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MEGHÍVÓ

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

az 1956-os forradalom emlékére
rendezett iskolai - önkormányzati megemlékezésünkön

2008. október 22-én, 17 órakor
a gyenesdiási óvodakertben.

Közreműködnek: Általános és Művészeti Iskola tanulói.
Az ünnepségen részt vesznek az 1956-os Magyar 

Nemzetőrség és a Gyenesdiási Lovas Bandérium képviselői.

Márton-napi "Zöld" Est
2008. november 8-án (szombaton) 18 órakor

a Községházán.
Program: 17.30 lampionos felvonulás a diási templomtól. 
18 óra: 18.00 Ünnepélyes megnyitó (10 éves a Forrásvíz 

Természetbarát Egyesület) és civil szervezetek bemutatkozása. 
Libasültek és új bor kóstolása, játszóház, táncház, ének.

Ez alkalomból a Gyenesdiás Monográfia I-II-III. kötetek a 
helyszínen kedvezményesen megvásárolhatók. 

Süteményeket, italokat szívesen fogadunk. 
(A libasütő családok jelentkezését november 5-ig várjuk.) 
Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt gyenesdiási Ingatlan Tulajdonosok!
 2008. október 27-én és 28-án a hulladékszállító cég, Zöldfok 

Zrt az 1 m-nél nem hosszabb ág és fanyesedéket kötegelve, 
falevelet és fűkaszálékot bármilyen zsákba rakva maximum 
25 kg súlyhatárig INGYENESEN elszállítja. Kérjük a 
lakosságot, hogy 2008. október 27-én  (hétfő) reggel 8 óráig 
helyezzék ki az az ingatlanuk előtti területükre az elszállítandó 
zöldhulladékot. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ömlesztett, 
nem megfelelően kihelyzett ágnyesedék csak fizetés ellenében 
kerül elszállításra.

A csíkszenttamási községháza előtt (balról) Kedves Róbert 
alpm. Csszt, Király András községgazda Gyd., Márk Tibor 

pm. Csszt, Gál Lajos pm. Gyd, Hársfalvi György klubkönyvtár 
vezető Gyd, dr. Kardos József jegyző Gyd, dr. Csehi Ottó apm. 

Gyd, Ferincz József tur.egy. elnök Gyd

Július elején több erdélyi  település küldöttsége járt 
térségünkben, ekkor (július 5-én) írt alá polgármesterünk és 
Márk Tibor Csíkszenttamás polgármestere testvértelepülési 
szándéknyilatkozatot. 

Október 7-10-ig 6 fős küldöttség viszontlátogatáson tett eleget 
a csíkszenttamásiak meghívásának. A rendelkezésre álló rövid 
idő alatt a vendéglátók bemutatták településüket, polgármesteri 
hivatalukat, látnivalóikat (barokk templom a csíkszenttamási 
Madonnával,  Csonka torony, Feneketlen tó) és bejárták a 
szomszédos falvakat,  környék nevezetességeit (Csíksomlyói 
kegytemplom, Maros forrása,  Szent Anna tó, Gyilkos tó, 
Békás-szoros, stb) és egy műsoros estet rendeztek, a helyi 
iskolások közreműködésével.

A kölcsönös pozitív tapasztalatok alapján, a testvértelepülési 
megállapodás aláírására, a gyenesdiásiak ottani bemutatkozására 
- nagyobb küldöttség, kulturális csoportokkal -, előreláthatólag 
2009. Pünkösd előtti héten kerül sor.

INFO ECKE
Am 8. November 2008 um 18 Uhr "Grüner Abend zu 

Martinstag" im Gemeindeamt.
Programme: 17.30 Aufzug mit Lampionen ab der Diáser 

Kirche. 18.00  Festliche Eröffnung ( Quellwasser Verein ist 
10 Jahre alt) und Vorstellungen der Zivilvereine. Kosprobe 
von Gänsebraten und Neuwein, Spiel- und Tanzhaus mit 
viel Gesang. Informationen für unsere deutschsprachigen 
Einwohner auf Seite 8-9.

Csíkszenttamásra látogattunk

A 40 éves óvoda jubileumát ünnepeltük szeptember 26-án. 
(továbbiak az 5. oldalon)
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A Kézfogás harangja

Előtérben a "Kézfogás harangja" a háttérben a másolat 
elhelyezését szolgáló "tóközép gúlatest"

2002. áprilisban már a harang II. János Pál pápa által 
történt megáldása kapcsán már írtuk, hogy Keszthely, 
Hévíz, Cserszegtomaj és Gyenesdiás összefogásával 
elkészült a Kézfogás harangja. Bár még nem született döntés 
annak elhelyezéséről, a Kézfogás harangjáért alapítvány 
kezdeményezésére annak egy másolatát a Balaton közepén 
egy gúlatestre helyeznék el. Ennek előkészületeként 
Balatonudvariban október 11-én egy ünnepségre került sor, 
melyre a Balaton-part és háttérterülete polgármesterei voltak 
hivatalosak. Ez alkalommal dr. Márfi Gyula veszprémi 
érsek megáldotta a tóközép gúlatestet (amire majd a 
harangmásolatot helyezik el), valamint az alapítványt 
képviselő Vértes Árpád és Vértesaljai András - aki kezdettől 
fogva a Kézfogás harangja ügyét gondozza - kondította meg 
a harangot. A rendezvényen részt vett Joanna Stempinska 
lengyel nagykövet is.

A terv szerint a tó közepén 2009. március 27-én elkezdődik 
a Balaton körüli templomok hangját felidéző  harangjáték a tó 
közepén. 

"Honismerettel a honszeretethez"
(Gyenesdiás nagyközség Monográfiája)

Gyenesdiás hallatott magáról. Évtizedes előkészítő munka 
nyomán két vaskos kötetben - kétszer 390 olldalon - dolgozták 
fel a település múltját.

A múlt kötelez. A Darnay Dornai Béla Honismereti Kör, 
névadójának emlékét tiszteletben tartva, elhatározta Gyenesdiás 
múltjának méltó feldolgozását. Annak a jeles kutatónak az 
emlékét elevenítették fel, akinek muzeológiai értékű, egykori 
pincéjének mestergerendájára az 1644-es évszámot  rótták fel, 
s akinek 400 tételből álló publikációjából 180 foglalkozik a 
Balatonnal. Az ugyancsak általa összeállított Balatoni kódex 
221 helyiségről 2965 oldalon számol be. Továbbá, máig 
használatos részletes balatoni utikalauzok őrzik emlékét. Ez a 
szellemi háttér kötelezte a monográfia szerkesztőit, íróit ennek 
a kétkötetes reprezentatív munka elkészítésére.

Gyenesdiás régóta lakott hely volt. Hosszú út vezetett 
a neolitkori emlékektől a római kor maradványain át, a 
népvándorlás korának leletanyagáig. A mai nagyközség 

területén három Árpád-kori falu létezett: Falud, Gyenes és 
Diás. Falud templomát 1333-ban említik először. A török idők 
pusztítása után 1739-től e terület Festetics birtok. 1826-ban 
felépítették a Szent Ilona kápolnát, 1840-ben Gyenes és Diás 
egyesült önálló községgé. A lakosság főként mezőgazdaságból 
élt. A XX. százaad elején meginduló fürdőkultúra némi 
fellendülést hozott a település életébe. Az első világháború 
után, a történelmi Magyarország jeles fürdőinek elvesztésével, 
felértékelődött a Balaton és környéke.

A XX. század első évtizedeitől kezdve, a szétszórt hegyi 
településtől hosszú út vezetett a 3500 lakosú nagyközségig. 
A későbbi infrastrukturális háttér kiépülésével, mára  
Magyarország egyik dinamikusan fejlődő településévé vált.

E jelentős monográfiában - kimondottan helytörténeti 
eseményektől eltekintve - szó esik a táj földtörténeti és 
tájföldrajzi leírásáról, éghajlati adottságairól, forrásairól, 
növény- és állatvilágáról, néprajzáról, természetvédelméről. A 
szöveges részeket gazdag illusztratív anyag egészíti ki.

Mind a szerkesztők (Dr.Molnár András, Gál Lajos illetve 
Dr.Szabó István), mind a fejezetek írói saját munkaterületük 
kiváló képviselői. Valamennyi felsorolása szétfeszítené e kis 
írás kereteit. Sorolhatnánk még  a háttérintézmények odaadó 
munkáját; a Zala Megyei Levéltár, a Balatoni Múzeum, a 
Pannon Egyetem segítő szándékát.

Ez az impozáns két kötet arról vall, hogy írói és összeállítói 
jó számadást végeztek és Darnay Dornyai Béla szellemében: a 
honismerettől a honszeretetig kívánták eljuttatni olvasóikat.

László József
A kétkötetes mű megvásárolható a Klubkönyvtárban (I-II. 

5.000 Ft) Azóta megjelent a sorozat harmadik kötete is; A 
gyenesdiási óvoda története.

Október 11-én Péczeli Bauer Margit nyitotta meg a 
kiállítást és november 7-ig láthatók Burucs Szabolcs és 

Horváth Csongor képei, grafikái a Községházán a hivatal 
nyitvatartási idejében

A Csíkszent-
tamási barokk 

katolikus 
templom

(lásd 1. oldal)
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IN MEMORIAM

BUJTOR BÁLINT
(1941.05.20. - 2008. 09. 18.)

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata részéről a legszomorúbb, de egyúttal 
egyik legalapvetőbb kötelességünknek 
teszünk eleget, amikor elbúcsúzunk 
Bujtor Bálint képviselőtársunktól. 

