
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. október XXIII. évfolyam, 10. szám
Megjelenik: október 12-én

Programajánló:
2012. október 19-én, pénteken 17 órakor 

megemlékezés az 1956-os forradalomról és 
szabadságharcról az iskola aulájában és az 
óvodakerti emlékparkban

Október 26-án, pénteken 17 órakor
a gyenesdiási Szövő és népi kismesterségek 

szakköre kosárfonó és csuhézó körei kiállí-
tása megnyitója.

November 10-én (szombaton) - 17 óra 
45-től - kerül sor a Forrásvíz Természetbarát 
Egyesület által rendezett évértékelő „Márton 
napi Zöld Esti” programokra. 

November 16-án, pénteken 15 órakor 
Darnay pince és szőlészeti bemutató udvar 
hivatalos átadása /tervezett időpont!/

November 17-én, szombaton 16 órakor 
Balogh Árpád festőművész kiállítása a 
gyenesdiási Községházán

Iskolánkban megemlékeztek a 13 Aradi Vértanúról. Továbbiak a 4. oldalon.

Az Egyetem Burgonyás-napjának Gyenesdiás adott helyszínt. A képen 
balról a főzőverseny egyik résztvevője, és a zsűri – Dr. Polgár Zsolt a 
burgonyakutató igazgatója, Halász János oscar díjas mesterszakács, 

Zámbó Tibor mesterszakács. (továbbiak a 2-3. oldalon)

Országos TDM (turisztikai) konferencia zajlott településünkön,
A képen Szalóky Jenő – a TDM hazai meghonosítója a plenáris 

ülésen (továbbiak a 3. és az 5. oldalon)

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 8.

Darnay pince és szőlészeti 
bemutató udvar

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és érdek-
lődőket, hogy a Darnay pince és szőlészeti 
bemutató udvar hivatalos átadására elő-
reláthatólag 2012. november 16-án pén-
teken 15 órakor kerül sor.  A pinceépület 

rekonstrukcióján kívül a Georgikon Majormúzeum kihelyezett kiállí-
tásának  és a Bormúzeum borkoccintójának  felavatására is sor kerül.

Várjuk a kedves felajánlásokat, szőlészeti és borászati eszközö-
ket (metszőollót, szemzőkést, hordót, prést, darálót, régi kancsót 
és borcimkét), melyekkel szinesíthető lenne még a helyi gyűjtemény! A Darnay-pince előtti présház egy korabeli rajzon
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A Nagyrécsei Népdalkör, a Gyenesdiási Dalárda és a Citerások spontán műsora
folytatás a következő oldalon

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat, ebben az évben az aktív időskorra hívta fel a fi gyelmet, „Könyvtárak az aktív idősekért” 
szlogennel. Könyvtárunk egy vidám és színes divatbemutatóval is készült erre az alkalomra. Képünkön a belevaló nagymamák, és unokák. 

Jobbra lent a könyvtári napok egy másik programja; nyugdíjasaink egy játékos memóriateszten

Népmese Napja 2012
Könyvtárunk szeptember 28-án ünnepelte 

Benedek Elek születésnapját, a Népmese 
Napját. Vendégünk volt az Alsópáhoki Dr. 
Szántó Imre Általános Iskola Szivárvány 
dráma csoportja és furulya szakköre. Veze-
tőjük: Szabóné Fehér Hajnalka. (Alsó képün-
kön egy vásárt bemutató darabot játszanak.)

 Saját csoportunk a „Hirtelen jött” csapat 
Gyenesdiásról a „Kolontos Palkó” című 
mesét mutatta be (középső képünkön) nagy 
sikerrel. Köszönjük a felkészítést Kovácsné 
Kopfer Beának, a díszletfestést, varrást,  Folly 
Eszternek és Szűcs Mariannak.

Jól sikerült az
I. Gyenesdiási Burgonya Nap
Ragyogó időben és jó hangulat-

ban zajlott a Termelői Piacon, illetve a
hozzá kapcsolódó rendezvényté-
ren az I. Gyenesdiási Burgonya Nap. A
keszthelyi Pannon Egyetem Burgo-
nyakutatási Központja segítségével
létrejött rendezvényre a délután 
folyamán többszáz látogató volt
kiváncsi. Volt kedvezményes burgo-
nyavásár, burgonyás ételek kóstolója,
burgonyás ételek főzőversenye, amelyre 14 
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csapat jelentkezett, valamint burgonyás ételek 
receptversenye is. Gyenesdiást a főzőversenyen 
a Nők Gyenesdiásért csapat Hóbárné Magdi 
vezetésével, a Torony Csárda Varga Zoltánné 
Marcsi vezetésével, valamint a J&A Kerámia 
csapata Pékné Orbán Julianna és Horváth 
Sebestyénné irányításával képviselte. A főző-
versenyen a szakmai zsűri csapatát Zámbó 
Tibor mesterszakács, Halász János Oscar-díjas 
mesterszakács és mestercukrász, Iváncsics Elíz 
táplálkozási szakértő, Laskai Béla polgármester 
Nagyrécséről, Somogyi Zoltán gasztroblogger 
alkotta, akik hosszan tartó ízlelgetés után kivá-
lasztották a főzőverseny, valamint a receptver-
seny első három helyezettjét:

Főzőverseny:
1. Pannon Egyetem Burgonyakutató Intézet 1. 

sz. csapata
2. Torony Csárda Gyenesdiás
3. Nagyrécse csapata Különdíjas: Nagyrécsei 

Asszonyok 
Receptverseny:
1. Szabóné Koronc Andrea
2. Margrit Falley Gyenesdiás (képünkön)
3. Kovács Béláné Gizi néni Gyenesdiás

Különdíjas: Nagyrécsei Asszonyok

Ezúton köszönjük a felajánlóknak az érté-
kes díjakat, amelyekkel megjutalmazhattuk a 
nyerteseket:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata, Pannon Egyetem Burgonyakutatási
Központ, Gyenesdiási Turisztikai 
Egyesület, Forrásvíz Természetbarát
Egyesület, Wellness Hotel Katalin, 
Hotel Karos Spa Zalakaros, Kehida
Termálfürdő, Kollár Szabolcs, Motyó Disz-
kont, Varga Zoltánné Orifl ame, Somogyi 
Zoltán „Max”, Kék Vendégház Gyenesdiás. 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden 
Segítőnknek a rendezvény szervezésében és 
lebonyolításában teljesített odaadó munkáját:

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület Szalóky 
Szilvia és Kovács Judit, Klubkönyvtár Hárs-
falvi György, Somogyi Zoltán, Burgonyakuta-
tási Központ - Vaszily Zsolt és Bilinszki Alíz

Köszönjük a Varázshangok az Egészségért 
Egyesületnek a kitűnő játszóházat, köszö-
net Pékné Orbán Julikának és Pék András-
nak, valamint a Dalárda összes tagjának, 
hogy műsorukkal és a közös örömzenéléssel 

megalapozták a 
rendezvény han-
gulatát, valamint 
a nagyrécsei 
sütő-főző asszo-
nyoknak, hogy 
bemuta tkoz tak 
Gyenesd iáson . 
Köszönjük Finta 
Mayának a csodá-
latos fotókat. 

Gyutai-Szalay
Nikoletta

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából

iskolai és községi megemlékezést tartunk
2012. október 19-én 17 órakor

az Iskola aulájában.
Az iskolai műsort követően

ünnepi beszéd és koszorúzás
az óvodakertben, az ’56-os emlékműnél.
Minden érdeklődőt szertetettel várunk

Önkormányzat, Iskola

* * *
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

és a József Attila Klubkönyvtár
szeretettel meghívja Önt,

kedves családját és barátait

2012.október 26-án, pénteken 17 órára
gyenesdiási Községháza nagytermébe,

a gyenesdiási
Szövő és népi kismesterségek szakköre

kosárfonó és csuhézó körei
kiállítása megnyitójára.

Megnyitja
Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere.

Közreműködnek 
Bognár  Ystván, 

Gál Emese,
Kenesei Aurélia

és a Gyenesi Négyes.

