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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából  iskolai és 

községi megemlékezést tartunk
2011. október 21-én 17 órakor
az általános iskola aulájában.

Az ünnepi műsort követően átvonulunk 
koszorúzni az óvodakertbe,

az ’56-os emlékműhöz.
Minden érdeklődőt szertetettel várunk

Önkormányzat, általános iskola.

Az eredetileg Kopfmann Teréz tanítónő 
vezetésével kézimunkaszakkörnek indult 
Nőklub, majd mostanában nyugdíjasklubként 
működő 20-30 fős, hölgyekből álló aktív 
közösség egy fontos állomáshoz érkezett. 
Egy ünneplésre hívta néhány környékbeli  
nyugdíjasklub  partnerét, akikkel az elmúlt 
időben közös programokon vettek részt a 
szomszédos településeken. Négy helyről 
hívták a vendégeket, akik mindannyian el is 
jöttek erre a szép jubileumra, a fotókkal és 
kézimunka kiállítással szépen berendezett, 
másfél éve átadott iskolai aulába.

A kézimunka kiállítást Szalóky Jenő, 
egykori polgármesterünk nyitotta meg (felső 
képünkön), egyben visszaemlékezett – ha nem 
is a kezdeti, de – a korábbi időszakra, amikor 
1974-től, közel 10 éven át volt a Klubkönyvtár 
vezetője. A résztvevőket köszöntötte Gál 

Lajos polgármesterünk. Köszöntötték 
az alapító tagokat – Lakics Ferencnét, 
Gyutai Imrénét és Hóbár Jánosnét, a régi 
klubvezetőket - Szíjártó Endrénét, Lakics 
Imrénét, Pető Ernőnét és Tüttő Jánosnét, és 
a legidősebbeket Salamon Ferencné, Manci 
nénit és Andorkó Ilonka nénit. Műsort adtak; 
a Dalárda és a csoport hangszeres kísérői, 
a vendéglátó Gyenesdiási nyugdíjasklub, 
az Alsópáhoki „Nefelejcs” nyugdíjasklub, 
a Cserszegtomaji „Aranykorúak” klubja, a 
Keszthelyi „Margaréta” nyugdíjasklub, a 
Sármelléki nyugdíjasklub.

Valamennyi műsor jó szórakozást nyújtott a 
nézőknek, résztvevőknek egyaránt.

Természetesen a helyiek fi nom vacsorával, 
jóféle innivalókkal kínálták a vendégeket, akik 
jó emlékkel térhettek haza az ünnepségről.

továbbiak a 2. oldalon

Szüreti vígasságok
Az idei szezonzáró rendezvényünk 

szeptember 10-én, a Szüreti Vígasságok 
a tavalyitól eltért, abban, hogy az ünnepi 
préselés után elinduló menet  nem a 
körforgalomnál álló préshez tért vissza, hanem 
célja a Kárpáti-korzón, a Biopiac mögött 
felállított rendezvénysátornál volt. Más 
tartalmi különbség is volt, hiszen művészeti 
csoportjaink vendégül látták a felvidéki 
(szlovákiai) dunaszerdahelyi Dunaág 
Néptáncműhelyt és a kisudvarnoki Pünkösdi 
Rózsa Népdalkört, valamint a Pósfa népzene 
együttest. A látványos menetet követően 
felvidéki vendégeink és a mi csoportjaink 
– Gyenesdiási Népdalkör, Gyenes Néptánc 

Gyenesdiás Zala megye 
legkedveltebb nyaralóhelye

Idén harmadik éve már, hogy a Zalai 
Hírlap keresi Zala megye legkedveltebb 
nyaralóhelyét. Kilenc településen ötven 
magyar és húsz külföldi nyaralóvendéget 
kérdeznek meg a lap munkatársai és tíz 
szempont szerint – tisztaság, strand, parkolás, 
közbiztonság, kultúra-szórakozás, kirándulás-
sportolás, szálláshelyek,  éttermek-vendéglők, 
tájékoztatás, vendégszeretet - értékeltetik 
velük az adott üdülőhelyet. Megyei napilapunk 
Gyenesdiást e verseny kapcsán augusztus 
3–iki számában mutatta be.

Gyenesdiás a maximális 3500 pontból 
3253-at ért el, s nyerte el a címet. Második 
Kehidakustány, a harmadik pedig 
Vonyarcvashegy lett. (2010-ben a díjat 
Zalakaros, 2009-ben Balatongyörök kapta. 
Gyenesdiás az elmúlt évben a harmadik 
legjobb értékelést kapta.)