Ismeretében voltunk annak, hogy 
súlyos beteg, de végsőkig bíztunk abban, 
hogy a családi szeretet és az orvosi szak-
tudás talpra állítja még.  Elmondhatjuk 
róla, hogy egész életét a munka, a követ-
kezetesség és a szerénység jellemezte. 

Bálint Vonyarcvashegyen született. 
Egész életútját befolyásolta az a szo-
morú körülmény, hogy édesapját nem 
ismerhette, mert az 1943-as doni áttö-
résnél harcban eltűnt. 

Mint a család legkisebb gyermeke  
nehéz és szorgalmas gyermekéveket 
tudhatott magáénak. Jellemző Bálintra, 
hogy egész életében mindössze három 
munkahelye volt: a DÉDÁSZ, a Vo-
nyarcvashegyi Szakcsoport, valamint a 
vonyarcvashegyi MÁV Üdülő.

Bálintot a munkatársak szerették és 
tisztelték, következetességéért, szorgal-

máért, tiszta gondolkodásáért. 1965-ben 
kötött házasságot a gyenesdiási szü-
letésű Gombkötő Erzsébettel. Házas-
ságukból Attila (1966), Edit (1970) és 
Árpád (1973) gyermekei születtek. Vég-
legesen a család 1973-ban költözött be a 
Gombkötő telken épült családi házba, a 
Faludi utcába.

Bujtor Bálintot mindig érdekelte a köz, 
a közösség problémája, a szűkebb és 
tágabb környezet élete. Már az 1980-as 
években tanácstaggá választották, majd 
még a régi tanácsrendszerben 1987. 
évtől a Nagyközségi Közös Tanács Vég-
rehajtó Bizottságának tagja lett, olyan 
időszakban, amikor már bizonyos poli-
tikai szerepekre kötelező volt a kettős 
jelölés. Bálint már ebben az időszakban 
céltudatosan kiállt a gyenesdiási rész-
érdekek képviseletéért, és számos olyan 
ismeretnek jutott birtokába, melyet az 
önkormányzati rendszer felállítása után 
kamatoztatni tudott. Az első szabad és 
demokratikus választásokat követően, 
az 1990. szeptember 30-án megalakuló 
képviselő-testületnek korelnöke volt. 
Mindez azt jelentette, hogy 1990-1994-
1998-2002-ben ő vezette az alakuló ülé-
seket, és a megválasztott polgármester 
az Ő kezébe tette le az esküt. 

Bálint több ízben is volt a pénzügyi 
bizottság elnöke, és a bizottsági mun-
kában radikálisan fellépett a pénzek 
elköltésének nyomon követhetőségéért, 
az esetleges pazarlások kiiktatásááért, 
de rendkívül érzékenyen követte a 
szociális kiadások meghatározását és 
elköltését is. Kiállt minden jogos egyéni 
érdek mellett úgy is, hogy nem engedte a 
feltett kérdésekre adott válaszokat fele-
désbe merülni. A képviselő-testületben 
kifejtett munkája során mindig vissza-
tért régi kényes kérdések rendezéséhez, 
így – mintegy – beszámoltatva a hivatalt 
a testület előtt. 

Jellemző volt még képviselői mun-
kájára az is, hogy Ő volt a legkevésbé 
megfáradó képviselő, aki a késő éjsza-
kába nyúló testületi ülések legvégén is 
kérdések és interpellációk sokaságát 
intézte a polgármesterhez és a hivatal-
hoz, mert a legapróbb ügyekből is lelki-
ismereti kérdést csinált magának.

Én magam a testületi munkában 
1994-től kezdődően igen sok segítsé-
get kaptam tőle. Támogatott és pozitív 
módon ösztönzött céljaim elérésében. 
Igen vallásos, elhivatott ember volt és 
nagy felelősséggel vigyázta intézmé-
nyeink életét, mindennapjait.

Betegségéből való ideiglenes fel-
épülése kapcsán felállíttatta 2007. szep-
tember 19-én azt a hálaadó fakeresztet, 
mely emlékét őrzi a Faludi emlékoszlop 
mellett. A Szent Erzsébet tiszteletére 
emelt fakereszt legyen minden keresz-
tény, hívő ember számára ezután vigasz, 
méltó települési emlékhely. 

Most búcsúzunk Tőle, de büszkék 
vagyunk arra, hogy vele együtt dolgoz-
hattunk a közért. 

Elvesztése nem csupán családjának, 
rokonainak és ismerőseinek fájdalmas 
gyász, a nagyközség önkormányzatának 
is pótolhatatlan veszteség. 

Szerény, puritán és következetes sze-
mélyiségének emlékét magától értetődő 
természetességgel megőrizzük  magunk-
nak, sőt munkamódszerét és demokrácia 
felfogását követendő gyakorlatnak 
tekintjük.

Nyugodjon békében!

  Gál Lajos polgármester

Bujtor Bálint 
a 2002. évi
képviselő-
testületi 
alakulóülé-
sen (balról) 
Szalóky Jenő 
polgármes-
terrel.

A KLUBKÖNYVTÁR HÍREI

ADVENT BÉCSBEN

A József Attila Klubkönyvtár
egésznapos kirándulást szervez Bécsbe 

2008. december 13-án, szombaton

Tervezett programok:
· Bécsi Parlament megtekintése  ( belépő 3 euró)
· Karlskirche: A Karlskirche Európa egyik leglenyűgözőbb 

barokk templomának számít. Hatalmas kupolája 76 méter 
magas, amit meg lehet tekinteni, ide panorámalift vezet 
fel. Belépőjegy panorámalifttel a kupolába (2007): 6 Euró. 
Diákoknak 4 Euró.

• Belveder palota (ingyenes belépés a palota egy részére)
• Szabadprogram az adventi vásárban
A programok tájékoztató jellegűek, szervezésük még 

folyamatban van, ezért az indulásig még változhatnak.
Részvételi díj:   3900 Ft buszköltség + belépődíjak
Jelentkezni és érdeklődni a Klubkönyvtárban lehet 

személyesen vagy a 314-507-es telefonszámon.
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Fotókiállítás

Felhívjuk a fotózás iránt érdeklődők figyelmét, hogy 
képeikkel részt vehetnek a "Gyenesdiás az elmúlt évben" 
című fotókiállításon, mely november közepétől látható lesz a 
Községháza előcsarnokában.

November 7-éig várjuk e-mailen (gyenesdiaskultura@t-
online.hu), más adathordozón a Klubkönyvtárban (Gyenesdiás 
Kossuth L. u. 97.), esetleg - legalább 13x18 cm-es - 
nagyításban  a tavaly november után készült képeiket, melyek 
településünket, eseményeinket mutatják  be.

Ugyancsak szívesen fogadunk archív képeket is, melyeket 
számítógépbe bemásolunk.

* * * 
A Klubkönyvtárban péntekenként (14-16 óráig) várjuk 

a kézműves foglalkozásokra, játszóházra az érdeklődő 
gyermekeket és felnőtteket (kivéve október 24 - munkaszüneti 
nap).

Sikeresen lezajlott a "Szüreti Vígasságok"

A szüret hagyományos résztvevői a kerékpárosok

Bár az idő már hűvös-szelesre fordult, de a rendezvényre 
kisütött a nap, így sok érdeklődő vett részt szezonzáró 
rendezvényünkön.

A rendezésért felelős Klubkönyvtár nevében ezúton mondunk 
köszönetet a közreműködő civil szervezeteknek - Forrásvíz TB 
egyesületnek, Gyenesdiás Közösségi Életéért egyesületnek, 
Fürdőegyesületnek, amatőr-művészeti csoportjainknak és vezetőinek 
(néptáncosok - Fodor Iván,  népdalkör - Csordásné Fülöp Edit és 
dalárda - Balogh László), az általános iskolának, külön az iskola 
kézműves bemutatót tartó tanárainak; Inkler Ildikónak, Nyíri 
Istvánnénak, Fejes Évának, Tamás Nikolics Virágnak, Sebestyén 
Verának, a gyerekeket irányító Góth Imrének és Vajda Renátának, a 
kézműves bemutatózóknak; Dóczi Erzsébetnek, Szabó Istvánnénak, 
Bognár Editnek, Urbán Zoltánnénak, Markos Lászlónénak, Csizy 
Istvánnénak, Szabó Lászlónak, Kollár Szabolcsnak, Bujtor Tibornak, 
Bujtor Tibornénak, Bujtor Katalinnak, Czibor Imrének, Kövi 
Bernadettnek, a préselőknek; Porkoláb Tamásnak, Szekeres Péternek, 
Csák Andrásnak, Sényi Gábornak, a főzőknek; Hóbár Jánosnak, 
Hóbár Jánosnénak, Kenesei Jánosnénak, Bors Józsefnének, Márkus 
Gyulánénak, Gyutai Imrénének, Galát Mihálynak, Hóbár Anikónak, 
Hóbár Péternek, János lovardának, Schreier Imrének, Varga Zolinak, 
az egyetem lovasiskolájának, a Gyenesdiási Lovasbandériumnak, 
külön dr.Boronyák Tibornak, Kiss Istvánnak, a Zalai Balaton-part 
fúvószenekarnak, a polgármesteri hivatal fizikai dolgozóinak, és 
minden közreműködönek, segítőnek. Köszönjük a helyet a Nádas 
csárdának, vezetőjének Zsinkó Lajosnak.

Tini Napok a könyvtárban!

