
napon): Esztergom és Szentendre az 
úticélunk. Szentendre bájos utcáival, Kovács 
Margit és Vujicsics Tihamér emlékeivel, a 
Duna-part hangulatával köszönti az érkező-
ket. Esztergomban pedig a Széchenyi tér és 
a Keresztény-múzeum, a Bazilika, valamint 
Melocco Miklós Szent István szobra, és a 
Szlovákiába átvezető Párkányi híd „próbája” 
várja kirándulóinkat. 

Tagjaink sorába várjuk mindazokat, akik 
buszos kirándulásainkra szívesen jönnének, 
megismerve Hazánk, Magyarország épített 
és természeti értékeit. Az Interneten is ott 
vagyunk! Elég a keresőbe beírni: Gyenesdiási 
Magyar Vándor Klub.

És minden fontos információ máris az ölébe 
hullik… 

Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI!

Itt a tavasz, sok a munka a kertben. A jó idő 
rengeteg gyomot is életre kelt, ezt viszont 
csak kapával tanácsos irtani (persze akinek 
nagy területe van, lehet gyomirtót is alkal-
mazni).

Hétfőn meghívott előadónk volt Eszter-
gályos Ádám agrármérnök PhD hallgató, a 
„Burgonya termesztés fortélyai a kiskertben” 
volt a téma. Nagyszerű előadást hallottunk 
és ismét sokat tanultunk. Elégszer nem lehet 
elmondani (a hosszú téli estéken) készítsünk 
tervet, mit mi mellé ültessünk (vetésforgó). 
Fontos a talaj előkészítés, tápanyag vissza-
pótlás, fémzárolt vető burgonyát vegyünk, 
igény szerinti fajtát. Ajánlatos az előcsíráz-
tatás, korai vetés, tő,- és sor távbetartása, 
növényvédelem. Ha jól terveztünk, ültettünk, 
növényt védtünk, jöhet a betakarítás.

Burgonya felszedése után szárítsuk le 
-TILOS A NAPON!- tárolása nem túl sötét-
ben 4-8 fok, magas páratartalom. Csak egész-
séges burgonyát fogyasszunk, napon tárolt 
burgonya (zöld) elfogyasztása gyomorfájást 
okozhat.

Volner Lajos elnök beszélt a medvehagymá-
ról, virágzás előtt szedhető, vigyázzunk, mert 
könnyen összetéveszthető a gyöngyvirággal 

ami –MÉRGEZŐ-. Erős fokhagyma illatú, 
sokrétűen felhasználható, gyógyhatása is 
jelentős, igazi vitaminforrás így kora tavasz-
szal.

Felhívás: Hasznos, szép kiskert keres-
tetik! – szeretnénk bemutatni Gyenesdiás 
szép kiskertjeit.

volt egy őrület pár éve, ha jól emlékszem 
„Én kicsi farmom” ez egy virtuális kertész-
kedés volt, nos mi a valóságos kertészkedést 
szeretnénk népszerűsíteni és bemutatni.

Májusban még lesz egy előadónk: Dr. Szeg-
let Péter egyetemi docens a „tavaszi gyógynö-
vényeket” ismerteti meg velünk, május 14-én 
este 19 órakor a Klubkönyvtár olvasó-
termében.

Lehet még paprika és paradicsom palántát 
rendelni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Körtvélyesi Ibolya
& Kert Barátok 

NÉPDALKÖR 
HÍREI

Április 7-én, szombaton a Gyenesdiási Nép-
dalkör Csordásné Editke vezetésével egy 
színvonalas, jól megszervezett, szép kórus-
találkozón vettünk részt, Lesencetomajon. A 
találkozót Mészáros László polgármester nyi-
totta meg, majd négy kórus szerepelt: a Zánkai 
Kórus megfűszerezve csodálatos citera muzsi-
kával, majd a tapolcai vegyeskar gyönyörű 
népdalokkal, a lesencetomaji szépen éneklő 
kórus és mi. Három népdalcsokrot énekel-
tünk, hatalmas szűnni nem akaró taps és egy 
szép emléklap volt a jutalmunk. A találkozó 
végén kellemes, gazdag fogadással, gyönyö-
rűen terített asztalok mellett vendégeltek meg 
a házigazdák. Reméljük, hogy méltó módon 
látjuk majd mi is őket vendégül. Köszönöm 
a kórusunk nevében Editkének, hogy mindig 
sikerünk van, hogy különlegesen szép, igazi 
népdalokat énekelhetünk.

Kenesei Aurélia

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Piros tojás, fehér nyuszi, bölcsődénkben 
járt a nyuszi…

Intézményünkben is fontosnak tartjuk a 
hagyományok megőrzését és megismertetését 
a gyerekekkel. A húsvét a kereszténység leg-
nagyobb ünnepe. Ezen kívül a tavaszvárás, a 
tavasz eljövetelének ünnepe is.

Bár az időjárás kevésbé kedvezett a nyuszi 
várásnak, mi ennek ellenére közösen készül-
tünk az ünnepre. Az épület és a csoportszobá-
ink tavaszias díszbe öltöztek, az udvaron és a 
bejárat előtt vidám nyuszi figurák fogadták a 
gyerekeket és szüleiket. A gyerekekkel vidám 

https://www.facebook.com/Bringatanya/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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tavaszi dalokat, verseket tanultunk, melyeket 
jókedvűen énekeltek, illetve húsvéti tojásokat 
színeztünk, barkát festettünk velük. Bölcső-
dénkben a gyerekek izgatottan várták már a 
húsvéti nyuszit.

Sajnos az esős idő miatt nem tudtunk az 
udvarra kimenni, így épületen belül kerestük 
meg az ajándékokat, melyek az udvari játéka-
ink tárát színesítették.

