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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2009. november XX. évfolyam, 11. szám 
Megjelenik: november 13-án

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség

Önkormányzata
szeretettel vár

minden 60 éven felüli
gyenesdiási lakost

és házastársát
ÖREGEK NAPJA

találkozóra,
2009. november 28-án,
szombaton 12 órától,

a Községházára. 

Program: disznótoros ebéd 13 órától, 
nosztalgiazene, köszöntő, műsor, 
tombola.
Akinek közlekedési nehézsége van, 

jelezze a szociális gondozónál, vagy a 
Klubkönyvtárban.
Kérjük azokat a gyenesdiási vál-

lalkozókat, magánszemélyeket, akik 
tombolafelajánlással, személyes köz-
reműködéssel (felszolgálás, tálalás), 
borral, vagy más módon hozzájárul-
nának a rendezvény sikeréhez, jelez-
zék ezt a Klubkönyvtárban.

Köszönjük

Mikulás ünnepség
Községi Mikulás- 

ünnepségre szeretettel 
várunk minden 

gyermeket
december 5-én, szom-

baton 16 óra 30-ra a Köz-
ségháza nagytermébe.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyer-
mekeik részvételét előzetesen, legkésőbb 
december 2-ig, szerdáig jelezzék a Klub-
könyvtárban, ezzel együtt 400 Ft-ot (a 
csomag árát) befizetni szíveskedjenek.

Csíkszenttamási vendégei voltak 
Gyenesdiásnak 2009. október végén. A 
8 fős küldöttséget  Márk Tibor polgár-

mester vezette. Itt volt Szabó Ferenc, Tét 
polgármestere is.

A települési vezetők – és iskolaigazga-
tónk - között szó volt csereüdülés, iskolai 

cserenyaralás lehetőségéről /Tét is 
testvértelepülése Csíkszenttamásnak, a 
két település között már működő iskolák 

közötti kapcsolattal. A szerk./

2009. november 14 (szombat) 18.00 – 
Márton-napi zöld est, Községháza.

Részletek a Forrásvíz Természetbarát 
Egyesület hírei közt az 5. oldalon.

Az 1956-os forradalom 
egyik megemlékezéseként 
könyvbemutatót, irodalmi 
estet rendezett a Klub-
könyvtár, 2009. október 
20-án este a Községházán. 
Részletek hangzottak el 
H.Bodó József a Hársfa 
virága című családregény-
ből, a szerző, valamint 
Kovácsné Kopfer Beatrix 
és Hársfalvi György felol-
vasásában. A drámai hang-
vételű részletek hatását fokozta a 15 éves 
Vörösváry Márton virtuóz hegedű- és 
zongorajátéka.

A könyv a könyvtárból kikölcsönöz-
hető.

Október 22-én – az iskolások 
ünnepi műsorát követően – megko-

szorúztuk az óvodakertben felállított 
’56-os emlékoszlopot. 

(képünkön az iskolások koszorúznak)

'56-OS FORRADALMUNKRA EMLÉKEZTÜNK

INfo EcKE siehe Seite 2.
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KULTURáLiS  híREK

Az ausztriai Schneeberg kistérsége, a 
Hévízi kistérség és a Keszthelyi kistérség 

között 2009. novemberében hivatalos 
kistérségi kapcsolatot, együttműködést 
szentesítettek a  statisztikai régiók veze-

tői aláírásával, Schneebergben.
Az eseményt a Gyenes Néptánc Együttes 

fellépése tette ünnepélyesebbé. 

Köszönet a támogatóknak
A néptánc csoportunk sikeres olaszországi 

útját több magánszemély, vállalkozó és cég 
támogatta. Az  együttes nagy hálával tartozik 
nekik és szeretnék kifejezni köszönetüket.

Akik eddig támogatták az utat : 
Kocsissped Kft, Keszthely, Katalin Panzió, 

Szalóky Jenő, Nádas Csárda, Giuseppe 
Pizzéria, Divinyi Zsolt, Halász László, Oázis  
Panzió Étterem, Motyó ABC, Stefanics Györ-
gyi, Szabó Dóri, Divinyi Dóri, Szakály László, 
Komáromi Pékség, Köz-kultúra Alapítvány, 
Gyenesdiás Önkormányzata, Zala Megyei 
Közgyűlés.

Úgy látszik, komolyodik
a Dalárda

A Gyenesdiási Dalárda és citerazenekar 
november  7-én részt vett a VASS LAJoS 
NÉPZENEI SZÖVETSÉG által rendezett 
VIII. Vass Lajos Országos Népdalverseny 
regionális elődöntőjén, Sümegen, és ott 
Arany minősítést kapott, ezzel meg-
szerezve azt a jogot, hogy 2010-ben részt 
vegyen az országos döntőben.

Nagy izgalommal és sok gyakorlással 
készültünk a megmérettetésre. Az amúgy 
bohém csapat most megpróbált komoly 
és fegyelmezett lenni. Úgy éreztük, meg 
kell mutatnunk, hogy nem csak mulatni, 
hanem szépen énekelni is tudunk. A köz-
ségünkben már bemutatott két csokorral a 

„Zalai-” és az „Erdélyi csokorral” indul-
tunk a versenyen. 

A sok gyakorlás megtette hatását, hiszen 
az arany minősítés mellett a zsűri külön 
meg is dicsérte a csapatot.

A sikeres szerepléséért köszönet illeti 
Pékné Julikát, Kovács Péter bácsit és az 
összes zenészünket különösen  Kovács 
Péternét, Ágit hegedűjátékáért, és Stefán 
Ferencet a tárogatózásért. Természetesen 
a dalárda minden tagja a tudása legjavát 
adta. 

Köszönjük és most új erővel,  már 
nagyobb önbizalommal készülünk az 
újabb megmérettetésre, legyen az közön-
ségszórakoztató lazább produkció vagy 
komoly verseny. 

Balogh László dalárdavezető

Babafotó-kiállítás
Kedves Szülők!

