
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2007. szeptember XVIII. évfolyam, 9. szám
Megjelenik: szeptember 14-én

INFO ECKE
Weinlesefest in Gyenesdiás
15. September, 2007. (Samstag) (Eintritt ist frei)
14 Uhr 30: Festliche Weinpresse
mit der Weinpresse bei dem Kreisverkehr
15 Uhr: Festzug
von Kreisverkehr bis zum Nádas Csárda mit Pferde, Pferdekutschen, 
Volksmusik, Tanzgruppen und Blasmusik
Ab 16 Uhr: Folkloreprogramm
und Volkskunst-, Handwerker Einschau,  Most- und Weinprobe, Kes-
selgulasch
Ab 19 Uhr: Weinlese Ball  in der  Nádas Csárdában
Tischbestellung: in der  Nádas Csárda, Gyenesdiás, Tel 83/312-666

Weitere Informationen:
Klub-Bibliothek (Gyenesdiás, Kossuth Str. 97. Tel: 83/314-507), oder 

Tourinform Büro (Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel: 83/511-790)

Gyenesdiási Szüreti Vígasságok
2007.szeptember 15. szombat
(belépés díjtalan)

14 óra 30-kor:
Ünnepi préselés
a körforgalomnál felállított
 bálványos regős présen
15 órakor:
Szüreti felvonulás
a körforgalomtól a Nádas Csárda udvaráig
(lovasok, fúvósok, néptáncosok, lovaskocsik, jelmezesek stb)
16 órától:
Folklórműsorok, 
népművészeti és kézműves bemutató, must- és borkóstoló, 
birkagulyásfőzés
Fellépnek: Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola néptán-
cosai és  népdalénekesei, Gyenesdiási Népdalkör, Gyenes Nép-
tánc Együttes, Gyenesdiási dalárda, Tátorján népzenei együttes
19 órától:
Szüreti bál a Nádas Csárdában
Asztalfoglalás: Nádas Csárda, Gyenesdiás Kossuth L. u. 79. 
Tel: 83/312-666

További információk a Klubkönyvtárban (Gyenesdiás, Kos-
suth L. u. 97., Tel: 83/314-507, 20/9769-225)
Kérjük a Kedves Gyenesdiásiakat, felnőtteket, gyerekeket, 
hogy minél többen vegyenek részt a rendezvényen, akár 
közreműködőként, jelmezben (permetezős, madárijesztő, 
biciklis, tollas, kormos, cigány, stb.). A rendezvény lehetőséget 
nyújt egyesületek, alkalmi és állandó közösségek bemutat-
kozására is. Kérjük, hogy éljenek vele.

Tagiskolánk lett a várvölgyi iskola

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és az Általános  és 
Művészeti Iskola hónapok óta folytatott előkészítő munkát, 
hogy - megfelelve a közoktatási törvény változásával előírt 
követelményeknek - intézményi társulást hozzon létre. Több  
sikertelen próbálkozás után az utolsó pillanatban sikerült a 
társulást a várvölgyi iskolával létrehozni, ebben a társulásban 
a székhely település Gyenesdiás, a gesztor a mi általános 
iskolánk, a várvölgyi iskola tagintézmény lett. (Egyébként 
a két település közigazgatásilag határos egymással.) Ebből 
kifolyólag az általános iskolánk tanulólétszáma 56 fővel 
nőtt, de a várvölgyi  alsósok továbbra is a várvölgyi iskolába 
járnak, a felsősök - 28 tanuló - naponta, iskolabusszal jönnek 
Gyenesdiásra. Ezzel együtt a korábban  tervezett két 3. 
osztályt össze kellett vonni, ők összesen 25-en vannak, míg a 
7. osztályt meg kellett bontani - a két osztályba összesen 36-an 
járnak.

A társulásnak mindkét település tanulói előnyét láthatják,  
egységes pedagógiai program szerint folyik az oktatás, a 
várvölgyiek az eddigiekhez képest plusz szolgáltatásokat 
élvezhetnek; számítógépes-, nyelvi-, kompetencia alapú-, 
valamint az  öko-iskolai oktatással és a művészeti képzéssel. 
Mindenkinek előnyt jelent az, hogy az integrációban való 
részvétellel kistérségi normatívákat igényelhetünk, mely 
a működési feltételeket javítja, intézményfejlesztési célú 
központi támogatások elnyerése, igénybevétele lehetősége 
javult. Reméljük, hogy a várvölgyi tanulók és szüleik 
számára a hirtelen jött változás nem jelent majd nehézséget és 
megszeretik Gyenesdiást és az itteni iskolát.