Boldogan vették birtokba a lábbal hajtós 
kisautókat és motorokat illetve a rollere-
ket. Vidáman tologatták a dömpereket és 
nézegették az új homokozós játékokat. 
Élő nyuszi simogatására az Ángyán család 
jóvoltából volt lehetőségünk. A gyerekek 
kedvesen simogatták a kicsit félénk állatot, 
akinek dalocskákat is énekeltek. A délelőt-
tünk jó hangulatban telt, új élményekkel 
gazdagodtunk.

Horváth Eszter 
Kisgyermeknevelő

Pacsirta Gyermekdalfesztivál 
volt óvodánkban

2018. április 6-án került megrendezésre 
intézményünkben kilencedik alkalommal 
a Pacsirta Gyermekdalfesztivál. A tehet-
ségkutató „versenyre” az idén több mint 140 
kisóvodást neveztek be a felkészítő óvodape-
dagógusok. A gyermekek a megye 17 telepü-
lésének 22 intézményéből érkeztek hozzánk.

A zsűriben Csordásné Fülöp Edit és Hor-
váth Károly értékelte a kicsik megmutatkozó 
tehetségét.

Minden részvevőt megajándékoztunk, 
hiszen szeretnénk a gyermekeket bátorí-
tani, hogy képességeiket kamatoztassák a 
jövőben is.

A rendezvény anyagi forrásait az önkor-
mányzat és az óvodai alapítvány biztosította.

Nagy megtiszteltetés nevelőközösségünk-
nek, hogy vendégeinktől nagyon sok pozitív 
visszajelzést, köszönő szót kaptunk.

A gyermekek minősítései: 11 kiemelt 
arany; 21 arany; 11 ezüst; 16 bronz oklevél

A Gyenesdiási gyermekek eredményei:
Kiemelt arany minősítésben részesültek:
Kerner Nóra, Kulcsár Nóra, Kulcsár Réka, 

Palaczki Hanna, Szita Sára Veronika,Gyutai 
Zente, Cseh Marcell,Szabó Liza, Szabó Dávid.

Arany minősítést kaptak:
Bogdányi Borbála, Ferenczi-Nagy Bátor, 

Hajas Hanga, Heincz Leila, Majtász Zelma, 
Fáró Enikő, Nagy Alexia Kíra 

Ezüst minősítést kaptak: Ángyán Zalán, 
Beke Kristóf, Paál Zétény

A gyermekek felkészítő óvodapedagógusai: 
Kun Sándorné, Jezerniczki Andrea, Somorjai 
Lívia, Kurnát-Albrecht Boglárka, Varga Zol-
tánné

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Az óvoda nevelőtestületét képviselve:

Lóránt Veronika
Óvodapedagógus

ISKOLAI 
HÍREK

Az elsőáldozásra 2018. május 13-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor kerül sor, a 
Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános 
Iskola aulájában. A szentmisét Deák Ákos 
plébános úr mutatja be.

 
Versenyeredmények
Rajzpályázat eredmények 2017-18 tanév
Gergely –napi rajzverseny
Balogh Mónika 1.b.    2. hely
Takács Ákos      1.b.    3.hely
Kapuváry Petra 7.b.   3. hely
Egry J.: ”Szivárványszínű Balaton” rajz 

pályázat
Funtek Luca       5.c.     1.hely
Fodor Bence      7.a.     különdíj
Kapuváry Petra 7.b.     2.hely
Balázs Bernát    6.b      különdíj
Felkészítő pedagógus: Csiza Anna
Megyei mezei futóverseny 3. korcsoport 

egyéni lány: Farkas Réka 1. helyezés
Megyei mezei futóverseny 3. korcsoport 

fiú egyéni: Tóth András 3. hely 
Országosra tovább jutottak.
Felkészítő pedagógus: Bődiné Ertl Blanka

Szabó Lili 3.b osztályos tanuló Zalakaro-
son a Móra-napok keretében meghirdetett 
rajzversenyen 1. helyezést ért el. Felkészítő 
pedagógus: Macsek Anita

A Bendegúz Nyelvész megyei döntőjében
 Koponics Vera 1.b osztályos tanuló 8. 

helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Tüttő 
Lajosné

Gombár Janka 7. a osztályos tanuló 6. 
helyezést,

Liszák Lili 7.a osztályos tanuló 9. helyezést 
ért el. Felkészítő pedagógus: Varga-Vajda 
Renáta

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 
megyei fordulóján Szentandrássy Zsuzsanna 
2. helyezést ért el. 

Felkészítő pedagógus: Varga-Vajda Renáta

XIV. Gergely-
napi Művészeti 
Fesztivál

Hosszú hagyo-
mányokat őrizve 
rendeztük meg a 
Regionális Ger-
gely-napi Művé-
szeti Fesztivált 
idén XIV. alka-
lommal. 

A regionális 
fesztivál őrzi a 
valaha Európa-
szerte ismert 
Gerge ly - j á rá s 

hagyományát. A jeles nap az iskolaalapító 
I. Gergely pápára emlékeztet, ünneppé IV. 
Gergely pápa rendeletével emelkedett. 

Az eseményre Somogy, Veszprém, Vas 
és Zala megye általános iskoláinak tanulói 
kaptak meghívást. 

Öt művészeti ágban mutatkoztak 
be a diákok: vers-és prózamondás, 
drámajáték, néptánc, népdaléneklés, ipar-és 
képzőművészet. 

33 településről: Berhida, Badacsonytomaj, 
Zalaegerszeg, Keszthely, Zalaszentgrót, 
Nagykanizsa, Lengyeltóti, Hévíz, Csesztreg, 
Balatonkenese, Bagod, Marcali, Salomvár, 
Rezi, Pókaszepetk, Galambok, Murakeresz-
túr, Zalakomár, Balatonszentgyörgy, Zala-
karos, Kehidakustány, Sárvár, Teskánd, 
Zalaszentbalázs, Szombathely, Alsópáhok, 
Zalavár, Tapolca, Cserszegtomaj, Sármellék, 
Nagyrécse, Dobronak (Szlovénia), Gyenes-
diás;

51 intézményből, 852 fellépő mutatkozott 
be. 