 Hagyományteremtő szándékkal, a Köz-
ségházán tartandó karácsonyi kiállításon 
a rendező Klubkönyvtár szeretné fotón  
bemutatni az ebben az évben született 
gyenesdiási gyermekeket.

 Kérjük, ha szeretnének részt venni e 
bemutatkozáson, küldjenek gyermekük-
ről kb 20x25 cm-es fotót. Ha technikai 
nehézségük, akadályuk van,  azt jelezni 
szíveskedjenek.

 A kiállítás megnyitását – kis ünnepség-
gel – december 11-ére tervezzük.

 Mivel az idei lesz az első ilyen bemutat-
kozás, lehetőséget biztosítunk korábban, 
2007-ben és 2008-ban született babák, 
gyermekek részére is.

 Részvételi szándékukat mielőbb, de 
legkésőbb november 25-ig kérjük jelez-

zék (telefonon, személyesen, e-mailben: 
83/314-507,  gyenesdiaskultura@t-online.
hu).

Kézműves foglalkozások 
a Pásztorházban

A foglalkozások a Karácsony jegyében 
zajlanak:

2009. december 5. Papírdíszek, képes-
lapok készítése (9-12 óráig)

December 12. Mézecskalács-sütés 
kemencében (9-12 óráig)

December 14. Karácsonyfadíszek készí-
tése (14-16 óráig)

December 16. Mézeskalács-sütés 
kemencében 

 Só-liszt gyurma díszek készítése (14-16 
óráig)

December 17. Dió- és fenyőtoboz díszek 
készítése (14-16 óráig)

December 19. A községházi karácsonyfa 
feldíszítése (9-12 óráig)

 Ollót lehetőleg mindenki hozzon magá-
val.

A mézeskalács-sütéshez alapanyago-
kat szívesen fogadunk (méz, cukor, liszt, 
margarin, tojás).

Várunk minden érdeklődőt, gyerekeket, 
felnőtteket, családokat!

ádventi gyertyagyújtás

a Pásztorház előtti betlehemi istállónál, 
Advent szombatjain, 18 órakor (novem-
ber 28., december 5., 12., 19.).

Betlehem-készítő pályázat
Adventi gesztenyesütés 
és ii. karácsonyi vásár

Részletek az  5-6. oldalon 
a Turisztikai egyesület hírei közt.

fotó: Finta Maya
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Óvodánkban már három éve a kom-
petencia alapú oktatás szellemében dol-
gozunk. A kompetencia alapú óvodai 
programcsomag ajánlását követve ebben 
a hónapban a tűz-témakörrel foglalkoz-
tunk.

A tűz fontos az ember számára. Egy-
részt lehet az ember barátja-segítsége, de 
jelenthet veszélyforrást is. Már az óvodás 
gyermeknek is vannak erről ismeretei. 
A foglalkozásokon beszélgettünk arról, 
hogy milyen óvintézkedéseket kell ten-
nünk, hogy háztartásunkat, környezetün-
ket megóvjuk a tűz pusztításától, valamint 
arról is, hogy mi a teendő, ha valami tüzet 
észlelünk. Így került szóba a tűzoltók 
munkája, s született meg az az ötlet, hogy 
hívjunk óvodánkba tűzoltókat.

November 4-én délelőtt az óvoda hátsó 
parkolójába mentünk valamennyien, hogy 
közelről alaposan szemügyre vehessünk 
egy „igazi” tűzoltóautót. A tűzoltók lelke-
sen elmagyarázták és bemutatták az autó 
felszerelését, a tűzoltáshoz használatos 
eszközöket, műszereket, a fényárbocot, 
a bevetési ruhákat. A bátrabb gyerekek 
felmászhattak a tűzoltóautóra, s megnéz-
hették, megfoghatták a műszereket. A 
bemutató végén szirénaszóval búcsúztak 
el a tűzoltók az óvodásainktól.

Köszönjük a tűzoltóságnak és mun-
katársaiknak 

 hogy örömet és maradandó 
élményt szereztek a gyerekeknek.

Füleki Veronka óvodapedagógus 

óvODAi híREK

András-napi
bemutató és vásár

2009. november 27-én 17 órától 
óvodánkban.

Változatos programokkal, ötletes kará-
csonyi ajándékokkal várjuk a tornaterem-
ben megnyíló vásáron.

Vásárlását kezdje nálunk!

Ajánlatunk:
Adventi, asztali díszek, koszorúk
Ablakdíszek
Mécsesek
Karácsonyi kerámiák
A csoportok által készített ajándékok
Játékok

Programok:
Napsugár – Én mindig jót akarok
Kerek Erdő – Ribillió
Hétszínvirág– Tündér tánc
Pillangó – Kalózdal
Szivárvány – Gyere velem táncba
Zöldike – Bemutatkozás
Angol szakkör (haladó) – Dalok, mon-

dókák

Óvodánk kollektívájának bemutatá-
sában "A tök és a csikó" című népmesét 
láthatják.

A bemutató után vásárba hívjuk vendé-
geinket.

Az adventi nézelődés közben forralt 
bort, gyümölcsteát és pogácsát vásárolhat 
csupán egy fabatkáért.

A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

Ovisok a keszthelyi könyvtárban A könyvek iránti érdeklődés felkeltése 
szándékával indultunk útnak. Egy éve 
rendszeres látogatói vagyunk a keszt-
helyi gyermekkönyvtárnak, melyet 
Szilvi nénivel közösen fedeztük fel. 

A könyvtáros néni előadásában külön-
böző témákról kaptunk ismereteket (az 
őszi természet változásairól, a víz körfor-
gásáról, mi történik télen a természetben, 
a napszakokról, csillagászatról, az ünnep-
várásról).  Szavait szinte áhítatos figye-
lemmel követték.

A gyerekek igénylik a könyvek „társa-
ságát” – kitágul kis világuk.

A könyvtár polcairól válogattunk óvodai 
használatra a mesés, és ismeretterjesztő 
könyvek közül. Szép lassan megismer-
kedtek a könyvtárhasználattal. 

A közösen átélt élményeket folyamato-
san feldolgozzuk napi tevékenységeink 
során.

