
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2007. november XVIII. évfolyam, 11. szám
Megjelenik: november 16-án

Info-Ecke: 
- Am 16. November 2007. um 18 Uhr Eröffnung der 

Fotoausstellung: "Gyenesdiás damals" im Gemeindehaus
- 7. Dezember um 18 Uhr Patch-Work Ausstellung 

Eröffnung im Gemeindehaus
- Ergebnisverkündung des Wettbewerbs von der 

Weihnachtsbaum-Beschmückung: am 19. Dezember 2007 
(Mittwoch) um 18 Uhr. Anmeldung: bis 10. Dezember im 
Klub Bibliothek.

- Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt alle 
Interessenten zum Kastanien Fest recht herzlich ein. Die 
Veranstaltung wird am 16. Dezember 2007 ab 14 Uhr 
beim Gemeindehaus veranstaltet.

Meghívó 

A fotót Sági János készítette 1906-ban (a Balatoni Múzeum gyűjteményéből)

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Klubkönyvtár szeretettel várja

2007. november 16-án, pénteken 18 órára 
a Gyenesdiási Községháza nagytermébe 

  GYENESDIÁS ANNO…
ÉS AZ ELMÚLT ÉVBEN

című fotókiállítás megnyitójára.
Köszöntőt mond: GÁL LAJOS POLGÁRMESTER

Megnyitja: HAVASI BÁLINT
A BALATONI MÚZEUM IGAZGATÓJA

Közreműködnek a KOVÁCS TESTVÉREK
A kiállításon bemutatkoznak munkáikkal

a gyenesdiási kosárfonók is. 

MEGHÍVÓ

A gyenesdiási József Attila Klub-
könyvtár szeretettel meghívja Önt,
családját, barátait 2007. november
19-én, hétfőn 18 órára a gyenesdiási 
Községháza nagytermébe. 

dr. Petánovics Katalin néprajzkutató
A RÓZSÁK SZENTJE című

előadására.
Idén ünnepeljük Árpád-házi Szent 

Erzsébet születése 800. évfordulóját és 
emlékezünk az egykori Falud település 
Szent Erzsébet templomára

Keresztállítás

Árpád-házi Szent Erzsébet születése 800. évfordu-
lóján Gyenesdiás Önkormányzata az egykori Falud 
település Szent Erzsébet temploma helyén (a Faludi 
utcai emlékoszlop mellett) Bujtor Bálint felajánlásá-
ból származó keresztet állít,

2007. november 18-án, vasárnap 15 órakor.
A keresztet megáldja Deák Ákos plébános.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
 

MEGHÍVÓ 
December 16-án, vasárnap 14 órától 

a Községháza előtti téren, ADVENTI 
GESZTENYESÜTÉSRE várja Önt és 
kedves családját a Gyenesdiási Turiszti-
kai Egyesület!
A programból:
14:00 órakor megnyitó, majd Karácsonyi dallamok 

Gyenesdiási Általános Iskola közreműködésével, 
gesztenyés sütemények versenyének eredményhirde-
tése, folklórműsor a Gyenes Néptánc Együttes bemu-
tatásában, Betlehemi játékok. 
A hidegre való tekintettel gondoskodunk "melegí-

tőről" is: a kicsiket teával, nagyokat forralt borral 
várjuk!
Sütemény versenyt hirdetünk meg, melyre várjuk a 

finomabbnál finomabb gesztenyés sütiket!
A süteményeket 15 óráig várjuk!!!
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Mikulás est

A gyenesdiási József Attila 
Klubkönyvtár 2007. december 
5-én, szerdán 17 órakor műso-
ros Mikulást-estet rendez a 
Községháza nagytermében.

Szeretettel várunk minden 
Kedves Gyermeket.

Kérjük a Kedves Szülőket, 
hogy előzetesen, december 3-
án, hétfőig  350 Ft-ot,  a csomag 
árát a Klubkönyvtárban befizetni 
szíveskedjenek.

Meghívó

A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár szeretettel
meghívja Önt, Családját, Barátait a 

Keszthelyi GKMK
FOLTON-FOLT SZAKKÖRÉNEK 

Karácsonyi kiállítására,
2007. december 7-én, pénteken 18 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe.

Megnyitja: Péczeli Margit képzőművész.
Közreműködik: Papp Máté klarinéton

Az idei foltos kiállításon tombolát szervezünk, kisebb 
tárgyak  neszeszerek, táskák - kerülnek kisorsolásra. Fődíj 
egy takaró. Sorsolás a megnyitón lesz. A nyeremények a 
kiállítás végén vihetők haza.

Tombolajegyeket előzetesen a Klubkönyvtárban (novem-
ber 26-ától), illetve a megnyitóünnepség előtt a kiállításon 
300 Ft-ért lehet vásárolni. A befolyt összeget a szakkör 
működéséhez használják fel.

A kiállítás december 21-ig tekinthető meg.

Karácsonyfa díszítő verseny
A két évvel ezelőttihez hasonlóan, meghirdetjük

a karácsonyfa díszítő versenyt,
melyre közösségek, családok, egyének jelentkezését 

várjuk.
A Klubkönyvtár biztosítja a fenyőfát, melyeket december 

18-án kedden 13 órakor sorsolunk ki, a községháza hátsó 
udvarában (Pásztorház előtt). A fákat ezt követően lehet 
feldíszíteni a Községháza előcsarnokában. A kész fákat a 
látogatók megtekinthetik. 