Landek Istvánné és Landek Vera fodrászat, Landek Viki 
kozmetika bemutatója

Könyvtárunk ebben az évben is részt vett az Országos Tini 
Könyvtári Napok szervezésében.

Október 3-án a gyerekek ékszert készíthettek gyöngyből és 
bőrből, október 10-én kipróbálhatták és elleshették a fodrászat 
és sminkelés rejtelmeit. Landek Istvánné és Landek Vera 
fodrásztól, valamint Landek Viki kozmetikustól.

Köszönjük mindhármójuk lelkiismeretes munkáját és a 
finom meggyes pitét.

Néptáncosaink Cipruson

A Gyenes Néptánc Együttes meghívást kapott a Ciprusi 
Olíva fesztiválra.

A sziget északi, török részén, Girne településen zajló 
ünnepségre október 10-15 között kerül(t) sor. 8 pár táncosunk 
utazott el, repülőgéppel, Fodor Iván szervezésében és 
vezetésével. A táncosaink ott-tartózkodását (étkezés, szállás) 
a fogadók fedezik. Az utazás (repülőjegy)  önkormányzati, 
vállalkozói, alapítványi támogatással, valamint a résztvevők 
saját hozzájárulásával vált lehetségessé.

A csoport lapzárta után érkezik haza, bővebb tudósítást 
következő számunkban olvashatnak.
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Önnek hogy tetszett
a Diási strand?

A Balatontipp Strandkalauz -  Strandtipp 
internetes honlap szerkesztősége belföldi 
megkérdezettek véleménye alapján  több 
szempont szerint – 1. A víz állapota 
(meder talaja, víz tisztasága) 2. A parti 
rész állapota, gondozottsága (pázsit, 
növényzet) 3. Az illemhelyek, zuhanyzók, 
öltözők tisztasága 4. Úszási lehetőség 
(mélyvíz távolsága, nagysága) 5. Játék, 
pancsolás lehetősége (piciknek) 6. Játék 
és sportolás lehetősége (nagyoknak) 
7. Vendéglátás, kereskedelem bősége, 
színvonala 8. A vendégkör összetétele 
9. A személyzet, kereskedők viselkedése 
10. Összességében az ár-érték arány 
– osztályozta a balatoni strandokat.

Ebben a rangsorban a Diási strand 
46 értékelt balatoni fürdő között az 5-9. 
helyet szerezte meg, holtversenyben a 
keszthelyi városi stranddal és megelőzve 
a többi környező település strandját.

Maximális osztályzatot kapott strandunk 
a gyerekjáték és a strandi vendégkör 
összetétele kérdésre és különösen 

magasat a személyzet és kereskedők 
szolgáltatására, a nagyoknak szóló sport 
és játéklehetőségekre (utóbbiban is 
megelőzte a vizisí pályával rendelkező 

vonyarci strandot!).
Sok strandról, így az  alsógyenesi 

strandról sem esik szó, mivel kevés 
válasz érkezett az értékelőkhöz.

Az ünnepi műsort az óvodások táncos műsora, és a zeneovisok 
vidám előadása fűszerezte.

Az óvoda nevelőközössége nagy szeretettel és sok- sok 
meglepetéssel várta az óvódás gyermekeket és szüleiket, 
valamint a meghívott vendégeket, a régi dolgozókat, 
kollégákat. Az ünneplés, a megemlékezés csak azokkal ér 
valamit, akikről szól, akiket érint, akikért van. 

A méltó ünneplést köszönjük mindazoknak, akik ezt lehetővé 
tették! Köszönjük azoknak a volt dolgozóknak, kollégáknak, 
munkatársaknak, akik eljöttek, és együtt idézhettük fel a 
megannyi kedves emléket. Szeretettel gondolunk Szalóky 
Jenő és dr. Bertók Sándor megható szavaira. Köszönjük Gál 
Lajos polgármesternek, hogy támogatta a referenciafilm és az 
óvodatörténeti könyv megjelenését. Köszönjük a szülőknek 
és vezetőjüknek, Novák Andreának a szervezésben való 
közreműködést, valamint az önkormányzat dolgozóinak 
és Hársfalvi Györgynek az udvar berendezéséhez nyújtott 
segítséget. 

Óvodavezetés
A szülők nevében szeretném megköszönni az Óvoda 

minden dolgozójának, és elődeiknek, hogy áldozatos 
munkájukkal lehetővé tették, és teszik nap-, mint nap, hogy 
büszkék legyünk a gyermekeinkre, és büszkék legyünk a szép 
óvodánkra!

Köszönettel tartozom a Szülői Munkaközösség tagjainak 
fáradhatatlan munkájáért: Gosztoláné Simon Csilla, Szalókiné 
Farkas Piroska, Ágoston Beáta, Szirmai Katalin, Riedl Judit, 
Kaposiné Jakab Viktória, Bakonyiné Gellén Viktória, Farkas 
Frida, Kissné Varga Erika, Szakály Bernadett, Heinz Anita, 
Szabóné Szele Judit, Heflerné Fördős Anita

Novák Andrea SZM. Elnök

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI HÍREK

JUBILEUM AZ ÓVODÁBAN
Egy feledhetetlen megemlékezés. 2008.

Óvodánk 2008. szeptember 26-án ünnepelte fennállásának 
40. évfordulóját.  Az ünnepség első felét  a Községháza  
aulájában tartottunk (lásd címoldali képünket), ahol nemcsak 
a helyi vezetők szóltak a megjelent ünneplőkhöz, hanem az 
intézmény életéről szóló referencia filmünk is bemutatásra 
került. A film a Keszthely TV segítségével készült és az elmúlt 
év jeles történéseit eleveníti fel.

A program második része az óvoda udvarán folytatódott, ahol 
az elmúlt négy évtizedet bemutató könyvről tartott ismertetőt 
a könyv lektora dr. Varga László egyetemi docens (képünkön). 
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A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekekért alapítvány 
megköszöni az SZJA 1 %-os felajánlásaikat

 2006. évben kapott SZJA 1%-a: 108 792,- Ft
Ezt felhasználtuk:
2007.11.14. Úszásoktatásra: 49 000,-
2008.02.22. Fenyő fűrészáru udvari játékra: 59 792,-

2007. évben kapott SZJA 1%-a: 150 005,- Ft
Ezt felhasználtuk:
2008.02.22. Fenyő fűrészáru udvari játékra: 30 573,-
2008.03.15. Jurta: 100 000,-
2008.04.11. Környezetvédelmi rendezvényre: 19 432,-
 

Köszönettel, az intézmény nevelőközössége.

Bölcsőde nyílik

Szeptember 27-én Gál Lajos polgármester bemutatta a  
szülőknek a már műszakilag elkészült intézményegységet, 
tájékoztatta őket a nyitás pontos időpontjáról. 

Skublics Sándorné, az intézmény vezetője bemutatta az 
egység vezetőjét Tótok Leventénét  és  dolgozóit, Tibol 
Veronikát, Szalai Bernadettet és Vígh Anitát.

A képen Skublics Sándorné (óvoda-bölcsőde) 
intézményvezető, Gál Lajos polgármester és Tótok Leventéné 

(bölcsőde) intézményegység-vezető

A Bölcsőde október 27-én reggel 7 órától várja a beíratott 
gyermekeket. Az ünnepélyes megnyitóra e nap 8 órakor kerül sor.

ISKOLAI HÍREK

A gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 
2008. október 18-án, szombaton tanítási nap lesz, 
pénteki órarend szerint. Délután a foglalkozások, szakkörök 
elmaradnak, összevont napközi ügyeletet tartunk.

Az október 23-i ünnepi műsor október 22-én, szerdán
17 órakor kerül megrendezésre.

Őszi szünet időpontja:
2008. október 27-től október 31-ig tart.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22., szerda.
Az őszi szünet utáni első tanítási nap: november 3., hétfő.

E-ISKOLA BEMUTATKOZÁS

A XXI. század kommunikációs vívmányai nagyban 
megváltoztatták mindennapi életünket. Az internet és a mobil 
kommunikáció minden napjaink szerves részévé vált, nem 
tudunk meglenni segítségük nélkül. 

Mai rohanó világunkban viszont egyre kevesebb időnk jut 
egymásra, szeretteinkre és gyermekeinkre is. Vajon gyermekünk 
hogyan halad iskolai tanulmányaival? Rendszeresen 
látogatja-e az órákat? Milyen plusz programlehetőségeket 
nyújt a tanintézménye? Milyen segítséget vehet igénybe a 
továbbtanulás elérésében? 

Rengeteg kérdés merül fel egy szülőben. Szülői értekezletek, 
valamint fogadó órák kevés alkalommal állnak rendelkezésre, 
akkor is előre meghatározott napokon és időben.

Miben nyújt segítséget a portál a szülőknek?
Az E-ISKOLA portál kommunikációs szolgáltatásai nagyban 

hozzásegítik a szülőket gyermekük iskolai előmenetelének 
figyelemmel kisérésében. 

Ehhez nincs másra szükség, mint egy internetes kapcsolatra és 
egy számítógépre, vagy egy mobiltelefonra. Az üzemeltetőtől 
kap egy belépési azonosítót, aminek segítségével barangolhat 
a portálon. Itt megismerheti gyermeke osztályzatait, 
osztályfőnöke gyermekéről szóló bejegyzéseit, előre 
információhoz juthat iskolai programokról, kirándulásokról, 
stb. És ami még nagyon fontos! Napi kapcsolatot ápolhatnak 
gyermekük osztályfőnökével, illetve az osztály többi 
diákjainak szüleivel. A portál így nagyban segítheti a szülői 
közösségek kialakulását, munkáját. 