Az iskolai intézményi társulással párhuzamosan a két 
település óvodája is integrálódott, itt is a gyenesdiási óvoda 
a gesztor, a várvölgyi a tagintézmény. A 35 várvölgyi ovis 
annyira nem fogja megérezni a  különbséget, hiszen továbbra 
is helyben maradnak, csak az intézményirányítás feladatai 
kerültek át Gyenesdiásra.

Az első osztályosok
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A Szent Ilona búcsú
önkormányzati rendezvényei a Kármeliták és barátaik kiál-

lításával kezdődött, melyet Szabó Kristóf karmelita szerzetes 
nyitott meg (képünkön), nagy érdeklődés mellett. Nyolc alkotó 
műveit (fotók, festmények, grafikák) láthatták az érdeklődők. 
A megnyitó műsorán közreműködtek a Kovács testvérek fuvo-
lán és klarinéton, valamint Pál atya karmelita szerzetes.

A Községházi esték hangversenysorozata zárásaként
Dinnyés József daltulajdonos zsoltárokból és hitvalló magyar 
költők megzenésített verseiből összeállított műsorát hallhatták 
a Szent Ilona kápolnában.

A Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület Búcsúi rendez-
vényei során a zenés-táncos műsorok mellett  legnagyobb 
érdeklődés a Búcsú Szépe szépségversenyt kísérte. A rangos 
zsűri legszebbnek Végi Klaudiát (Gyenesdiás) találta, udvar-
hölgyei Gergely Éva (Gyenesdiás) és Bíró Csilla (Keszthely) 
voltak. Közönségdíjat Fazekas Patrícia (Gyenesdiás) kapta. 
Minden jelentkező ajándékot kapott.

Részletesebben erről a következő számunkban írunk.
Köszönjük a pom-pom lányoknak - Divinyi Dóra, Szabó 

Dóra, Divinyi Dalma, Szabó Fanny, Czafit Leóna, Gál Emese 
- kiváló műsorukat.

A Gyenesdiási Népdalkör a legjobbak között

A KÓTA (Kórusok és Zenekarok Szövetsége) Népzenei 
Szakbizottsága kétnapos, országos népzenei gálaműsort 
szervezett Egerben 2007. augusztus 25-26-án, XI: Egri 
Népzenei Gála címen. A rendezvényre a legmagasabb 
“Aranypáva Nagydíj” minősítéssel rendelkező nép-
dalköröket, szólistákat hívtak meg, közel negyvenet, köztük 
a Csordásné Fülöp Edit vezette Gyenesdiási Népdalkört is.

A meghívottak a Dobó téren felállított szabadtéri szín-
padon mutatkoztak be, a közönségnek, illetve a rendez-
vény rangjának megfelelő zsűri - Birinyi József a KÓTA 
társelnöke, dr.Olsvai Imre néprajzkutató, Dévai János és 
Alföldy Boruss István a Magyar Rádió népzenei műsorai 
szerkesztői - előtt. 

Szombat este a művelődési házban egy szakmai előadást 
követően,  a Bartók Béla szerinti népzenei dialektusok 
közül a dunántúli dialektus képviselői mutatkozhattak be, 
köztük a Gyenesdiási Népdalkör egy balatoni csokorral. Itt 
a lányokkal, asszonyokkal együtt énekeltek a férfiak is.

A másnapi, vasárnap délelőtti bemutatók után, délután a 
“legjobbak közt a legjobbak” vehettek részt a rendezvé-
nyt záró gálaműsoron, köztük a Gyenesdiási Népdalkör is 
(képünkön).

E gálaesten rádiófelvétel is készült, továbbá CD-n is ki 
fogják adni a felvett hanganyagot. 

Szeptember 1-én nyílt Molnár Ibi erdélyi származású sárvári 
festőművésznő kiállítása, megzenésített verses műsorral.

A kiállítás a hónap végéig megtekinthető, a kiállított képek 
megvásárolhatók. Érdeklődni a Klubkönyvtárban lehet.

Kezdődik a Nőklub!

