
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2007. október XVIII. évfolyam, 10. szám
Megjelenik: október 19-én

INFO ECKE
Einladung zum I. Treffen der "Diós"-Siedlungen
21. Oktober (Sonntag)
Ort: Gyenesdiás - Gemeindehaus
9 Uhr 30: Empfang der Gäste
10 Uhr: I. Treffen der Diós-Siedlungen
Eröffnung: Gál Lajos Bürgermeister
10 Uhr 15: Begrüßung: Sümegi Gábor
Eröffnung der "Kunst im Walnuss -Ausstellung"
10 Uhr 45 :Künstlerische Darbietungen von Gruppen der Diós 
Gemeinden
14 Uhr: Mittagessen mit Musik: Tátorján Ensemble
14 Uhr 30:Unterzeichnung von Dokumenten und 
Gedenkblätter
15 Uhr: Besichtigung des Ortsteils Diás
Ort: Gyenesdiás - Yacht Club
16 Uhr: Vorstellung über Walnuss
19 Uhr: Verkostung von Gerichtne und Getränken aus Walnuss
Abendessen, Musik

Meghívó

Diós Települések Találkozója 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

tisztelettel és szeretettel meghív
minden érdeklődőt a

"Diós" nevű települések I. Országos találkozójára

Gál Lajos polgármester
Program
Október 21. (vasárnap)
Gyenesdiás - Községháza helyszínen
9 óra 30: Vendégek fogadása
10 óra: Diós nevű települések I. Országos találkozója 

Megnyitja: Gál Lajos polgármester, köszöntőt mond: Sümegi 
Gábor, Forrásvíz Természetbarát Egyesület alelnöke

10 óra 15: "Dió a művészetekben" kiállítás megnyitója 
(térségünk alkotóinak műveiből) Megnyitja: Szalóky Jenő, 
Zala Megyei Közgyűlés Turisztikai Bizottságának elnöke

10 óra 45: Diós települések bemutatkozása, művészeti 
csoportjainak műsora

14 óra: Ebéd - "Jó ebédhez szól a nóta" - Tátorján Együttes
14 óra 30: Dokumentumok, emléklapok aláírása
15 óra: Gyenesdiás község Diás településrészének 

bemutatása, bejárása
Helyszín: Gyenesdiás - Vitorláskikötő
16 óra: Diós előadás (Prof. Dr. Szabó István) (Diófa ültetés) 

Vitorlázás a Balatonon, Diós ételek, italok kóstolója, díjazása 
19 óra: Vacsora, könnyűzenei műsor

'56-os megemlékezés

Az 1956-os forradalom kitörése évfordulója alkalmából 
a Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola rövid 
megemlékezését október 20-án, szombaton (munkanap) 
11 órakor tartja az Óvodakertben (hideg idő esetén a 
Községházán.

A rövid megemlékezés után kb. 11 óra 30-kor a tavaly 
állított kopjafánál koszorúzunk.

(iskola, és az önkormányzat)

Meghívó

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület és partnerei tisztelettel 
és szeretettel meghívják Önt, családját és barátait

Márton Napi "zöld" estjükre

Program
November 10. (szombat)
Helyszín: Gyenesdiás - Községháza
17 óra 45: Vendégek fogadása
18 óra: Lampionos gyerekek bevonulása (gyülekező: diási 

templomnál 17.30-kor). Az estet megnyitja és köszöntőt 
mond: Gálné Németh Ildikó, Forrásvíz Természetbarát 
Egyesület elnöke

18 óra 15: Civil szervezetek elmúlt évi tevékenységeinek 
bemutatása

18 óra 45: Hittanos gyerekek Márton Napi játéka
19 óra: Libasültek és az új bor kóstolása
 Táncház a Gyenes Néptáncegyüttes vezetésével,
 talpalávalót a Tátorján népzenei együttes szolgáltatja.
 Közös éneklés a Népdalkör és a Dalárda útmutatásai alapján
 
Süteményt, italt minden kedves résztvevőtől szívesen 

fogadunk.
Libasültek elkészítéséhez vállalkozó kedvű hölgyeket és 

urakat, közösségeket, családokat is várunk.
November 9-én délután a Plébánián lampionok készítése.

Gálné Németh Ildikó elnök

A Gyenesdiási Polgárőrség alakuló ülését 
2007. október 16. kedd helyett,

október 19-én, pénteken 18 órakor tartja
a Községháza nagytermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők.
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Szüreti Vígasságok - szép idő, sok érdeklődő

A szokottnál is nagyobb érdeklődés kísérte szeptember 15-én, 
szombaton a szezonzáró szüreti vígasságok rendezvényünket. 
Nagyon sok külföldi - vagy az év nagy részét nálunk töltő - 
turista , sok helybeli és kirándulóvendég volt már a présnél is, 
a kínált must, bor és pogácsa is gyorsan fogyott. A kóstolgatás 
mellett Ágoston Károly tartott a prés mellett egy kis csikós 
bemutatót, valamint Páli Lajos bíró szólt az egybegyűltekhez. 
Ezt követően a Dalárda és a Népdalkör néhány dala után 
a menet besorolt és a Címer köz - Csokonai  utca felől a 
Rendőrség által lezárt és biztosított Kossuth L. utcán  a Nádas 
Csárda felé vonult. A Községháza előtt  Suba Zoltán kisbíró 
jelentést tett a polgármesternek és egy kosár szőlőt adott át 
neki. A Nádas csárda udvarába érve aztán megkezdődött a 
folklóműsor és a helyi művészeti csoportok - általános iskolás 
néptáncosok, népdalénekesek, Gyenes Néptánc Együttes, 
Gyenesiási Dalárda, Gyenesdiási Népdalkör - bemutatója. 
Fellépett a Liget Plazában működő Let's Dance Táncstúdió 
három hastáncosa is, mely produciót a nézők közül többen is 
leutánozták (igaz,  gyerekek). 