A képző- és iparművészeti tanszakra 165 
alkotás érkezett.

96 felkészítő nevelő segítette a diákok 
munkáját.

Az ünnepélyes megnyitó keretében a „Ger-
gely-járás” népszokást mutatták be:

Ángyán Szilveszter, Orsós Elizabet, Hor-
váth Dominika, Gyutai Júlia, Garamvölgyi 
Alexa, Jávor Leila, Somogyi Ádám, Kovács 
Kriszta, Szalóki Piroska, Balogh Laura, 
Cseh Fruzsina, Vers Hunor, Baranya Hanna, 
Baranya Vanda, Vajda Sára, Gál Marcell, 
Tálos Olivér, Horváth Flórián, Gombár 
Janka, Kántor Lelle, Berta Antónia, Hefler 
Dóra, Szente Benedek, Hársing Jázmin, 
Venekei Sára, Koloszár Léna

A rendezvényt Gál Lajos Gyenesdiás 
Nagyközség polgármestere nyitotta meg.

Minden évben rangos zsűri értékelte a 
diákok előadásait és a beküldött alkotásokat.

A néptánc, vers-és prózamondó, színjáték 
bemutatók az általános iskolában, a népdal-
éneklés a Községháza nagytermében zaj-
lottak. A beküldött képző-és iparművészeti 
alkotásokat 12:15-kor értékelte a zsűri az 
iskola aulájában.

Képünkön a Gyenesi Kisbetyárok, kiemelt arany minősítést kaptak.
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Zsűri tagjai voltak:
Vers és prózamondás:
Karáth Anita
Zrínyi Miklós Gimnázium magyar 
tanára, költő, Zala Páholy szerkesztője és 
műsorvezetője
Kósa Tamás
Magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

Népzene-népdaléneklés:
Maczkó Mária
Emerton és Magyar Örökség-díjas 
népdalénekes, Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem tanára
Ifj. Horváth Károly
népzenész, népzenetanár, Népművészet Ifjú 
Mestere

Drámajáték:
Szabóné Fehér Hajnalka
drámapedagógus, tanító
Szücsné Pintér Rozália
drámapedagógus, szaktanácsadó

Ipar és képzőművészet
Riskó Erzsébet
népi iparművész
Baranyai Zoltánné
innovator, mestertanár

Néptánc
Bogdán Gergely
néptánc pedagógus
Kovács Norbert
néptánc oktató, koreográfus

A rendezvény fő támogatói voltak:
Bangó Edina, Coop ABC, Coop Sarok ABC, 

Czuczor Lilla, Diákönkormányzat, Dongó 
Árpádné, Gödörházy Alapítvány, Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata, Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzatának Étkezdéje, 
Iker virág és ajándék üzlet, J & A Kerámia, 
Kárpáti János Általános Iskola Szülői Munka-
közössége, Kovács Gyöngyi, Maczkó Mária, 
Max Gastro, Darnai Pince, Nagykanizsai Tan-
kerületi Központ, Neotherm Kft., Palaczki 
Tamásné, Pontyos Könyvkereskedés, Pro-
duktív Bt., Rózsahegyi Kft., Szabadics Hús 
Bt, Szalókiné Farkas Piroska, Számítógépes 
Gravír Stúdió – Tóth Kft., Szent Ilona Cam-
ping, Szőnyegország, Tomborné Szakály 
Mariann, Torony csárda – Koller Mária, 
Tourinform, Vibex Hús Kft, Wellness Hotel 
Katalin – Galló Zsolt, Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság

 
Felajánlásukkal támogatták 

a rendezvényt:
Simon Márk 3.a, Vajda Hanga és Sára 4.b, 

Szabó Endre 6.a, Borza Diána 2.b, Czirok 
Balázs és Kamilla 5.a, 6.b,Stribli Soma2.a, 
Túri Gréta és Dorka 1.b, 4.b,Trombitás Bence 
1.b, Hefler Dóra 5.a, Tóth Márton 5.b,Fazekas 
Samu 3.a, Zámolyi Norbert 3.b, Boros Hanna 
Lara 4.a, Boros Lia Norina1.b, Lévai Richárd 

2 a, Hajdu- Nagy Bálint 1.b, Soós Barna, Soós 
Benedek 5.a,Csali Roland 7.b, Vidovics Eszter 
3.b,Milán de Vries 2.b,Bődi Lora 2.b, Vas 
Kata 2.b, Juhász Dorka, Kozub Kíra 2.a, Rigó 
Júlia 3.b, Horváth Boldizsár 2.b, Vas Benedek 
1.a.Tódor Zsolt 1.b, Tódor Jázmin 4.a, Aouich 
Meryem 4.a, Bődi Panka 5. a, Lendvay Csenge 
és Szabina 2.b, 4.b, Venekei Eszter 2.b, Stateller 
Jázmin és Máté 2.b, 5.a, Gyulai Lotti 1.a, 
Szegény Fanni 1.a, Fisli Tifani 2.a, Garam-
völgyi Luca 1.b, Zakár Adrienn és Anna 1.b, 
5.c, Galát Flóra 4.b, Wagenhoffer Zalán2.a, 
Kovács Flóra  1.b, Besennczki Levente 2.b, 
Beke Luca 2.b, Németh Barbara 2.b, Bertalan 
Marcell 2.b, Doma Nándor 4.a, Balog Zsófia 
2.b, Kónya Noémi 2.b, Jenet Emese 1.a, Bató 
Bence 6.a, Friedinger Nimród és Csenge 2.a, 
Dancs Levente 1.a, Makrai Gréta 5.a, Szom-
mer Noel 2.b, Könye Bálint és Dániel 2.b, 
4.a,Tóth K. Dorina 2.b, Salamon Dávid 1.a, 
Léránt Roberta és Flóra 6.a,1.a, Cseh Fruszina 
3.b, Szabó Lili 3.a, Sipos Botond 4.a, Kovács 
Milán 4.a, Üst Dániel 1.b, Purt Letícia 3.b, 
Magyar Csenge 1.b,Baranya Hanna és Vanda 
6.a, 4.b,Rédeky Zoé 1.b, Vaszily Virág és 
Zsombor  7.a, 4.a, Borda Levente 6.a, Gyutai 
Júlia 6.a, Bukovenszki-Bata Berill 1.a, Riedl 
Dániel és Zsófi 5.a, 8.a,Tóth András 5.a, Nagy 
Péter,  Szupper Lili 3.b,  Szente Benedek 5.a, 
Tóth Dorottya 2.a, Ángyán Szilveszter 5.c, 
Liszák Lili és Gréta 7.a, 4.b, Kurnát- Albrecht 
Sebestyén 3.a, Kőhalmi Regő és Villő 2.a, 
4.a,Tóth Dániel Levente, Simon Csengele 1.b, 
Kiss- Bertók Emese 4.a, Berta Antónia 5.a, 
György Aranka 3.a, Fodor Bence és Mátyás 7. 
a,5.c, Szalóki Piroska 6.a Horváth Flórián és 
Miriam 7.a,4.a, Kántor Lelle 5.a.