Zsűrizése szerdán (19-én) 16 órakor történik. 
A versenyzők fáikat pénteken hazavihetik. Aki saját 

fát akar díszíteni, megteheti. Karácsonyfatalpat aki tud, 
hozzon.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat december 10-ig
jelezni szíveskedjenek.

További információk: Klubkönyvtár Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507

Az 1956-os forradalomra 2007. október 20-án emlékez-
tünk az Általános és Művészeti iskola által bemutatott 
műsorral. A megemlékezésre a Községháza nagytermében 
került sor. Az eseményeket versekkel és dalokkal feleleve-
nítő műsorban a 8.a és a 8.b osztály tanulói vettek részt. 
(Név szerint: Bicsérdi Katalin, Tóth Anna, Göllei Dóra, 
Rohonczy Zsófia, Horváth Vivien, Kovács Vivien, Somogyi 
Kitty, Vértesaljai László, Csordás Anna, Csepeli Barbara, 
Széles Eszter, Tódor Bence, Stefanics Dániel, Horváth 
Gábor) A műsor szerkesztésében és rendezésében Egyedné 
Bakó Ildikó segítette  a tanulókat.

A kitűnően szerkesztett és előadott műsor után átvonul-
tunk az óvodakertbe és megkoszorúztuk a tavaly állított 
emlékművet.

Főzőklub
2007. november 23-án pénteken 18-órakor FŐZŐKLUB 

indul a klubkönyvtárban. 
Szeretettel várjuk mindazokat (korhatár nélkül) akik sze-

retnek főzni, akik nagyon tudnak főzni, azokat azért, akik 
most tanulnak főzni azokat pedig azért.

* * *
A Klubkönyvtár köszönetet mond  azoknak, akik az idei 

évben könyvadományaikkal támogatták a könyvtárat, 
olvasóinkat: Márkus Gyuláné, dr. Antal Attilláné, Molnár 
Csaba, Hegedűs Ferenc, Medvey Tibold. 

Kedves Olvasóink
Karácsonyi-szilveszteri számunkban a gyerekekhez 

karácsonyi kérdést szoktunk intézni.
Idén arra vagyunk kíváncsiak, hogy:

Mit szeretnél Karácsonyra?
Ezúttal nem csak gyerekek válaszára vagyunk kíváncsiak.
Kérem felnőtt olvasóinkat, hogy nemük, életkoruk. 

esetleg jelige megadásával két sorban írjanak választ és 
a postaládánkba, címünkre, e-mail címünkre juttassák el 
december 10-ig (cím az impresszumban).

Válaszaikból idézni fogunk.

Köszönettel: Hársfalvi György



Gyenesdiási Híradó 2007. november- 3 -

Óvodánk 7. alkalommal rendezi meg az
 András-napi bemutatót és vásárt

Meghívó

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
hagyományos

ANDRÁS-NAPI RENDEZVÉNYÜNKRE.
Helyszín: Napközi Otthonos Óvoda Gyenesdiás
Időpont: 2007. november 30. 1700 óra
Óvodánk csoportjai a következő műsorral szórakoztatják

a kedves vendégeket:
Napsugarak - Sváb táncok
Kerek Erdő - Dömötörözés

Hétszínvirágok - Béka ballada
Pillangók - Macska tánc

Szivárvány - Hópehely tánc
Zene-ovi - Bújj, bújj bokrosi… gyermekdalok citerával

Óvodánk kollektívájának bemutatásában
a Ravasz Jancsi c. népmesét láthatják.

A bemutató után vásárba hívjuk vendégeinket.
Az adventi nézelődés közben forralt bort, gyümölcsteát, és 

pogácsát vásárolhat csupán 1 fabatkáért.
A belépés díjtalan.

Műhelymunkák az óvodában
szakmai rendezvény.

 A Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete és a gye-
nesdiási központtal működő Zala Megyei Drámapedagógiai 
Munkaközösség 2007. november 9 -én egésznapos szakmai 
rendezvényt tartott.  A közel negyven résztvevő - óvónők és 
tanítók - elméleti és gyakorlati előadásokon és bemutatón 
vehetett részt.

A délelőtt folyamán: a "Játékok, gyakorlatok az iskola előké-
szítés folyamatában "címmel Kun Sándorné óvodapedagógus, 
drámapedagógus tartott elméleti összefoglalót és gyakorlati 
bemutatót (1. kép). Az aktív résztvevők a bemelegítő, lazító és 
az érzékszerv finomítását elősegítő gyakorlatokkal, valamint 
a csoportképzést, csoportépítést, nyelvi erősítést, kreativitást, 
fantáziát megmozgató gyakorlatokkal ismerkedhettek meg.

 A  "játékos iskola-előkészítés elméletébe "    Kapai Berna-
dett tanító, gyógypedagógus vezette be a résztvevőket. 

A délután folyamán "Gerinciskola" témában, Tóth Csabáné 
gyógytornász elméleti és gyakorlati előadását hallhatták a 
résztvevők. (2. kép)

A helyes ülés (3. kép), állás, kúszás, mászás játékos gyakor-
latait és a gyermekeknek összeállított mese aerobic érdekes 
gyakorlatait próbálhatták ki a résztvevők Siklósi Vilmosné női 
tornaedző, aerobic oktató tolmácsolásában.