Fontos megjegyezni, hogy egy szülő csak a saját gyermekéről 
szóló iskolai információkat ismerheti meg, kivételt képeznek 
azon információk, amelyek minden diákot érintenek.

Milyen információk kerülhetnek fel a rendszerbe?
• a tanulók különböző tantárgyaira kapott osztályzatok
• osztályfőnöki, iskolai dicséretek
• osztályfőnöki, igazgatói rovók
• bejegyzések a szülőknek
• bejegyzések az iskolák életéről (versenyek, szünnapok, 

ünnepségek, fakultatív programok)
• bejegyzések a továbbtanulási lehetőségekről
• tájékoztatás a tanulók hiányzásairól

Milyen egyéb szolgáltatásokat nyújt az E-ISKOLA?
A szülőknek lehetőségük van e-mail-ben is értesülni 

minden, gyermekükkel kapcsolatos információról. Lehetőség 
nyílik mindenki számára, hogy a legfontosabb történésekről, 
(osztályzatok, hiányzások, stb.) SMS-ben is tájékozódjon.

Mibe kerül mindez?
Semmibe! Az E-ISKOLA portál használata minden 

iskolának és szülőnek teljesen ingyenes! Mindössze egyetlen 
regisztrálásra van szükség ahhoz, hogy igénybe vegyék a 
szolgáltatást. A portál üzemeltetői csak azoknak a szülőknek 
számláznak ki díjazást, akik SMS szolgáltatást vesznek 
igénybe.

Iskolánkban az őszi szünet után kívánjuk üzemeltetni az E-
ISKOLA-t.
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A belépési azonosítót és a hozzá tartozó jelszót a szülők az őszi 
szünet után, november 3-tól kapják meg az osztályfőnököktől. 
Az E-ISKOLA elérhetősége: www.eiskola.hu vagy 
www.gyenesiskola.hu

Reméljük, az E-ISKOLA megkönnyíti a szülőkkel való 
kommunikációt, kapcsolattartást, az iskola életéről szóló 
tájékoztatást.

ÖKOiskola hírek
Szeptemberben egymást érték a természetes környezetünk 

megóvását szorgalmazó jeles napok. ÖKOiskolánk 
szellemiségénél fogva szorgalmazza és mindent elkövet, hogy 
diákjaink elfogadják ezeknek a világnapoknak az üzentét és 
mindent tegyenek meg ők is környezetünk védelméért.

Szeptember 23-án a Takarítási Világnaphoz kapcsolódóan a 
Diákönkormányzat meghirdette az osztályok közötti tisztasági 
versenyt. Változó időpontokban ellenőrzik és pontozzák 
diákjaink egymás osztálytermeinek rendjét és tisztaságát egy 
segítő tanár kíséretében. A legrendezettebb osztály év végén 
jutalomban részesül, a versenyben résztvevő valamennyi 
osztály pedig elmondhatja, hogy sokat tett környezetének 
megóvásáért.

Szeptember 29-én a Keszthelyi-hegységben kirándultunk 

a Tiszta Hegyek Napjának keretében és nagy figyelmet 
fordítottunk a festői táj tisztaságának megőrzésére. Diákjaink 
annyi csomagoló anyagot hoztak vissza a gyűjtőedényekbe, 
amennyivel elindultak.

Az első és második osztályosok a nagymezőn és a tornapályán 
tettek sétát, míg a harmadik és negyedikesek a hatlábú pajtához 
kirándultak. Az ötödik és hatodik osztályosok az Öreg Szék 
tetőn keresztül jutottak el a Berzsenyi - kilátóhoz (képünkön), 
a hetedik nyolcadikos tanulóink a Berzsenyi - kilátó felé 
indultak és a Hosszú völgyön leereszkedve tértek vissza az 
iskolába. Itt mondunk köszönetet a Diákönkormányzatnak, 
Nagy Antal Róbertnek.

Október 4-én az Állatok Világnapjára figyeltünk, Assisi 
Szent Ferenc, az állatok védőszentjének napján. Iskolánkban 
Globits Judit tanítónő a harmadik osztályos tanítványaival 
vállalkoztak arra, hogy bemutatják kedvenc kisállataikat 
egy-egy rajz segítségével mindnyájunknak. Kedvet ébresztve 
bennünk ezek tartására, gondozására (lásd képünkön jobbra 
fennt).

A lapzárta idején pedig mindenkit arra biztattunk, hogy 
október 15-én a Nemzetközi Gyalogló nap keretében 
igyekezzen minél többet sétálni, a napi gyaloglás rendkívül 
fontos az egészség megőrzéséhez.

Október elsején iskolánkban került megrendezésre a 
helyi polgárőr egyesület szervezésében Sümegcsehi, 
Vonyarcvashegy és tanulóink részvételével egy kerékpáros 
ügyességi és KRESZ verseny (képünkön). Az elméleti és 
gyakorlati tudást egyaránt próbára tevő nemes versenyben 
minden résztvevő kisdiák nyertesnek érezhette magát, játékos 
keretek között tesztelhette tudását. A felkészültségre jellemző, 
hogy többen is azonos pontot értek el és így a dobogó ugyan 
azon fokán végeztek.

Gyenesdiásról négy csapat vállalta a megmérettetést a 
következő helyezéseket érték el.

Első helyezést elért csapat tagjai: Nánássy Ákos, Szennyai 
Alex, Kósa Attila, Góth Gergő. Egyéni helyezettek: 1. Krasznai 
Kevin és Szennyai Alex, 3. Druskóczi Dániel, Marth Ádám és 
Szalai Bence.

Versenyeredmények:
Város-városkörnyéki III. korcsoportos labdarúgó 

bajnokságon II. helyezés. Csapatunk a döntő mérkőzésen 
döntetlent játszott. A büntetőrúgásokban viszont alul maradt, 
így az előkelő II. helyezést érte el.

A csapat tagjai: Hajdu-Nagy Balázs, Tóth Gergő, Csák 
Benjámin, Krasznai Martin, Marton Zsolt, Szi-Péter Zsolt, 
Varga Balázs, Hegyi Zsolt, Sényi Áron, Biró András, Czibor 
Zoltán, Polgárdi Barnabás, Bődör Kristóf.

* * *

Bizonyos élelmiszeripari és háztartási termékeken 
"Sulipont" címke található. Aki ezeket gyűjti és beküldi 
(cím a terméken), egy meghatározott célra gyűjthet 
támogatást – például a gyenesi Iskola tornatermére.
Továbbiakat lásd: www.unilever.hu

a szerkesztő
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Informationen für unsere 
deutschsprachigen Einwohner

Grün- und Gartenabfälle: 
Am 27-28. Oktober 2008. holt unsere 

Müllabfuhrfirma, Zöldfok Zrt Grün- 
und Gartenabfälle unentgeltlich ab. 
Voraussetzung: Äste dürfen nicht 
länger als max. 1 Meter und müssen 
zusammengebunden sein. Blätter, Gras 
und kleine Zweige sollen in irgendeinem 
Sack (max. 25 kg) verstaut sein. Wir 
bitten die Einwohner, ihre Grünabfälle 
bis 27. Oktober (Montag) um 8 Uhr vor 
ihren Grundstücken auszulegen.

Bitte beachten Sie, dass nicht 
ordnungsgemäß ausgelegte Grünabfälle 
nur gegen Bezahlung mitgenommen 
werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
Grünabfälle bei der Kompost-
Sammelstelle Faludi utca abzugeben. 
DI*DO*FR von 15-18 Uhr, SA*SO 9-13 
Uhr

Programme:
Am 18. Oktober 2008 um 14 Uhr 

Wandertour in der Keszthelyer Gebirge 
mit Herr Prof. László Almádi

Start: Gemeindeamt, Parkplatz
Ziel: Kalksteinhügel und Wanderwege 

von Gyenes und Vonyarc
Bitte der Wanderung entspechend 

anzuziehen.
Abend zu Grüner Martintag – Siehe 

seite 1.
 
Liebe Gyenesdiáser Mitbürger,
der Oktober zeigt sich von seiner 

goldenen Seite, und wir freuen uns über 
jeden Sonnentag. Das Laub wird bunt, 
und viele Blätter fallen bereits von den 
Bäumen. In den Gärten gibt es jetzt 
viel zu tun, aber dennoch werden Sie 
sicherlich ein wenig Zeit finden, unsere 
deutschsprachigen Informationen zu 
lesen, die wir wieder für Sie gesammelt 
und aufgeschrieben haben. 

Vorbereitung auf die Urlaubs-Saison 
2009

Der private Touristische Verein 
Gyenesdiás gibt zur nächsten Saison 
wieder die eigene Broschüre heraus. Hier 
können sich alle Mitglieder des Vereins 
mit ihren touristischen Leistungen 
und Angeboten präsentieren - z.B. 
Vermieter, Restaurants, Dienstleister und 
Einzelhandel. Der farbige Hochglanz-
Katalog (ca. 16 S. A4, drei-sprachig) wird 
gerade aktualisiert und überarbeitet. Eine 

Anzeige 1/8 Seite kostet 15.000 Ft. Die 
12.000 Exemplare werden auf ungarischen 
Messen und Tourismusbörsen verteilt.