A fesztivál eredménye:
SZÍNJÁTÉK 
GYENESDIÁSI MÓKÁZÓK     ezüst 

minősítés       Felkészítő: Kun Sándorné

VERS-ÉS PRÓZAMONDÁS
DOMA VILMOS 2.osztály 3. helyezés  

Felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó

ÁNGYÁN SZILVESZTER   5.osztály    2. 
helyezés  Felkészítő: Egyedné Bakó Ildikó

VÁNDORKUPA: Kárpáti János Általá-
nos Iskola és AMI, Gyenesdiás

NÉPDALÉNEKLÉS
Kiemelt arany minősítést ért el:
Vajda Sára, Baranya Vanda, Berta Antó-

nia, Hefler Dóra, Gyutai Júlia, Túri Dorka, 
Farkas Réka, Simon Csengele, Mosdósi Lora, 
Tóth Dorottya, Hársing Hanna, Túri Gréta,  
Garamvölgyi Luca,  Bődi Lora, Lendvay 
Csenge,  Baranya Hanna, Kovács Kriszta,  
Kurnát-Albrecht Sebestyén,  Szijgyártó Ákos,  
Vers Hunor, Szente Regina,  Lengyel Luca, 
Cseh Fruzsina  (a zsűri külön díját is meg-
kapta), Kovács Ákos  (a zsűri külön díját is 
megkapta), Borda Levente (a zsűri külön 
díját is megkapta), Tálos Olivér, Liszák Lili, 
Bődi Lora-Lendvay Csenge-Venekei Eszter,  
Balogh Laura-Cseh Fruzsina,

Csicsergők 1-2.osztály
Gyenesi kisbetyárok  3.osztály
Füzike Énekegyüttes  3. osztály
Tilinkó énekegyüttes 4-5.osztály
Csicseri énekegyüttes 6. osztály

VÁNDORKUPA: Kárpáti János Általá-
nos Iskola és AMI, Gyenesdiás

Felkészítő: Csordásné Fülöp Edit

IPAR-ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET
Kiemelt arany minősítést ért el:
Leng Sára, Kovács Boglárka, Kökény Lujza
Arany minősítést ért el:
Eke Zsófia, Bakonyi Gróf Anna, György 

Aranka, Jantász Dorka, Czirok Balázs, 
Ezüst minősítést értek el:
Gaál Janka, Tódor Jázmin, Zakár Boglárka, 

Kőhalmi Villő, Tóth Janka, Horváth Miriam, 
Kiss- Bertók Emese, Bellér Nóra, Purt Letí-
cia, Rádai Riana, Kökény Lujza, Czirok 
Balázs. Eke Boglárka, Jakab Emese, Orbán 
Rebeka, Lőrincz Hanna

Felkészítők: Bertók Ágnes, Inkler Ildikó

Csicseri énekegyüttes: kiemelt arany minősítés
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Menő Menza a Kárpáti János 
Általános Iskolában 

(EFOP-1.8.5-17)
Az egészséges táplálkozás témakörében 

benyújtott sikeres pályázat megvalósítása 
elkezdődött. A programokat, amelyeknek a 
célja az egészséges táplálkozással kapcso-
latos ismeretek bővítése, az egészségkultúra 
fejlesztése, dietetikus szakemberek bevonásá-
val szervezzük.  

Február elején megtörtént a tanulók táp-
lálkozási szokásainak felmérése kérdőívek 
segítségével. A kérdőív kérdései különös 
tekintettel a rendszeresen fogyasztott, táp-
lálkozás-egészségügyi szempontból kevésbé 
kívánatos élelmiszerekre (pl. sós rágcsálni-
valók, chips, energiaital…), ételallergiára 
irányult, kérdezett rá. Kitöltéséért minden 
érintettnek köszönetet mondunk! 

Időközben elkészült a beérkezett kérdőívek 
szakértők általi kielemzése, kiértékelése. A 
későbbiekben lehetőség van dietetikai szak-
tanácsadásra/konzultációra. Dietetikus egész 
évben iskolánk rendelkezésére áll. Bármilyen 
kérdésükkel forduljanak hozzá bizalommal! 
(Bicsérdi Judit 06 30/221 6850)

A rizikó csoportba sorolt, táplálkozási 
problémával küzdő gyerekek számára szak-
emberek bevonásával csoportfoglalkozások 
lesznek.

Elkezdődtek iskolai keretek között a szem-
léletformáló előadások, programok is. 

„Tejút az egészséghez” elnevezésű, a tej-
ivást népszerűsítő országos rendezvény-
sorozat helyi akciója nagy sikerrel zárult. 