Az udvaron körben népművészeti és kézműves bemutatózók, 
gyermek játszóházak, szüreti préselők szórakoztatták a 
közönséget. Az utca felől két kondérban főtt a birkagulyás, 
amit aztán a műsor végén meg is kóstolhattak a rendezvény 
vendégei.

A rendező Klubkönyvtár nevében köszönetet mondunk a Szüreti 
Vígasságok lebonyolításában való közreműködésért az alábbi 
személyeknek, szervezeteknek:

Bemutatózók: Kollár Szabolcs, Urbán Zoltánné, Dóczi Erzsébet, Szabó 
Istvánné, Szabó László, Molnár Edit, Inkler Ildikó, Bognárné G. Piroska, 
Csizy Istvánné. Játszóház: Bertók Ágnes, Tamás Nikolics Virág, Nyíri 
Istvánné.  Préselők: Porkoláb Tamás és barátai, Főzők: Hóbár János, 
Hóbár Jánosné, Hóbár Anikó, Hóbár Péter, Gyutai Imréné, Kovács 
Béláné. Felvonulásban közreműködők: általános iskolás jelmezesek, 
biciklisek, permetezősök, borkínálók, Forrásvíz Természetbarát 
Egyesület, Gyenesdiási Fürdőegyesület, Gyenesdiás Közösségéért 
Egyesület, Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, külön Körtvélyesi Ibolya, 
Agrártudományi Egyetem Tangazdasága - Bartos Ádám és lovasai,  
Schleier Imre lovas hintójával, János lovarda lovasai, már megnevezett 
fellépők, csoportok, és vezetőik - Fodor Ivánné, Csordásné Fülöp Edit, 
Fodor Iván, Balogh László, Fehérné Kenyér Ildikó,  Polgármesteri 
Hivatal fizikai dolgozói. A helyet és az együttműködést köszönjük a 
Nádas Csárdának, Zsinkó Lajosnak és a csárda  dolgozóinak.

Külön köszönjük a felajánlott bort, mustot, pogácsát.

Kézműves foglalkozások a Klubkönyvtárban
2007. november 9-én, pénteken 15 órától ezúttal a PLÉBÁNIÁN 
(Dobó utca)
november 16, 23, 30-án, 14-15 óra 30-tól a Klubkönyvtárban 
- gipszmunkák
Minden érdeklődő gyermeket, családot szeretettel várunk.

Jógatorna - Pilates torna
A Klubkönyvtár, illetve a szervezők szeretettel várják a 
hölgyeket foglalkozásaikon, a Községházán, hétfőnként 
jógatornára, szerdánként Pilates testformáló tornára, 18 óra 
30-tól.

A Népmese Napja alkalmából, szeptember 28-án, pénteken délelőtt 10 
órától a Pölöskei színjátszók mutatták be a "Csodálatos tarisznya" c. 
mesejátékot, majd 10 óra 30-tól a Csány-Szendrey ÁMK Gyulassyné 

Nagy Henriett vezette "Dalos Kedvűek Klubja" adott elő mesedalokat 
a kisiskolás közönség nagy örömére (képünkön).

A "Nagy olwashow" könyvtári megyei rendezvénysorozat kapcsán  
Klubkönyvtárban október 5-én, péntek délután játszóház foglalkozást 
tartottunk, melyre alsós gyermekek jöttek. Termésbábokat (dió teknőst, 

mandula egeret, csutkababát, stb) készítettünk.
Ezt követően mesefilmet vetítettünk (Túl a sövényen).

Igen nagy sikere volt Rosta Géza október 8-iki, hétfői zenés-verses 
előadásának (képünkön). Az előadó sok humorral fűszerezett műsorába 

bevonta a gyerekeket, akik ezt igen élvezték.
Rosta Gézával egy dal erejéig szóló zenekart is alakítottak.

Dalárda
A Gyenesdiási Dalárda (férfikórus) szeretettel várja minden 
dalos kedvű férfi tagját és új érdeklődőt próbáikon. A csoport 
munkáját képzett karmester, művészeti vezető segíti.
További információk Balogh Lászlónál (316-454) és a 
Klubkönyvtárban (314-507) kaphatók.