Das West-Balaton Travel Magazin 
wird für die kommende Saison ebenfalls 
vorbereitet und erscheint in 40.000 
Exemplaren 4-sprachig. Hier können 
auch Nicht-Mitglieder ihre Angebote und 
Leistungen präsentieren. Das Magazin 
wird auf 24 in- und ausländischen 
Tourismusmessen verbreitet, Start 
noch in 2008 in Leipzig und Köln. Die 
Erscheinungskosten für verschiedene 
Anzeigengrößen liegen im Büro von 
TourInform aus. Informieren Sie sich 
unverbindlich am Beispiel der jetzigen 
Ausgaben über weitere Details. 

Frist für die Anmeldung und Bezahlung 
für beide Werbemittel: 20. Oktober 2008

Umfrage 2008 
Wir  berichteten in der vergangenen 

Ausgabe über die beiden Umfragen 
zum Thema Aktivtourismus und 
familienfreundlicher Urlaub in 
Gyenesdiás. Die genauen Ergebnisse 
sind nun bekannt. Es wurden am Strand 
152 Gäste befragt. Die Mehrheit kam 
aus Ungarn (58%), aus Deutschland 
kamen 36%. Von den ungarischen Gästen 
kamen 32% aus West-Ungarn und 30% 
aus Budapest. Das durchschnittliche 
Alter der Gäste war 30 Jahre (im 
Vorjahr 33). Es verjüngt sich durch die 
zunehmende Zahl von Kleinkindern, 
denn fast jeder Gast sieht unsere 
Siedlung als sehr familienfreundlich an. 
Informationsquelle: Von Freunden und 
Bekannten 40%, Internet 34% (Vorjahr 
16,5%). Ungarische Gäste verbrachten 
4-7 Tage hier, ausländische Gäste 11-14 
Tage. 70% wählten uns wegen des Badens 
im Balaton, 59% lobten ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Der durschnittliche 
Aufwand inkl. Unterkunft betrug pro 
Person und Tag 8.378 Ft (Ungarn 6.782 
Ft, ausländische Gäste 10.558 Ft). Um 
10% ist die Zahl der Gäste gestiegen, die 
erstmals ihren Urlaub hier verbrachten. 
Gute Noten (deutsche Wertung 2,3, 
ungar. Wertung 4,3) haben bekommen: 
Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, 
Information, Ausflugsmöglichkeiten. Mit 
der Gyenesdiás-Karte waren mehr als 
70% sehr zufrieden (wird nächstes Jahr 
wieder angeboten). Es wurden insgesamt 
1.014 Stück verkauft. Das Strand-
Animationsprogramm war gut, und 73% 
hatten das Sindbad-Strandradio gern. 

Fast jeder Gast beurteilte Gyenesdiás 
als familienfreundlich und nutzte viele 
Aktivitäten und Programme. Fast jeder 
zweite Gast interessierte sich für unsere 
Angebote.

Für das nächste Jahr bereitet der 
Touristische Verein Gyenesdiás mit 
vielen seiner Mitglieder und Partner 
wieder zahlreiche Aktivitäten und 
Programme vor, um unseren Gästen 
eine attraktive und abwechslungsreiche 
Urlaubszeit zu ermöglichen. Wir freuen 
uns über Ihre Anregungen und nehmen 
Ideen zur Ergänzung und Verbesserung 
der touristischen Angebote gern auf. 

Aktiv-Programme und Freizeit-
möglichkeiten in und um Gyenesdiás 
gibt es auch im Herbst. Aktuelle 
Informationen finden Sie im Internet auf 
der Seite www.gyenesdias.info.hu

Wer keinen Internetzugang hat, 
bekommt die Programm-Informationen 
bei TourInform.

Informationen des Gemeinde-Amtes 
und wichtige Termine

Die Kurtaxe für 2008 muss 
schnellstmöglich eingezahlt werden.

Hunde-Impfung:
Der "mobile Tierarzt" erwartet die 

Hundebesitzer mit ihren Tieren in der 
Balaton utca (beim Kreisverkehr hinter 
dem Opel-Pavillon):

am 20. Oktober 2008 von 07:00 - 09:
00 Uhr

am 27. Oktober 2008 von 07:00 - 08:
00 Uhr

2.800 Ft. je Hund  -  Impfpass 
mitbringen!

Das Tierheim Assisi Szent Ferenc in 
Tapolca-Sebron bittet um Hilfe. Alte 
Handtücher, Bettwäsche und Decken 
werden im Gemeindeamt Gyenesdiás 
gesammelt und an das Tierheim 
weitergegeben. Bitte schauen Sie einmal 
in Ihre Schränke. Wenn Sie dort statt alter 
Tücher etwas Geld finden, können Sie es 
spenden zu Gunsten 

Assisi Szent Ferenc, Steuernr. 
(Adószam): 18919075-1-19, 
Banknummer: OTP Tapolca, 11748052-
20031756   

Für Straßenerneuerung hat die 
Gemeinde 11 Mio Ft zur Verfügung 
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bekommen. In der Esze Tamás und 
Kisfaludy utca sowie Ságvári köz werden 
die Erneuerungsarbeiten voraussichtlich 
noch in 2008 beginnen. Außerdem ist für 
die Bem József u. und Nefelejcs u. eine 
Asphaltierung geplant.

Gegenüber dem Diáser Strandbad 
wird die alte Wiese umgestaltet in einen 
kleinen Park, den Kárpáthy Korzó. Für 
diese Verschönerung hat die Gemeinde 
7,4 Mio Ft erhalten.

Entlang der Faludi u. liegt viel Gestrüpp 
und Gerümpel auf den Wiesen. Für 
die Säuberung und Müllentsorgung 
stehen der Gemeinde 5 Mio Ft zur 
Verfügung.

Für den Bau von Wartehäuschen an 
den Bushaltestellen Gyenesdiás ABC 

sowie Ecke Faludi / Löteri utca hat die 
Gemeinde 5,5 Mio Ft erhalten.

Für den Ausbau der Verkehrs-
sicherheit an den Kreuzungen Kossuth 
L. / Madách Imre u. sowie Kossuth L. / 
Darnay u. stehen der Gemeinde 12 Mio 
Ft zur Verfügung.

Die Kosten für die Fassaden-
Restaurierung der Szent Ilona Kirche 
in Gyenes betragen gut 850.000 Ft. Es 
steht eine Förderung von 150.000 Ft 
zur Verfügung. Die Restsumme von 
gut 700.000 Ft wird je zur Hälfte von 
der Gemeinde und von der Kirche 
aufgebracht. Spenden werden dankbar 
entgegengenommen.

Wir wünschen unseren lieben Lesern 
bis zum nächsten Monat weiterhin 

einen goldenen Oktober. Genießen 
Sie den Indian Summer mit seinen 
bunten Farben. Bleiben Sie gesund und 
fröhlich.

zusammengestellt und aufgeschrieben 
von Margrit Falley

Martin Falley, Arany J. u. 1,
8315 Gyenesdiás, 
Tel. 83 / 516 064

oder mobil 30 / 288 28 55

Computer-Hilfe
von Privat
für Privat
Streikt der Computer? 
Private Hilfe bei Windows 
(deutsche + englische Systeme), Internet, 
DSL, ISDN, Netzwerke. 

EGYESÜLETI HÍREK

Polgárőr hirek

Egyesületünk és a keszthelyi városi rendőr-főkapitányság  
közlekedési osztály munkatársaival együtt közösen szerveztük 
meg 2008.október 1-én régiós közlekedési KRESZ vetélkedőt és 
kerékpáros ügyességi versenyt (lásd a 7. oldalon) a Gyenesdiási 
iskolában a helyi iskola diákjaival valamint a vonyarcvashegyi, 
balatongyöröki, sümegcsehi iskola tanulóival együtt. Közel 
60 tanulóval vettek részt ezen a vetélkedőn. Nagy sikere 
volt a rendezvénynek. A diákok nagyon ügyesek voltak és a 
végén azt kérték tőlünk, hogy ezt a versenyt szervezzük meg 
minden évben akár többször is. Erről a Keszthelyi Televízió is 
beszámolt és riportot készített. Egyéniben 4 első, 3 második és 
3 harmadik helyezés lett a pontegyenlőségek miatt. Csapatban 
első helyezett Vonyarcvashegy II.sz csapata felső tagozatosok, 
valamint Gyenesdiás IV.sz csapata alsótagozatosok lettek 
a dobogó legfelső fokán. A rendezvényen résztvevő diákok 
mindegyike oklevelet  és ajándékot kapott.Vezetőségünk ugy 
döntött, hogy minden évben megrendezzük ezt a versenyt 
régiós szinten meghívott  iskolákkkal  együtt.        

2008. október 13-án  a Gyenesdiási iskola tanulóival közösen 
vettünk részt az országos közúti szemétszedés akción, a 
településünkön átvezető 71 sz. főközlekedési  úton. Az iskola 
tanulóiból 48-an vettek részt akik a főút melleti árkokban 
gyűjtötték össze az autókból illetve a járókelők által elszórt 
szemetet, a közútkezelő által adott gyűjtőzsákokba. A tanulók 
kaptak fényvisszaverő sárga mellényeket jutalmul. Ez az akció 
nevelő hatású is volt hisz a gyermekeket is  nevelni kell a 
tiszta környezet érdekében. Polgárőrségünk egyik alapvető 
célkitűzése a környezetvédelem,  településünk élhetősége 
tisztasága érdekében (képünkön). 

Meghivó

Tisztelt Polgárőr Társunk!
2008. október 31-én /pénteken/ a Községháza 

nagytermében 19 órai kezdettel évi rendes közgyűlést 
tartunk.