További információk:
A kiállítás megtekinthető

2012. november 8-ig, 
Munkanapokon 14-18 óráig.
Klubkönyvtár Gyenesdiás

Kossuth L. u. 97. (tel: 83/314-507)

Köszönet a munkájukért!
10 éves a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület,

  
hirdette a VIII. Országos TDM Konferencia 
Gyenesdiáson az elmúlt héten.

Felemelő pillanat volt a konferencia házi-
gazda települése nevében köszönteni az 
érdeklődőket, az ország számos pontjáról 
érkezőket - itt a Nyugat-Balatonnál, ahogy 
elhangzott, a „TDM fellegvárában”, Gyenes-
diáson. Nagyon büszke lehetett a házigazda 
Turisztikai Egyesület is, hiszen a Turizmus 
Világnapján egy ilyen rangos országos ese-
mény szervezése nem kis erőfeszítést és fel-
adatot jelentett. 

A település vezetőjeként, az egész képvi-
selő-testület nevében szeretném nyilvánosan 
is megköszönni a desztinációs márkaépítés-
ről, a hazai turizmus versenyképességéről, az 
innovatív TDM tevékenységekről, valamint a 
turizmus-irányítási rendszer társadalmasítá-
sának lehetőségeiről szóló kitűnő előadásokat 
és eszmecserét.

Leginkább a 10 éves egyesületi munka előtt 
szeretnék fejet hajtani. Azelőtt a következe-
tes, civil építkezés előtt, amely együtt mutatta 
a társadalmi változásokban bekövetkező 
folyamatokat és az önkormányzati turisztikai 
akaratban megnyilvánuló igényeket. Nagyon 
büszke lehet a turizmusból szépülő települé-
sünk, hogy a már 10 éves folyamat töretle-
nül és egymásra építkezve, karöltve történő 
együttműködés mellett valósul meg napjain-
kig.

Sok innovációt hozott ez a civil együttmű-
ködés Gyenesdiásra: családbarát település, 
népszerű strandok (melyek a Balaton legnép-
szerűbb strandjai közt vannak nyilvántartva), 
kitűnő animáció, folyamatos bakancsos és 
kerékpáros turisztikai kínálat, átütő marketing 
ötletek. De mondhatnánk az újabb fejlesztése-
ket is, mint a piac, az új dísztér és a turisztikai 
iroda. Sorolhatnám, de nem ez a fontos. 

A lényeg az összefogásban rejlik. Igazi 
közösségek jöttek létre a turizmus mentén 
Gyenesdiáson. Valódiságukat semmi más 

nem jellemzi jobban, mint a rendezvények, 
programok szervezésében való aktív szerep-
vállalás. A feladatok melletti kiállás, a közös-
ség ügyeiért végzett felelősség vállalása. 

De, hogy hogyan is jutottunk el eddig. Ezt 
egy kitűnő, általam nagyra becsült közösség-
teremtő embernek Szalóky Jenő, nyugalma-
zott polgármesterünknek köszönhetjük, aki 
nemcsak a településünk díszpolgára, hanem 
több ízben a Balaton és Zala megye kitünte-
tettje is. Minden tisztelet az övé, hiszen „Jenő 
bácsinak”, a TDM atyjának köszönhetjük az 
indulást, ahogy elhangzott az országos kon-
ferencián több ízben is. Az ő ereje vezette 
10 éven át a Turisztikai Egyesület munkáját, 
programjait és választmányát a helyes dönté-
sekben. Köszönet érte Jenő!

Nagyon sok erőt, kitartást kívánva az egye-
sületnek, „Isten éltesse a helyi akaratot és a 
civil együttműködést!”

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere
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ÓVODAI HÍREK

Szivárványos ősz
A gyönyörű időjárás hozzájárult a Balaton-

parti nagymezei kiránduláshoz. Csodálatos 
ilyenkor a szabadban tölteni az időt. Volt 
azonban egy kirándulásunk, amit nem a sza-
badban töltöttünk, mégis páratlan élményt 
nyújtott az egész csoport számára. 

A Közlekedési és a Vadászati Múzeumba 
látogattunk el a gyerekekkel (bal felső kép). 

Október 4-én az Állatok világnapját így 
méltóképpen megünnepeltük. A világ minden 
tájékának állatvilágával megismerkedhettek 
a gyerekek. Ezen kívül rácsodálkozhattak a 
vasúti közlekedés történetét bemutató kiállí-
tásra: a terepasztalokra, makettekre, kisvas-
utakra. 

Nagyon köszönjük Mosdósi Attila szülő 
közvetítését, segítségét, hogy megvalósulha-
tott ez a tartalmas kirándulás. 

Szivárvány csoport
Horváthné Lóránt Mária és Kun Sándorné

Az Állatok világnapja

A gyenesdiási óvoda Kerek Erdő csoportja 
október 4-én az állatok világnapján a Feste-
tics Imre Állatparkba tett látogatást (jobb felső 
kép).  Szinte az összes kisgyermek itt hallott 
először szamárnyerítést, először tapinthatták 
meg élő bárányok bundáját, etethették őket. 

A csodálatos természeti környezetben önfe-
ledten szaladgáltak, egyik állattól a másikig. 

Az állatok közelsége nagy hatással volt a 
gyermekekre, napokig meghatározta játékte-
vékenységüket ez az élmény. 

Szigeti-Lekics Andrea és
Erdélyiné Salamon Szilvia 

ISKOLAI HÍREK

Október 6-ra emlékeztünk!
A nemzeti gyásznaphoz kapcsolódóan az 

általános iskola ötödik a és b osztályos tanu-
lóinak előadásában megható ünnepi műsor 
keretében emlékezhettek a diákok az 1849. 
október 6-án Aradon kivégezett 13 honvéd-
tábornokra és a Pesten kivégzett Batthyány 
Lajosra, Magyarország első felelős magyar 
kormányának miniszterelnökére.

A műsort Csordásné Fülöp Edit osztályfő-
nök állította össze és Góth Imre osztályfőnö-
kökkel közösen készítették fel a tanulókat.

(képünk az 1. oldalon)

* * *
Október 4-én, az Állatok Világnapjához 

kapcsolódóan rajzpályázatot hirdetett az 
általános iskolában az ÖKO Munkacsoport a 
diákoknak. Glóbits Judit tanítónő idén a 2. b 
osztályosok munkáiból válogatott és rendezett 
kiállítást az aulában a jeles nap alakalmából. 
A mottó, hogy az év minden napján éljünk 
úgy, hogy a természettel, környezetünkkel, és 
az abban található minden élőlénnyel megta-
láljuk a humánus kapcsolatépítés normáját!

* * *
Az október 23-ai ünnepi műsort október 

19-én, pénteken 17 órakor tartjuk az iskola 
aulájában.

A műsoron való részvétel a gyerekeknek 
kötelező, megjelenés ünnepi öltözetben! A 
műsor után koszorúzás az óvodakerti emlék-
műnél lesz.

* * *

Október 22-e, hétfő pihenőnap, ezen a 
napon tanítás nincs. Október 27-én, szom-
baton munkanap, hétfői órarend szerint 
tanítunk.

* * *

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az őszi 
szünet október 29 - november 2-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. 
szombat, a szüneti utáni első tanítási nap 
pedig november 5. hétfő.

* * *

Az iskolában való benntartózkodás sza-
bályozása érdekében a Házirendben foglaltak 
szerint tisztelettel kérjük a Szülőket az aláb-
biak betartására:

1. A tanulóknak reggel 7:45-ig kell beérkez-
niük az iskolába, reggeli ügyeletet 7:10-től 
biztosítunk.

2. Az alsó tagozatosok iskolaotthonos mun-
kaformája miatt a gyermeküket a tanóra után 
két időpontban vihetik haza: 15:15-kor, illetve 
16:00-kor. (Természetesen rendkívüli esetben 
lehetőség van a tanítókat telefonon értesíteni 
és más időpontban is elvinni a gyermeket.) 

Ebben a két időpontban az osztálytanítók a 
gyerekeket csoportosan kísérik a bejártai ajtó-
hoz. 

Kérjük, a zavartalan munkavégzés érdeké-
ben együttműködni szíveskedjenek!