Kedves Olvasóink!
Egy 14 éves nagykanizsai fiú, Valentin Szilveszter, itt 
Gyenesdiáson, nagyszüleinél tölti rendszeresen iskolai 
szüneteit, részt vesz itteni programokon, érdeklődik 
településünk, nagyszülei települése iránt, jól érzi magát 
itt. Szilveszter érdeklődik a turisztika iránt, ezért egy 
honlapot készített, melyen szeretné bemutatni Magyarország 
kirándulóhelyeit, turisztikai tudnivalókat közöl. Honlapját 
látogassák és használják (és gyarapítsák) az általa gyűjtött 
információkat.
A honlap címe:  www.magyarkirandulas.gportal.hu   
e-mail címe : valszili@chello.hu  
MSN címe : valszili93@hotmail.com 

KLUBKÖNYVTÁR  HÍREI
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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.

Archív fotók Gyenesdiásról

A Gyenesdiás az elmúlt évben c. hagyományos 
fotókiállításunkat 2007. november  16-án, pénteken nyitjuk 
meg.  A közelmúlt fotóin kívül nagy hangsúlyt helyezünk archív 
fotók bemutatásának is, melyek részben a helyi lakosoktól 
kaptunk, nagyrészt azonban a Keszthelyi Balatoni Múzeum 
archívumából valók. E fotókkal kapcsolatban kérésünk van a 
látogatókhoz; segítsenek az azon lévő események, személyek 
beazonosításában.

Amennyiben valakinek vannak a birtokában hasonló 
fényképek, kérjük jelezze ezt, hívásra házhoz megyünk és 
hordozható számítógéppel azt digitálisan bemásoljuk.

A Szövő és népi kismesterségek szakköre kosárfonói a 
fotókiállítás alkalmával mutatkoznak be munkáikkal.

A Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány 2006. évi 
közhasznúsági jelentése

Szervezetünket a Zala Megyei Bíróság Apk.60.023/1998/2. 
számú végzésével, 698/1998. nyilvántartási szám alatt jegyezte 
be és nyilvánította közhasznú szervezetnek, az 1997. évi CLVI. 
törvényben megfogalmazott, kulturális tevékenység, valamint 
kulturális örökség megóvása közhasznú tevékenység érdekében 
folytatott célkitűzések miatt.

a.) Számviteli beszámoló
A T.1715/AB. sz. nyomtatványon, kérésre megtekinthető
b.) Költségvetési támogatás felhasználása
A költségvetési támogatás felhasználása:
Utiköltségek: 746 ezer Ft -  (Gyenes Néptáncegyüttes és 

a Gyenesdiási Népdalkör belföldi fellépésekre, minősítő 
versenyekre utazására, kisebb részben a csoportvezetők belföldi 
szakmai utazására)

Táncoktatás: 307 ezer Ft - (a Gyenes Néptánc Együttes új 
koreográfiák megtanulására - a koreográfiai díjakkal együtt)

Szakmai anyag és szolgáltatás:    179 ezer Ft  (a művészeti 
csoportok működéséhez szükséges költségek, zenei kíséret, 
dekorációk, kiegészítő kellékek, kamerakazetták, felvett 
képanyag digitalizálása, stb)

Terembér:  125 ezer Ft ("Gyenesdiás a színpadon" 
bemutató alkalmával fizetett színházterem kibérlésére)

c.)  A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány pénzkészlete (ezer Ft-ban)
 2006. év január 1-én  2006. december 31-én 
Bankszámlán: 303 988
Házipénztárban:  162   73
Készpénztartozás: -300            -400
Összesen: 165  661
Növekedés:     496

d.) Cél szerinti juttatás kimutatása
Cél szerinti juttatásként az alapítvány pénzadományt nem 

az alapítvány által fenntartott egyén, ill. közösség részére nem 
nyújtott.

Saját közösségek támogatására az alábbi kiadások valósultak 
meg (ideértve a költségvetési támogatásból fedezett kiadásokat 
is) (ezer Ft-ban):

Utiköltségek: 746
Szállás, ellátás: 287
Viseletekre: 92
Táncoktatás: 307
Terembér 125
Szakmai anyag és szolgáltatás: 179
A szervezetnek további kiadásai
Működésre (posta, bank, telefon): 67
Kiadások összesen: 1.803
e.) Szervezetünk költségvetési támogatást kapott (ezer Ft-ban):
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatától 760
Pályázati (KÖZKINCS) támogatásból 341
APEH SZJA 1 %-ából 157
Megyei önkormányzattól   30 
Összesen                                               1.288 
f.) Az alapítvány tisztségviselői semmilyen juttatásban nem 

részesültek.
g.) A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:
Alapítványunk közhasznú minősítést a bejegyzéssel egy időben 

kapta meg.
 Az alapítvány az alapítók céljainak megfelelően a helyi 

kulturális csoportok támogatásában vett részt. Segítette az 
amatőr művészeti csoportok működését, közreműködött helyi 
kulturális események megrendezésében - Gyenesdiási Pünkösdi 
Szezonnyitó, Gyenesdiási Bornapok, Szüreti Vígasságok. 

Saját, alapítványi rendezvényt szervezett a Keszthelyi 
Balaton Színházban, ahol az összes előadóművészeti csoport 
bemutatkozott.  

Igyekezett népszerűsíteni a helyi kulturális csoportokat. 
Közreműködött kulturális kapcsolatok kialakításában, 
ápolásában. 

Az alapítvány támogatásával a  Gyenes Néptánc Együttes több 
új tánckoreográfiát  tanult meg. A Gyenesdiási Népdalkör is 
tovább bővítette repertoárját.