Nekünk, pedagógusoknak az is a fel-
adatunk, hogy ráirányítsuk figyelmüket 
az érdekes, számukra új dolgokra, isme-
retekre.

Horváthné Lóránt Mária
és Varga Zoltánné

Szivárvány csoport

Tűzoltó bemutató az óvodában
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iSKOLAi híREK

Tisztelt Szülők!

Iskolabővítés
Az iskolabővítési beruházás végső stá-

diumába érkezett. A régi épületrész felújí-
tási munkái teljes mértékben elkészültek, 
a bővítmény pedig az utolsó szakaszába 
lépett. Az épület műszaki átadása 2009. 
december 14-én lesz.

Az ünnepélyes iskolaavatóra  2010 
januárjában kerül sor. Az esemény pontos 
időpontjáról következő számunkban 
tájákoztatunk.

A  téli szünet 2009. december 21 – 2010. 
január 8-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap: december 18. péntek, a 
szünet utáni első tanítási nap: 2010. 
január 11. hétfő (a régi ÚJ iskolában).

A műszaki átadást követően elkezdő-
dik az iskola takarítása és az épületbe 
való visszaköltözés, hogy a januári isko-
lakezdés zökkenőmentesen történjen. 
Az épület takarításához, bepakolásához 

kérjük a szülők segítségét. A munkálatok 
szervezését a Szülői Munkaközösséggel 
együtt végezzük, velük közösen vesszük 
fel a kapcsolatot a segítségüket felajánló 
szülőkkel.

Fogadóóra
2009. november 23-án hétfőn 1630 

órától az iskola pedagógusai fogadó-
órát tartanak az oktatási helyszíneken 
1. évfolyam: Községháza nagyterme, 
2-3-4. évfolyam: Vonyarcvashegy Álta-
lános Iskola, felső tagozat: Tulipán Hotel 
(az osztálytermekben). Kérjük, a szülők 
minél nagyobb számban jelenjenek meg 
a fogadóórán gyermekeik zökkenőmen-
tes tanulmányi előmenetele érdekében.

Lancz Tamás iskolaigazgató

versenyeredmények

vajda József Megyei Népdalverseny – 
Zalaegerszeg

Szóló kategóriában: Várbíró Bianka 
6.b osztályos tanuló iii. hely

Szivárvány éneklőcsoport: III. hely
A Szivárvány éneklőcsoport tagjai:
Várbíró Bianka, Kató Dorottya, Hor-

váth Zita 6. osztályos tanulók
Gál Flóra, Szabó Dóra, Varga Orsolya, 

Bagyó Áron 7. osztályos tanulók
Divinyi Dóra, Horváth Kinga, Prezenszki 

Benjámin 8. osztályos tanulók

Gratulálunk!
Felkészítő pedagógus:
Csordásné Fülöp Edit

PORCi – PARTY területi biológia 
verseny – hévíz    
V. hely

A csapat tagjai: Balázs Georgina, Kocsis 
Réka, Czibor Réka, Zarnóczai Zalán, 
Tóth Levente, Krasznai Zsolt, Gyalog 
Zsófia, Madáchy Fanni, Gombos Bence, 
Kató Dorottya 6. osztályos tanulók.

Gratulálunk!
Felkészítő pedagógus:
Karancsy Péter

Találkozunk 2013-ban

Hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg csopor-
tunkban október 29-én azt a találkozót, amelyen a 8 éve elbal-
lagott óvodásaink vettek részt.

Meghívtuk az első óvónéniket és a régi dajka néniket, akik-
kel kezdték az óvodás éveket. felcseperedett „gyermekeink” 
most állnak pálya-, illetve iskolaválasztás küszöbén. Szívesen 
hallgattuk óvodáskori élményeiket, gondolataikat, terveiket. A 
fotóalbum nézegetése is sok szép emléket idézett fel bennük. 
csodálva néztük, hogy még tudnak önfeledten játszani. az 
óvodai játékokkal.

„Összement számunkra a csoport” - jegyezte meg Ábrahám 
Babett. Megbeszéltük, hogy 4 év elteltével újra összejövünk, 
és reményeikről, sikereikről mesélhetnek.

iNFO-ECKE

Gyenesdiáser Unterkunftverzeichnis 
für 2010

Diejenigen mit touristischen Interessen, 
die Ihre objekten in unseren lokalen 
und regionalen touristischen Katalogen 
erscheinen lassen möchten, können bis 
16. November sich in Tourinformbüro 
im Gemeindehaus melden. Die Kataloge 
werden an heimischen und internationalen 
Messen präsentiert.

Advents-Kastanienfest und ii. 
Christkindlmarkt am  19-20. Dezember  
2009

19. Dezember 2009
16.00 Eröffnungsfeier 
16.30-18.30 Spielhaus für Kinder 
17.00 Weichnachtliches Programm  der 

örtlichen Grundschule
18.00 Feierliches entzünden der 

Adventskerzen

20. Dezember 2009
16.00 Eröffnung des christkindlmarkts
16.30-18.30 Spielhaus für Kinder
17.00  Volkstümlicher Männergesang  

vom  Gyenesdiáser Dalárda 
18.00 Kostprobe von weihnachtlicher 

fischsuppe

18.30 Preisverteilung für 
Kastanienkuchen, Lebkuchenhaus und 
die Erzeuger der 

          Weihnachtskrippen 
19.00 Weihnachtstombola

Mit dem Kauf einer Tasse Glühwein 
erhalten Sie eine Los, mit dem Sie am 
Sonntag bei der Tombola wertvolle Preise 
gewinnen können. Diejenigen die gerne 
am Kastanienkuchen- und Lebkuchenhaus 
Wettbewerb teilnehmen möchten, sollten 
die Kuchen am 20. Dezember bis 16 Uhr 
im Geimendehaus abgeben. 