Versenyeredmények: 
Népzenei Együttesek Országos Minősí-

tése, Gellénháza, 2012. szeptember 29. szom-
bat

Ertl Zsófi a (5. évfolyam) - Gál Emese (6. 
évfolyam) ARANY minősítés

Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 

Nevelési-Oktatási Intézmény
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.

Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Jól sikerült a VIII. Országos 
TDM Konferencia

Szeptember végén Gyenesdiás adott otthont 
a Magyar TDM Szövetség soron következő 
konferenciájának (képünk az 1. oldalon). 
A jelentős szakmai rendezvényre az ország 
minden részéről érkeztek szakemberek, mely-
nek során gyakorlatorientált, naprakész témák 
megvitatására, gazdag információcserére 
volt lehetőség. A rendezvény társszervezője 
és házigazdája a közel 10 éves Gyenesdiási 
Turisztikai Egyesület volt.

A 3 napos rendezvény sikeresen lezajlott, a 
résztvevők nagyon pozitívan nyilatkoztak a 
látottakról, hallottakról és elégedettek voltak 
a szervezéssel. Ez újabb lehetőség volt szá-
munkra, hogy a település és az egyesület jó 
hírét tovább öregbítsük.

Ezúton is köszönjük a konferencia sikeres 
lebonyolításához nyújtott segítséget, támoga-
tóinknak, egyesületi tagjainknak és segítőink-
nek hozzáállásukat:

Gál Lajos polgármester, Gyenesdiás Nagy-
község Önkormányzata, Czankáné Szalóky 
Szilvia, Szalóky Jenő, Gyutai-Szalay Niko-
letta,  Hóbár Péter, Somogyi Zoltán és csapata 
(Kovácsné Gizi néni, Molnárné Györgyi, Vaga 
Irma, Borsné Terike, Hóbár Jánosné Magdi 
néni); éttermek: Katalin Étterem, Piroska 
csárda, Szent Ilona csárda, Torony csárda, 
szállásadóink, akik házigazdaként fogadták a 
vendégeket; Hársfalvi György, Fodor Iván és 
a Gyenes Néptánc Együttes, Horgászegyesü-
let, Hóbár János, Kovács Árpádné Éva, Samu 
Zoltán, hivatal fi zikai dolgozói.

2012-es szezonról röviden
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület és ezzel 

együtt a Tourinform iroda az idén júniusban 
átköltözött az új helyére, melynek kialakí-
tása, berendezése pályázati forrásból valósult 
meg. A tágasabb irodában kulturáltabb körül-
mények között tudjuk fogadni a településre 
érkező vendégeket, illetve együttműködő 
partnereinket. 

Idei újdonságként Hétpecsétes hétpróba 
címmel játékot indítottunk, a tavaly elkezdett 
Jó reggelt Gyenesdiás! c. hírlevelünket pedig 
kibővített formában folytattuk. Mindkettő 
kapcsán nagyon pozitívak voltak a visszajel-
zések, így jövőre is folytatni kívánjuk őket. 

A turisztikai vásárok helyett kifejezetten 
családi, illetve gyerekeknek szóló rendezvé-
nyeken kívántuk célpiacunkat megszólítani 
és fi gyelmüket családbarát településünkre irá-
nyítani. Ennek megfelelően a városligeti gye-
reknapon mutatkozott be Gyenesdiás, illetve 
szeptemberben a Nemzeti Vágtán. 

Marketingmunkánk során mindig kiemelt 

szerepet kap a sajtóval, médiával való kap-
csolattartás. Mindezek eredményeként pl. az 
MTV Balatoni nyár c. műsora több alkalom-
mal forgatott településünkön, ami számunkra 
megfi zetetlen marketing aktivitást jelent. 
Az idei szezonban a balatontipp.hu augusz-
tus végén lezárult online szavazásán csak 
kevéssel lemaradva a dobogó első helyéről a 
megtisztelő 2. helyezést érte el a Diási Játék-
strand (előtte 2 évig Balaton régió legjobb 
strandja címet kapta). 

Az idei évben pályázati forrásból a marke-
tingtervünknek megfelelően a fő célcsoport 
elérését biztosító magazinokban jelentek meg 
PR cikkeink és rádiókampányokat is folytat-
tunk országos csatornáknál. Lehetőség szerint 
a térségi marketingszervezet és a Balatoni 
RMI szervezésében megvalósuló tanulmány-
utakba is bekapcsolódtunk. Június elején 
pedig pályázati forrásból fi nanszírozott, saját 
szervezésű tanulmányút keretén belül láto-
gattak el újságírók Gyenesdiásra, ami több 
megjelenést generált online felületeken és a 
nyomtatott sajtóban is. 

Szintén helyi TDM pályázatunknak 
köszönhetően a település adottságainak jobb 
kihasználása érdekében vezetett gyalog és 
kerékpártúrákat indítottunk és tavasztól 
komolyabb szerepet kapott Bala Toni, a tele-
pülés kabalafi gurája is, továbbá ajándéktárgy 
kínálatunkat is bővítettük. 

A strandi animációt 2012-ben szintén pályá-
zati forrásból sikerült megfi nanszírozni. Ven-
dégeink ismét pozitívan fogadták az animátor 
csapatot, és a pályázatnak köszönhetően az 
idén a Gyenesi Lidóstrandon is indítottunk 
gyerekanimációs foglalkozásokat.

Turizmus ösztönző rendszer -
kedvezménykártya

Az ingyenes strandbelépésre jogosító Gye-
nesdiás kártya a tavaly megszokott formában 
működött az idén is. A kedvezménykártya 
forgalma az előző évhez hasonlóan alakult, 
ami mindenképp pozitív, fi gyelembe véve a 
kártya árának drágulását. 

Továbbra is elmondható, hogy vendégeink 
keresik a kártyát, befolyásolja őket a szál-
láshely kiválasztása során, orientálja őket a 
kártyát értékesítő szálláshelyek, azaz tagjaink 
felé, illetve a nyár folyamán több szállásadó is 
csatlakozott egyesületünkhöz részben a ked-
vezménykártya miatt. 

2012. évi felmérés a Gyenesdiá-
son nyaralók utazási szokásairól 
Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is 

végeztünk kérdőíves felmérést a településün-
kön nyaraló vendégek véleményének meg-
ismerése, és kínálatunk javítása érdekében. 
Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
visszajelzést kapjunk a szabadságukat nálunk 

töltő turistáktól, hogy szolgáltatásaink szín-
vonalát igényüknek megfelelően tudjuk kor-
rigálni, az őket zavaró tényezőket javítani. A 
felmérés nagyrészt főszezonban történt. Az 
idei évben 243 db értékelhető kérdőív került 
kitöltésre. El kell mondani, hogy a kuta-
tás legnagyobb igyekezetünk ellenére sem 
nevezhető reprezentatívnak, mert a megszó-
lalók véletlenszerűen kerültek kiválasztásra.

A kérdőívet kitöltő vendégeink döntő több-
sége magyar volt (78,2), mindenképpen a 
belföldi turizmus előretörését tapasztalhat-
juk. Magyar vendégeink többnyire Nyugat-
Dunántúlról (37,3%) és Budapestről (25,5 %) 
érkeznek. Életkor szempontjából elmondhat-
juk, hogy főszezonban elsősorban a kisgyer-
mekes családok (31-45 közötti korosztály), 
továbbá fi atal párok, baráti társaságok (19-30 
év közötti korosztály) keresik fel térségünket 
szabadságuk eltöltése céljából. 

Információt elsősorban barátoktól, isme-
rősöktől szereznek (67,4%), amely azt tük-
rözi, hogy vendégeink pozitív élményekkel 
térnek haza településünkről, illetve növekvő 
jelentősége van az internetnek is. A belföldi 
és külföldi vendégeink elsősorban 4-7 napot 
(54,7%) töltenek többnyire magánszálláshe-
lyeken. 

Vendégeink 86,8%-a a balatoni fürdőzés 
miatt választ bennünket és a többség még 
mindig arányosnak véli termékeinkért/szol-
gáltatásainkért kért árakat. A rendelkezésre 
álló válaszok alapján a napi átlagos költés 
3000 és 6000Ft közé esett (33,3%). A korábbi 
évekhez képest a vendégek kevesebbet köl-
töttek. Örömre ad okot például, hogy a tavalyi 
évhez képest mintegy 15,7%-kal növekedett a 
szabadságukat először itt töltők aránya, hogy 
átlagosan 4,56-ra minősítették a települé-
sünkön a közbiztonságot, a rendet, az infor-
mációszolgáltatást 4,53-ra és az kirándulási 
lehetőségeket pedig 4,41-re.