Egy új művészeti közösséget sikerült létrehozni - Gyenesdiási 
dalárda -, mely csoport ugyancsak élvezi az alapítvány 
támogatását.

A Magyar Turizmus Rt idegenforgalmi vásárain a Balaton régiót 
képviselte több alkalommal (Budapesten, Nyíregyházán.)

A Keszthely - Héviz Kistérségi Társulás által létrehozott 
Keszthelyi Tourinform szervezésében több külföldi turizmus 
vásáron (München, London) vettek részt néptáncosaink.

A Gyenesdiási Népdalkör Kadarkúton megerősítette arany 
minősítését, sőt Arany Páva Nagydíjat is szerzett.

Több táncházi estet sikerült a helyi közművelődési intézménnyel 
közösen rendezni, valamint a csoportok több helyi hagyományt 
felelevenítő rendezvényen vettek részt, adtak műsort.

 
Hársfalvi György a kuratórium elnöke

Tájékoztatjuk a T. Olvasókat, Felajánlókat, hogy az SZJA
1%-ából a Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány javára tett 157 
ezer Ft felajánlást az alapítvány a Gyenes Néptánc Együttes 
fellépőruhái készíttetésére és táncoktatásra fordította.

Támogatásukat ezúton is megköszönjük és kérjük továbbra is 
SZJA 1 % felajánlásukat.

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma
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A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány hírei

SZJA 1%-ÁNAK FELHASZNÁLÁSA
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával 

támogatták a Gyenesdiási Óvodás gyermekekért Alapítványt.
2006 évben alapítványuk 108.792 Ft-ot kapott az SZJA 1 %-

ának felajánlásából. Felhasználása még nem történt meg, az 
összeg tartalékolásra került. 

2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006. évben  alapítványunk az óvoda udvarának fejlesztését 

támogatta. 220.000 Ft értékű lengőhintát és egy 59.900 Ft 
értékű udvari fejlesztő játékot, úgynevezett polyball játékot 
finanszírozott.

 A VAGYON FELHASZNÁLÁSA
Induló pénzkészlet 2006.01.01-én 143.701
       Bevételek összesen: 439.071                  
          - SZJA 1%-a 108.792  
          - Támogatás 329.900  
          - Bankkamat 379
    Rendelkezésre álló pénzeszköz 2006. évben 582.772
   Felhasználása:
       Kiadások összesen: 320.460
       - Tárgyi eszközre (udvari fejlesztő játékok) 279.900
       - Működési költségre 40.560
  
     Pénzmaradvány 2006. december 31-én 262.312
   

az alapítvány kuratóriuma

A Szülői Munkaközösség minden szülőt, érdeklődőt 
szeretettel vár 2007. november 24-én szombaton az 

ISKOLABÁLON
a gyenesdiási Katalin Welness Hotelben.

Jelentkezés és további információ az iskolában és a 
Klubkönyvtárban kapható

SZ.M. elnök

2007. október 20-án és október 27-én (szombaton) 
hivatalos munkanap-áthelyezés miatt tanítási nap lesz. 
Október 20-án hétfői, október 27-én pénteki órarend szerint 
történik a tanítás.

Az őszi szünet  időpontja: október 29. (hétfő) - november 
2. (péntek). A szünet utáni első tanítási nap november 5. 
hétfő.

VERSENYEREDMÉNYEK

A Székesfehérváron rendezett országos népdaléneklési 
versenyen a "Csillagvirág" éneklő csoport, valamint Gál 
Flóra, Kató Dorottya és Várbíró Bianka ezüst, míg Csordás 
Anna, Fekete Veronika arany minősítést szerzett.

Az énekhármas különdíjban is részesült, valamint Várbíró 

Bianka Székesfehérvár város különdíját is átvehette.
Csordás Anna és Fekete Veronika ugyancsak különdíjban 

részesült.
A "Csillagvirág" éneklő csoport tagjai: Horváth Zita, Divinyi 

Dóra, Gál Flóra, Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Horváth 
Kinga, Krasznai Adrienn, Varga Orsolya, Szabó Dóra.

Az elért eredményekhez gratulálunk!

ISKOLAI SPORT

A labdarúgó diákolimpia város-, városkörnyéki 
bajnokságán az alábbi eredmények születtek:

III. korcsoport (5-6.o.): I. helyezés
A csapat tagjai: Pápai Martin, Pordán Áron, Kovács 

Norbert, Krasznai Martin, Czibor Zoltán, Bíró András, Hegyi 
Zsolt, Nagy Krisztián, Zsíros Dániel, Szi-Péter Zsolt, Sényi 
Benjámin, Varga Balázs

IV. korcsoport (7-8.o.): II. helyezés
A csapat tagjai: Bíró András, Czibor Zoltán, Pápai Martin, 

Pordán Áron, Tódor Bence, Horváth Gábor, Tótok Balázs, 
Tótok Bálint, Varga Richárd, Vértesaljai György, Nagy 
Krisztián, Zsíros Dániel, Szi Ferenc Róbert, Czimondor Péter, 
Szánti Dávid, Ángyán Roland, Szi-Péter Zsolt.

Gratulálunk csapatainknak a dobogós helyezésekért.