Minden tanulónk, valamint az iskolába 
készülő óvodások előadásokkal tarkított 
gyakorlati tevékenységeken vettek részt. 
A játékos ismeretszerzés során a gyerekek 
megismerhették a tejtermékek fogyasztásá-
nak fontosságát.

A Menő Menza pályázat keretében az év 
során még rengeteg érdekes és tanulságos 
program várja iskolánk tanulóit!

BALA TONI KALANDJAI - RAJZPÁLYÁZAT – Rajzoljátok meg Bala Toni teknőc vidám gyenesdiási kalandjait!
Három korcsoportban lehet pályázni, a rajzokról készült képet e-mailben várjuk a gyenesdias@t-online.hu  címre május 1-ig. A műveket szakmai zsűri értékeli, és lesz 
közönségdíjazás is. Eredményhirdetés: Bala Toni szülinapi partiján május 20-án. Minden pályázó, aki eljön a rendezvény megnyitójára, kis meglepetés ajándékot kap. 

Bala Toni már nagyon várja születésnapi buliját, és természetesen kíváncsi hány rajzot fog kapni ajándékba. :)

Pályázati kiírás: www.gyenesdias.info.hu, www.facebook.com/gyenesdias, vagy érdeklődjetek  telefonon 83/511-790.
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen!

Samstag und Sonntag, 21. und 22. April 
ab 10.30 Uhr

„Die Knospen sprießen” – 20. Frühlingsfest 
auf der Großen Wiese. Den ausführlichen 
Programmablauf haben wir in unserer März-
Ausgabe veröffentlicht. 

Sonntag ist der Haupt-Festtag. Auf der 
Großen Wiese finden viele Vorführungen 
und Attraktionen statt. Mit einem besonderen 
Blick möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf 
das Rezeptbuch der 20 Jahre Alten Küche 
lenken, das um 12.20 Uhr vorgestellt wird. 
Einige der traditionellen Speisen werden 
beim Kochduell zubereitet und können 
probiert werden. Seien Sie dabei und feiern 
Sie mit uns!

Donnerstag, 26. April um 10 Uhr
In der Aula der Schule hält Csaba 

Kőrösi (Dir. des Präsidialamtes für 
ökologische Nachhaltigkeit) einen Vortrag 
über Klimawandel und nachhaltige 
Entwicklung. Wir freuen uns auf interessierte 
Zuhörer und Teilnehmer.

Sonntag, 29. April von 6 – 10 Uhr (anstelle 
des üblichen Pfingstmontags)

Öffentlicher Angelwettbewerb am Diáser 
Strand vom Ufer oder Boot aus. Jeder kann 
mitmachen mit einer Angel pro Person. 
Anmeldung eine halbe Stunde vor Beginn 
direkt am Angelplatz. Kindern ist das Angeln 
vom Boot aus nur in Begleitung Erwachsener 
erlaubt.

Teilnahme: Erwachsene 1.000 Ft, 
Jugendliche 500 Ft

Samstag, 5. Mai von 9 – 17 Uhr
Balatoner Barista- und Cocktail-

Wettbewerb in der Veranstaltungsscheune 
beim Darnay-Keller. Wer wird der beste 
Kaffee- oder Cocktail-Meister am Balaton? 
Es wird ganz bestimmt spannend! Zuschauer 
sind auch herzlich willkommen. Lassen Sie 
sich von der Geschicklichkeit der Teilnehmer 
überraschen! Nicht nur Kaffeliebhaber 
werden sich hier wohlfühlen! Eintritt frei.

Weitere Informationen, 
Wettbewerbsbedingungen und Anmeldung: 
Somogyi Zoltán Max, eMail: bk@maxgastro.
hu, Tel: +36 20 938 1588 

Samstag, 12. Mai von 10 – 19 Uhr
Das Frühlingserwachen in der Natur erleben. 

Ganztägige geführte Wanderung in den 
Keszthelyer Bergen. Sehenswürdigkeiten 
während der Tour: Berzsenyi Aussichtsturm 
und Aussichtsturm auf dem Láz-Berg, Ruinen 
des Paulinerklosters, St.Miklós-Quelle, 
Vadlánylik-Höhle.

Treffen und Abmarsch um 10 Uhr bei 
der Großen Wiese, Wanderstrecke 22 km, 
Wanderzeit 8-9 Stunden, Höhenunterschied 
650 m rauf und runter, Schwierigkeitsgrad 5, 
Teilnahme unentgeltlich. Bitte 10 Min. vor 
dem Start zum Treffpunkt kommen.

Benötigte und empfohlene Ausrüstung: 
Gute Kondition, dem Wetter entsprechende 
Kleidung und feste Schuhe, Regenjacke, 
Rucksackverpflegung, Kamera, Fernglas und 
gute Laune.

Organisation: Balaton-Oberland National-
park

Weitere Informationen: Gábor Sinka, Tel. 
+36 30 491 0063, sinkagbr@gmail.com

Freitag - Sonntag, 18. – 20. Mai 
Treffen der Partnergemeinden 

Gaal+Gyenesdiás. Besuchen Sie am Samstag 
die Stände auf unserem Balatoner Fisch- und 
Kleinbauern-Markt Platz und feiern Sie mit 
uns 

am Sonntag, 20. Mai ab 15 Uhr 
Bala Tonis Geburtstagsparty auf dem 

Markt und Kárpáti-Festplatz mit lustigen 
Kinderprogrammen, Vorführungen, Musik & 
Tanz und natürlich einer großen Torte.

15.00 Eröffnung, Bala Toni begrüßt seine 
Gäste

15:00-19:00 riesengroßer Spielklub, 
Baby- und Kinderecke,  Gesellschaftsspiele, 
Kreativecke

15:30  freestyle BMX flatland Vorführung 
mit Balázs Kollár (Bring dein Fahrrad mit!)

16:00 Geschickt und klug mit dem Fahrrad 
unterwegs!

17:00 Minidisco
18:00 GEBURTSTAGSTORTE
Weitere Programme am Nachmittag:
Seifenblasenmaschine,  Foto mit Bala Toni, 

Überraschungen.