Kedves Nőklubosok, jelenlegi és leendő tagok!
2007. őszi első összejövetelünkre október első hétfőjén, 

elsején 19 órakor kerül sor.
Minden tagot és érdeklődőt szeretettel vár:

Tánczosné Marika nőklubvezető
Használt könyvek vására
Szeptember 19-20-21-én a klubkönyvtárban használt könyve-

ket árusítunk 50 Ft-os áron, a könyvtár nyitvatartási idejében.
Népmese Napja 2007
Szeptember 28-án, pénteken délelőtt 10-órától, a községháza 

nagytermében, a PÖLÖSKEI SZÍNJÁTSZÓK mutatkoznak 
be a “CSODÁLATOS TARISZNYA című mesejátékkal. 
10.30-tól a Csány- Szendrei Belvárosi Általános iskola 
éneklő csoportja ad elő mesedalokat. 

KULTURÁLIS HÍREK
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Kézműves foglalkozások a Klubkönyvtárban
Az októberi foglalkozásokon, péntekenként 14 órától 15 óra 

30-ig, termésbábokat és termésképeket készítünk, gondolva az 
október 20-i Diós fesztiválra, főleg dióból.

Szívesen fogadunk a foglalkozásokhoz minden másféle ter-
mést is.

Mesenap a könyvtárban
Október 5-én, pénteken - a kézműves foglalkozás után 

-  15.30-tól mese mozi a községháza nagytermében.
A film címe: Túl a sövényen

A programokra a belépés díjtalan.

Balladamondó verseny
A Hévízi Festetics György Művelődési Központ Arany János 

Halálának 125. évfordulójára balladamondó versenyt hirdet 
ifjusági és felnőtt kategóriában, október 22-én, hétfőn 13 
órakor.

Nevezni az intézménynél lehet (Hévíz Deák tér 1. tel: 341-
545, 540-196. október 5-ig.

A József Attila Klubkönyvtár
SZÍNHÁZLÁTOGATÁST SZERVEZ

2007. OKTÓBER 27 -ÉN SZOMBATON 
BUDAPESTRE A VÍGSZÍNHÁZBA

Az előadás címe:
Eisemann Mihály - Halász Imre - Békeffi István

EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI
Zenés komédia két részben

Részvételi díj: busz - 3000.-Ft,
színházjegy - 2800 vagy 2600.-Ft

Érdeklődni és jelentkezni a részvételi díj befizetésével a 
Klubkönyvtárban lehet személyesen vagy telefonon, a 314-
507-es számon.

Egy csók és más semmi ? Kizárt dolog, ha egy Eisemann 
operettről van szó. Akkor ugyanis biztosan vannak még jócs-
kán remek figurák, fantasztikus slágerek, sok szerelem, naivi-
tás és finom irónia. Minden, ami egy igazán jó zenés darabhoz 
kell. Eisemann örök klasszikusa a pesti operettnek, szinte 
minden generációnak megvan a maga kedvenc Eisemann 
operettje. 

S itt az újabb szeretnivaló Eisemann klasszikus : az Egy csók 
és más semmi, a Vígszínház sztárjaival : Eszenyi, Börcsök, 
Kern, Kamarás, Reviczky, Bárdy és a többiek, s a rendezo 
Hegedus D. Géza.

Az iskola minden tanulója nevében 
megköszönjük a Szülői Munkaközösség 
tagjainak, hogy az osztálytermeket új füg-
gönyökkel díszítették

az iskola nevelőtestülete

Meghívó

A Gyenesdiási Polgárőrség alakuló ülését
2007. október 16-án, kedden 18 órakor tartja a 
Községháza nagytermében.

Eddig több mint 40 fő jelezte aláírásával tagsági szándékát. 
Ők külön írásos értesítést kapnak.

Őket, a csatlakozni szándékozókat és az érdeklődőket is 
szeretettel várjuk az alakuló ülésen.

A szervezők nevében: Szabó Sándor
Gyenesdiás Csokonai u.12. (személyesen az esti órákban)
Telefon: 83/316-141,vagy az 510-613
Mobil: 06 30/621-3700
E-mail: aluspiral@t-online.hu

A FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT 
EGYESÜLET  HÍREI

2007. augusztus 20-án csatlakoztunk a keszthelyi mólónál 
(Hullám szálló előtti téren) a 11 órától megrendezésre kerülő 
“térségi Paprikáskrumpli versenyhez”, melyre két csapattal 
nevezett be egyesületünk, ugyanis a rendező Burgonyakutató 
Intézet támogatója és minden évben résztvevője a gyenesdiási 
tavaszünnep főzőversenynek. 

A két csapat az egyesület színeiben induló Pékné Julika, Hor-
váth Sebestyénné páros, valamint a Kőhalmi család voltak.