Prezenszki Benjámin, a soproni Petőfi Színház Légy jó 
mindhalálig c. musicalje főszerepében Mikó Istvánnal, 
Keresztes Ildikóval, Nagy Gáborral és más ismert színészekkel 
játsza estéről estére Nyilas Misi szerepét.

A Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola  tanulóját 
nyilvános szereplőválasztáson 150 gyerek közül választották ki 
a főszerepre. Csordásné Fülöp Edit tanítványaként megyei és 
területi népdalversenyek győztese és országos népdaléneklési 
verseny 5. helyezettje is volt.

A képen a pakkban kapott levelet olvassa.

ÓVODAI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

APRÓHIRDETÉS
- Naponta friss tehéntej és túró kapható Gyenesdiáson.
Ugyanitt  tehéntrágya eladó. Pappné, tel: 06/30-217-37-51

- Thonett székek, asztalokkal és éttermi felszerelések kedvező 
áron eladók. Érdeklődni a Szt Ilona patikában, az 516-010-es 
telefonon.
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Pro Turismo Díj

Örömmel tájékozatjuk, hogy Szalóky Jenő a település volt 
polgármestere, egyesületünk tiszteletbeli elnöke a magyar 
turizmus fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréséül 2007-ben a turisztikai világnap 
alkalmából Bajnai Gordon Önkormányzati és területfejlesztési 
Minisztertől Pro Turismo Díjat vehetett át.

Ezt a díjat minden évben 12 kiváló turisztikai szakember 
kapja, nagy örömünkre az idei évben Szalóky Jenő is közöttük 
volt. Ezúton is gratulálunk!

 
A Gyenesdiásra érkező turisták utazási szokásairól

(2007. évi felmérés összesítésének kivonata)
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület az előző évekhez 

hasonlóan 2007-ben is kérdőíves felmérést készített a 
településre érkező turisták körében. A megkérdezés célja 
a látogatók igényeinek, elvárásainak, utazási szokásainak 
valamint tapasztalatainak megismerése volt. 

A felméréskészítés időszaka az előző évekhez hasonlóan 
májustól szeptemberig tartott. Idén a Heller Farkas 
Főiskoláról érkezett gyakornokok segítségével jóval több 
kérdőívet (401 db-ot) sikerült kitöltetni vendégeink körében, 
illetve tagjaink is aktívan részt vettek a munkában, amit ezúton 
is köszönünk! Igaz, a felmérés nem reprezentatív viszont hűen 
tükrözi turistáink véleményét és észrevételeit.

2007-ben a korábbi évekhez képest nőtt a belföldi vendégek 
aránya (47%), mely köszönhető a Turisztikai Egyesület 
munkájának, az egyre jobban elterjedő Üdülési Csekk-
rendszernek, valamint az emberekben a Balatonról kialakuló, 
változó kedvező képnek.

A megkérdezett külföldi vendégeink 81%-a német 
nemzetiségű volt idén, ezen kívül jelen voltak még osztrákok, 
hollandok, angolok, és sok más egyéb nemzetiség is (belgák, 
dánok, franciák, olaszok, spanyolok, svédek, szlovének). 
Alapvetően elmondható, hogy a küldő országok köre egyre 
inkább bővül, egyre szélesebb körben válik ismertté régiónk.

Lényegesen nőtt azoknak a száma, akik először töltötték 
nyaralásukat Gyenesdiáson, ami a fent említett okoknak 
köszönhető (egyesületi munka - vásári megjelenések, üdülési 
csekk).

A vendégek jelentős része (81%) továbbra is egyéni 
szervezésben érkezik, többnyire előre lefoglalva szállását. 
A prospektusok, hirdetések szerepe nagy, de a szabadság 
célpontjának kiválasztásában meghatározó az ismerősök, 
barátok ajánlásának (46 %), azaz a szájpropagandának. Az 
Internet szerepe jelentős, egyre többen szerzik be a nyaraláshoz 
szükséges információkat a világhálón, ezért nagyon fontos, 
hogy naprakész, hiteles információk álljanak az érdeklődők 
rendelkezésére. 

A vendégek nagy része magánszálláshelyet, apartmant 
választ, ahol átlagosan 10 napot töltenek. A folyamatosan 
változó utazási szokások következtében az egy desztinációban 
eltöltött idő egyre inkább lecsökken, ami főleg a belföldi 
vendégekre jellemző, mivel előnyben részesítik a többszöri, 
hosszúhétvégés nyaralásokat. 

A község fő vonzerői közé még mindig a balatoni fürdés, a 
turisztikai szolgáltatók vendégszeretete; ezen belül külföldiek 
körében a kedvező nyaralási lehetőség, míg a belföldiek 
körében a természeti környezet volt meghatározó. Az egyesület 
céljai közé tartozik, hogy a település és ezen keresztül a térség 
számos egyéb vonzerejére alapozva kitágítsuk a turisták 
látókörét. Mindenképpen arra kell alapozni, hogy a térségben 
számos aktív pihenési, kikapcsolódási lehetőség található, 
gondolva a gyógyfürdők közelségére, a Keszthelyi-hegység 
által biztosított kirándulási lehetőségekre, a környék és a 
település kulturális rendezvényeire, programlehetőségeire.