Bala Tonis Lieblingseis bei der Bringatanya 
Eisdiele!   :-) 

Samstag, und Sonntag, 19. + 20. Mai von 
10 – 17 Uhr

Internationales Strandhandball-Turnier am 
Diáser Spielstrand. 

Weitere Infos und Registrierung: Balaton 
Beach Gyenesdiás, Kossuth L. u. 6,

Tel: +36 20 978 3281 oder eMail an: 
basti@t-online.hu

Hinweis der FGSZ Zrt. – 
Erdgasversorgung in Ungarn

Wir möchten Sie darüber informieren, 
dass aufgrund von geplanten 
Wartungsarbeiten in unserem Netzwerk 
am Donnerstag, 24. Mai von 9 – 13 Uhr 
die Gaszufuhr in Gyenesdiás unterbrochen 
wird! Wir werden Sie rechtzeitig vorher 
erinnern und informieren, ob und welche 
erforderlichen Maßnahmen Sie befolgen 
müssen.

Weitere Informationen telefonisch unter 
+36 80/301 301 oder auf der Website www.
eon.hu unter dem Menüpunkt „tervezett 
üzemszünetek“ (geplante Ausfälle).

Vielen Dank für Ihr Verständnis und die 
Zusammenarbeit!

Zur Erinnerung: 
Samstag, 28. April Grünabfall-Abholung 

(nur für Privathaushalte). Die Grün- und 
Gartenabfälle zur Kompostierung werden 
vor Ihrem Grundstück abgeholt. Gebündelte 
Zweige bis max. 1 Meter, Blätter und Gras in 
Säcken bis max. 25 kg.

Öffnungszeiten der Kompostsammelstelle: 
Montag und Mittwoch geschlossen, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag 15-18 Uhr, Samstag und 
Sonntag 9-13 Uhr

Verkehrshinweis für unsere Einwohner und 
Urlauber

In der Zeit vom 16. April – 15. Juni werden 
in der Kossuth L. utca im Zusammenhang mit 
der Erneuerung des Wasserversorgungsnetzes 
einige Hausanschlüsse ersetzt. In dieser 
Zeit ist im betroffenen Gebiet mit 
Verkehrsbeschränkungen zu rechnen.

mailto:bk@maxgastro.hu
mailto:bk@maxgastro.hu
mailto:sinkagbr@gmail.com
mailto:basti@t-online.hu
http://www.eon.hu
http://www.eon.hu
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HELYIÉRTékek 
bemutató nap

Családias hangulatú rendezvénynek 
lehettek részesei, akik március 29-én a 
gyenesdiási Darnay pincéhez látogattak. Az 
idén 15 éves jubileumát ünneplő Gyenesdi-
ási Turisztikai Egyesület az AMC pályázati 
támogatásával megvalósított találkozóján 
környékbeli termelők mutatkoztak be. A 
rendezvény elsődleges célja az volt, hogy 
a helyi forrásból származó kiváló minőségű 
alapanyagokat, élelmiszereket a termelők 
megismertessék az érdeklődő közönséggel, 
a vendéglátásban érdekelt szakemberekkel. 
A délután folyamán szakmai előadások, 
biztató jövőképet előrevetítő szavak után 
a termelők rövid bemutatkozására is sor 
került. 

Miklós Beatrix gasztronómiai szakte-
kintély a helyi termék csúcs gasztronómi-
ában betöltött szerepének elengedhetetlen 
fontosságáról erősítette meg a közönséget, 
míg Somogyi Zoltán Max helyi értékeink 
változatos konyhai felhasználha-
tóságáról beszélt, Visonta Béla 
pedig a bio termékek helyéről 
beszélt az asztalon illetve a köz-
étkeztetésben. A termelők rövid 
bemutatkozásában kedves, sze-
mélyes történetekben derengett 
fel a múlt, és céltudatos, hosszú 

távú tervekben bontakozott ki a jövő. Ízle-
tes, kiváló minőségű termékek kerültek a 
kínáló tálcákra, házi sajtok, hidegen saj-

tolt olajok, különféle magokból 
készült pástétomok, bio ropogós 
falatkák, kézműves csokoládé, 
mézek, és a falusi vendéglátás 
elengedhetetlen kellékei, házi 
szörpök, lekvárok, gyógynövé-
nyek, termelői borok. 

Kiállítók és vendégek között 

hosszú baráti beszélgetések alakultak ki, 
névjegykártyák cseréltek gazdát. A szer-
vezők bíznak benne, hogy a létrejött kap-
csolatok megmaradnak, az együttműködés 
hosszú távú lesz és valóban az asztalokra, a 
vendéglátásba, és a közétkeztetésbe kerül-
nek azok az élelmiszerek, melyek helyben 
elérhetőek, kiváló, megbízható minősé-
gűek; fogyasztásukkal támogatva a helyi 
termelőket, és nem utolsó sorban az egész-
ségünk megőrzését.
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Munkalehetőség!

A 2018-as évre strandjainkra diákokat 
keresünk 16. betöltött életévtől a Meló - 
Diák Dél Iskolaszövetkezeten keresztül. 
Bővebb információ és a jelentkezés feltét-
elei Gyenesdiás hivatalos Facebook oldalán: 
Gyenesdiás (Nyugat-Balaton üdülőfaluja) 
lesz elérhető április 25-től.