A "Műhelymunkák az óvodában" című szakmai rendezvény 
létrejöttének támogatását köszönjük a Zala Megyei Pedagógiai 
Intézetnek, Sáringer-Kenyeres Tamásné  óvodai tanácsadónak,  
a színvonalas tartalmat, pedig az előadóknak.   

Skublics Sándorné Intézményvezető

Köszönet a támogatóknak!

Az óvodánknak felajánlott kerámia virágtartókat, és a sok-
szori támogatást köszönjük a gyenesdiási TÁLOS KERÁMI-
ÁNAK.

Köszönjük a KÖKÉNY CENTRUM  támogatását a kerti kis-
háló beszerzéséért. 

Köszönjük KAPOSI ZSOLT szülőnek az óvodánknak aján-
dékozott játékokat , PETE ZSOLT szülőnek a ruhaanyagokat 
és BÁLINT FERENC és LENGYEL TAMÁS szülőknek  a 
Napsugár csoportnak adományozott játékokat.

Az Intézmény Közössége

ÓVODAI HÍREK
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I. Diós Fesztivál - 2007. október 21.
Egyesületünk, más szervezetek, illetve az Önkormányzat 

közreműködésével "Diós települések fesztiválja" rendez-
vényt szervezett 2007. október 21-én, vasárnap.

Gyenesdiásiakon kívül 5 diós település - Diósviszló, Diós-
jenő, Diósgyőr, Dióskál és Diósd - küldöttsége, mintegy 
150 fővel, helyiek és érdeklődők vettek részt rendezvé-
nyünkön.

A program a gyenesdiási Községházán kezdődött 10 
órakor, a "Dió a művészetekben" c. kiállítás megnyitá-
sával, ahol megtekinthették  Bereczky Csaba, Bujtor Tibor, 
Szabó Elemér, Szalóky István, Amrein Irén diófából készült 
munkáit, faragásokat, bútorokat, szobrot, íjat,  Zalavetzky 
Zita és Cserép Gabriella diópác festményeit,  Szakály 
Rudolfné diótorta-szobrát, a Kovács család dió tájképét, 
helyi óvodások és általános iskolások alkotásait.

A részt vevő települések rövid ismertetővel, kulturális 
műsorral mutatkoztak be.

A délelőtti program zárásaként a szervezők kihirdették, 
hogy a vándorfesztivál jövő évi helyszíne Diósd lesz.

Az erre az alkalomra készített "vándordió", a települések 
képviselőivel

Délután a Gyenesdiási Yacht Egylet vitorláskikötőjében 
felállított sátornál folytatódott a bemutatkozás bajvívással, 
középkori harci bemutatóval, majd az igen nagy választék-
ban bemutatott különböző diós sütemények zsűrizésével, 
dr. Szabó István botanikus rövid ismertetőjével, hangulatos 
citera- és dalárdaműsorral. 

A szépszámú közönség aztán kötetlenül elfogyasztotta a 
süteményeket, forralt bort, a gulyáságyúban főtt gulyást, 
táncolhatott az élőzenére, amíg a kedve tartott.

Köszönjük az emlékfának elültetett dió csemetét a Simon 
Díszfaiskolának, a gulyáságyúban főtt gulyást a Keresztes 
házaspárnak és a Gyenesdiás Közösségi Életéért egyesületnek, 
a sok diós süteményt az azoknak felajánlóknak, a résztvevő 
kulturális csoportoknak és mindenkinek, hogy emlékezetessé 
tették a napot.

FTE

Márton Nap - 2007.

2007. november 10-én este fél hatkor -sajnos csöpör-
gős időben, de tántoríthatatlanul- gyülekeztek a hittanos 
csoportok a lampionos felvonulásra. A gyerekek maguk 
által készített fényforrásaikkal mutatták nekünk a fényt és 
hozták el hozzánk a világosságot a Községházára. Ide sorra 
érkeztek a finomabbnál finomabb libapecsenyék, sültek, 
hozzá illő köretek, édességek és a régi-, új borok. 

Az idei évben a 
most már minden-
képp hagyomá-
nyosnak mondható 
rendezvényre min-
denki, (a fellépő-
kig, a közönségig) 
nagyon lelkesen 
készült. 

Az est a gyere-
kek bevonulásával 
kezdődött (jobb 
oldali kép), majd 
Folly Eszter hitta-
nár idézte fel Szent 
Márton püspök 
alakját.

Egyesületünk meg-
hívta a térségben 
velünk partnerként is együtt dolgozó civil szervezetek kép-
viselőit, így került sor a fiatal (2006. decemberében alakult) 
Vállus és Vidékéért Egyesület Szalai László, elnök általi 
bemutatkozására.

Gálné Németh Ildikó az egyesület elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket és felvázolta a jelenleg és jövőben folyó mun-
kákat, programokat. 

Az est kulturális részében a Balatoni Borbarát Hölgyek 
Egyesületének és a Da Bibere Borlovagrend kancellárja, 
Páli Lajos méltatta a borokat, majd a Gyenesdiási Dalárda 
vidám nótái következtek az ifjú citerások kíséretével.

A FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT 
EGYESÜLET  HÍREI

Akik a libát sütötték
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Köszönjük a Gyenes Néptánc Együttes vezetőinek, 
Fodor Ivánnak és feleségének, valamint tagjainak a 
táncháznál nyújtott segítségüket. 
Köszönjük a segítségüket azoknak a családoknak, 

közösségeknek, akik elkészítették számunkra a fino-
mabbnál finomabb sülteket: Pék család, Balogh család, 
Horváth Sebestyénné, Nőklub: Tánczosné Lászlóné, 
Hóbár Jánosné, Kovács Béláné, Suba család, Torony 

Csárda, Kőhalmi család, Herczeg Erzsébet, Kalló 
család, Páli család.
Külön köszönet azoknak is, akik süteménnyel, salátá-

val, itallal támogatták a rendezvényt.
Ajándéktárgyakat és egyéb felajánlásokat (kerámia 

tárgyak, strandfelszerelések, torta, Balaton Nyelvstú-
dió nyelvtanulási lehetőség) tombolán sorsoltuk ki. 
Jövőre ismét találkozzunk Márton Napon hiszen: Aki 

Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik!

Mandulafa ültetés
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület elkezdi a 

mandulafák pótlását a Rügyfakadás-Tavaszünnep 
rendezvény felvállalásának megfelelően. Akik szeret-
nének rész venni az akcióban csatlakozzanak hozzánk, 
találkozó:  2007. november 17-én (szombaton) 14.00 
órakor A gyenesdiási Községháza parkolójában. 

"Egy ház, egy szőlő" akció
Az előző évekhez hasonlóan egyesületünk és az 

Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága meg-
hirdeti az 

"Egy ház, egy szőlő" akciót.
Minden gyenesdiási család 200 Ft-os egységáron 

rezisztens (ellenálló) szőlőfajtához juthat, maximun 10 
db-hoz, az egyesület székhelyén (Gödörházy u. 60.)

Folytatódik a Madárkarácsony
A havas idő beállta után gyenesdiási lakosok

alkalmanként egy zacskó (1,5 kg) napraforgómagot 
kaphatnak a Polgármesteri Hivatalban, vagy az egye-
sület székhelyén (Gödörházy u. 60.)

Parlagfű mentes ház
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Környe-

zetvédelmi Bizottságának felhívására beérkezett 
pályázaton - a "Parlagfű mentes ház" cím - nyertese 
dr.Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna, Hámán Kató utcai 
lakos. Jutalma 10.000 Ft-os növényvásárlási utalvány.
Gratulálunk!

FTE vezetősége

Polgári őrség
2007 október 19-én Gyenesdiáson megalakítottuk a 

polgárőrséget.
Az alakuló ülésen 29 fő alapító tag az alábbi vezetőséget 

választotta:
Szabó Sándor elnök, Bozsóky Ferenc, Horváth Kornél, 

Galgóczi Katalin, Nánássy Árpád vezetőségi tagok.  A 
tagság Pénzügyi ellenőrzési bizottságot és Etikai és 
jószolgálati bizottságot is választott.
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület  2007 november 12-én

megtartotta második közgyűlését a Községháza 
nagytermében.
Megtárgyaltuk az alapszabály módosítását  - melyre a

megyei bíróság hiánypótlás során hívott fel bennünket - 
majd a vegyes ügyeket, melyek a szolgálat ellátásával és 
a tagdíjakkal voltak kapcsolatban.
Körvonalaztuk a decembertől induló szolgálattal 

kapcsolatos teendőket is.
A két közgyűlés között eltelt időszakban 9 fő csatlakozott 

hozzánk, a második  taggyűlésen pedig újabb 7 fő, így  
jelenlegi létszámunk 45 fő.
Ha ez így folytatódik remélhetőleg az év végére elérjük 

a 60 fős létszámot, mely már minden napra két fővel 
tudja a szolgálatot ellátni.
Várjuk még a további önként jelentkezőket községünk 

közbiztonságának szilárdítása érdekében.
 

Szabó Sándor GyPE elnök
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Családi életre nevelés az iskolánkban

Mi, gyenesdiási szülők, büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy 
az általános iskolánk  sohasem elégedett meg a gyerekeink 
részére előírt kötelező oktatási-nevelési feladatokkal, hanem 
mindig kereste és meg is találta, hogy hogyan tud eleget tenni 
a kor kihívásainak, a szülők és a gyerekek igényeinek. 

Az iskola vezetése és kreatív pedagógusai a térségünkben 
elsők között vezették be számítógépes ismeretek oktatását, 
a több idegen nyelv tanítását, a tudatos környezet-természet 
tiszteletre nevelést. A művészeti iskola megalakulásával a 
dráma, a néptánc, az ének-zene, a képző és iparművészeti 
tárgyakkal pedig a gyerekek tehetségének kibontását célozták 
meg. Igazi értékek felmutatását valósítják meg országosan 
is elismert szinten. Persze ez egy irányba való gondolkodást 
és cselekvést jelent az Önkormányzat, a nevelőtestület és a 
szülők és gyerekek között.

Külön öröm, hogy a mai szűkre szabott keretek és lehetőségek 
között, mi szülők jól tudjuk, nem kis áldozattal, a programok 
tovább futnak. Amikor a környező iskolák a túlélésre 
rendezkednek be, akkor a mi iskolánk képes valami újat 
elindítani, valami olyant, ami gyerekeink számára alapvetően 
és elsőrendűen fontos.