A kérdőívet kitöltők 36%-a vette igénybe a 
kedvezménykártyát, melynek 84,6%-a elége-
dett volt a kapott kedvezményekkel. Az idei 
szezonban új animátor csapat várta a vendé-
geket, akiknek munkáját 1-5-ig terjedő skálán 
4-re minősítették a válaszadók. A vendégek 
72,5%-ának nagyon tetszett a Strandrádió 
munkája. A kérdőíves felmérésben vendége-
ink észrevételeiknek, fejlesztési javaslataik-
nak is hangot adtak.

Fontos, hogy vendégeinkre megfelelő 
módon odafi gyeljünk, panaszaikat, a megfo-
galmazott fejlesztési javaslataikat komolyan 
vegyük. Csak így van esélyünk a minőségi 
turizmus irányába való elmozdulásra.

További információ: Tourinform Gyenesdiás 
és Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

(Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.:83/511-790, 
gyenesdias@tourinform.hu)
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FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

2012. november 10-én (szombaton) kerül 
sor az évértékelő „Márton napi Zöld Esti” 
programokra, melyre szeretettel varunk min-
denkit. 

A részletes program: 
17.45. Vendégek fogadása
18.00. Gyerekek lampionos bevonulása 

(gyülekező a diási templomnál 17.30-kor)
18.15. Köszöntő, az ünnepi est megnyitása 
18.30. Márton Napi játék
18.45. Az újbor kóstolása, libasültek bemu-

tatása (Tombola)
A kötetlen beszélgetések és kóstolók után a 

Gyenes Néptánc együttes vezetésével Tánc-
ház zárja az estet. Közös éneklés is lesz a 
helyi kultúrcsoportok vezényletével.

Süteményt és italt a hagyományoknak meg-
felelően minden kedves resztvevőtől szívesen 
fogadunk. A libasültek elkészítéséhez vállal-
kozó kedvű hölgyeket és urakat, közösségeket 
és családokat várunk!

* * *
Az egyesületünk a Vidékfejlesztési Minisz-

térium által kiírt K-36-10-00041N – jelű, 
„Illegális hulladéklerakók és elhagyott hulla-
dék felszámolása a Keszthelyi-hegység védett 
területein” - című pályázat megvalósítása 
során Gyenesdiás – Vonyarcvashegy – Bala-
tongyörök – Vállus – Várvölgy – Rezi – Zala-
szántó és Keszthely határában többször került 
sor hulladékgyűjtési akciókra. A Balaton-
parti területek erdőszéli védett településrészei 
mentén már mintegy 70 köbméternyi hulladé-
kot sikerült összegyűjtenünk.

A cél: a Keszthelyi-hegység védett területe-
iről történő 130-150 tonna illegális hulladék 
összegyűjtése és elszállítása. A munkákat 
megelőzően, szakemberek bevonásával több 
iskolában előadások és fórumok is szerveződ-
tek. Ezek témái: a Keszthelyi-hegység védett 
természeti értékei és az ezeket veszélyeztető 
illegális hulladékok élővilágra, talajra és élet-
közösségekre kifejtett hatásai - voltak.

A civil kezdeményezés és megvalósítás 
mellett, bekapcsolódtak a munkálatokba a 
helyi önkormányzatok külsős dolgozói, az 
erdészet dolgozói és a nemzeti park szakem-
berei is. Nagyon hálásak vagyunk a partner 
civil szervezeteknek, pedagógusoknak és 
vállalkozásoknak a feladatok elvégzéséhez 
nyújtott segítségükért! A pályázati feladat 
végrehajtása előtt több hónapos bejárás és 
egyeztetés előzte meg a munkavégzést. Nagy 
öröm, hogy az idei ősz is az erdők rendbetéte-
lével teljesedhetett ki!

Köszönjük a Bakonyerdő Zrt Keszthelyi 
Igazgatójának, Szakács Istvánnak; a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park felügyelőjének, Sinka 
Gábornak és Horváth Tihamér vállalkozónak 
önzetlen hozzáállását a feladatainkhoz!

* * *

A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége 
alapító tagjaként egyesületünk által delegált 
tiszteletbeli elnökünk Gál Lajos 5 éves man-
dátuma lejárt. A szövetség tisztújítása Gye-
nesdiáson volt. Az új elnök Székely Erzsébet, 
NABE és Kötháló tag, aki a jelenlegi Tempus 
Közalapítvány által meghirdetett „Egész 
életen át tartó tanulás” programját viszi és 
nemzetközi konferenciákon képviseli a Bala-
tont. Előző elnökünk elnökségi tagként segíti 
a civil szövetség munkáját. Az elnökség sora-
iba került még Kőhalmi Balázs, a szövetség 
egykori titkára.

További jó munkát kívánunk mindkettőjük-
nek, hiszen a környezetvédelem ügye, a tiszta 
lakókörnyezet és a Balaton vízvédelme mind-
annyiunk közös érdeke!

* * *
Az előző évekhez hasonlóan a Forrásvíz 

Természetbarát Egyesület és az Önkormány-
zat Környezetvédelmi Bizottsága meghir-
deti az „Egy ház, egy szőlő” akciót október 
végétől. Minden gyenesdiási család 250 Ft-os 
egységáron rezisztens (ellenálló) szőlőfajtá-
hoz juthat, maximum 10 db-hoz, az egyesü-
let székhelyen (Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 
60.)

FTE Vezetősége

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

Babavarázs Használt baba- és
gyermekruha vásár

Október 28-án vasárnap 9.30-12.00 között 
őszi-téli vásárt tartunk a gyenesdiási Község-
háza nagytermében! Babakádak, babakocsik, 
bébiruhák, egyéb kiegészítők, játékok, gyer-
mekholmik cserélhetnek ismét gazdát!

A program ideje alatt ingyenes játszóház 
várja a gyerekeket (és az apukákat)!

Eladók jelentkezését október 20-ig fogad-
juk! Egy asztal ára 500 Ft, mellyel támogatják 
az egyesület ingyenes gyermekprogramjait!

Pályázatok
Egyesületünk sajnálatos módon idén nem 

részesült támogatásban a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap működési célú pályázatán. Terve-
inket, eszközparkunk bővítését, az egyesület 
fejlesztését nem tudjuk úgy véghezvinni, mint 
ahogyan ezt szeretnénk.  Bízunk benne, hogy 
szakmai pályázatunk elbírálása pozitív lesz, 
és a Családbarát Koncertsorozatot - mellyel 
egyesületünk 5 éves születésnapját ünnepel-
nénk - meg tudjuk valósítani.

Foglalkozások, szabadidős
programok

Minden szerdán 9.20-10.20 és 10.40-11.40 
között várom a kicsiket a Muzsikáló Varázs-
hangok foglalkozásokon. Nagyon örvendetes 
hír, hogy sok helyi kismama talált ide, és érté-
kes kapcsolatok vannak kialakulóban!

Szerdánként 15.00-16.30 között az iskolá-
ban van a TITITÁ ZENEKAR próbája, 
melyre folyamatosan lehet jelentkezni. Rit-
musjátékok, különleges hangszerek és még 
különlegesebb eszközök várják a gyerekeket 
(ovisokat, iskolásokat). Kukkants be hoz-
zánk, gyere a hang után…!

A szerda este pedig a felnőtt varázshan-
goké, 17.30-tól az egyesület székhelyén tart-
juk a Varázshangok Családi Kórus próbáit! 
Ide minden olyan daloskedvűt várok, akinek 
plusz elfoglaltság helyett plusz energiatöltés 
az éneklés! Kicsi babádat is hozhatod, ha nem 
tudod/akarod másra bízni!

Kreatív műhely rumlival és teával
Az első rumli október 15-én lesz 9.30-tól 

az egyesület székhelyén! Lakásdekorációk, 
hangszerek és játékok kerülhetnek ki a kezed 
alól, ha eljössz hozzánk gyermekeddel, 
alkotsz valami szépet és jót, és megiszunk 
közösen egy teát!