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 rendben az ingat-
lanát szükség szerint, de évente legalább 4 
alkalommal (húsvétig, július 15-ig, augusztus 
20-ig, szeptember 30-ig) gyomtól, gaztól nem 
tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését 
megelőzően rendszeresen nem kaszálja, 
az ingatlan előtti árkot, folyókát, csator-
nanyílást, átereszt nem tisztítja, megszün-
teti, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
nem biztosítja,a beépített, 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 rende-
lete a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól, 6. § a) bekezdés) ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírsággal vagy százötven-
ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 

Zöldhulladék szállítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
április 28-án (szombaton) zöldhulladék 
szállítás lesz településünkön. A hulladék-
szállító cég az 1 méternél nem hosszabb 
ág- és fanyesedéket kötegelve, falevelet 
levágott füvet bármilyen zsákba rakva maxi-
mum 25 kg/zsák súlyhatárig ingyenesen 
elszállítja. Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy ömlesztett, nem megfelelően kihelye-
zett ágnyesedék nem kerül elszállításra. A 
zöldhulladék szállítás csak magánszemé-
lyekre vonatkozik.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
a 2018-es szezonra strandi dolgozókat keres 
kiemelt bérezéssel az alábbi munkakörökbe: 
takarítónő, udvaros (férfi munkavállaló,) 
és pénztáros. Jelentkezni személyesen a 
Községháza épületében (8315 Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 97., földszint Műszaki osztály) 
lehet.

Lomtalanítás: 2018. április 21-én (szom-
bat) lesz. Ezen a napon történik a lim-lom 
holmik (bútorok, berendezési tárgy, eszköz, 
hordó, kerti garnitúra, szőnyeg, évi egyszer 
maximum 4 db/porta gumiabroncs). Nem 
kerül elszállításra a veszélyes hulladék 
(festék, festékes doboz, vegyszeres doboz, 
hígító, pala, akkumulátor), építési törme-
lék, elektronikai hulladék, ruhanemű sze-
lektív hulladék. Kérjük a lakosokat, hogy 
a hulladékot csak előző nap helyezzék ki. 
A befizetésre szolgáló csekk másolatát a 
Polgármesteri Hivatal részére megkül-
deni, vagy bemutatni szíveskedjenek. 
A lomtalanítás csak magánszemélyekre 
vonatkozik, vállalkozásoknak külön 
szerződést kell kötniük.

***
A Képviselő-testület elfogadta a telepü-

léskép védelméről szóló 16/2017 (XII.28.) 
önkormányzati rendeletet, és a Települési 
Arculati Kézikönyvet. A rendelet célja 
Gyenesdiás Nagyközség településképé-
nek a helyi közösség bevonásával történő 
védelme és alakítása, a helyi építészeti 
örökség, a településképi szempontból 
meghatározó területek, a településképi 
követelmények, a településkép-érvénye-
sítési eszközök, a településképi önkor-
mányzati támogatási és ösztönző rendszer 
meghatározása. Az építés hatósági és tele-
püléskép-védelmi eljárást megelőzően 
lehetőség van előzetes tájékoztatásra 
és szakmai konzultációra a főépítész 
fogadóórájának idején minden szerdán 
13-16 óra között a Községháza ügyse-
gédi irodájában.

***

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők 
szíves figyelmét, hogy a Kossuth Lajos 
u.- ban vízvezeték rekonstrukció készül 
a házi bekötések cseréjével. A kivite-
lezés várható időtartama 2018.04.16 
– 2018.06.15-ig tart. A munkavégzés az 
érintett területen forgalom korlátozást 
okoz. A munkavégzésen kívüli időszakban 
a munkaterület visszaadásra kerül a forga-
lomnak, ideiglenes helyreállítással. A kivi-
telezés során Gyenesdiás érintett területein 
több alkalommal lesz vízhiány és nyomás-
csökkenés, amelyekről a munkavégzés 
előtt tájékoztatást adunk a pontos időpon-
tokról.  Kérjük a lakosság szíves türelmét 
és megértését, hiszen a beruházás az Önök 
érdekében történik.

***

Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (röviden 
NHKV Zrt.) tájékoztatta Önkormányzatun-
kat, hogy szerződést kötött a Közszolgálta-
tási Díjbeszedő Konzorciummal.

A konzorcium megbízásából egy díjbe-
szedő fogja felkeresni településünkön a 
díjhátralékkal rendelkező lakosokat. A díj-
beszedő a díjbeszedésre jogosító arcké-
pes igazolványának és megbízó levelének 
bemutatása mellett személyazonosságát 
felhívásra minden esetben köteles iga-
zolni.

A díjhátralékkal kapcsolatban az: 
ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címen 
tudnak érdeklődni a szolgáltatónál, 
azzal és egyéb kérdésekkel kapcsolatban 
Önkormányzatunk további tájékoztatást 
nem tud adni.

Gyenesdiás Önkormányzata

SPORT

Asztalitenisz veterán kupák

Gyenesdiás/Hévíz: A közelmúltban 
Gödöllőn rendezték meg az országos nyílt 
veterán ranglistás asztalitenisz versenyt, 
ahol a Gyenesdiás ASE és Hévíz SK is kép-
viseltette magát különböző korosztályok-
ban.

A 60-69 férfi párosban Tőkés Levente 
(HSK) – Fazekas Nándor (GYASE) bronz-
érmet szereztek. Egyéniben Tőkés ezüst-
éremmel gazdagította gyűjteményét, míg 
társa, Fazekas a nyolcba került.

A GYASE versenyzői a 40-49-es kor-
osztályban a nyolc között végeztek. Férfi 
egyéniben Barabás Balázs, párosban pedig 
a Barabás Balázs, Bontó Ferdinánd. Az 
50-59-ben: Bontó Ferdinánd a tizenhat közé 
került.

A képen Fazekas Nándor, Barabás Balázs, 
Bontó Ferdinánd láthatók.

mailto:ugyfelszolgalat@nhkv.hu
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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

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

KESZTHELY, 
SEMMELWEIS U. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 9-17, vasárnap 9-14

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu

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

A P R Ó H I R D E T É S
Kutya kennel zártszelvény vázas, dróthálós 4x2 m-es. 

(Fóliaváznak örökös) anyagárban eladó. Érd:30/5371 252

Gyenesdiáson istállótrágya ingyen elvihető. Kecskegidák és 
nyulak eladók. Tel.: 30 901 2424.