És ez a családi életre nevelés iskolai programba vétele. A 
4.-től 8. osztályokban, ebben az első tanítási évben 5 hetente, 
az osztályfőnöki órán tart 2 erre felkészített pedagógus un. 
családórát. Az osztályfőnökök jelenlétében a két tanár közösen 
vezetik a foglalkozásokat. 

Ezeken a foglalkozásokon bevezetést kapnak az önismeret, 
a jellemnevelés, a nemiség, a párválasztás, a házasságra 
felkészülés, a házasélet, a családtervezés, a gyereknevelés 
kérdéseibe, életkori sajátosságaiknak megfelelő módon. 
Hosszabb távon a célkitűzés az, hogy gyerekeink érettebb 
személyiséggé, szabadabb, felelős életvezetést megvalósítóvá 
válhassanak. Nagyobb esélyük legyen, arra, hogy sikeres, 
teherbíró emberi kapcsolatokat létesítsenek, olyan családot 
tudjanak alapítani, amiben egymást és gyerekeiket boldoggá 
tudják tenni.

Mi szülők, ma különösen nagy szükségét érezzük a családi 
életre való tudatos felkészítésnek. Természetesen tudjuk, 
hogy első számú feladata minden családnak a saját gyerekei 
felkészítése, de azt is tudjuk, hogy mennyi kudarc van ezen a 
területen, és micsoda hallatlan jelentőségű az, ha gyerekeinket, 
olyanná neveljük, hogy képesek legyenek jó családot építeni. 
A német az angol és a matematika is fontos, de ennél fontosabb 
nincs.  

Köszönet mindenkinek, akik az iskolába ezért fáradoznak!

Szentírás és kürtöskalács
Felsős hittanosok október 19-én a plébánián a vámos és a 

farizeusról szóló részt dolgozták fel. Az őszinte, képmutatás 
nélküli viszonyulás az élethez, az Istenhez, az emberekhez 
vezet a "megigazuláshoz", helyes önismerethez, és fejlődéshez 
(vámos). A dölyfös, másokat lenéző- lekezelő magatartás 
elbizakodottá, felfuvalkodottá, bezárttá, fejlődésképtelenné 

tesz (farizeus).  A szentírás magunkra alkalmazása után 
kürtöskalács és foci tette teljessé a napot.

Bérmálási felkészítés
Október 26-án a bérmálkozók felkészítése volt a plébánián. A 

nagykorúság szentsége, az önmagáért és másokért felelősséget 
vállaló keresztény szentsége. Nem is olyan könnyű ez! 

Családmise esőben
Szakadó, egész napos eső ellenére október 28-án kis és 

nagy gyerekes családok a plébánia nagytermében több mint 
50-en gyűltek össze szentmisét ünnepelni. Komolyan voltak 
vidámak és vidáman komolyak, ahogy egy meleg, családos 
misén lenni kell. 

Szent Márton és a fények
400 körül élt fiatal római katona volt. Márton a Krisztus 

követője lett. Egyszer egy mezítelen koldussal találkozott. 
Félbehasította köpenyét és felét a szegénynek ajándékozta. 
Ezért sokan kinevették. A rákövetkező éjszakán megjelent 
neki Krisztus a köpeny felével az angyalok társaságában és azt 
mondta: E ruhadarabot Mártontól kaptam ajándékba. "Amit 
egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem tettétek." Önzetlen 
egymáshoz fordulást, áldozatos szeretetet tanulhattuk meg a 
később püspökké lett Szent Mártontól.

November 9-én a plébánián a gyerekek és szüleik üvegből 
díszes lampionokat készítettek, amit másnap 10-én  a 
Forrásvíz Egyesület rendezvényére, a vidám felvonulásra 
magukkal vittek.

Családcsoport
November 14-én este 8-10 gyenesi házaspár jön össze 

a plébánián, hogy a saját házasságát megerősítse, 
tapasztalatokkal, örömökkel, nehézségekkel egymást 
segítsék.

Közösségépítő foglalkozás a felsősöknek
November 16-án délután 5-kor tartjuk a foglalkozást a felsős 

hittanosoknak a plébánián.
November 23-án délután 5-kor bérmálási előkészítő, szentírás 

és a mai ember, előkészület a családmisére.

Családmise
November 25-én, vasárnap délután 5-kor várjuk elsősorban 

kisgyerekes családokat a plébániára szentmisére, ahol 
megéljük az igazi keresztény szabadságot: szabad egy 
gyereknek hangosan sírni vagy rikkantani, és szabad a 
felnőtteknek  szeretettel elviselni őket és nem nézzük ki őket a 
miséről. "Viseljétek el egymást szeretettel." 

Adventi gyertyagyújtás
December 1-én 18 órakor a községi könyvtár előtt 

ünnepi adventi gyertyagyújtásra hívunk mindenkit. Rövid 
énekkel, pár ünnepi gondolattal és életünk éjszakáját 
bevilágító gyertyafénnyel készülünk a világ Világosságának 
megszületésére. Tervezzük, hogy december 8-án, 15-én és 
22-én az adventi koszorú mind a 4 gyertyáját meggyújtjuk este 
6-kor kezdődő rövid ünnepségen.