 Napirendi Pontok:
1.   Egyesületünk első 10 hónapja  értékelése .  
      Előadó: Szabó Sándor elnök
2.   Beszámoló a 2008 évi nyári idegenforgalmi szezon 

polgárőrségi aktualitásairól
      Előadó : Horváth Kornél  titkár
3.   Beszámoló és értékelés a szolgálatellátással 

kapcsolatban
      Előadó: Horváth Kornél titkár
4.   Beszámoló a régió-szövetség megalakitásáról 
Előadó: Bozsóky Ferenc  elnökhelyettes,  ZMPSZ 

régióvezető
5.   Vegyes ügyek
Minden  polgárőr társunkra feltétlen számítunk
 
A vezetőség nevében:
        Szabó Sándor elnök, Horváth Kornél titkár
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Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei:

2008. október 18-án (szombaton) 14 órai kezdettel túrát 
szervez a Keszthelyi-hegységbe ("havasokba"), Almádi 
László professzor úr vezetésével.

Indulás:  Községháza, parkoló
Érkezés:  Túrafelszerelésben.
Cél:   Diási és Vonyarci mészkődombok és 

sétautak.
2008 november 8-án (szombaton) 18 órakor Márton-napi 

Zöld Est a Községházán (lásd 1. oldalon)

Varázshangok az Egészségért Egyesület 
tájékoztatója

A Varázshangok az Egészségért Egyesület sok szeretettel 
meghívja Önt és Kedves Családját bemutatkozó előadására,

 november 13-án 18.00 órakor
a Gyenesdiási Községháza nagytermébe,

melynek témája:
Varázshangok, avagy a zene gyógyító 

alkalmazási lehetőségei;
az előadó Kőhalmi Ágnes zeneterapeuta, zenepedagógus.  

Az egyesület szervezésében novembertől öt alkalomból álló 
ismeretterjesztő kulturális előadássorozat kerül megrendezésre. 
Az előadók a testi-lelki egészséges életmód megteremtésének 
mikéntjéről, a zene gyógyító alkalmazási lehetőségeiről, a 
gyermekkori magatartászavarokról, a részképesség-zavarok 
fejlesztési lehetőségeiről, illetve a kultúrafogyasztási 
szokásokról osztják meg az érdeklődőkkel ismereteiket. 
Ezen kívül november 29-én Adventváró hangversennyel, 
december 13-án karácsonyra készülődő játszóházzal 
várunk mindenkit nagy szeretettel! 

A belépés díjtalan, és minden kedves érdeklődőt pogácsával, 
teával várunk! 

Az egyesület további programjairól itt az újságban és a 
megújult  www.varazshang.hu oldalon  is olvashatnak!

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület aktuális 
október havi hírei

2008. évi felmérés a Gyenesdiáson nyaralók utazási 
szokásairól 

Az előző évekhez hasonlóan 2008-ban is végeztünk kérdőíves 
felmérést a településünkön nyaraló vendégek véleményének 
megismerése, és kínálatunk javítása érdekében. Továbbra 
is nagyon fontosnak tartjuk, hogy visszajelzést kapjunk a 
szabadságukat nálunk töltő turistáktól, hogy szolgáltatásaink 
színvonalát igényüknek megfelelően tudjuk korrigálni, az őket 
zavaró tényezőket javítani. A kutatás legnagyobb igyekezetünk 
ellenére többek között az alkalmazott mintavételi technika 
miatt nem nevezhető reprezentatívnak. 

Vendégeink döntő többsége magyar és német származású, 
58 és 36%-os arányban, azaz a belföldi turizmus előretörését 
tapasztalhatjuk. Magyar vendégeink többnyire Nyugat- 
Dunántúlról (32%) és Budapestről (30%) érkeznek és az 
átlagos életkor a tavalyi 33-hoz képest idén 30, ami azt 
jelenti, hogy elsősorban a kisgyermekes családok (31-45 év 

közötti korosztály), fiatal párok, baráti társaságok választják 
szabadságuk helyszínéül. Információt elsősorban barátoktól, 
ismerősöktől szereznek (40%), illetve növekvő jelentősége 
van az internetnek is (34%). Míg belföldi vendégeink 
elsősorban 4-7 napot töltenek többnyire magánszálláshelyeken 
(62%), addig a külföldi vendégek 11-14-et. Vendégeink 
70%-a a balatoni fürdőzés miatt választ bennünket és a 
többség (59,5%) még mindig arányosnak véli termékeinkért/
szolgáltatásainkért kért árakat. A rendelkezésre álló válaszok 
alapján a napi átlagos költés 8.378,-Ft. Megvizsgáltuk 
hogyan változik ez az összeg belföldi, ill. külföldi vendégeink 
esetében: belföldi vendégeink átlagosan 6.782 Ft-ot, míg a 
külföldiek10.558-ot költöttek. Örömre ad okot megannyi 
más tényező is: így például, hogy a korábbi évekhez képest 
mintegy 10%-kal növekedett a szabadságukat először itt töltök 
aránya, hogy átlagosan 4,3-ra minősítették a településünkön 
a közbiztonságot, a rendet, az információszolgáltatást és 
az opcionális kirándulási lehetőségeket. A várakozásokat 
felülmúlta a Gyenesdiás Kártya is: a megkérdezett vendégek 
fele találkozott vele és 70 %-a nagyon elégedett volt a benne 
nyújtott szolgáltatásokkal. Az idei évben immár 5. alkalommal 
megrendezett animációs foglalkozásokat a vendégek szintén 
jónak minősítették, és a Diási Játékstrandon elsőként 
megjelent szórakoztató, tájékoztató Sindbad Strandrádiót is a 
vendégeink 73,5%-nak nagyon tetszett. Az idei évben először 
vizsgált aktív és családbarát jellegünket a vendégeink többsége 
megerősítette. A települést a megkérdezettek egyértelműen a 
Diási Játék- és Gyenesi Lidóstrand, illetve a megannyi napról-
napra változó program miatt ítélik családbarátnak és aktívnak. 
Az adottságainkra épített aktív programlehetőségeket tekintve 
pedig örvendetes tendencia, hogy közel minden második 
vendégünk érdeklődik  már ajánlataink iránt.

Gyenesdiás  Kártya kiválóan debütált
A Turisztikai Egyesület gondozásában ez év májusában 

kiadott - aktív és családbarát turizmust ösztönző - Gyenesdiás 
Kártya forgalma a várakozásokat meghaladóan alakult. A 
felnőttek számára 1990,-, gyermekek részére 990.- Forintos 
áron megvásárolható egyhetes kártyából több mint ezer 
darabot vásároltak a vendégek az egyesület szállásadó 
partnereinél. Ezzel az egyesület a termék bevezetésének 
évében megduplázta a 2007-ben, illetve a 2008-ban eladott 
heti strandbérletek számát.

A kártya fő vonzereje elsősorban abban rejlik, hogy vendégek 
a kártyával egy héten keresztül ingyenesen látogathatják 
a minőségi fejlesztéseken átesett strandjainkat. A kártya 
természetesen a más kiegészítő programlehetőségek miatt is 
csábító, hisz a környék termál- és gyógyfürdőit, múzeumait, 
hajókázási, aktív sportolási programokat, illetve széles 
gasztronómiai kínálatot vehetnek vele jutányosan igénybe a 
vendégek. Az egyesület a jó konstrukcióban bevezetett kártyát 
- annak sikereinek köszönhetően - a vendégek igényeihez 
tovább igazítva a jövőben is működteti.

2009. évi turisztikai katalógusokban való megjelenési 
lehetőség

Az elmúlt évekhez hasonlóan, de aktualizált tartalommal, 
jobb minőségben kerülnek elkészítésre az új vendégköröket 
vonzó és a régieket megtartó invitatív turisztikai katalógusaink. 
Gyenesdiási szálláskatalógusunkat nyolc belföldi turisztikai 
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vásáron terjesztjük, a West-Balaton Travel Magazint pedig 
a belföldi vásárokon kívül még 19 európai, kiemelkedő 
látogatottságot élvező - célpiacnak számító - vásáron terjesztjük 
térségi  kollégáinkkal. Amennyiben a kiadványokban való 
megjelenési, hirdetési lehetőség érdekli, szándékát kérjük 
2008. október 20-ig jelezze. További információ a Tourinform 
irodában. 

A Yacht Egylet hírei

Gyenesdiási vitorlázók nagyszerű eredményei a Balaton 
egyik legrangosabb vitorlázó verseny-sorozatán, az UNIQA 
- kupán!

   Igen szép siker született ebben a hajózási szezonban a 
nagyon rangos /és nagyon embert próbáló/ nyolc fordulóból 
álló  UNIQA - kupán, amely a Balaton egyik legrangosabb 
vitorlás versenye. A vitorlázók nyolc alkalommal mérték 
össze tudásukat, és hajójuk teljesítőképességét. A különböző 
helyszíneken megrendezett - Sófoktól Keszthelyig - a Balaton  
ismertebb kikötőivel fémjelzett versenyek alkalmanként, 
májustól  -  szeptemberig, havonta átlag két alkalommal 
2-3 napot is igénybe vettek, próbára téve a versenyzők 
állólépességét is. Ez még értékesebbé teszi a Yacht Egylet 
Gyenesdiás színeiben versenyző Csikós László, Mészáros 
Sándor és Pém Csaba helyezéseit.

Balaton Regatta:
Yardstick II.  2. hely Flipper   - Mészáros Sándor, Pém Csaba   

/ YEGY /
Yardstick III. 3. hely Soczi - Csikós László / YEGY/,  

Czimondor Tamás /Fi-Fi/

Sümegi Ferenc  elnök

Gyenesdiásiak a második
"KURULTAJ"-on.