Gyenesdiási Híradó 2009. november- 5 -

FORRáSvíZ TERMÉSZET-
BARáT EGYESÜLET híREi

 2009. november 14-én (szombaton)  
Márton napi zöld est és évértékelő ren-
dezvény lesz a Községházán. Kezdés 18 
órától, a műsor első felében rövid beszá-
moló a civil együttműködések sikereiről, 
majd az új bor és libasültek kóstolására 
kerül sor. A műsor végén Táncház követ-
kezik.

2009. november 29-én (vasárnap) 
adventi túrát szervezünk a Keszthelyi-
hegységbe.

Indulás: 11 órakor a Nagymezőről. 
Érkezés túrafelszerelésben. A túra várha-
tóan egész napos lesz. Uticél: Büdöskút 
- Szt. Miklós-forrás.

 
Egyesületünk az idei év őszén lezárta a 

Kárpáti-korzó parkosítását és több kör-
nyékbeli projektet. A tavaszünnep felvál-
lalásai is teljesültek a zalai Balaton-parti 
települések mandulafásításával.

Köszönjük minden áldozatkész tagtár-
sunk hozzáállását és aktív segítségét a 
megvalósítások során.

A jövő hét végétől indul a szőlőakció 
és a szotyola (madárkarácsony) progra-
munk is!

 
Gálné Németh Ildikó, elnök

vARáZShANGOK AZ EGÉSZ-
SÉGÉRT EGYESÜLET híREi

Nagy örömünkre szolgál, hogy a szep-
temberben elindított ingyenes varázs-
hangok Játszóházba mindig rengeteg 
baba jön az anyukájával. A játszóházban 
a játékok mellett nagy hangsúlyt fekte-
tünk a zene szerepére: énekelünk, mon-
dókázunk, hogy gyermekeink boldog és 
kiegyensúlyozott babák legyenek. 

Továbbra is nagy-nagy szeretettel 
várunk mindenkit szerdánként 10.00 
órától a Községházán a Varázshangok 
Játszóházba, melyet ebben az évben már 
Purt-Szmolár Móni és Kovács Anita fogja 
együtt vezetni. Ezúton is köszönöm nekik 
segítségüket!

Kőhalmi Ági egyesületi elnök
Info: 30/339-1959, www.varazshang.hu

EGYháZKÖZSÉGi híREK

FIGYELEM IDŐPONTVÁLTOZÁS! 
Családmise a plébánián november 
22-én 17 órakor

Adventi gyertyagyújtás a betlehemi 
istállónál a Pásztorház előtt november 
28-án 18 órakor

Női lelki nap a plébánián november 
29-én 15-19 óráig

NŐI LELKI NAP
2009. november 29. 15. 00 -19. 00-ig
Gyenesdiás Dobó u. 15. sz., római kato-

likus plébánia
–Oázis étteremnél a Balaton felé kanya-

rodni a 71-es főútról-
Szeretettel várunk minden 18 év feletti 

leányt, egyedülálló, házas asszonyt, 
menyasszonyt Gertraud Evanzin 
schönstatti Mária nővér lelki napjára, 
melynek témája:

Érzék a jóra...
Lépések az egészséges életérzéshez
Érdeklődés:
Vértesaljai Vali, 30/531 0117
Süteményt, üdítőt szabad hozni (a szü-

netben jól esik majd  együtt elfogyasz-
tani).

A költségekhez  (pl. a nővér és a tol-
mács útiköltsége) hozzájárulást köszö-
nettel fogadunk.

Október 18-án, 
vasárnap a Rózsa-
füzér Királynőjé-
nek, Szűz Máriának 
szentelt hónapban 
közös és egyéni 
szándékaink 
megvalósulása 
érdekében a Mária-
szoborhoz zarándo-
koltunk.

PoLgárŐr HírEK

Polgárőr kitüntetettek

Május  16-án a zalacsányi polgárőr-
napon 3 polgárőr vehetett át elismerést, 
köztük 

Szabó Sándor a Gyenesdiási Polgárőr 
egyesület elnöke polgárőr kereszt ezüst 
fokozatát kapta.

Augusztus 20-a alkalmából Horváth 
Kornél a „ Haza Szolgálatáért Érdem 
Érem” Bronz fokozatát kapta a BEoSZ 
(Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-
ségében) és a Polgárőrség érdekében 
végzett munkájáért.

Bozsóky Ferenc elnök régióvezető októ-
ber 1-e, az Idősek Világnapja alkalmából

az  „Aranykor” ezüst fokozat kitüntetést 
vehette át a BEoSZ és a Honvédség érde-
kében végzett munkájáért.

október 23-a,  nemzeti ünnepünk alkal-
mából munkájuk elismeréseként:

Kurucz Gyula gyenesdiási polgárőr az 
„Év polgárőre cím a plakettel” kitün-
tetést kapta.

Szabó Sándor, mint  a Gyenesdiási Pol-
gárőr Egyesület elnöke, az ”Év polgárőr 
egyesülete„  kitüntető címet  és a vele 
járó díjat vehette át.

Bozsóky Ferenc a Balatoni Vízi Pol-
gárőr Szövetség elnöke, régióvezető a 
Polgárőrség  legmagasabb kitüntetését 
„Kopácsi Sándor érdemérmet” kapta a 
BVPSZ létrehozásáért, a Polgárőrségben 
végzett munkájáért.

GYENESDiáSi TURiSZTiKAi 
EGYESÜLET AKTUhíREi

KÉSZíTSÜNK BETLEHEMET!

A Gyenesdiási József Attila Klubkönyv-
tár és a Gyenesdiási Turisztikai Egyesü-
let

BETLEHEM-KÉSZíTŐ 
PáLYáZAToT HIrDET!

Várjuk egyének, családok, közösségek, 
óvodai, iskolai csoportok, stb. jelentkezé-
sét.

A Betlehem készülhet bármilyen 
anyagból, méretben, technikával. A 
beérkezett munkákat a gyenesdiási 
Községházán december 11-én kiállít-
juk, zsűrizzük, a kiemelkedő alkotáso-
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kat díjazzuk. Eredményhirdetés 2009. 
december 20-án 18.30-kor az Adventi 
Gesztenysütő rendezvény keretén belül. 
Részvételi szándékát kérjük november 
25-ig jelezni szíveskedjen. A kész alko-
tásokat – ha méretük nem engedi, akkor 
a róluk készült dokumentációt, fotót – 
december 8-án és 9-én 9 órától 17 óráig 
várjuk a Klubkönyvtárba.