A Tourinform iroda a kitöltők körében hasznosnak (65%) 
bizonyult, és az adatok alapján egyre kevesebben vannak, akik 
szerint egyáltalán nem hasznos az iroda működése, csupán a 
válaszadók 2 %-a gondolja így.

A felmérésünk során fontosnak tartjuk a negatív kritikákat 
is, mivel ezáltal tud településünk folyton megújulni, és 
biztosítani az ide látogatók számára olyan körülményeket, 
hogy kellemesen tudják nyaralásukat eltölteni. Legtöbb bírálat 
a magyar közlekedési morált és az utak rossz minőségét érte. 
A strandszakaszok homokossá tételére érkezett sok javaslat, 
valamint lehetőség szerint part menti, a két strand közötti 
korzó kiépítésére.

Az összesítés során kiderül, hogy növekedett azoknak az 
aránya, akik szerint hazánk egyre inkább drágul, viszont a 
válaszadók több mint fele még mindig értékarányosnak tartja 
a szolgáltatásokat.

Fontos, hogy a vendégekre megfelelő módon odafigyeljünk, 
panaszaikat komolyan vegyük, továbbá meglévő adottságainkat 
használjuk ki. Csak így van esélyünk a minőségi turizmus 
irányába való elmozdulásra.

Filmvetítés az ifjúságnak
Szent Goretti Mária életéről szóló filmet néztek meg fiatal-

jaink Rafael atya fordításában, magyarázatával. A megrázó 
film a testi és lelki tisztaság kialakítását, megőrzését, az önfe-
láldozó hűséges szeretetet ábrázolta. Szeretnénk rendszeres 
vetítéssel filmklubot beindítani a plébánián.

Veni Sancte

Szeptember 9-én az iskolakezdés elején, az iskolások és szü-
leik a római katolikus plébánia udvarán felállított nagy sátor 
alatt Veni Sancte, Szent Lélek hívó szentmisét ünnepeltek. Az 
erő gyűjtés, a jó elhatározások megtételének alkalma volt ez, 
ehhez kérte a jelenlévő 130 gyerek és felnőtt a Szentlélek segítő 
kegyelmét. A mise után vidám játék, foci, csocsó, szalonnasü-
tés, baráti beszélgetések tették bensőségessé ezt az együttlétet.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
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Zarándoklat a Szent Mihály kápolnához
Szeptember 28-án délután 

fél háromkor még szakadt 
az eső. Három órakor azon-
ban nem csak egy kis lelkes 
csapat, hanem több mint 50-
en gyerek, ifjú, és szülő, sőt 
kisbaba  babakocsiban indult 
el gyalogosan a diási vas-
útállomástól a kerékpárúton 
a szent Mihály hegy felé. 
Virágcsokorral díszített kereszt haladt az élen mögötte éneklő, 
imádkozó lelkes csapat haladt. Vonyarcon a strandnál csatla-
koztak a zarándokokhoz az itteniek mintegy 20-an, és a hegy 
alatt az éneklő "sereg" a györökiek csapatával erősödött. Az 
ünnepi szentmisében Szent Mihály főangyalt kértük, ahogy 
eleinket, most minket is segítsen, vezessen el a tisztánlátásra, a 
jó és a rossz megkülönböztetésére.

Családmise
Minden hónap utolsó vasár-

napján 17 órakor a plébá-
nián elsősorban kisgyerekes
családok számára szentmisét 
ünnepelünk. Szeptember 30-i 
családmise azért volt külön-
leges, mert a bérmálásra ké-
szülő fiatalok jelenítették meg 
az evangéliumot, a szegény 
Lázárt, az elkárhozó gazdagot, 
Ábrahámot és a többi szereplőt. A kicsik és szüleik szájtátva 
hallgatták és nézték az evangéliumot és az azt követő prédi-
kációt, amit a fiatalokkal való beszélgetés alapján állítottunk 
össze. A mise után ropizás és sütizés a kicsiket, csocsózás és 
a foci a nagyobbakat, a derűs beszélgetés pedig a felnőtteket 
teszi barátokká.

 Nagymaros Katolikusi Ifjúsági Találkozó

Október 6-án hajnalban indultunk 37 gyermekkel és 8 fel-
nőtt kísérővel a találkozóra. Lassan, de biztosan és kalandosan 
(buszunk lerobbant) verőfényes napsütésben megérkeztünk a 
nagymarosi plébániára, ahol több ezer gyermek és felnőtt gyűlt 
már össze. Jó volt megtapasztalni, hogy milyen tágas, vidám 
és életrevaló az egyház, hogy nem ciki fiatalon vallásosnak 
lenni, hogy csak erős, tiszta, erkölcsösen élő és cselekvő ifjú-

 Sikeres rajtot vett a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
Északi csoportjában szereplő Kinizsi SK labdarúgó csapatunk. 
Antoni János edző irányításával készülő gárda az eddigi kilenc 
mérkőzésből nyolcat megnyert és egy döntetlennel veretlenül 
állnak a tabella élén. Az ifjúságiak jelenleg a hatodikak.

Állnak: Beke, Rudolf, Rédei, Pintér, Czigány, Gombár, Majtász, 
Antoni János edző. Elöl. Szakmári, Horváth, Pandur, Csanaki, 
Mosdósi, Major.