Baba-mama klub
Október 19-én pénteken ismét baba-mama 

klubbal, játszóházzal várunk benneteket 
Koronczné Cserép Ilona védőnővel közö-
sen a Községháza nagytermében 10.00-tól. 
Vendégünk Hetényi Orsi lesz, 4 gyermekes 
gyenesdiási anyuka, gyermekfogorvos. Fő 
témánk pedig gyermekeink fogápolása lesz!

Elérhetőségek: Kőhalmi Ági,
tel.: +3630/339-1959,

e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
www.varazshang.hu

SPORT

Zarnóczai Zalán Magyar Válogatott
Zarnóczai Zalán 

lett az év atlétikai fel-
fedezettje a 15 éves 
fi úk korosztályában, 
középtávfutásban. 

Amint már koráb-
ban beszámoltunk 
róla, Zalán jól kezdte 
a 2013. évi verseny-
évadot, a kismaratoni 
országos bajnoki 
cím, a mezei futó OB 

II. helye után betegsége akadályozta meg, 
hogy a pályaversenyek kezdetén az Országos 
Diákolimpián részt vehessen. 

Tagja volt viszont serdülő létére az orszá-
gos bajnokságot nyert KVDSE ijfúsági fi ú 
4x1500 m-es váltó csapatának.

Ezt követően – köszönhető a kemény nyári 
edzésmunkának – nagy fölénnyel és kitűnő 
időkkel nyerte korosztálya, a 15 éves fi úk 
Országos Bajnokságát 1500 és 3000 m-en; ez 
utóbbiban hosszú évek óta nem értek el ilyen 
jó eredményt (9:05,73), közel került korosztá-
lya országos csúcsához. 
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Eredményei alapján tagja lett a serdülő 
Magyar Válogatottnak,  részt vehetett az öt 
nemzet részvételével (cseh, horvát, szlovén, 
szlovák, magyar) a horvátországi Rijekában 
megrendezett válogatott viadalnak, ahol meg 
is nyerte a 3000 m-t, így jelentősen hozzájá-
rult a Magyar Válogatott győzelméhez. 

Eredményei a jövőre nézve bíztatóak, a 
gyenesdiási Általános Iskola befejezése után 
tanulmányait a keszthelyi Vajda János Gim-
náziumban folytatja, sportszakmai fejlődése 
a Keszthely Városi Diáksport Egyesületben 
nevelőedzője, dr. Kardos József irányításával 
a már eddig is jelentős szülői támogatással 
biztosítva van.

Reméljük, településünk a későbbiekben is 
büszke lehet rá, akár úgy is, mint különböző 
korosztályos világversenyek résztvevőjére.

Zsombor harmadik a magyar 
bajnokságban

Száz éves múltja 
ellenére úgy tűnik, 
nehezen talál 
magára a golf 
Magyarországon? 
Valójában sokan 
játszák és a legfi a-
talabbak körében is 
egyre népszerűbb.

Vaszkó Zsombor a 
gyenesdiási általá-
nos iskola tanulója 

a Magyar Golf Szövetség által kiírt országos 
Junior Touron harmadik helyet szerezte meg a 
tizenegy évesek korcsoportjában.

- Hogyan lesz valaki golfozó? – adódott az 
első kérdés a több sportágban is jól teljesítő 
ötödik osztályos fi úhoz.

- Két évvel ezelőtt kezdtem teniszezni, 
szerencsémre mini golf pályát is épített a 
tulajdonos, és ha korán érkeztem ütögettem 
néhányszor. Idővel már többet golfoztam a 
tenisz mellett. Szüleim észrevették és elvittek 
Balatongyörökre a Golf Club Imperialba, ahol 
megtanultam a játék alapjait, vizsgát tettem és 
először támogatott versenyeken vettem részt, 
majd a Balaton Touron indultam.

- Hogyan sikerült a Junior Tour?
- A bajnokságban kilencen versenyeztünk a 

korcsoportomban. A nyolc fordulóból hétszer 
lettem harmadik, egyszer második, összesí-
tésben a harmadik helyen végeztem. A tatai 
versenyen, a 11-es pályán 250 m-ről két ütés-
ből találtam be. Nagyon örültem és főleg a 
megtiszteltetésnek, hogy a nevemet felírták 
az ilyen ritka ütéseket megörökítő táblára.

- Jól bírtad a versenyt?
- A felnőttek pályáján ütöttünk mi is, gyor-

san elrepült a hat órás verseny. Indultam egy 
36 lyukas versenyen, ott a 12 óra kicsit már 
hosszúnak tűnt, de jó volt gyakorlásnak. 
Jövőre újra részt veszek a bajnokságon és 
kisebb versenyeken.

G.I.

Futócéllövő
Országos Bajnokság

A Magyar Sportlövők Szövetsége kérésének 
megfelelően a helyszín idén is a gyenesdiási 
lőtércentrumra esett. A lőtér „stílusos”, mert 
a mozgó pályák csodálatos erdei környezet-
ben üzemelnek, a résztvevők úgy érezhették 
magukat mintha egy igazi vadászaton venné-
nek részt.

Három napon át reggeltől estig a vaddisznó 
alakú céltáblák, a lövőktől 50 méter távol-
ságban oda-vissza szaladgáltak, lassú illetve 
gyors tempóban. A távcsöves golyóspuskák-
kal felszerelt lövők igyekeztek minél több jó 
lövést leadni a papírvaddisznó oldalára festett 
céltáblára, aminek kellős közepe a csupán 6 
cm-es tízes kör.  

Nagy meglepetést okozott, amikor a 40 
vegyes lövéses versenyszámban a még 15 
éves keszthelyi Major Veronika nagy fölény-
nyel megnyerte a versenyt a junior fi úk 
között!

A férfi ak mezőnyében a papírforma érvé-
nyesült, mindkét versenyszámot a nemrég 
Győri Lövészklubhoz igazolt Sike József 
nyerte meg, aki a legutóbb megrendezett 
világbajnokságot is megnyerte.

A legfi atalabb korcsoportban a keszthelyi 
Sándor István követte példaképének eredmé-
nyességét, mindkét versenyszámot hatalmas 
előnnyel nyerte meg. A lövészberkekben csak 
„Pistikének” becézett sportoló nagyon büsz-
kén fogadta a versenyt követő gratulációkat.

A csapatok versengésében a BEFAG Keszt-
helyi Erdész Lövészklub 5 bajnoki érmet 
szerzett, és ezzel a 2012. évben a legeredmé-
nyesebb egyesület címet is elnyerte.

A „profi ” sportolók mellet a vadászok külön 
kategóriát alkottak. Nekik 30 lassú futam-
ban kellet bizonyítaniuk felkészültségüket a 
vadászpuskáikkal. Kelemen Zsolt szentendrei 
vadász most sem talált legyőzőre. Szabó Ottó 
szigligeti és Szaday László budapesti lakosok 
állhattak még fel a dobogó második és har-
madik fokára. 

Szaday László mint elmondta: részére 
nagyon fontos a versenyzés, hiszen ez kiváló 
lehetőség a lőkészség megszerzésére, amit a 
téli szezonban a vaddisznó hajtásokon sze-
retne kamatoztatni.

Keczeli Zoltán

A Nyugat – balatoni
Röplabdaközpont hírei

Egyesületünkben a röplabdaképzés, ver-
senyzés szeptembertől ismét a teremben 
folytatódik. A 2011-12 versenyidőszak 
tapasztalatai alapján tovább bővítettük a 
versenyzési lehetőségeket. A múlt szezon-
ban a Dunántúli Regionális Bajnokságban 
bronzérmet szerző női ifjúsági csapatunk 
képessége lehetővé teszi, hogy egy fokkal 
feljebb, a felnőtt női bajnokságban szere-
peljen. A lányok edzője Vincze Tímea lett, 
akinek munkáját továbbra is segíti a kezde-
tektől, a gyenesdiási röplabdázást elindító, a 

nagyszerű eredményeket elérő Takács József 
testnevelő tanár, röplabda szakedző. A csa-
patkapitányi poszton is változás történt, az 
egyetemi tanulmányi miatt elköszönt Csehi 
Angéla helyett Tótok Barbarát választották 
meg a csapat tagjai csapatkapitánynak. 