SÜSSÜNK
MÉZESKALáCSHáZIKÓT!

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
a 2009. december 19-20-án megrende-

zésre kerülő 
Adventi Gesztenyesütés és II. Karácso-

nyi Vásár program részként 

GESZTENYÉS SÜTEMÉNYEK 
ÉS MÉZESKALáCS háZiKóK 

vERSENYÉT 
meghirdeti.

Várjuk azon ügyes kezű lányok, asszo-
nyok, nagymamák nevezését, akik szíve-
sen sütnének és készítenének a nevezett 
két kategóriában finomságokat.

A kiemelkedő alkotásokat 2009. decem-
ber 20-án 18.30-kor díjazzuk! A sütemé-
nyek és mézeskalács házikókat december 
20-án 16 óráig kérjük a Községháza épü-
letébe hozni!

További felvilágosítás:
József Attila Klubkönyvtár 
Tel:83/314-507,  20/9769-225
gyenesdiaskultura@t-online.hu
Tourinform iroda
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
83/511-790, 
gyenesdias@tourinform.hu 

Sikeres TDM pályázat a 
Nyugat-Balatoni térségben

Közel 60 millió forintos támogatást 
nyert a Nyugat-Balaton négy települése, 
Keszthely, Vonyarcvashegy, Balaton-
györök és Gyenesdiás közös pályázaton, 
melyből 17,3 millió Ft illeti Turisztikai 
Egyesületünket. A forrást a térség sok-
rétű turisztikai kínálatának bővítésére és 
modernizálására fordítanak a konzorci-
umi tagok. Így többek között turistautak 
kiépítésével, érintőképernyős tájékoz-
tató táblák megjelenésével számolha-
tunk, közös kedvezményrendszer, buszos 
körjárat kidolgozására kerül sor, illetve 

tagok és dolgozók képzése, tanulmányok 
elkészítése, marketing feladatok kerülnek 
finanszírozásra. Részletekről a további-
akban számolunk be.

Gyenesdiási sikerek a virágos 
Balaton  környezetszépítő versenyen

Büszkén adjuk hírül, hogy települé-
sünk több kategóriában is díjazott lett a 
Magyar Turizmus Zrt által meghirdetett 
versenyen. A „legvirágosabb kereske-
delmi szálláshely” kategória győztese, 
településünk négycsillagos szállodája, a 
Wellness Hotel Katalin lett.

Különdíjat kapott a Diási Játékstrand, 
a Gyenesdiási Yacht Egylet és a Kék Ven-
dégház.

A díjazottaknak ezúton gratulálunk  és 
a munkájukhoz további sok sikert kívá-
nunk!

változik a szálláshelyek engedélyez-
tetési és minősítési rendszere

Változás történt a szálláshelyek engedé-
lyeztetési rendszerében. Új jogszabály a 
szálláshelyek engedélyezését és nyilván-
tartását a települési jegyző hatáskörébe 
helyezi.

Szálláshelyek minősítése vonatkozásá-
ban egy készülő miniszteri rendelet sze-
rint a jövőben nem maguk a szállásadók, 
hanem egy erre hivatott testület minősíti 
a szálláshelyeket. 2010 végéig új kritéri-
umrendszer kerül kidolgozásra, addig a 
jelenlegi minősítési rendszer van érvény-
ben. 

Gyenesdiás szálláskatalógus

Még van lehetőség a jövő évi szálláska-
talógusban való megjelenésre. A kataló-
gus nagyban orientálja a településünkre 
érkező vendégeket, hisz egyetlen olyan 
átfogó dokumentumként szolgál, melyből 
a vendég széleskörűen tájékozódhat. A 
kiadvány elsősorban belföldi vásárokban, 
nagyobb városok Tourinform irodáiban 
kerül terjesztésre, továbbá adatbázisunk-
ban szereplő címekre és kérésre postáz-
zuk. A meghosszabbított jelentkezési 
határidő: 2009. november 16.

Családbarát szállások és 
2010. évre érvényes árak

Egyesületünk 2010-től -a településre 
érkező vendégek döntő többségét kitevő 
családosoknak kedvezve, a szállásokat 
családbarát jellemezői szerint is minő-
síti, és reklámanyagaiban ezt feltűnteti. 
Kérjük a tagokat, hogy a korábban kikül-

dött adatlapokat, és a 2010. évre vonat-
kozó ármódosításokat is ismert címünkre 
juttassák vissza.

Programelőzetes

Adventi Gesztenyesütés és ii. Kará-
csonyi vásár 2009. december 19-20 

(szombat-vasárnap)

A kétnapos rendezvény során vendége-
inket finom melegítő italokkal és ízle-
tes étkekkel várjuk a megszokott vidám 
hangulatban. Családosok figyelmébe 
ajánljuk, hogy gyerekeknek szombaton 
és vasárnap 16.30-18.30 között benti ját-
szóházat szervezünk a Varázshangok az 
Egészségért Egyesülettel.

További programok:
2009. december 19.
16.00 Ünnepélyes köszöntő a kétnapos 

rendezvény megnyitója
16.30-tól gesztenyesütés
16.30-18.30 Játszóház a Varázshangok 

az Egészségért Egyesület szervezésében
17.00 A Gyenesdiási Általános Iskola 

Drámacsoportjának karácsonyi műsora
18.00 Adventi Gyertyagyújtás a Köz-

ségháza melletti Betlehemnél
2009. december 20.
16.00 A vásár megnyitója
16.30-tól gesztenyesütés
16.30-18.30 Játszóház a Varázshangok 

az Egészségért Egyesület szervezésében
17.00  Bordalcsokor  a Gyenesdiási 

Dalárda előadásában a Községháza előtt
18.00 Karácsonyi halászlékóstolás
18.30 Gesztenyés sütemények, mézes-

kalács házikók és a Betlehem készítő 
verseny eredményhirdetése

19.00 Tombolasorsolás

A kétnapos programot karácsonyi 
vásár kíséri.