Következő mérkőzések:
Gyenesdiás - Sármellék, 10. 20. 15.00 óra,
Páterdomb - Gyenesdiás 10. 23. 15.00 óra,
Gyenesdiás - Becsvölgye 10. 27. 15.00 óra,

A 2007/2008-as Nyugat-Dunántúl NB III férfi csapatbajnok-
ságban szereplő Gyenesdiás Asztalitenisz SE három győzelem-
mel kezdett. Csapatunk hazai mérkőzéseit vasárnaponként az 
általános iskola tornaszobájában tartja, és minden érdeklődőt sok 
szeretettel várnak.

Asztalitenisz csapat:
hátsó sor:

Bontó Ferdinánd, 
Kovács Gyula, 

első sor:
Kovács Renátó,

Barabás Balázs,
Pad Ágoston,
Illés Mihály.

SPORT

ságnak van jövője. A "lekvárok és a punnyadtak" nem tudnak 
egy erős Magyarországot felépíteni. Köszönet mindazoknak, 
akik szervezőmunkával és anyagilag is támogattak minket.

Az alsós hittanosok közösségépítő foglalkozása
Október 12-én a 40-en gyenesdiási és vonyarcvashegyi 

gyerekek, két édesanya lelkes szervezésével és vezetésével a 
kezdődő Szentírás évének jegyében gyűltek össze a plébánián. 
A korosztálynak megfelelően az Isten Szavának központba 
állítása mellett kürtöskalács sütés és annak elfogyasztása tette 
emlékezetessé az együttlétet.

Imacsoportok az egyház, az ország és községeink meg-
újulásáért

Havonta a plébánián két imacsoport jön össze, hogy egymást 
és másokat is megerősítsenek hitükben és emberségükben. 
Az egyik minden hónap 13-án 18 órakor, a másik kéthetente 
találkozik. Mindenkit szeretettel várunk, akik szívesen bekap-
csolódnának a közös imába.
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A képviselő-testület 2007. szeptember 
18-án tartotta legutóbbi soros ülését.

Az első napirend keretében a Polgármes-
ter számolt be az Önkormányzat I. félévi 
gazdálkodásának tapasztalatairól. Ennek 
kapcsán a bevételek és kiadások alakulá-
sáról tájékoztatta a testületet. Az adónemek 
tekintetében az építményadó befizetés 84,5 
%-os, telekadó 88,0 %-os, idegenforgalmi 
adó 75,7 %-os, jól alakulnak a bevételek, 
az iparűzési adó 113,5 %-os, gépjárműadó 
84,2 %-os, pótlékbevétel 140 %-os telje-
sítést mutat. A belföldi turizmus alakulása 
egyértelműen tapasztalható, ezért tavasszal 
a nagyobb vonzerőt jelentő beruházásokat 
indította el az önkormányzat.  Az előirány-
zatoknak megfelelően az Önkormányzat 
úgy próbált gazdálkodni, hogy némi meg-
takarítást is érjen el.             

A második napirendi pont a háziorvos, 
házi gyermekorvos, fogszakorvos és védőnő 
beszámolója.

A háziorvos a beszámolóját kiegészítve 
a mérhetetlenül nagy adminisztrációt 
említette. Vizitdíj, receptfelírás, legolcsóbb 
gyógyszer kikeresése, beutalások lebo-
nyolítása stb… Elmondta, a rendelőben a 
számítógépes rendszer teljes cseréje, a fűtés 
korszerűsítése történt meg. Felújításra került 
a padozat, a függönyök is megújultak. A 
következő évben a váróterem bútorzatának 
cseréjét tervezi. Az egészségügyi szűrő-
vizsgálatok minden évben megszervezésre 
kerülnek. Örvendetes, hogy a település a 
szív- és érrendszeri megbetegedések tekin-
tetében az országos átlag alatt van. Az ügye-
leti rendszer az előző évekhez hasonlóan, 
jól működik, talán a térségben a legjobban. 

A gyermekorvos elmondta, hogy a telepü-
lés szerencsés helyzetben van a születések 
száma tekintetében. Az utóbbi években 30 
feletti az újszülöttek száma. A prevenció 
fontosságára hívta fel a figyelmet. Rengeteg 

a túlsúlyos és gerincbeteg gyermek. A gyer-
mekek gyógyítása teljesen eltér a felnőtte-
kétől, a betegségek gyorsabban lezajlanak. 
Jóval kevesebb a gyógyszer! A gyermekor-
vosi praxisban ugyan nincs vizitdíj, de így is 
rendkívül nagy az adminisztráció.

A fogszakorvos a fogászati praxis helyze-
téről számolt be. Sajnálatos, hogy a külön-
böző prevenciós programok az évek során 
folyamatosan megszűntek. A finanszírozás 
nincs arányban a betegekre fordított idővel. 
A mennyiség helyett mindenképpen a minő-
ségre törekszik, ez a kezelt betegeken feltét-
lenül meglátszik.

A fogszabályozásból a doktornő rend-
elkezik szakvizsgával, azonban az OEP e 
feladatra nem köt vele szerződést.