A Dunántúli Terembajnokság (DAB), már 
a jövő héten (október 21 –én) megkezdődik. 
Csapatunk Zalaegerszegen vendégeskedik, 
ellenfelek a Zalaegerszeg és az Ikrény csapata 
lesz. A bajnokságban az említett két együtte-
sen kívül, olyan ellenfelek találhatók, mint 
Győr, a Szombathely, az Ajka, a Veszprém, 
vagy mint a bajnokságba benevezett szlovák 
Komárno röplabda egyesülete.

A korábban a mini csapatban szereplő 
lányok közül páran „kiöregedtek”, ezért őket 
a Veszprém megyei leány bajnokságba 
neveztük be. Nekik két hét múlva (október 
21-én) az első megméretésük a Veszprém 
Megyei Öskün lesz. Természetesen a mini 
csapat is versenyezni fog, ők is a Veszprém 
Megyei bajnokságban vesznek részt. A fi ata-
labb korosztályú lányok edzéseit továbbra is 
Juhász Mónika irányítja.

Szeptember 22 –én részt vettünk - egye-
dül képviselve Gyenesdiást - a keszthelyi Fő 
téren, nagyszámú érdeklődő előtt megtartott 
„Sportágválasztó bemutatón” (képünkön), 
ahol a röplabdaedzés és játék ismertetőn 
keresztül, információt kaptak az érdeklődök 
a településen elérhető egyik sportolási lehe-
tőségről is. Ez mellett nagy sikerrel röplabda 
bemutatót tartottunk a keszthelyi Csokonai 
ÁMK iskolában tanuló diákok számára is.

A Röplabdaközpont további hírei, eredmé-
nyei, fotók, egyéb információk megtalálhatók 
a folyamatosan frissített honlapunkon: www. 
gyenesroplabda.hu

Király András elnök

Remek bemutató versenyt rendezett a
környékbeli triál motorosokból

szerveződött  FSTT klub, a Faludi-síkon 
berendezett pályán, szeptember 30-án. 
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Programmangebot

Freitag 19. Oktober 2012 um 17 Uhr:
Im Andenken an den Aufstand und die 

Freiheitskämpfe von 1956 fi ndet eine 
Gedenkfeier in der Schul-Aula und im kleinen 
Gedenkpark des Kindergartens statt.

Freitag 26. Oktober 2012 um 17 Uhr:
Die Gyenesdiáser Gemeinde und die József 

Attila Klubbücherei laden alle Familien 
und Freunde zu einer Ausstellung von 
Volkshandwerk und traditioneller Kunst 
ein. Die meisterhaften Arbeiten von Webern 
und Korbfl echtern werden im großen Saal des 
Gemeindehauses gezeigt.

Die Ausstellung wird von unserem 
Bürgermeister Gál Lajos eröffnet und mit 
einem unterhaltsamen Rahmenprogramm von 
Bognár  Ystván, Gál Emese, Kenesei Aurélia 
und dem Gyeneser Quartett begleitet.

Danach können die Ausstellungsstücke 
bis 8. November 2012 jeweils werktags von 
14 bis 18 Uhr angeschaut werden. Weitere 
Informationen: Klubbücherei Gyenesdiás, 
Kossuth L. u. 97, Tel. 83/314-507

Samstag 10. November 2012 um 17:45 Uhr:
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! 

Der Quellwasserverein veranstaltet wieder 
den jährlichen Martinstag im Gemeindehaus 
Gyenesdias. Jeder ist herzlich willkommen! 
Eintritt frei.

17.45 - Empfang der Gäste
18.00 - Die Lampion-Kinder treffen am 

Gemeindehaus ein (Start des Laternenumzugs 
um 17.30 Uhr bei der Diáser Kirche).

18.15 – Begrüßung und Eröffnung des 
Festabends 

18.30 – Martinstag-Spiele
18.45 – Verkostung mit neuem Wein, 

köstlichem Gänsebraten und vielen 
Leckereien, anschließend Tombola.

Die Gyeneser Volkstanzgruppe beschließt 
den Abend.

Gebäck und Getränke bringt sich bitte jeder 
selbst mit. Möglichst auch Geschirr, Gläser 
und Besteck, um Plastikabfälle zu reduzieren.

Wenn Sie einen Gänsebraten zubereiten, 
bekommen Sie die Gans dafür. Oder möchten 
Sie sich mit anderen Leckereien für das 
Martinsessen beteiligen? Zum Beispiel 
Rotkohl, Kartoffeln, Risotto, gemischte 
Salate. Wenn Sie etwas zum festlichen, 
gemeinschaftlichen Abendessen beisteuern 
möchten, melden Sie sich bitte beim 
Quellwasserverein (Gyenesdiás, Gödörhházy 
A. u. 60)

Freitag 16. November 2012 um 15 Uhr:
Geplante Übergabe und Eröffnung des 

Darnay-Kellers in Gyenesdiás.
Das Kellergebäude wurde mit Unterstützung 

des Georgikon Majormuseums rekonstruiert. 

Es wird ein Weinmuseum entstehen, in 
dem alles „Rund um den Wein” gezeigt und 
ausgestellt werden soll: Geräte und Utensilien 
zur Weinernte und -herstellung, Weinpressen, 
alte Fässer, Werkzeuge, Bilder, alte Fotos, 
Weinfl aschen oder alte Etiketten. 

Haben Sie zufällig etwas, was Sie dem 
Museum zur Verfügung stellen können? 
Das Bürgermeisteramt wird sich über Ihre 
Meldung sehr freuen.

Samstag 17. November 2012 um 16 Uhr: 
Der Kunstmaler Balogh Árpád 

eröffnet eine Ausstellung seiner Werke im 
Gyenesdiáser Gemeindehaus.

* * *
Die Aktion „Ein Haus, ein Weinstock” 
fi ndet auch in diesem Jahr wieder statt. 

Jede Gyenesdiáser Familie kann ab Ende 
Oktober resistente Weinpfl anzen von 
robusten, widerstandsfähigen Sorten für nur 
je 250 Forint bekommen. Maximum 10 Stück. 
Quellwasserverein, Gyenesdiás, Gödörházy 
A. u. 60

 * * *
Großer Erfolg beim I. Gyenesdiáser 

Kartoffel-Tag 
Die Vorbereitungen haben sich gelohnt. 

Alles hat gut geklappt. Die Stimmung auf 
dem Fisch- und Kleinbauernmarkt war 
großartig. Mit Unterstützung der Keszthelyer 
Agraruniversität ist ein interessanter, 
gelungener Nachmittag zustande gekommen. 
Für mehrere Hundert Zuschauer gab 
es Kartoffelverkauf zum Vorzugspreis, 
Kostproben verschiedener Kartoffelgerichte, 
Kartoffel-Koch- und –Rezeptwettbewerb, zu 
dem sich 14 Mannschaften angemeldet hatten. 
Ein großer Dank an alle Helfer, die für diesen 
schönen Nachmittag ihre Zeit zur Verfügung 
gestellt haben und auch an die Spender 
der Geschenke für die Preisverleihung. 
Die fachmännische Jury bestand aus dem 
Meisterkoch Zámbó Tibor, dem Meisterkoch 
und Konditor Halász János, Herrn Iváncsics 
Elíz, Gutachter für Ernährung, Herrn Béla 
Laskai, Bürgermeister von Nagyrécse sowie 
Herrn Somogyi Zoltán. Sie probierten von 
allen Speisen und wählten danach die drei 
besten aus.

Kochwettbewerb:
Pannon Egyetem Burgonyakutató Intézet 1. 

sz. Csapat
Torony Csárda Gyenesdiás
Nagyrécse csapata
Rezeptwettbewerb:
Szabóné Koronc Andrea
Falley Margrit Gyenesdiás
   (siehe Bild: Seite 3)
Kovács Béláné Gizi néni Gyenesdiás

Aufgrund des großen Erfolges wird es 
nächstes Jahr sicher den II. Gyenesdiáser 
Kartoffel-Tag geben.