A rendezvény során az első forralt bor 
megvételével egy tombolát kap, mellyel 
a vasárnapi tombolasorsoláson  értékes 
nyeremények tulajdonosa lehet. 

A versenyen résztvevő gesztenyés 
süteményeket és mézeskalács házikókat 
2009. december 20-án szombaton 16 
óráig várjuk a Községháza épületébe. A 
felajánlott süteményekkel Ön a rendez-
vényt támogatja.

További információ: 
Tourinform Gyenesdiás és 
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel.:83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu

Kovács Judit és Belenta Réka
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KáBELTÉvÉ híREi

Tisztelt Előfizetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kábeltele-
víziós rendszerünkön a szélessávú erősí-
tők cseréje folyamatosan történik, ennek 
eredményeként néhány helyen már lát-
ható a bővített programcsomag az alábbi 
csatornákkal:

Rai Uno• 
Sat3• 
4Story Tv• 
Pax• 
Discovery• 
Eurosport2• 
film+• 
Sport Klub• 
(előreláthatólag hamarosan ORF1)• 

Az erősítők cseréjével egyre több helyen 
lesznek láthatóak a fenti csatornák.

A célzott kiépítések folyamatosan tör-
ténnek, és a  jövő év elejétől csak azon 
előfizetőinknek tesszük láthatóvá, akik  
azt igényelték.

A jelentkezési lapokat természetesen 
továbbra is várjuk levélben vagy faxon 
(83/548-066).

Amennyiben kérdésük van a bővített 
csomaggal kapcsolatban, kérem keresse-
nek személyesen vagy telefonon (83/348-
900).  

Martonné Kámán Györgyi
ügyvezető

* * *
Olvasói levél
TEMETŐI MORGOLÓDÁSOK

Halottak Napja előtt szerkesztőségünk 
„Ius Murmurandi” aláírással levelet 
kapott, mely szerint „a temetőben meg-
jelentek a gátlástalan, sem Istent, sem 

embert nem ismerő, minősíthetetlen visel-
kedésű paraziták. Sajnálatos, és eléggé el 
nem ítélhető módon azonban mára már itt 
is, ami  soha nem volt szokásban: lopnak 
és megszentségtelenítik a temetőket! „ … 
A „diási temetőben a nagyszüleink sírjá-
ról a pár napja kiültetett virágokat lelop-
ták. A gyenesi temetőben azt a kavicsot, 
amit az Önkormányzat ingyenesen a sírok 
dekorálása céljából a köz rendelkezésére 
bocsátott, utánfutós autóval dézsmálta egy 
„rászorult” tolvaj.”  … A „szeméttároló 
mellett kiselejtezett műanyag kerti bútoro-
kat rakott le valaki, megtakarítva ezzel a 
szemétszállítás költségeit.”

A levélíró leírja, hogy „büszkék vagyunk 
arra, hogy községünk vonzereje egyre 
növekszik, amit legjobban a növekvő lét-
számú betelepülők aránya mutat”, azon-
ban néhányan olyanok is, akik a helyiek 
értékrendjét nem követik.
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A POLGáRMESTERi hivATAL 
KÖZLEMÉNYEi

A Turisztikai Egyesület hírei között 
beszámoltunk a Virágos Balatonért 
2009. évi környezetszépítő versenyen 
elért eredményekről (lsd. 6. oldal), ezen 
kívül Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzata 2009. évben másik környezet-
szépítő – a „Virágos Magyarország” 
-  versenyen is részt vett, ahol szintén  
különdíjban részesült. 

A Polgármesteri Hivatal ezúttal 
köszöni meg azoknak, akik hozzájá-
rultak ahhoz,  hogy településünk évről 
évre szebbé váljon: Bődör László,  Büki 
József, Ágh Ferenc (Fürdőegyesület) 
Belenta Réka, akik növényeket ajánlot-
tak fel a strandra, és a Kárpáthy korzóra. 
Köszönjük a Simon Díszfaiskolának, a 
Barabás Kertcentrumnak és Németh 
Lászlónak  a felajánlott növényeket és 
a szakmai segítséget. 

Köszönjük mindenkinek akik az utcai 
virágládákban lévő virágokat gondoz-
ták. 

A napraforgómagot a tartós hideg 
beálltakor fogjuk az előző évekhez 
hasonlóan a Polgármesteri Hivatalban, 
és a Forrásvíz Természetbarát Egyesü-
let székhelyén (Gyenesdiás, Gödörházy 
u. 60.) osztani.

* * *

A Híradó októberi számában az újon-
nan elnevezett utcák névadóiról 
írtunk. Mostani számunkban helymeg-
határozással szeretnénk pontosítani, 
hol találhatók ezek a közterületek, 
továbbá közöljük az egyéb változtatá-
sokat is: 

1.) Palkó Sándor sétány: 
92/1 hrsz-ú út, (az iskola nyugati olda-

lán)
2.) Eszes László utca:
 Tanácsház u alatti új feltárás, 406-380 

hrsz
3.) Tüskés-lapi utca:
 Vadrózsa utcától keletre, 74/1 hrsz

4.) Bita Dezső-köz: 
 Kapernaum utcából nyugatra nyíló 

utca, 848/10
5.) Zámor út:
 1880/14 és 1880/16 hrsz-ú (Plaza 

alatti) ingatlanok közötti, Keszthelyre 
átkötő földút

6.) víz János utca:
 1347/4 hrsz-ú a Csokonai és az Iskola 

utca nyugati ágát összekötő szakasz
7.) Csillag köz:
 A Csillag utcából délre nyíló, 604/7-

595/1-ig terjedő szakasza 
8.) hernád Tibor utca:
 A Csillag utcából délre nyíló, 604/6-

595/1-ig terjedő szakasza 
9.) Libás utca:
 1880/17 hrsz-ú  Keszthelyre átkötő új 