Az óránkénti zivatarok ellenére igen értékes ételeket készített 
a megjelent 23 csapat, de az elsők közt értékelték a Kőhalmi 
Zoltán és felesége által készített “Paprikáskrumpli csipet-
kével” étket, mely igen nagy bográcsban készült, mégis a 
leghamarabb fogyott el. A másik csapat is értékes jutalmazás-
ban részesült. Gratulálunk a bátor csapatoknak!

Az ANTSZ által kiírt parlagfű-mentesítési pályázaton idén 
is nyertünk, ennek megfelelően irtásra és növényültetésre 
kerül sor még szeptember hónapban.

2007. szeptember 15-én (szombaton), 14.30 órakor az 
Gyenesdiási Szüreti Vígasságok alkalmával ismételten az 

A "versenyműveket" szakmai társadalmi zsűri (balról Hetényi Tamás,
Pápai Lajos mesterszakács, Müller Róbert, Cséby Géza) értékelte.
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ünnepi préseléssel veszi kezdetét az ünnepségsorozat, a fel-
vonulás.

A körforgalomnál egyesületünk által felállított bálványos 
regős (főfás) faprésnél, annak díszítéséhez kérjük az egyesület 
tagjait és más érdeklődőket is, hogy 13.30-ra fáradjanak a 
préshez. 

Az idén is minél többen vegyünk részt a díszítésbeli, felvonu-
lásbeli és egyéb szükséges feladatokban, hogy gördülékeny 
lehessen az idei Szüret is.

Aki teheti, hozzon magával puttonyt, permetezőt és hébért, 
kancsót, madárijesztőt a vonuláshoz. A részleteket a hely-
színen megbeszéljük.

Gyenesdiási Monográfia II. - “Gyenesdiás természeti 
képe” kötethez már 18 ív terjedelmű anyag került összeállí-
tásra, ennek megjelentetése viszont 2007. decemberére tolódik 
várhatóan.

A hazai “DIÓS” nevű települések I. országos találkozójára  
(vándorfesztivál) október 20-án kerül sor. 

Erre kérnénk majd a rendező csapatokat, a szereplőket, 
hogy készüljenek, hiszen igazán most mutatkoznak be a civil 
szervezetek, kulturális csoportok településünkön, és már igen 
nagy a jelentkezők száma is más településekről. Nagy szükség 
lesz minden segítő kézre és partner egyesületre egyaránt!

FTE vezetősége

BALATONI CIVIL SZERVEZETEK 
SZÖVETSÉGE HÍREI

“Sportok és tavak”  Konferencia

“Sports and Lakes” címmel nemzetközi konferencia került 
megrendezésre a GNF (Global Nature Fund) Nemzetközi 
Környezetvédelmi Alap “LIVING LAKES” Szövetségének 
szervezésében a közép olaszországi Trasimeno tóparti 
Passignano üdülőhelyen 2007. nyarán.

A Perugia  tartomány által finanszírozott konferencián 
a BCSZSZ (Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége) 
képviseletében Buzás Attila a Keszthelyi Yacht Club 
vitorlásoktatója, a gyenesdiási Forrásvíz Természetbarát 
Egyesület alelnöke tartott előadást “Sport és aktív 
kikapcsolódás a Balatonnál - Korlátok és lehetőségek a 
természetvédelem jegyében” címmel.

A háromnapos nemzetközi rendezvényen a résztvevők 
átfogó képet kaptak a különböző sporttevékenységeknek az 
európai tavakra gyakorolt környezeti hatásairól, valamint azok 
jogszabályi hátteréről. Emellett az aktív pihenés különböző 
formáinak a fenntartható turizmusban betöltött szerepéről is 
sok szó esett a konferencián.   

A rendezvény eredményeként - Európai Uniós LIFE 
Plus források elnyerésére - a GNF a “LIVING LAKES” 
Szövetség tagok pályázatainak koordinálását kezdeményezte. 
A meghirdetett nemzetközi pályázati projektekhez a Balatoni 
Civil Szervezetek Szövetsége a hazai partnerszervezeteinek 
bevonásával kíván csatlakozni.

Jelenleg a BCSZSZ-nek 38 tagszervezete van a Balaton 
térségében. A tagok száma szerencsésen bővült a 2001. évi 
megalakulás óta. Az új elnökség – 2006-tól Zala megyei 
székhellyel – célul tűzte ki több balatoni egységes kisprojekt 
megvalósítását, nemzetközi kapcsolatteremtést és a hatékony 
kommunikációt, szerepvállalást.