* * *
Die Dévaer Szent-Ferenc-Stiftung 

sammelt Becher, Tassen und Teller und 
bittet hierbei um Unterstützung. Wenn 
Sie gebrauchtes Geschirr erübrigen können, 
geben Sie es bitte im Bürgermeisteramt bei 
Király András ab. Die Stiftung setzt sich für 
Kinder in Déva (Siebenbürgen) ein.  

* * *
Baby- und Kinderkleidung Second-Hand
Am Sonntag 28. Oktober 2012 fi ndet 

zwischen 9.30 und 12 Uhr im großen Saal des 
Gyenesdiáser Gemeindehauses ein Herbst-
Winter-„Flohmarkt”  mit Kinderkleidung, 
Kinderwagen, Spielen, Babywannen und 
sonstiger Baby- und Kinder-Ausstattung statt. 
Tischreservierung für Anbieter bis zum 20. 
Oktober. Beitrag je Tisch = 500 Ft. 

* * *
Gesangverein „Musikalische 

Zauberklänge”
Der Familienchor trifft sich jeden Mittwoch 

ab 17.30 Uhr im Vereinshaus Madach utca 
zur Probe. Jeder ist willkommen, der gern 
mitsingen möchte.

* * *
Für Mutter und Kind:

Kreative Stunde mit Tee
Die erste kreative Stunde wird am 15. 

Oktober um 9.30 Uhr im Vereinshaus 
Madach utca sein. Wohnungsdekorationen, 
kleine Musikinstrumente und Spiele werden 
gebastelt. Also bringe Dein Kind mit, lasse 
uns etwas Schönes basteln und gemeinsam 
Tee trinken.
Kőhalmi Ági, Tel. mobil.: +36 30/339-1959, 

e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
Weitere Informationen auf der Internetseite: 

www.varazshang.hu

* * *
Grün- und Gartenabfälle

Am Montag 19. November 2012 werden 
kompostierbare Grün- und Gartenabfälle 
unentgeltlich abgeholt. Voraussetzung: 
Äste bis max. 1 m Länge müssen gebündelt 
sein. Blätter, Gras und kleine Zweige sollen 
in Säcken (max. 25 kg) verstaut sein. Wir 
bitten die Einwohner, ihre Grünabfälle 
bis zum 19. November morgens 7 Uhr 
vor ihrem Grundstück auszulegen. Nicht 
ordnungsgemäß ausgelegte Abfälle werden 
nicht mitgenommen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
Grünabfälle bei der Kompost-Sammelstelle in 
der Faludi utca abzugeben. DI, DO, FR 15-18 
Uhr, SA, SO 9-13 Uhr, MO, MI geschlossen.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete legutóbb 2012. 
szeptember 18-án tartotta soros ülését.    

 Az első napirend keretében a Hivatal beszá-
molt az Önkormányzat 2012. I. félévi gaz-
dálkodás tapasztalatairól, majd a 2012. évi 
költségvetésről szóló 5/2012. (II.29) számú 
rendelet került módosításra. A polgármes-
ter tájékoztatta a megjelenteket, hogy az 
adóbevételek teljesülése 50 % körül mozog. 
Sajnos ingatlaneladásból nem sikerült bevé-
telt teljesíteni, viszont befolytak azok a pályá-
zati pénzek, amelyek az elmúlt évi projektek 
végső elszámolása után voltak esedékesek.

Örvendetes, hogy a költségvetés bevételi 
főösszege növekedett; ez adott lehetőséget 
plusz feladatok megoldására. A jó időjárásnak 
köszönhetően pozitívan alakultak a strandbe-
vételek, ami szintén lehetőséget biztosított 
további feladatok elvégzésére. Javasolta az 
előterjesztés és rendelettervezet elfogadását.

  A második napirend keretében az Önkor-
mányzati Étkezde vezetője, Kovács 
Árpádné számolt be az Étkezde tevékeny-
ségéről. A beszámolóban jelezte az Étkezdé-
ben használt gépek közül néhány cserére, ill. 
felújításra szorul. Ezen kívül szükség lenne 
egy modern, a kor követelményeinek és elvá-
rásainak megfelelő számítógépes szoftverre, 
ami a mindennapi munkát jelentősen meg-
könnyítené. Jelenleg 1 fő hiánnyal dolgoznak, 
októbertől tud munkába állni az új dolgozó.

A polgármester a képviselő-testület nevében 
gratulált ahhoz a munkához, amelyet Kovács 
Árpádné vezetésével az Étkezde végez. A 
szűkös költségvetés ellenére sikerült ugyanis 
megoldani egy vízlágyító rendszer beépítését, 
valamint a gazdasági udvar aszfaltozását. Az 
Étkezde a települési rendezvényekbe is rend-
szeresen bekapcsolódik, amelyeken kiválóan 
helyt áll.

 A harmadik napirendi pontban a háziorvos, 

házi gyermekorvos, fogorvos tevékenységé-
ről szóló beszámolót tárgyalta a képviselő-
testület. Dr. Vajda Gábor háziorvos elmondta, 
hogy körzetében a beteglétszám folyama-
tosan nő. Évek óta kizárólag a gyenesdiási 
állandó lakosok bejelentkezését fogadja el, de 
még mindig sok a zámori, vonyarcvashegyi, 
balatongyöröki beteg, a beteglétszámot gya-
rapítják az EU-s egészségbiztosítási kártyával 
rendelkező betegek. A rendelőben a műszerek 
folyamatosan cserélődnek. A gyenesdiási fel-
nőtt háziorvosi rendelő felszereltsége orszá-
gosan a legjobbak között van. 

Dr. Takács Ágnes házi gyermekorvos tájé-
koztatta a testületet, hogy a jelenlegi beteg-
létszáma 662 fő, amely folyamatosan változik 
a ki- és beköltözésekkel. Örvendetesen, Gye-
nesdiáson az országos átlagnál magasabb a 
születések száma, és az utóbbi néhány évben 
megszaporodtak az ikerszülések. Az óvodai 
csoportszobákba csírátlanító Germicidlámpa 
beszerzését javasolta, amellyel a vírusok, 
baktériumok szaporodását lehetne csökken-
teni. 

Dr. Novák Zsuzsanna fogszakorvos beszá-
molóját a képviselő-testület alaposnak és 
tartalmasnak értékelte. Elhangzott, hogy az 
önkormányzat jó kapcsolatot ápol a doktornő-
vel, aki saját rendelőjében, magas színvonalon 
végzi a gyenesdiási állandó lakosok ellátását. 
A képviselő-testület mindhárom orvosnak 
megköszönte a beszámolót, a további sikeres 
együttműködésben bízva jó munkát kívánt. 

A továbbiakban a képviselő-testület meg-
tárgyalta:

- dr. Vartmann György gyenesdiási lakos 
telekhatár-rendezési kérelmét, 

- az Algyenesi csónakkikötő üzemeltetés 
engedélyezési ügyét, melyhez 876 eFt-ot 
biztosított a tartalékalap terhére, (a jövőben 
ehhez és a diási engedélyezés elindításához is 

közös teherviselésre lesz szükség).
- döntött a 728/64 hrsz-ú ingatlanból 150 m2 

értékesítéséről,
- a Memorix Kft. szabályozási terv módosí-

tásával kapcsolatos kérelméről,  
- Gelencsér László gyenesdiási lakos önkor-

mányzati ingatlan fásításával kapcsolatos 
kérelméről,

- az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 
Nevelési – Oktatási Intézmény működtetésé-
nek vállalására vonatkozó szándék kinyilvá-
nításával kapcsolatban úgy foglal állást, hogy 
az iskola működtetéséről az állami intéz-
ményfenntartó központ fenntartásába történő 
átadást követően is gondoskodik, működte-
tési kötelezettség mentesítési kérelmet nem 
nyújt be. 

A képviselő-testület tájékoztatást kapott 
az alábbi ügyekben:

 - a sportöltözővel kapcsolatos közbeszerzés 
elindításáról,

- a járások kialakításával kapcsolatos teen-
dőkről,

- az önkormányzati műhelycsarnokról tör-
tént tárgyalásokról, valamint 

- a jövőbeni sportcsarnok pályázati előkészí-
tését szolgáló tervpályázatok kiírásáról azzal, 
hogy a 2013. évi koncepció részét képezze 
ennek forrásbeni betervezése is.