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
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Ezúton tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat és az Olvasókat, 
hogy elkészült az egyesület turisztikai kiadványa. A három-
nyelvű katalógus az elmúlt évhez hasonlóan 12.000 példány-
ban készült, melyet elsősorban belföldi vásárokon, Tourinform 
hálózatban terjesztünk. A kiadvány beszerezhető a Tourinform 
Irodában. 

* * *

Nagy örömünkre szolgál tájékoztatni a kedves Olvasóinkat, 
hogy egyesületünk 700 000 Ft-ot nyert az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton animáto-
rok foglalkoztatására. 

* * *

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület június hónapban "Gye-
nesdiás lencsevégről" címmel fotópályázatot hirdetett. 
Bárki nevezhetett bármilyen témában, a lényeg az volt, hogy a 
fotó Gyenesdiáson készüljön, a település szépségeit, életét, itt 
szerzett élményt jelenítsen meg (kis izelítő szemben).

A pályázat végeredménye: 1. Kovács Pál, 2. Balog Violetta, 
3. Kapitány Éva.

A díjazottaknak, akik Photo Hall vásárlási utalványt nyertek, 
ezúton is gratulálunk!

Sítúra 2008.

Pék András és Pékné Orbán Julianna sítúravezetők a 100 km 
sípályával rendelkező olasz Tre Valliba ("Három Völgy") 
sítúrát szerveznek, melynek  időpontja  2008. 03. 15 (szo) - 
21 (p) 7 nap. Részvételi díjak szállással, félpanzióval,  egyéni 
utazással diákoknak  67.400 Ft,   felnőtteknek 81.000 Ft. Előleg 
befizetése ill jelentkezés 2007. december 2-ig lehetséges.

További információk: 
Pék András és Julika, tel.: 83-316-504, 70-252-06-83,

70-208-13-25, jesapek@ppcomp.hu
Az előző hasonló - igaz csak egy hétvégéig tartó - kirándulást 

október 6-7-én Gaalban tartottuk, ahol a kötetlenebb szom-
bati napon  főzés, sziklamászás, beszélgetés, éneklés és a VW 
múzeum megtekintése volt a program, vasárnap pedig  az igazi 
erőpróba várt a  résztvevőkre, egy 2200m magas hegycsúcs 
meghódítása. Kb. öt órás kapaszkodás után értük el e tetőt, 
amely gyönyörű kilátással és nyugodt időjárással jutalmazott 
meg minket. Néhány órás ereszkedés után elértük a kiindulási 
pontot. A túra külön érdekessége, hogy a legfiatalabb (Gál 
Marcell) és a legidősebb (Felix) spottársunk között kerek 80 
év volt a korkülönbség. A 2234m magas csúcsot pedig Gál 
Emese és Flóra érte el először. 

 A következő gaali túra várható időpontja: 2008. június 
első hétvégéje.

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Pék András
túravezető

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

Kis izelítő
e két kép

az egyesület
által hirdetett 
fotópályázat 
anyagából.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
2008. évi hulladékszállítás
igénybevételére jogosító

"Zöldfok" feliratú matricák
2007. december 10-én és 11-én 8-16 óráig

átvehetők a gyenesdiási
Polgármesteri Hivatalban. 

Gyenesdiáson 2007. január 1-jétől működik jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás, az ellátást a Keszthely-
Hévíz Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 
Központja nyújtja.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lényege, hogy az 

igénybevevőnél egy segélyhívó készüléket helyeznek el, 
amely veszélyhelyzet esetén (otthoni baleset, rosszullét) 
azonnal riasztja a diszpécser-szolgálatot, az ügyeletes 
gondozó így haladéktalanul az ellátott segítségére siet.
Jelenleg településünkön 4 személynél helyeztek el 

segélyhívó készüléket, de a közeljövőben újabb készülé-
kek kihelyezésére is sor kerülhet, ezért várjuk azoknak a 
személyeknek a jelentkezését (időskorú, fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg), akik igénybe vennék ezt a szolgálta-
tást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjmentes.

Érdeklődni:
Szociális Szolgálató Központ (Jakus Erika)

30/821-4050
         Polgármesteri Hivatal (Czibor Zoltánné)

83/510-564

A Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület veze-
tősége köszönetet mond Csanaki Csabának, az alsó-
gyenesi tanyaépületnél ingyen végzett hidegburkolási 
munkáért.
A Klubkönyvtár köszönetet mond a Balaton mosodának,

hogy a szüreti lovas jelmezeket ingyen mosásták ki.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Influenza elleni védőoltás 

Tájékoztatom betegeimet, hogy  az évenkénti influenza 
elleni védőoltás beadását a rendelőben megkezdtük. Az 
oltás 60 év feletti és krónikus megbetegedésben szen-
vedő, valamint veszélyeztetett (pl. egészségügyi, vagy 
szociális dolgozó) egyének számára ingyenes.
Amennyiben kizárólag influenza elleni oltás beadását 

kéri a beteg, az a rendelési időben soron kívül történik, 
vizitdíjat nem kell fizetni.
Ai idős, fekvő-, vagy mozgáskorlátozott betegeknek a 

vakcinát előzetes telefonegyeztetés után, kérésre otthon 
is kézséggel beadjuk.