Ez a konferencia az idei évben a második volt a Lake 
Constance (Bódeni-tó), Németországi konferenciája után, 
ahonnan nemzetközi tapasztalatokat sikerült hazahoznunk.

Összel indul több nemzetközi pályázat, melyekre szakmai 
együttműködő partnerekkel készül a BCSZSZ. Ezek egy 
része érintheti Gyenesdiási projekteket és több civil szervezet 
bevonását is.

Gál Lajos, BCSZSZ elnöke

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Megkezdtük szálláskatalógusunk szerkesztését. A kataló-
gus az elmúlt évhez hasonlóan 12.000 példányban (magyar, 
angol, német nyelven) készül, melyet belföldi vásárokon, 
Tourinformokban terjesztünk. 1/8 oldal hirdetési díja:
13.000 Ft. Jelentkezési, anyagleadási és fizetési határidő: 
szeptember 30. Kérünk mindenkit a határidő pontos betar-
tására!

A West-Balaton Travel Magazin szerkesztése is 
folyamatban van. A kiadvány az idei évben is 50 ezer
példányban, 4 nyelven (magyar, angol, német, lengyel) 
készül. A térségi marketingszervezet garantáltan vállalja, 
hogy legalább 30 bel- és külföldi idegenforgalmi vásáron, 
rendezvényen személyes részvétellel terjeszti a kiadványt,
továbbá a Tourinform hálózaton belül, Fly Balaton repté-
ren és külképviseleteken keresztül. Településünk 2 oldalon 
mutatkozik be, illetve várjuk a jelentkezéseket. Hirdetési
díj: 45.000 Ft az 1/8 oldalon. Jelentkezési és fizetési 
határidő szintén szeptember 30.

Mindkét kiadványba, illetve turisztikai portálunkra 
(www.gyenesdias.info.hu) is kizárólag tagjainknak van 
lehetősége bekerülni! 

Amennyiben még nem tagja a Turisztikai Egyesületnek, 
várjuk tagjaink sorába! 

Néhány információ, eredmény az egyesület elmúlt 4 
évéből:

A megalakulás óta kiadványok készültek, melyek átfogóan 
bemutatják a település turisztikai kínálatát. A kiadványok 
számos külföldi vásáron is terjesztésre kerültek, ill. több 
(évente 8-10) belföldi kiállításon képviseli az egyesület a 
települést, melynek eredményeként tagjainknál megnőtt a 
belföldi vendégek száma.

Tourinform irodát tart fenn, ahol szezonban naponta 
100-130 fő fordul meg; működteti turisztikai portálját, 
melynek segítségével magas színvonalon tájékoztatja az 
érdeklődőket, szállást keresőket; bekapcsolódik a térségi 
marketingszervezet által médiának, szakmának szervezett 
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tanulmányutakba; a nyári hónapokban animátorokat 
foglalkoztat a Diási strandon stb. 

A megalakulás óta minden évben készít kérdőíves fel-
mérést a településen nyaraló vendégek körében.

Nem elhanyagolható az sem, hogy az egyesület bekerült 
a Heller Farkas Főiskola tananyagába (mint a Turisztikai 
Desztináció Menedzsment település szintű modellje). 

Éves tagdíj mértéke
szobakiadók 3.000 Ft/szoba
kemping 1.500 Ft/sátorhely
étterem, vendéglő, csárda 400 Ft/férőhely
kávézó, fagyizó, söröző, borozó 25.000 Ft/egység
Diási strand: büfék, vízibicikli kölcsönző, stb.
  25.000 Ft/egység
Gyenesi strand : büfék, vízibicikli kölcsönző, stb.
  20.000 Ft/egység
lovardák 20.000 Ft
kereskedők min. 20.000 Ft
szolgáltatók min. 15.000 Ft
utazási iroda, pénzváltó 30.000 Ft
egyéb min. 15.000 Ft
Több különböző egység működtetése esetén 20 % ked-

vezmény
Belépési díj: 5.000 Ft

Tagdíjban foglalt szolgáltatások:
• Turisztikai portálon - www.gyenesdias.info.hu - való 

megjelenés részletes ismertetéssel, fotógalériával, szál-
lásadók esetén árkezeléssel, szabad szoba nyilvántartással, 
foglalási rendszerrel, saját adatokhoz való hozzáféréssel

• Kiadványokban való megjelenési lehetőség
• Egyesületi kiadványon keresztül megjelenés különböző 

szakvásárokon, utazás kiállításokon
• Saját szóróanyaggal megjelenési lehetőség a Tourinform 

irodában
• A szállás és egyéb szolgáltatás iránt érdeklődőknek a 

Tourinform iroda kizárólag az egyesületi tagokat ajánlja. Az 
iroda a szállást keresőknek az online foglalási rendszer alapján
ad tájékoztatást, amik közül a vendég maga választ.