 A képviselő-testület soron következő 
ülését 2012. október 16-án, 18 órai kezdettel 
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.) Beszá-
moló az idegenforgalmi idény tapasztalata-
iról, Turisztikai Egyesület beszámolója 2.)  
2013. évi belső ellenőrzési munkaterv 3.) 
Beszámoló az adóztatási gyakorlatról. 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS  NYILVÁNOSAK!

A POLGÁRMESTERI
HIVATAL KÖZLEMÉNYEI

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az elmúlt évekhez hason-
lóan 2013. évre is kiírja a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fi atalok számára meg-
hirdetett Bursa Ösztöndíjpályázatot. A pályá-
zat benyújtási határideje: 2012. november 15. 
A pályázati kiírásról, illetve a kötelezően 
benyújtandó mellékletekről bővebben a 
www.gyenesdias.hu honlap: Nyomtatványok/

Szociális menüpontban, illetve a 83/510-564-
es telefonszámon.

Zöldhulladék elszállítás
2012. november 19-én (hétfő) a hulladék-

szállító cég az 1 méternél nem hosszabb 
ág-   és fanyesedéket kötegelve, falevelet és a 
levágott füvet bármilyen zsákba rakva, maxi-
mum 25 kg súlyhatárig (25 kg/zsák) ingyene-
sen elszállítja.  

Kérjük a lakosságot, hogy  2012. november  
19. legkésőbb reggel 7.00 óráig helyezzék 
ki az ingatlan előtti területre az elszállítandó 
zöldhulladékot.

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy ömlesz-
tett, nem megfelelően kihelyezett ágnyesedék 
csak fi zetés ellenében kerül elszállításra.

Az előző évek tapasztalatai alapján kérjük 
hogy az ágakat erősen kössék össze, hogy a 
rakodás során ne essen szét.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett Édesanyánk (Lujzi néni) 
temetésén részt vettek, gyászunkban 
osztoztak.

Lakics család
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Iker Virág és Ajándék üzlet 
„minden ami virág”

Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

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 fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

• Foszlós kalács

  sonkához 0,5 kg-os, 

• Püspökkenyér

• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Szakboltunkban és partner
üzleteinkben termékeink kaphatók.
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT

PIACI ÜZLETÜNKET!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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

Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

RELAX & NAIL STUDIÓ
GYENESDIÁSON

- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás 

LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért

ZSELÉS LAKKOZÁS!
AJÁNDÉKUTALVÁNY

VÁSÁROLHATÓ
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818
Gyenesdiás, Kossuth L. u.

APRÓHIRDETÉS:
Kerékpárok szezonvégi kiárusítása! Férfi városi 

biciklik (Simano STX szereléssel), Mountainbike, ill. 
női, férfi olasz gravírozott (F. Moser), fékváltókaros 
versenykerékpárok szép állapotban eladók. 06/30-

469-4231

Eladó használt  KLU vegyestüzelésű lemezkazán 
(25.000 Ft), ÉTI gázkazán (20.000 Ft), mindkettő 

nagy (víz) golyóscsappal, saválló kétaknás 
mosogatótálca szekrényével (10.000 Ft), Karancs 4 
lángos, sütős földgáztűzhely (10.000 Ft), samottos 
négyszögletes zománcozott lemezkályha 8.000 

Ft), elektromos fűnyíró (8.000 Ft), 4 kW-os 3 fázisú 
villanymotor (15.000 Ft). Tel: 20/9769-225

Garázs vásár – november 17-én szombaton 
9 órától garázs vásárt tartunk Gyenesdiáson a 

Széchenyi u. 22. szám alatt. Rossz idő esetén is! 
Széles választék! Lorelei Panzió

Az Önkormányzat tervei szerint elkezdődött 
az Iskola utca folytatásának kiviteli munkái. 
Az utca járhatóságának biztosítása érdeké-
ben első lépésként az útburkolati alap kerül 
kialakításra. Az útépítési munka várhatólag 

ebben a hónapban elkészül.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára 
gyűjtést szervezünk. Kérjük azokat, akiknek 
otthon olyan bögrék, vagy tányérok vannak, 
amik még használhatók, fel tudja ajánlani az 
Alapítvány részére. Az adományokat kérjük a 
Polgármesteri Hivatalba eljutatni.

Király András

A Gyenesdiási Polgári Kör szeretettel 
várja minden tagját,  szimpatizánsait 2012. 
október 26-án, pénteken 19 órára a Klub-
könyvtárba.

Vendégünk Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke.

Gergye Miklós, a polgári kör vezetője
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KEDVES VÁSÁRLÓINK!
Megnyitottuk hús és hentes árú 

üzletünket Gyenesdiáson
(Diáson, Vonyarcvashegy határán)

a Kossuth u 7. sz alatt.
Kiváló minőségű sertés, marha, borjú, csirke, Kiváló minőségű sertés, marha, borjú, csirke, 
liba, kacsa, pulyka, és vadhúsok, valamint liba, kacsa, pulyka, és vadhúsok, valamint 

halak széles választékával várjuk vásárlóinkat.halak széles választékával várjuk vásárlóinkat.

Nyitva tartás: K-Cs: 07-17Nyitva tartás: K-Cs: 07-17
Szo.: 07-14 óráigSzo.: 07-14 óráig
Tel: 06 30 227-67-19Tel: 06 30 227-67-19
Lenke Farm Kft.Lenke Farm Kft.

Ilyen volt… ilyen lesz
Önkormányzati dolgozók munkájával megújul az orvosi rendelő homlokzata.

A közel 25 éves épület északi homlokzatára ráfér a szépítés.

Gaali túrázók
Az idei alkalommal már másodízben látogathattunk el az ausztriai partnertelepülésünkre 

Gaalba. Pék András és Julika vezetésével a megszokott módon igen tartalmas kirándulást 
tettünk, első nap az Alpin-parkban, majd másnap a gaali körtúra egy részletét járhattuk be. A 
kissé borongós idő ellenére nagyszerű volt a hangulat. Őszinte elismerés az október 6-7-i túra 
minden résztvevőjének, hiszen igazi csapatépítő tréning is egyben egy ilyen alpesi kirándulás. 

Ajánlom minden 
kedves gyenes-
diásinak ezt a túrát 
és élményt, annál 
is inkább, mivel 
2013-ban lesz 10 
éves a testvér-tele-
pülési kapcsolat, 
melyre nagyon 
készül a két önkor-
mányzat. Erről 
egyeztetett is a két 
polgármester a hét 
végén.
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Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

Komáromy Pékség Gyenesdiás
naponta háromszor friss,

kemencéből a polcra!!
Igazi hagyományos kovászolt, lassan
és sok munkával, szakértelemmel készülő
2 és 3 kg-os kenyerek hétfőn, szerdán,
pénteken és szombaton kaphatók.
Frissen fejt tehén tej magyar tarka fajtától  . 159 Ft/l.
Téli tárolásra bakonyi és somogyi burgonya

a napi legkedvezőbb áron
  kisalföldi zsákos káposzta  ........................89 Ft/kg
  10 kg-s hagyma  .......................................90 Ft/kg
Lecső paprika szabadföldi - az első fagyokig 169 Ft/kg

Szállítás szerdánként!
2012. október 11-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Nyitva: egész évben
naponta 11.30-22.00 óráig

Étterem

NAPI 3 FÉLE MENÜ:NAPI 3 FÉLE MENÜ:
I. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 750 FtI. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 750 Ft

Hétvégén (szombat-vasárnap)Hétvégén (szombat-vasárnap)
családi menü – 4 fô részére 5.000 Ftcsaládi menü – 4 fô részére 5.000 Ft

Tel.: 06 83 200 177Tel.: 06 83 200 177

Gyenesdiáson a Gyenesdiáson a 
Béke u. 2. alattBéke u. 2. alatt
(Kossuth L. u., Béke u. (Kossuth L. u., Béke u. 

sarka, volt Tüzes csárda) sarka, volt Tüzes csárda) 