Népes kis csapat vett részt gyenesdiásról a II. Kurultajon 
Kunszentmikós határában, Bösztörpusztán, augusztus 8-10-
én. A jurtatábor felépítését a "Zalai Törzs" végezte, melyben 
Páli Barna hagyományőrző íjász (képünkön bal oldalon) 
képviselte településünket.

A rendezvény előkészítésén és a tábor felépítésén a 
szervezőkkel együtt mintegy 900 ember dolgozott társadalmi 
munkában.

De mi is az a Kurultaj?  A középázsiai népek nyelvén Törzsi 
Találkozó. Az első Kurultaj 2007-ben Kazahsztánban volt, 
ahol Torgaj vidékén él egy magát magyarnak nevező törzs . 
Az elmúlt évek során genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a 
Kárpát-medencében élő magyarsággal  közelebbi rokonságban 
vannak, mint a közvetlen környezetükben élő népekkel. 
Körülbelül 1500 évvel ezelőtt váltunk el egymástól, de bennük 
a mai napig él a rokonság tudata. Hozzájuk hasonlóan a Kína 
nyugati határán élő Ujgur nép is vallja a velünk való rokonságot. 
Szokás ezeknél a népeknél, hogy nagyobb ünnepségeken a 
közös étkezések alkalmával üresen hagynak egy ülőhelyet,  
amely a legnyugatabbra távozott  testvér népet (a magyarokat) 
jelképezi. Vajon számon tartjuk-e Őket mi is?

Az idei, II. Kurultaj látványokban gazdag, tartalmas 
rendezvény volt. A hetvenezer (egyesek szerint 100.000) 
látogató előtt három szintéren zajlottak az események.

A fő színtér, ahol a Kurultaj zajlott, egy 100x250 m. nagyságú 
füves térség, melynek egyik oldalán a nyitott ünnepi jurták, 
ahol a házigazdák (Kunszentmiklós város vezetői), a szervezők 
és a vendégek, a kazahsztáni Madjar törzs és az Ujgurok 
küldöttei foglaltak helyet. A másik oldalon pedig a nézők.

A látványosságról 120 lovas barantás  200 dobos, 1300 
hagyományőrző személy, köztük 600 talpas barantás 
gondoskodott.

A közönség megcsodálhatta a lovas barantások bámulatos 
ügyességét, a kétszáz karikás ostorral együttesen fellépő 
hagyományőrzők produkcióját, a talpas barantásokat. 

A kétnapi ottlétet különösen emlékezetessé tette az egész 
rendezvényt átható légkör. Az eltelt idő alatt napi politikáról 
egy szó sem esett, a látogatók között egyaránt voltak jobb és 
baloldali érzelmű emberek teljes egyetértésben.

Az ünnepség utolsó estéjén került sor a tényleges KURULTAJ-
ra. Egy hatalmas tábortűz körül zajlott a ceremónia, ahol a 
jelenlévő kazakisztáni Madjarok, az Ujgur küldöttek és a 
házigazdák, valamint a közönség nagy része, fogadalmat 
tettek a testvéri kapcsolatok elmélyítésében és szélesítésében.  
Elhatározták, hogy évente más helyszínen megrendezik a 
Törzsi Gyűlést.

2010-ben újra Magyarország lesz a rendező, és megcélozzák 
a 24 testvéri nép nagy nemzetgyűlésének megtartását.

Az egész rendezvény baleset, bűncselekmény és szemetelés 
nélkül zajlott le. Felemelő érzés volt ott lenni.

A csodálatos rendezvényen való részvétel adott erőt egy lelkes 
kis csapatnak, hogy Páli Barna vezetésével megalakítsák 
a régóta előkészítés alatt álló, Vazul Lovas Baranta 
Hagyományőrző Szakosztályt, a Gyenesdiási Kinizsi SK 
égisze alatt.

A működéshez szükséges területet az önkormányzat biztosítja 
a Faludi síkon. Szeptemberben megkezdődött a szükséges 
lóállomány beszerzése és kiképezése, továbbá a rendelkezésre 
álló terület rendbetétele, és a pályák kiépítése.

Sok munka van még hátra, de várhatóan a tavasszal 
megkezdődhet a kitűzött cél, a lovas harcmodorhoz kapcsolódó 
hagyományok felelevenítése, és megjelenítése.

Ezúton mond a szakosztály  köszönetet az önkormányzatnak, 
és a számos támogatónak, hogy egy ilyen különleges és nagy 
értékeket képviselő kezdeményezés megvalósulhatott.
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Hardy Gabriella szépen zárta az évet

Hardy Gabriella a Kinizsi SK lovas szakosztályának 
versenyzője a Vajda János Gimnázium végzős diákja 
szeptember 13-14-én Sóskúton a Tanintézetek Országos 
Díjlovagló Bajnokságán vett részt Előd nevű lovával. A 
kétnapos Középiskolások Bajnokság mindkét napján harmadik 
helyen végzett, így összesítésben is a bajnoki bronzérem 
tulajdonosa lett.

A következő hétvégét Fóton töltötték, ahol az L kategóriában 
népes mezőny indult, mivel egyszerre nemzetközi és országos 
versenyt is rendeztek. A háromnapos versenyen mindig 60% 
felett teljesítettek, a kiélezett küzdelemben ez a 10. helyre 
bizonyult itt elégnek.

Az idei szezon utolsó versenyét a szeptember 28-29-én 
Pilisjászfalun megrendezett Wintermühle Kupa Regionális 
Versenyek Országos Döntője jelentette számára A és L 
kategóriában.

Első nap az A kategóriában 67%-os teljesítménye és az L 
kategória 64,58%-a mindkét versenyszámban első helyezést 
ért. Második napon folytatódott a jó szereplés, A kategóriában 
71%, L kategóriában 65,16% első valamint második helyezést 
hozott.

 - A Bajnokságban sikerült megvédenünk Előddel A 
Wintermühle Kupa "A" Kategóriás Ifjúsági Országos Bajnok 
címünket, 6 pontos előnnyel. - mondta Hardy Gabriella. 
- Nyereményem egy, egyhetes frankfurti tanulmányút a 
Wintermühle istállóban. Az L kategória bajnokságában 
mindössze 0,67%-al maradtam le Kristóf Réka, az idei 
Könnyűosztályú Országos Bajnok mögött.

Csapatban szintén első helyezést értünk el, a csapat ifjúsági 
tagjaként ismét a legjobb eredményeket hoztam el a felnőttek 
előtt.

Gaali hegyitúra
 

Ragyogó télies időben tölthettük az idei hegyi túránkat 
október eleján a testvértelepülésünkön, Gaalban. Köszönet 
a Tourinform Iroda munkatársainak a szervezést, Kandikó 
Imrének  és családjának, aki elkészítette a remek bográcsos 
étket a szikalmászó csoport részére.

Ezúton is élvezhettük a gaaliak vendégszeretetét, a szakszerű 
vezetést, a nagyszerű hegyi környezetet.

Következő túránkat június 5-6-7-i hétvégére tervezzük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pék András és Julika

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri Hivatala értesíti az 
ebtartó gyenesdiási lakosokat, hogy az 

ebek veszettség elleni védőoltására
2008. október 20-án, hétfőn  7-9 óra között kerül sor.

Pótoltás október 27-én, hétfőn 7-8 óráig lesz.

Az eboltás helye: Sportöltöző előtti tér (Balaton utca)
Az eboltás díja: 2.800 Ft/eb, a díj tartalmazza a féregtelenítő 

tabletta árát is.
Kérjuk, hogy az ebeket az eboltás helyére pórázon vezessék, 

valamint az eb oltási bizonyítványát hozzák magukkal.
Az ebek oltását arra jogosult magán-állatorvosi rendelőkben 

is el lehet végeztetni.
Háznál történő oltásra való igényüket előzetesen a 

polgármesteri hivatalnál, illetve a helyszínen az oltás ideje 
alatt, vagy dr. Belák Gábor állatorvosnál telefonon is 
bejelenthetik (30/97-37-039).

* * *
A kerületi hatósági főállatorvos Gyenesdiás közigazgatási 

területére 2008. október 7-től november 2-ig terjedő 
időszakra ebzárlatot és legeltetlési tilalmat rendelt el.

Ez alatt az idő alatt minden kutyát zárt udvarban vagy 
megkötve lehet tartani, tartási helyéről csak pórázon és 
szájkosárral szabad kivinni.

Az intézkedésre a rókák veszettség elleni immunizálása miatt 
van szükség, mert a veszettség elleni vakcinát csalianyagban 
helyezik ki a rókák számára.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Önkormányzatunk 2009. évre is meghirdeti a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot. 

A pályázatra jelentkezhetnek az önkormányzat területén 
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 

a.) felsőoktatási hallgatók, akik a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/
2010. tanév első féléve).

b) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat 
egymást követő tanulmányi félév.

Pályázati adatlapok a polgármesteri hivatalban beszerezhetők, 
beadási határidő: 2008. október 31. 