• Tájékoztatás marketing akciókról, hírlevél, programa-
jánlók 

Feladatok 
(az egyesület csak a tagjainak tartozik felelősséggel!)
• Tourinform iroda fenntartása, működtetése 
• Információgyűjtés és rendszerezés
• Kiadványkészítés, 
• Vásárokon való aktív részvétel, 
• Study tourok (szakmai, média) lebonyolításában való 

aktív részvétel
• Turisztikai portál / információs és értékesítési rendszer 

működtetése
• Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, civil 

szervezetekkel
• Nyugat-Balatoni térségi marketingszervezettel való 

együttműködés

Kedves Természetjáró Barátaink! 

2007. OKTÓBER 6-7-ÉN  
(szombaton és vasárnap)

hegyitúrát szervezünk Gyenesdiás partnertelepülésére,
az ausztriai Gaalba.

A túra kétnapos, egyéni utazással
Várjuk a túrázást kedvelők jelentkezését!
Jelentkezési határidő okt.1.
További információk:
A Gyenesdiási Tourinform Irodában
( Gyenesdiás, Kossuth L. 97. 83-511-790),
A Forrásvíz Természetbarát Egyesületnél
(Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. 83-316-943)
J & A Kerámiaházban
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 103. 83-316-504)

Sítúra 2008.

Tre Valli
A tavaszi olaszországi sítúránk előreláthatólag március 8-án 

kezdődik.
Érd. Pék András sítúravezetőnél
J&A Kerámiaház  Gyenesdiás 83-316-04, 70-252-06-83

Pék András és Pékné Orbán Julianna
túravezetők

A Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület

szokásos őszi, egyesületi horgászversenyét
2007. szeptember 23-án, vasárnap

reggel 7 órától tartja.
A verseny csónakból történik, a horgászat szabályai 

által megengedett felszereléssel, a vezetőség által kijelölt 
vízterületen.

Nevezni (csak egyesületünk tagjainak) a verseny megkezdése 
előtt fél órával lehet, az alsógyenesi horgásztanyán.

Nevezési díj: felnőtteknek 1000 Ft, ifjúságiaknak 500 Ft.
A verseny után a tagokat, versenyzőket ebéddel várjuk.

HE vezetősége

• PR: sajtó kapcsolatok, folyamatos híradások
• Sajtóanyagok gyűjtése, archiválása
• Rendezvények koordinálása
• Strandi animáció
• Érdekképviselet
• Kutatás (kérdőíves felmérés, statisztikai adatok rend-

szerezése)
• Pályázatfigyelés, -írás
• Oktatás (nyelv, informatika, szemléletformálás)

Amennyiben bármilyen további kérdése lenne, kérjük, for-
duljon hozzánk bizalommal a Tourinform irodában!
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Hevesi Sándor Színház bérletes előadásai

Az alábbiakban a 25 éves jubileumát ünneplő Zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színház bérletes előadásait ajánljuk 
olvasóinknak:

Shakespeare drámája
III. Richárd

Dés László - Nemes István - Böhm György -
Korcsmáros György - Horváth Péter musicalja

Valahol Európában

Forgách András - Szerb Antal romantikus színműve
Utas és holdvilág

Tasnádi István zenés színműve
Tranzit

Huszka Jenô - Szilágyi László nagyoperettje
Mária főhadnagy

HELYÁRAK:

 HEVESI SÁNDOR   FELNŐTT BÉRLET   FELNŐTT BÉRLET  
 BEMUTATÓ BÉRLET péntek, szombat  szerda, csütörtök

I. hely  13.200 Ft 9.200 Ft 8.000 Ft
II. hely  11.000 Ft 8.000 Ft 7.000 Ft

Ifjúsági bérlet: 5 előadásra 4.800 Ft, 3 előadásra 3.200 Ft

További információkat a  Hevesi Sándor Színház szervezési 
osztályánál, Hangya Ágnesnél kaphatnak. Tel: 92/598-400, 
30/9118-654

Fecskepusztulás

A szeptember elején hirtelen jött lehűlés és a sok eső 
következtében igen sok fecske pusztult el. Csak a diási 
strandon mintegy 800 példány  tetemét szedték össze az ott 
dolgozók.