A gyenesdiási Kék Vendégház családi panzió vidám csapatába 
keresünk - heti 2-3 napra vagy alkalmanként takarítási 

feladatok, háztartási feladatok ellátására délelőtti időszakra 
munkatársat, illetve - keressük azt a németül tudó segítőnket, 

aki vendégfogadási, háztartási feladatokat látna el családi 
panziónkban egész évben. További információ telefonon a 

+3620/9365-710 telefonszámon!

Csizy Istvánné tojáskarcoló - tojásdíszítő népi iparművész, 
Bognár G. Piroska kosárfonó, a gyenesdiási kosárfonó szak-
kör (és a GKMK szakköre ) vezetője, Bognár Edit csipkekészítő 
népi iparművész kiállítása megnyitójára került sor  a gyenesdiási 
Községházán, 2018. március 26-án. Bognár István tavasz-
köszöntő verscsokra, a Gyenesdiási Dalárda Zalai ivónóták 
dalcsokra és Gyanó Szilvia, néprajzkutató, a Balatoni Múzeum nép-
rajzos muzeológusa megnyitójával tette ünnepélyessé az eseményt.  
„Népi kézműves alkotóházak és műhelygalériák 4. országos hétvé-
géje” programsorozat keretében, április 6-án 13-15 óráig a három 
kiállító mesterség bemutatót tartott a Községházán.
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Tavaszköszöntő táncházat tartott a Gyenes 
Néptánc Együttes és a Gyenesdiási Köz-
Kultúra alapítvány, 2018. április 6-án, a 
gyenesdiási Községházán. Zenét Pálházi 
Bence és Bandája szolgáltatta.

Az eseményt a Csoóri Sándor Program - 
CSSP-TÁNCHÁZ-2017-0127 – támogatta.

Következő táncházra Pünkösd előtti pénte-
ken – május 18-án, pénteken -  kerül sor

Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja Gyenesdiáson
2018. március 23-án, pénteken immár harmadik alkalommal ünnepel-

hettük Gyümölcsoltó Boldogasszony Napját Gyenesdiáson. A katolikus 
egyház ezen a napon emlékezik az angyali üdvözletre, vagyis arra a bib-
liai történetre, amikor Gábriel arkangyal megvitte Názáretbe Szűz Máriának a 
megtestesülés örömhírét. Köszönhetően Páli Lajos lelkiismeretes szervező 
munkájának minden évben egyre több érdeklődőt vonz a program, idén már 
fiatalabb gyermekek is kíváncsian hallgatták Dr. habil Szabó István profesz-
szor előadását és figyelték Ákos atya által megáldott gyümölcsfa vesszők 
oltását végző Partics Gyula és Almásy Béla szakszerű oltástechnikai bemuta-
tóját. Az estet Volner Lajos magbörzéje és az Egyesülethez köthető „Egyház, 
palántázz” akcióban igényelhető paprika és paradicsom palánták bemutatója 
színesítette. Köszönet és hála Körtvélyesi Ibolyának, Herczeg Erzsébetnek, 
valamint minden kedves Kertbarát hölgytagnak, akik a vendégasztalt kertba-
rát módon egészséges étkekkel terítették.

Köszönet a rendez-
vényen segítőknek:
• Tánczos Lászlóné
• Magyar Lívia
• Koloszár Györgyné
• Hóbár Jánosné
• Hencz István
• Fábián Józsefné
• Dongó Árpádné
• Herczeg Erzsébet
• Ember Lászlóné
• Margrit Fally
• Ráczné Szalai Judit
• Szalai Krisztina
• Tóth Attila
• Druskóczi Dániel
• Mayer Vivien
• Varázshangok az 

Egészségért Egyesület

PIACNYITÓ – 2018. április 7-én, hivatalosan is megnyitotta kapuját a gyenesdiási termelői piac. A Pannon Egyetem Burgonyakutatási 
Központ vetőburgonya vásárával, valamint a Közép-Zala Gyöngyszemei Leader Egyesület termelőinek bemutatkozásával sokszínű kínálat 

érkezett a 7. szezont nyitó piacunkra. Hálás köszönet a tavaszköszöntő dalokért a gyenesdiási óvodásoknak, a vidám muzsikáért a Gyenesi 
4-esnek és a vásári kabaréért a Várvölgyi Asszony Klubnak. A tökéletes hangosítást és hangulatos kísérőzenét Kaszap Istvánnak köszönhet-

jük! Június 17-ig minden szombaton és vasárnap délelőtt 10 órától várja vendégeit a piac állandó kilenc faházas vendéglátója, valamint a 
környék termelői és kézműves árusainak széles köre. 

(Fotó: Finta Maya)

Húsvéti készülődés programunkon több százan vettek részt. 
A jó időben gyerekek és szüleik sok program közül választhattak: 

kemencés sütés, tojásfestés, Varázshangok játszóház, 
bababörze, állatsímogató, autózás

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1briel_arkangyal
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1z%C3%A1ret
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria
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Tüskeszentpéteri 1 kg-os liszt 139 Ft/kg
Milka csokik táblás, többféle 259 Ft/db

Kristály cukor 179 Ft/kg
Komáromy Pékség Gyenesdiás, kemencéből 

a polcra, naponta 4x !!

Frissen fejt teljes értékű tehén tej, 
magyar tarka tehenektől 159 Ft/l

Dabronci kiváló minőségű „L” tojás 38 Ft/db

ÚJ NYITVA TARTÁS:
hétfő-péntek  6-19-ig

szombat ABC-Zöldséges  6-16-ig
szombat Trafik 6-18-ig

Érvényes: 2018.04.18-04.29.

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

Pék Flórián
masszőr

Frissítő-, relaxáló-, sport-  
és lávaköves masszázs

Gyenesdiás, Csokonai köz 2.
Tel.: 06-31-781-9276

Várom jelentkezését!

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

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.04.01-től 04.30-ig.

INGYENES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT! 

ÉS
SZAKTANÁCSADÁS
 Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!