út
10.) határ köz:
A két Határ utca közül a nyugati
11.) hertelendi László utca:
A szabályozási tervben jelölt, még ki 

nem alakított utca az Erdősor utcából 
nyíló, erdő alatti részen

12.) Kárpáti Korzó
 728/30 hrsz-ú, strand feletti terület
13.) iparosok útja
1886/25 hrsz-ú közterület
14.) az 1336/8 és 1333/4 hrsz-ú köz-

terület: az Iskola utca nyugati irányba 
való folytatása a Diófás utcába kerül 
később nevesítésre iskola utcaként,

15.) a rendezési terv szerinti keleti 
ágazást követően a Temető utcába 
való torkollás miatt az egész útszakasz 
Temető utcaként kerül elhatárolásra, 

16.) a 308/3 hrsz-ú közterület: Som 
köz,

17.) az 581 hrsz-ú közterület Rózsa 
Ferenc utca elnevezésről Rózsa utcára 
módosul, 

18.) 979/5 hrsz-ú közterület Erzsébet-
közként kerül  elhatárolásra az Erzsé-
bet utca Vörösmarty utcán át történő 
folytatásában,

19.) a Bem utca Mély útig tartó, 2008. 
évben elkészült szakasza Bem utca-
ként szerepel,

20.) az 1482 hrsz-ú közterület, a 
Fenyves utca keleti (felső) szakaszának 
elnevezése – a Cseresznyés utca foly-
tatásaként – Cseresznyés utcára válto-
zik.  

Az elmúlt havi számunkban nem 
írtunk Palkó Sándorról, az iskola és az 
ABc közötti gyalogút névadójáról.

Palkó Sándor (1959-2002.) orni-
tológus, madárvonulás-kutató, a 
Kis-Balaton valamint Zala megye ter-
mészetvédelmi szakembere volt.

 Előadásokat, vetítéseket, terepi madár-
megfigyeléseket, gyűrűzőtáborokat, 
madárvédelmi akciókat szervezett, 
példamutatásával újabb és újabb 
támogatókat állított az ügy mellé. A 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park igaz-
gatóságának Zala megyei felügyelője-
ként munkálkodott, dolgozott haláláig. 
Egyik kedves területe a Kis-Balaton 
volt. 1984—től szervezte az egész 
évben működő Fenékpusztai Kutató- és 
Gyűrűzőtábort, mely az ország egyik 
legjelentősebb vonuláskutató bázisává 
vált. Munkásságát 2001-ben Pro Natura 
Díjjal ismerték el. 

SPORT

Országos BMX 
flatland (talaj) ver-
senyt rendeztek októ-
ber 3-án, Pécsett, 
ahol Kollár Balázs 
(középen), az expert-
master kategória 1. 
helyezését szerezte 
meg.

Gratulálunk!
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2009. 
október 14-én rendkívüli ülést tartott. 
A képviselő-testület az alább témákban 
hozott döntést:

A képviselő-testület a KEOP-2009-
6.2.0/A. felhívásra beadott „Kerékpáros 
közlekedés infrastrukturális feltétele-
inek javítása Gyenesdiás nagyközség-
ben” c. mintaprojekt pályázat csökkentett 
programját 5.613.754,- ft összegben elfo-
gadta, és ahhoz a 2010. évi költségvetés 
terhére 280.688,- Ft önerőt biztosított.

A képviselő-testület elhatározta az Isko-
labővítés ROP - projekt pályázatában 
szereplő kerékpár tárolók beszerzését, 
és ennek forrásául jelöli meg az eredeti, 
50/2009. (VII. 30.) számú határozat sze-
rinti összegből felszabaduló forrást.

A képviselő-testület a Gyenesdiás, Csil-
lag utca útburkolat felújítására kiírt 
közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította. A beruházás bruttó összege 
13.861.125 Ft.

A képviselő-testület soros ülését 
október 20-án tartotta. Az első napi-
rend keretében 2009. évi költségvetését 
módosította a képviselő-testület, így a 
bevételek és kiadások és bevételek főösz-
szege 1.008.190 ezer Ft-ra módosult. A 
rendeletmódosítást elsősorban az iskolai 
beruházás indokolta, továbbá átvezetésre 
kerültek a rendeleten az időközben hozott 
testületi döntések.

A második napirendi pont az idegen-
forgalmi szezon értékelése volt. Az 
idegenforgalmi és üdülőhelyi bizottság 
a testületi ülést megelőzően helyszíni 
bejárást tartott, melynek során megvizs-
gálta az új komposzttelep környezetét, 
mindkét strandot, a TEUT pályázat kap-
csán érintett útterületeket. A bejáráson a 
Fürdőegyesület is képviseltette magát. 
A Fürdőegyesület véleménye szerint a 
nagystrandon a pihenésre alkalmas terü-
letet növelni kellene, valamint a strand 
bezárását követően, amikor még jó idő 
van, a vizesblokkok nyitva tartását fel-
ügyelni szükséges.  

A térségi buszmegálló projekt lassú 
lebonyolítása az állami lassú ügyintézé-
sek és kifizetéseknek köszönhetően így 
jóval később valósult meg a 3 új buszváró 
építése. A szüreti felvonulás az idei évben 

a megszokottól eltérően zajlott; a testület 
véleménye szerint jó ötlet volt, hogy a 
kiindulási pontra idén visszatért a menet. 
A gépkocsik parkolását a rendezvény 
helyszínén a jövőben meg kell tiltani. 

A borfesztivál programjaival kapcso-
latban évek óta javaslat hangzott el, 
hogy a jövőben a tánczenei rendezvé-
nyeket legalább 20 órakor el kellene 
kezdeni. Nagyon jó kezdeményezés volt 
a Keszegfesztivál, amely tovább színe-
sítette a programkínálatot. A bizottság 
az algyenesi strandfejlesztés kapcsán 
javasolta, hogy próbálja meg az önkor-
mányzat az iskolaépítés után az eredeti 
elképzeléseknek megfelelően kisajátítani 
az egykori Bakony Művek területének 
egy részét, melyen a új pénztár épületet 
és kapukat lehetne kialakítani. 