Érdeklődni: Czibor Zoltánné 83/510-564
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2008. szeptember 18-20. között Gyenesdiás befektetési 
szakkiállításon vett részt Budapesten, a Syma Csarnokban. 
Az öt nyelvre lefordított befektetési portfolió után nagy volt az 
érdeklődés a spanyolok és a szlovák delegáció részéről, akiket 
egynapos helyszíni bejárásra meghívott Önkormányzatunk, 
Keszthely Város Önkormányzatával egyetemben. A 
bemutató során megtekintették a várossal közös Faludi-sík, 
Lovascentrummal kapcsolatos befektetési lehetőségeket, 
valamint az algyenesi és Libás térség szórakoztató sport- és 
rekreációs fejlesztési területeit. 

Az önkormányzat gazdasági programjában és szabályozási 
tervében szereplő ingatlanok funkciójának meghatározásával, 
és az ebből származó adóbevételekből hosszú távon tudja 

A képviselő-testület 2008. szeptember 
16-án tartotta legutóbbi soros ülését. 
Elsőként az önkormányzat I. félévi 
gazdálkodása tárgyában készített 
beszámoló került napirendre.

Az önkormányzat bevételei az első félév 
végén 408 millió 462 ezer Ft-ot tettek ki, 
a kiadások pedig 380 millió 940 ezer Ft 
összegben álltak meg. Ezt követően a 2008. 
évi költségvetéséről szóló 4/2008. (II. 27.) 
számú rendeletét módosította a képviselő-
testület. A bevételek és kiadások főösszegét 
775 millió 702 ezer Ft-ban állapította meg. 
Ezen belül a felhalmozási célú bevételt 
195 millió 726 ezer Ft-ban, a felhalmozási 
célú kiadást 190 millió 150 ezer Ft-ban, 
a műklödési célú bevételt 579 millió 976 
ezer Ft-ban, a működési célú kiadásokat 
585 millió 192 ezer Ft-ban, a kötlségvetési 
létszámkeretet 96,5 főben állapította meg. 

Ezt követően a Tűzoltóság tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatót hallgatta 
meg a képviselő-testület. A Keszthelyi 
Tűzoltóparancsnokság képviselője 
elmondta, hogy a megyében már csak 
néhány önkéntes egyesület működik, ezek 
célja elsősorban a hagyományőrzés. Az 
az önkéntes egyesület tud jól működni, 
melynek hivatásos tűzoltók is tagjai.

A következőkben a DRV tevékenységéről 
szóló tájékoztatót tárgyalta a testület. A 
keszthelyi üzemigazgatóság képviselője 
elmondta, hogy az Üzemigazgatósághoz 
közel 40 település tartozik. A fejlesztési 
források sajnos jóval kevesebbek, mint a 
felmerülő igények. Gyenesdiáson 2007. 
évben a Kossuth utcában egy 500-as ivóvíz-
vezetéket 144 fm-en ki kellett váltani. A 
Festetics-forrásnál két szivattyút üzemeltek 
be 3 millió Ft értékben. 33 ezer folyóméter 
vezetéket mértek végig, 10 esetben találtak 
rejtett meghibásodást. A Gödörházy utcánál 
szivattyú nyomásfokozó csere történt 170 
ezer Ft értékben.  Az idén a Festetics-
forrásnál a gépház rekonstrukciója szerepel 
a feladatok között. Kiváltásra került 
100 fm vezeték 3,3 millió Ft értékben. 

Megállapodtak az önkormányzatokkal, 
hogy az útfelújításoknál megpróbálják 
előzetesen a közüzemi vezetéket kijavítani 
illetve cserélni. Így pl. a Tanácsház utcában 
történt tavasszal 4,2 millió Ft értékben 
vezeték és bekötés csere. Indokolt volt az 
Ady utcában a vezetékrekonstrukció, mivel 
gyakori volt a meghibásodás. 

A 2009-es tervek között szerepel a 
Festetics-forrásnál lévő épület, valamint 
a Gödörházy utcában található gépház 
rekonstrukciója, illetve a település teljes 
területén a szerelvény aknák kiváltása.

Az 5.) napirend keretében a 
Katasztrófavédelem tevékenységét 
tárgyalta a képviselő-testület. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
képviselője elmondta, hogy a 
katasztrófavédelmet alapvetően két 
jogszabály, a polgári védelemről szóló 1996. 
évi XXXVII. tv., valamint a katasztrófák 
elleni védekezés irányításáról… szóló 
1999. évi LXXIV. tv. határozza meg. A 
polgári védelemről szóló törvény kimondja, 
hogy települési szinten a polgármester 
felelős a feladatok megszervezéséért, 
irányításáért, végrehajtásáért. E feladatait 
az önkormányzati szervek útján látja el. 
E jogkörében eljárva a képviselő-testület 
megkérdezése, jóváhagyása nélkül dönt 
a testület utólagos tájékoztatása mellett. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet 
katasztrófa esetén a legfontosabb 
feladatokról. Gyenesdiás esetében felhívta 
a figyelmet a János-forrás vízbázis fokozott 
védelmére, a 71-es fkl. útvonalon történő 
szállítás baleseti veszélyeire, a regionális 
vízgerincben és víztározókban esetlegesen 
bekövetkező problémákra, valamint 
a vágóhíd és húsüzem működéséhez 
szükséges, ammóniával kapcsolatos 
esetleges mérgezésekre.

Minden településnek rendelkezni kell 
vízkár-elhárítási és általános polgári 
védelmi alaptervvel, veszélyelhárítási 
alaptervvel, riasztási-berendelési tervvel, 
valamint kitelepítési-befogadási tervvel. 

A következő napirend keretében az 
intézményi alapító okiratok módosí-
tásáról tárgyalt a képviselő-testület. 
Jogszabályi változás következtében 
megváltoztak a szakágazati kódok és 
elnevezések, ezért az önkormányzat 
intézményeiben (Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Gyenesdiás-Várvölgy 
Közös Fenntartású Nevelési-Oktatási 
Intézmény, Napközi Otthonos Óvoda 
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 
Nevelési-Oktatási Intézmény, 
Önkormányzati Étkezde, József Attila 
Klubkönyvtár, Polgármesteri Hivatal) 
szükségessé vált az Alapító Okiratainak 
módosítása, 2008. január 1-jei 
visszamenőleges hatállyal.

A 7.) és 8.) napirendi pont keretében a 
Napközi Otthonos Óvoda Gyenesdiás 
- Várvölgy Közös Fenntartású Nevelési 
- Oktatási Intézmény Intézményalapító 
Okiratának módosítását tárgyalta a 
testület a a Bölcsőde létrehozása miatt, 
valamint a Bölcsőde Szakmai Programját 
hagyta jóvá, ezt követően pedig a 
Nevelési Program, valamint Házirend 
jóváhagyásáról döntött. 

Egyebekben a képviselő-testület döntött:
- a ZALAISPA alapító okiratának 

módosításának jóváhagyásáról,
- a Balatoni Harangjáték megvalósításának 

támogatásáról,
- szabályozási terv módosítására irányuló 

kérelem támogatásáról,
- az 1889/12-13 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlan elidegenítéséről,
- a Gyenes Néptáncegyüttes 

támogatásáról.

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2008. október 21-én, 18 órakor 
tartja. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló 
az idegenforgalmi idény tapasztalatairól, 
2.) Turisztikai Egyesület tevékenységéről 
szóló tájékoztató, 3.) Fürdőegyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztató.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

biztosítani az önkormányzat fejlődését, fenntarthatóságát, 
intézmények működését.

Gyenesdiás már a tavalyi évben is részt vett a befektetési 
szakvásáron, és az idei évben is Keszthellyel egységesen 
képviselték a Nyugat-Balaton Régiót. Bízunk a befektetők 
pozitív visszajelzéseiben. 

Értesítem Tisztelt Betegeimet, hogy az influenza 
elleni védőoltást rendelőnkben megkezdtük. Az oltás 
rendelési időben, soron kívül történik. Mozgáskorlátozottak, 
fekvőbetegek oltása háznál történik, telefonos időpont-
egyeztetés szerint.  Az oltás 60 év fölöttieknek, krónikus 
betegeknek díjtalan.

dr. Vajda Gábor háziorvos
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FODRÁSZAT
Gyenesdiás, Madách u. 22.

Szépülni vágyó vendégeit várja!
Időpont egyeztetés: 30/473-9712

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
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CSŐSZ TÓTH és COLORS 
Lakásfelszerelési üzlet

Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk (Tel.: 20/489-7829)

vasárnap is nyitva)

SZÜRETELŐKÁD 130 l-es 4870 Ft 2500 Ft 
amíg a készlet tart.

Szekrény-sorok, hálószoba- és  ülőgar-
nitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok 

20% engedménnyel rendelhetõk.

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
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Milka Alpesi tejcsokoládé 185 Ft/100g
Extra ajánlatunk:

Ha együtt vásárol 4x125g Danone Activia 
gyümölcsös joghurtot 399 Ft-ért és 1 l CBA 1,5% 

friss tejet 189 Ft-ért akkor a kettő együttes 588 
Ft-os árából 100 Ft-ot elengedünk.

Zöldség ajánlatunk:
Zsákos káposzta ................................. 45 Ft/kg
Alma (Idared, Golden, Jonagold, Jonagored) ...
 ............... 99 Ft/kg (egész ládával 95 Ft/kg)
Zsákos I.o. hansági hagyma............... 49 Ft/kg
Bakonyi Desiree téli burgonya megérkezett
    30 kg-os zsákban ........................... 59 Ft/kg
Hópehely és Góliát burgonya 55 Ft/kg zsákosan

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

APRÓHIRDETÉS
 Gyenesdiáson

árpa eladó,
4500 Ft/q.

Érd: 83/316-487

Apróhirdetési akció!

=31+1
Érdeklődjön irodáinkban!