Dr Vajda Gábor háziorvos

A 71-es főút 
mentén fekvő 500-as 
ívóvíz nyomócső egy 
kb 100 m-es sza-
kaszát cserélik ki a 
DRV szakemberei, 
a Kinizsi és a Dobó 
utcák között.

HITELEK MEGBÍZHATÓ
BANKI FORRÁSBÓL

Jelzáloghitelek
- Lakás és ingatlancélú
- Szabadfelhasználású
- Szocpol, félszocpol

- passzív BAR nem akadály
KAMATKEDVEZMÉNYEKKEL

ÉRTÉKBECSLÉSI ÉS
KÖZJEGYZŐI DÍJ AKCIÓVAL!!
06-20/332-3834, e-mail: hitelek1@freemail.hu

APRÓHIRDETÉS
Diási kikötőben csó-
nakhely és műanyag 
csónak eladó.
Érd. a Klubkönyvtár-
ban (83/314-507)

Naponta friss tehén-
tej, túró, valamint 
rántani való csirkék 
eladók Gyenesdiáson. 
Érd: Pappné, 30/217-
37-51
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A képviselő-testület 2007. október 
8-án rendkívüli ülést tartott, melyen 
a Leader  akciócsoporthoz történő 
csatlakozásról döntött. A Leader az 
Európai Unió egyik vidékfejlesztési 
programja, pályázata. Önkormányzatok, 
a civil szféra és vállalkozó összefogásával 
olyan vidékfejlesztési elképzelések 
kerülnek megvalósításra, amelyekhez 
közös összefogás szükséges. Többcélú 
kistérségi szervezetek pályázhatnak; 
minél nagyobb az összefogás, annál 
életképesebb a pályázat.

A Leader+ 2007-ben úgy került kiírásra, 
hogy nagyobb forráskeretet különítettek 
el azon kistérségek számára, amelyek 
nem voltak sikeresek az első körben. A 
keszthelyi kistérség a tapolcai kistérséggel 
együtt hívott létre Leader csoportot. 

Október 16-án tartotta soros ülését a 
képviselő-testület. Az első napirendi pont 
az idegenforgalmi idény tapasztalatairól 
szóló beszámoló volt. Az idegenforgalmi 
és üdülőhelyi bizottság a testületi ülést 
megelőzően helyszíni bejárást végzett 
a településen. Megtekintette a település 
frekventáltabb területeit, a község útjait, 
strandokat. 

A beszámoló első része a 
településgazdálkodási feladatokkal 
foglalkozik. 2007. évben Közmunka 
Program keretében április hónaptól csupán 
5 fő munkanélküli tudott önkormányzatunk 
alkalmazni, a tavalyi 25 fővel szemben. 
Március közepétől több gyenesdiási 
munkanélküli került alkalmazásra 
parkosítási feladatokra, valamint az 
iskolánál felújítási munkálatokra. 

A közterületek gondozása az idén 
nagyobb szervezést igényelt. Az 
önkormányzati terültek karbantartását 
nagyrészt az önkormányzat végezte, 
közmunkások bevonásával, vállalkozóval 
csak néhány helyen végeztetett fűnyírást. 
A Közmunka Program keretében került 
sorra a vasútvonal mentén bozótirtás, 
kerékpárút rendszeres karbantartása, 71-
es út melleti árok és padka fűnyírása, 
virágágyak, óvodakert karbantartása, 
valamint rendezvények lebonyolításánál 
is segítségek nyújtottak.

A közterületek virágosítása május 
hónapban kezdődött meg, 18 ezer db 
növény került kiültetésre. 

A Nagymezőn 2007 tavaszán elkészült az 
új vizesblokk épülete, illetőleg a Festetics 
kilátó átfestése, faszerkezetének javítása 
történt meg, az Erdészet beruházásából. 

A kisgyermekes családok igényeinek 
megfelelően ugyancsak tavasztól új 
játszótéri eszközök kerültek kihelyezésre 

a Faludi utcában, Vörösmarty-Széchenyi 
utcák kereszteződésénél, a diási szabadidő 
parknál, diási strandon, Nagymezőn, 
plébánia udvarán és az algyenesi kis 
strandnál. 

Az utak állapotfelmérése az I. 
negyedévben volt, a hibák kijavítása, 
padkázás, kátyúzás a kritikus helyeken 
megtörtént. További helyeken is szükséges 
a burkolat javítása.

Szükségessé vált az utcanév táblák 
cseréje, illetőleg információs és tájékoztató 
táblák kerültek kihelyezésre. 

A közeljövőben tervezi az Önkormányzat 
Keszthely városával közösen a Gyenesdiást 
Keszthellyel összekötő északi kerékpárút 
megvalósítását. 

A település több járdaszakasza 
megrongálódott, néhol balesetveszélyessé 
vált. Az iskola mögött vállalkozói 
felajánlással megépült az új járda, az 
intézmény előtt pedig a zárt rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés került kialakításra.

Önkormányzati beruházásban 
készült el az Iparosok útjának ivóvíz-
ellátása és szennyvíz-csatornázása. A 
szennyvízcsatorna-hálózatra történő 
lakossági házi bekötések megtörténtét a 
hivatal folyamatosan ellenőrzi. 