A fecskepusztulás közvetlen oka az volt, hogy a fecskék 
nem találtak táplálékot, mert a rovarok nem repültek a hideg, 
esős időben. A kifejlett fecskék súlya alig több 20 grammnál 
és rendkívül gyors az emésztésük, így táplálék hiányában 
hamar legyengülnek. A fenékpusztai madárvédő táborban 
700 legyengült fecske közül csak 300-nak az életét sikerült 
mesterséges táplálással megmenteni.

Egy fecske eszmei értéke 10.000 Ft, így a becsült 1,5-2 millió 
elpusztult fecske milliárdos természetvédelni kárt jelent

Szokatlan jelenségnek lehetünk tanúi,  az idei időjárás 
furcsaságai miatt a vadgesztenye kétszer virágzott, vala-
mint a képen látható almafán szeptember elején a termés 

mellett új virágokat is találhatunk.
(Gyenesdiás, Hunyadi u. szeptember 4.)

(bal oldali képünkön)

Szeptember 8-9-én a Hunyadi utcáról nyíló régi 
alsópáhoki bánya területén trial motoros versenyt rendeztek. 

A motorosoknak nagyrészt természetes akadályokon, 
sziklákon kijelölt pályát kellett végigjárniuk.

Az önkormányzat a Kossuth L. utca északi oldalán lévő 
árkot a Jókai utca és az iskola között befedeti, azért hogy 
ezzel is biztonságosabbá tegye az iskolába gépkocsival 

érkezők parkolását.
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TETŐ-FIX
Tetőjavítást, előtetők-, fa szerkezetű garázsok 

készítését rövid határidővel, garanciával vállaljuk.
Tel.: 06-30/596-7511, 
vagy 06-70/298-4792

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI

EBOLTÁS!

Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
értesíti az ebtartókat, hogy az

ebek veszettség elleni védőoltására

2007. szeptember 18-án, kedden 7 órától 9 óráig,
pótoltására

szeptember 25-én, kedden 7 órától 8 óráig kerül sor.
Az eboltás helye:
Sportöltöző előtti tér (Balaton utca)
Díja: 2.400 FT/eb.
Kérjük az ebtartókat, hogy kutyáikat pórázon 

vezessék az oltás helyszínére, valamint az eb oltási 
bizonyítványát hozzák magukkal.
Az oltással együtt sor kerül az ebek féregtelenítésére 

is, az oltás díja tartalmazza a tabletta árát is.
Háznál történő oltásra vonatkozó igényüket 

előzetesen a polgármesteri hivatalban, az oltás idején 
a helyszínen, illetve dr.Belák Gábor állatorvosnál is 
bejelenthetik (tel:30/9737-039).

Köszönjük

mindazoknak, akik 2007. évben is sokat tettek azért, hogy 
lakókörnyezetük még élhetőbb, szebb és virágosabb legyen.

Megköszönjük Varga Józsefnének, hogy a Vitéz-kereszt 
és környékén több alkalommal besegített a virágok 
rendbetételében.

Ugyancsak köszönjük Kiss Gyulának, a Mozaik Áruház 
előtti virágágy gondozásához nyújtott segítségét.

Köszönet Németh Lászlónak és feleségének, az ő 
segítségével az idei évben talán a legszebb virágágyak kerültek 
kialakításra.

Köszönjük még azoknak, akik az utcanévtábla alatti 
virágládákat is beültették, akik a kerítés előtti közterületet 
karbantartották, virágokkal díszítették.

A település több pontján játszótéri eszközök kerültek 
kihelyezésre, pl. Faludi utca, Vörösmarty utca, diási 
szabadidőpark, továbbá Nagymezőre tervezünk még játszótéri 
eszközöket. Ezek felállításánál minden alkalommal Adrián 
Péter autódarus nyújtott segítséget.

Kérjük a lakosokat, hogy vigyázzanak az új játékokra.
Az algyenesi strand csatornáján keresztül átível 14 méter 

hosszú fahíd, ennek felépítését Gyenese Tamás végezte 
önköltséges áron. 

Megújult Gyenesdiás honlapja

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a település honlapja a 
www.gyenesdias.hu megújult. 