A rendezvények előkészítésével, meg-
valósításával kapcsolatban a Polgár-
mester kiemelte a Turisztikai Egyesület 
munkáját, melynek tagjai Pünkösdtől 
szezonzárásig tevékenyen részt vettek a 
gyenesdiási programok sikeres lebonyo-
lításában. 

Ezt követően a Turisztikai Egye-
sület számolt be tevékenységéről. A 
Tourinform Iroda a 8. szezonban volt 
nyitva. Meghosszabbított nyitva tartással, 
a két állandó dolgozó mellett 1 főisko-
lai gyakornok segítette munkájukat.  Az 
iroda paraméterei változatlanok, továbbra 
is szükség lenne nagyobb irodahelyiségre 
és egy tárgyalóra.

A Gyenesdiás Kártya a második szezont 
futotta, igénybevétele 37 %-os emelke-
dést mutat. Ezt szeretnék tovább emelni, 
valamint az együttműködő partnerek 
számát növelni. A vendégek által mind-
két strand közkedvelt. A Keszegfesztivál 
lebonyolításából részt vállalt az egyesü-
let, csak úgy mint az országalma feszti-
válból. Ez utóbbi rendezvény helyszínéül 
a jövőben a strand melletti Kárpáti Korzót 
javasolják. 

Az Egyesület által benyújtott pályáza-
tok az idei évben sikeresek voltak: a Zala 
Megyei Közgyűlés által kiírt pályázaton 
800 ezer Ft-ot az NCA működési célú 
pályázatán 764 ezer ft támogatást nyer-
tek. Kérdőíves felmérést az idei szezon-
ban is végeztek az idelátogató vendégek 
körében, azok szokásairól, elégedettségé-
ről.

Az optimális tárgyi feltételek megterem-

tése érdekében az egyesületnek minden-
képpen megoldást kell keresni; nyertes 
pályázat esetén további 1 fő alkalmazása 
válik szükségessé.

Egyebekben a képviselő-testület dön-
tött:

a zalaszántói székhelyű Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat társulási megál-
lapodása módosításának jóváhagyásáról,

az Óvoda és Bölcsöde szervezeti és 
működési szabályzata módosításának 
jóváhagyásáról,

Hosszú István keszthelyi lakos vállal-
kozó ingatlanvásárlási kérelméről.

A Gyenesdiás, József Attila utca ivó-
vízhálózat bővítése a Pince-köztől kez-
dődően megépült, melynek megtörténtét 
a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
tanúsítja. A vezetékhálózat végére beépí-
tésre került 1 db föld feletti tűzcsap, 
225.512,- ft + Áfa összegben. 

A képviselő-testület következő rendes 
ülését november 24-én, 18 órakor 
tartja, melynek napirendi pontjai:

Beszámoló a gazdálkodás ¾ évi 
tapasztalatairól, és a 2009. évi költ-
ségvetési koncepció elfogadása 
2010. évi belső ellenőrzési terv 
A jegyző beszámolója az adóztatásról 
Önkormányzati társulások, Keszthely 
és Környéke Kistérségi Többcélú 
Társulás tájékoztatója 
A képviselő-testületi ülés nyilvános.

TUDÓSíTáS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉrŐL

Mindenszentek-Halottak napja 2009.



Gyenesdiási Híradó 2009. november- 10 -

Gyenesdiási Hiradó • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1500 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

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

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

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584

Ct. Karásziné Samu Éva

Várjuk a 
szépülni 

vágyó
kutyusokat, 

törpétől 
az óriásig!

Bertáné iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
csokrok, cserepesek, száraz dekorá-
ciók, kegyeleti csokrok, 
koszorúk
- akár telefonon is!
üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu
Tel: 70/235-36-05

BAUMSCHULE
3

Inters
par

• balkon növények • tavaszi virágok
• örökzöldek • díszfák, díszcserjék
• gyümölcsfák, szőlőoltványok
• rózsák • sziklakerti és tavi növények
   széles választékban kaphatók.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: 
KERTTERVEZÉS, TÁJÉPÍTÉSZET

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Gyenesi parasztkenyér
... a régi idők íze ...

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

I. o. zalai Idared, Jonagold, Jonagored, 
Golden, Mutsu almák 20 kg-os ládában 
  ...............................................75 Ft/kg
Legjobb ár:
vasi Gloster I. o. alma 
20 kg ládában  ..........................55 Ft/kg

Burgonya - 30 kg zsákban
Hópehely  .................................55 Ft/kg
Asterixx  ....................................55 Ft/kg
Bakonyi desirée  ........................60 Ft/kg
Bakonyi agria  ...........................60 Ft/kg

Zsákos káposzta  .......................50 Ft/kg

Frissen fejt tehéntej magyartarka 
marhától  .................................. 139 Ft/l
15 féle ízben szaloncukor  ......790 Ft/kg
Vénusz étolaj  ........................... 339 Ft/l
Omnia kávé 2x250 g 999 Ft

Vinotékában 15 féle 
minőségi folyóbor kapható.
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"Kis bolt nagy előnye"
hogy a friss, helyben termesztett, előállított, kiváló 
minőségű élelmiszerek nagy választéka kapható.

Apróhirdetés
Gyenesdiáson 4 szobás, kertes családi ház, 

medencével, kettes fedett kocsibeállóval, 1100 
m2 területen a Cseresznyés utcában eladó.

Gyenesdiáson vagy vonzás körzetében nyara-
lót, kisebb családi házat beszámítunk. 

Irányár: 23 millió Ft Telefon: 30/324-2834

Baba etetőszéket keresek megvételre. 
Tel.: 83/317-709

Eladó 1 db 420 l-es fagyasztóláda. 
Érd: 83/317-709 telefonszámon lehet.

Kerékpárok minden típusban, kiváló állapot-
ban olcsón eladók Gyenesdiáson. 

Tel: 30/469-42-31