A védőnő a védőnői szolgálat működé-
séről szólt. Csecsemőkortól 3 éves korig 
látogatja a kisgyermekes családokat, alkal-
manként a gyermekorvossal együtt. Táplál-
kozási és gyermekgondozással kapcsolatos 
tanácsokkal látják el a szülőket.

Ezt követően - 3. napirendként - a 2007. 
évi költségvetési rendeletét módosította a 
képviselő-testület, melyben a testület eddigi, 
költségvetést érintő döntései kerültek átve-
zetésre. 

Majd a helyi szociális rendelet került 
módosításra, amely a házi segítségnyújtás-
sal kapcsolatos rendelkezéseket érintette, 
a törvényi változásokat követve. A gondo-
zottak - tekintettel alacsony jövedelmükre 
- nem minden esetben a szükségletüknek 
megfelelő mértékben veszik igénybe a házi 
segítségnyújtást. Talán a térítésmentesen 
igénybe vehető ellátások bővítésével az 
önkormányzat méginkább hozzájárul a 
gondozottak igényeinek kielégítéséhez.

Egyebekben döntött a képviselő-testület:
- a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

2008. évi fordulójához történő csatlakozás-
ról (tájékoztató és adatlap a gyenesdias.hu 
weblapról letölthető),

- a Balázs ABC iparterület vásárlás iránti 
kérelméről,

- az  ALDI Magyarország Kft. útépítési 
javaslatairól,

- Szita Károly kisajátítás iránti kérelméről,
- dr. Kralovics Anna önkormányzati ingat-

lanvásárlási kérelméről,
- elfogadta a Zalaispa Hulladékgazdálko-

dási Társulás okiratainak egységes szerke-
zetbe foglalásáról,

- a képviselő-testület elfogadta az Önkor-
mányzat Bűnmegelőzési Koncepcióját,

- az alsógyenesi strand rekonstrukciójának 
változatai közül az "A" variánst,

- döntött a testület a helyi Általános és 
Művészeti Iskola Alapító Okiratának módo-
sításáról,

- engedélyezte a megalakulás előtt álló 
Polgárőr Egyesület részére a település címe-
rének használatát,

- a "Diós Települések Országos Ván-
dorfesztiválja" c. rendezvénysorozat 
elindításához csatlakozott, felhatalmazta 
a Polgármestert a szándéknyilatkozat aláí-
rására,

- csatlakozott a képviselő-testület az 
újonnan alakuló Leader+ Akciócsoport 
tömörüléshez.

A képviselő-testület legközelebbi rendes 
ülését október 16-án (lapzártánk után), majd 
november 20-án tartja, mely (utóbbi) napi-
rendi pontjai:

1.) Beszámoló a gazdálkodás 3 évi tap-
asztalatairól, és a 2008. évi költségvetési 
koncepció elfogadása

2.) Beszámoló az Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola tevékenységéről

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

Értesítjük a Lakosságot, hogy a Kerületi Hatósági Főállatorvos 
Gyenesdiás közigazgatási területére 2007. október 15-től 
november 5-ig terjedő időtartamra ebzárlatot és legeltetési 
tilalmat rendelt el.

Az ebzárlat tartama alatt minden kutyát elzárva vagy 
megkötve kell tartani. Az ebet tartási helyéről pórázon vezetve 
és szájkosárral lehet kivinni.

GERINC ÉS ALAKFORMÁLÓ
TORNA  

Helye: iskola tornaterme
csütörtök 18 óra
Mindenkit várok

korosztálytól függetlenül
Tóth Csabáné gyógytornász

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
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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.

- 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.

Omnia 250 g ............. 489 Ft (1956 Ft/kg)
Milka 100 g több ízben ..... 169 Ft/db (1690 Ft/kg)
Frissen fejt tehéntej magyar tarka marhától ............ 
.....................................................................145 Ft/l
Bakonyi desirée kiváló minőségű étkezési burgonya  
..................................................................110 Ft/kg
Zsákos káposzta ........................................75 Ft/kg
Hansági hagyma zsákban ........................120 Ft/kg

NŐI TORNA
MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA!

HÉTFŐ - KEDD - CSÜTÖRTÖK
18.30 - 19.30 Preventív gerincgimnasztika
18.00 - 19.00 Preventív gerincgimnasztika

18.00 - 19.00 Alakformálás
Let's Dance Táncklub Gyenesdiás Liget Plaza

Tartja: Rituper Csilla 
Fitness Company- IFAA Hungary aerobic

és személyi edző Tel.:  30/943 67 56
Gyere és élvezd a mozgás adta fittséget

és kikapcsolódást!

ELFOGLALT SZÜLŐK, FIGYELEM!
Középkorú magyartanárnő szívesen vállalja

KISISKOLÁSOK
írás- és olvasáskészségének 

fejlesztését, valamint

FELSŐTAGOZATOSOK
KORREPETÁLÁSÁT

MAGYAR NYELVBŐL ÉS IRODALOMBÓL.
Tel. : 30-285-3777

Keszthely, Széchenyi u. 1-3.
Tel.: 83/511-890

Tapolca, Deák F. u. 7., 87/510-990
Hévíz, Petőfi S. u. 20-22.

(ÍRISZ STÚDIÓ),
Tel.: 83/340-790