Felhívjuk az intézményvezetők, civil szervezetek vezetőinek, 
rendezvényszervezők figyelmét, hogy a honlapra folyamatosan 
várunk minden friss hírt, közérdekű információt, eredményt, a 
település életére vonatkozó rövid (max. 5-8 soros) híradást - 
lehetőség szerint néhány fotóval -, melyek a lakosság, illetve 
a település iránt érdeklődők számára érdekesek lehetnek. A 
híreket a gyenesdias@tourinform.hu email címre várjuk.

Minden hétfőn és csütörtökön 
Aerobic Vinczéné Andi

Info-Tel.: 06-20/3167-973

Szept. 6-tól Show-tánc gyerekeknek - Hegedűs Éva
Szept. 10-től 17 órától Társastánc tanfolyam 

gyermekeknek - Baksa Tímea
Szept. 12-től Hastánc kezdő, haladó - Gerlei Rita
Szept. 18-tól Preventív gerincgimnasztika -

Rituper Csilla
Szept. 21-től Péntekenként Pilates - Rituper Csilla
Szept. 22-től Társastánc kezdő, haladó

latin-amerikai táncok felnőtteknek - 
Kuzma Péter
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Gyenesdiási családi 
házhoz, napi 4 órára 

leinformálható 
megbízható takarítónőt 

(házvezetőnőt) keresünk.
Rövid bemutatkozó 

leveleket a Keszthely
Pf. 290-re kérünk.

Gyenesdiási Hiradó • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1400 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, 
Szerkesztõség: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu

Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
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CSŐSZ TÓTH és COLORS 
Lakásfelszerelési üzlet

Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk vasárnap is nyitva)

Szüretelőkádak 
130 literes 2500 Ft, 220 literes 3500 Ft

Egyes kerti bútorok féláron.
Szekrény-sorok, hálószoba- és  ülőgar-

nitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok 
10-20% engedménnyel rendelhetõk.
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Szállásadók,
panziótulajdonosok
figyelem!
Figyelmükbe szeretnénk ajánlani,
hogy kötelezővé tették a panziók
osztályba sorolásának feltüntetését egy

50 x 30 cm-es réz, vagy rézhatású
műanyag táblán,

melynek kivitelezését rövid határidővel vállaljuk.
Mindemellett bármilyen gravírozó, feliratozó és 
dekorációs munkát vállalunk.
Keszthely Kossuth L. u. 3.  06/30/377-31-21

GRAVÍROZÁ
S!

Viki
kozmetika

Szeretettel 
várom minden 

kedves 
vendégemet 
augusztus 

1-én megnyílt 
Kozmetikámba.
Landek Viktória 

Gyenesdiás, 
Csokonai

köz 14.
Tel:

83/316-659; 
30/50-40-648

Halottak 
napjára, 

koszorú
megrendeléseket 

felveszünk!

Vágott és cserepes virágok
nagy választékban kaphatók.

Õ S Z I  A K C I Ó !
Készleten lévő GRILLEK, VIRÁGTARTÓK - 10%

KOMPLETT SZÖKŐKUTAK - 20%
  Maradék burkolólapok  10 m2 mennyiség alatt -30%
   5 m2 mennyiség alatt - 50%

MOZAIK KISÁRUHÁZ
8315 Gyenesdiás, Kossuth u. 69. (régi üzlet)

Tel.: 83/316-486 Ny.: H zárva, K-P 8-16, Szo. 8-12.30-ig

- ÚJ JELZÁLOGHITEL A PIACON:
- SZABAD FELHASZNÁLÁSRA
- LAKÁSVÁSÁRLÁSRA
- EGYÉB BANKI TERMÉKEK

- BEFEKTETÉS
- HITELTANÁCSADÁS
- BIZTOSITÁS

Allianz biztosítással 
rendelkezőknek kedvezmény

a hitelkamatból!

GALGÓCZI  KATALIN
Pénzügyi tanácsadó
Tel: 06-70-2146-656
E-mail: katalin.galgoczi@allianz.hu

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

TÉLI TÁROLÁSRA
Kiváló magyar burgonya 30 kg-os zsákban
 I.o. 110 Ft/kg, II.o. (apró) 50 Ft/kg
Hagyma 15 kg-os zsákban I.o. 120 Ft/kg

FRISSEN FEJT TEHÉNTEJ magyar tarka marhától 145 Ft/l

AJÁNLATUNK: ha lejárt szavatosságú élelmiszert talál üzletünkben, akkor
a VINOTÉKÁBAN 2000 Ft értékben választhat magának kedvére való bort