A komplex csapadékvíz-elvezetés 
megvalósításának engedélyezési terve 
elkészült; több helyről is jelezték, hogy 
problémát okozott a nagy mennyiségű 
lefolyástalan csapadék. 

Közvilágítás: a két strand, valamint az 
azt összekötő kerékpárút karbantartására, 
valamint a rongálások kijavítására több 
százezer forintot költött az önkormányzat 
az idén is. 

A strandok felkészítését az üzemeltetésre 
közmunkásokkal oldotta meg a hivatal. 
Az ÁNTSZ által végzett ellenőrzés 
megállapítása volt, hogy a működtetés 
jó színvonalú, a víz minősége jó ill. 
kiváló volt. A strandbevétel meghaladta 
a tervezettet, így a plusz bevételre lehet 
tervezni a strandfejlesztési munkálatokat. 

A képviselő-testület meghatározta a 
2008. évi feladatokat, és utasította a 
Hivatalt azok végrehajtására.

Második napirendi pont a Turisztikai 
Egyesület beszámolója volt. Az egyesület 
elnöke elmondta, a Turisztikai Egyesület 
megalakulásakor a települési turizmus 
más irányba történő elmozdítását határozta 
el. Gyenesdiáson fizetővendéglátó 
engedéllyel rendelkezőknek 10-20 %-át 
teszik ki az egyesületi tagok, azonban 
az önkormányzati kurtaxa bevétel 50 %-
át fizetik meg. A gyenesdiási egyesület 
országos szintű, elismert egyesületté 

nőtte ki magát. A települést egyre több 
helyen bemutatják, azonban a piac 
folyamatosan változik és mást kíván. 
A továbbiakhoz az eddigi tevékenység 
nem elegendő. Készülnek a jövő évi 
katalógusok, a személyi állomány 
bővítését szükségesnek tartja az egyesület. 
A település megélhetését 90 %-ban a 
turizmus biztosítja, ezért mindenképpen 
prioritást kell, hogy élvezzen. 

A jelenlegi elhelyezést alkalmatlan 
az optimális kiszolgáló munkakörök 
ellátására, a maga 6 m2-ével. Nincs 
az egyesületnek tárgyalásra alkalmas 
helyisége sem. A főszezonban vannak 
olyan napok, amikor 170-nél is többen 
keresik fel az irodát. 

Az egyesület a befizetett kurtaxát és az 
azt megkétszerező állami támogatással 
növelt összeg 10 %-át kapja támogatásként 
az önkormányzattól. Több fórumon is 
felvetette az egyesület támogatásának 
szükségességét. Azt a választ kapta, hogy 
az állam minden befizetett kurtaxa Ft-ra 2 
Ft támogatást biztosít. 

Az egyesület képviseletében kérte a 
testületet, hogy emelje meg a Turisztikai 
Egyesületnek nyújtott támogatás 
évi összegét, valamint további 1 fő 
foglalkoztatásának anyagi bázisát 
biztosítsa a plusz feladatok ellátásához.

A harmadik napirendi pont a következő 
évi belső ellenőrzési munkaterv 
elfogadása volt, majd a zárszámadási 
rendelettel kapcsolatos törvényességi 
észrevételnek tett eleget a képviselő-
testület.

A továbbiakban egyedi ügyek 
megtárgyalására került sor; a képviselő-
testület döntött:

- Kőrösi Lajosné győri lakos 
önkormányzati ingatlanvásárlási 
kérelméről,

- Zsuppányi Mariann és Mercédesz 
zalaegerszegi lakosok önkormányzati 
ingatlanvásárlási kérelméről,

- Boros István gyenesdiási lakos 
szabályozási terv módosítási kérelméről,

- a Zala Megyei Közgyűlés által alapított 
díjakra történő felterjesztésről,

- erdélyi települési partnerkapcsolat 
felvételéről,

- az iskola alapító okiratának 
módosításáról,

- az országos főutak átkelési szakaszának 
mérséklésére kiírt pályázaton történő 
részvételről,

- a Keszthely-Hévízi Kistérségi Társulás 
okiratai módosításának jóváhagyásáról,

- a házi segítségnyújtás kistérségi 
társulással történő ellátásáról.

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

- 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.

100 g-os Boci csokik
most csak 155 Ft/db áron!

Frissen fejt tehéntej
3,6% tejzsír tartalommal

Magyar burgonyafajta:
Hópehely 25 kg/zsák most csak 90 Ft/kg

VINOTÉKÁBAN
Új bor kapható.

Minőségi bor kategóriában
Villányi Kékoportó.

Legrangosabb magyar borverseny
- Budai vár Vinagóra - több borral

kiválóan szerepelt szekszárdi
Németh Pince borainak kizárólagos 

forgalmazása a Balatonnál.
2006-os Cabernet Sauvignon - a szakmai 

zsűri szerint - az ötödik legjobb
magyar vörösbor, a nagynevű 

pincészeteket megelőzve.

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

Korszerű víz-, gáz-, központifűtés-
szerelési anyagok

Környezetbarát fűtésrendszer fagyálló
energiatakarékos fűtési- és melegvízellátási 

rendszerek - napkollektorok, fatüzelésű 
berendezések, kandallók nagy választékban.

Gyenesdiás Kossuth L. u. 37.
Tel: 83/316-462, 30/9475-324

MÉSZÁROS
SZERELVÉNY
ÁRUHÁZ