Az internetes szavazáson a legtöbb 
szavazatot Zalakaros kapta, a második helyen 
Gyenesdiás végzett, harmadik Lenti lett.

folytatás a 2. oldalon 

Megalakulása 50 éves jubileumát ünnepelte
a Gyenesdiási Nyugdíjasklub

folytatás a 3. oldalon
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50 éves jubileum ... folytatás az 1. oldalról

Köszönet… 1961-2011.
Szeptember 3-án tartott ünnepség méltó 

módon tükrözte a gyenesdiási asszonyok, 
lányok kitartó, következetes, a közösségért 
tenni kész munkáját. 50 év hosszú idő! 
Többen közülünk már nem érhették meg az 
évfordulót, de ők is cselekvő részesei voltak a 
közösség tevékenységének.

Ezt a lehetőséget használjuk ki, hogy 
köszönetet mondjunk mindazoknak, akik 
segítették évfordulónk megünneplését. 
Elsősorban Polgármester Úrnak, aki kezdettől 
fogva felkarolta az ünnepség gondolatát és 
anyagilag is segítette annak megvalósulását. 
Köszönet a Klubkönyvtár dolgozóinak, 
akik folyamatosan segítettek a rendezvény 
előkészítésében, lebonyolításában, a konyhai 
dolgozóknak, akiknek a finom vacsorát 
köszönhetjük, és mindenki másnak, aki 
segített.

Köszönjük a vendég – Alsópáhok, 
Cserszegtomaj, Keszthely, Sármellék – 
kluboknak a jókívánságokat, a színvonalas 

műsorokat, amivel emelték rendezvényünk 
színvonalát. A rendezvény sokszínűségét 
jelentette a Gyenesdiási Dalárda  szereplése, 
amit szintén köszönünk. Nem utolsó 
sorban elismerés illeti klubtagjainkat, akik 
egész nyáron, hetente, rendszeresen jöttek 
próbáinkra, hiszen mi is szerettünk volna egy 
műsorral is bemutatkozni.

Szép volt, jó volt! Elkezdtük a következő 50 
évet. Egy idézettel fejezem be: 

„Ajándék volt minden perc és óra,
s ezt úgy illik, hogy megköszönjem én. 
Hát ezért jöttünk most találkozóra,
emlékeim, üljetek körém!”

Táncos Lászlóné klubvezető

Az ünnepélyes díjátadásra a Zalai Hírlap 
szeptember 12-ére hívta az érdekelteket a 
gyenesdiási Katalin Wellness Hotelbe. Gál 
Lajos polgármesterünknek Virrasztó Zsolt, 
a Zalai Hírlap főszerkesztője adta át a díjat, 
illetve az elismerést igazoló márványtáblát. 
Polgármesterünk rövid beszédében a balatoni 

strandok jelentőségét említette, a gyógyvizek, 
wellness szolgáltatások mellett. Elmondta, 
hogy e verseny is fontos visszajelzés, abban a 
kérdésben, hogy a település fejlesztése milyen 
irányban történjen. 

Az ilyen visszajelzéseknek is köszönhetően 
történtek az eddigi fejlesztések, családbarát 

szemléletünk egyezik a Balaton turisztikai 
stratégiájával.

Képünkön (balról) dr. Burján Richárd, a 
zalakarosi fürdő vezérigazgatója, Virrasztó 
Zsolt főszerkesztő, Gál Lajos, Gyenesdiás 
polgármestere és Kötő Attila, Zalakaros 
alpolgármestere a díjátadáson.

V. Diós Fesztivál, idén Dióskálon
Kitett magáért az alig több mint ötszázlelkes 

település. Idén e közeli falu látta vendégül 
a Gyenesdiás által először összehívott diós 
nevű településeket. 

Bihardiószeg (Románia), Diósjenő, Diósd,  
Diósviszló, Diósförgepatony (Szlovákia) és 
Zentagunaras (Szerbia) küldöttsége mellett 
természetesen mi gyenesdiásiak is részt 
vettünk a találkozón. A köszöntő, megnyitó 
ünnepségen részt vettek a települések 
polgármesterei, Manninger Jenő ogy. 
képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, 
Vígh László ogy. képviselő, a Pacsa és Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke is.

A falu központjában kis sátrakban 
„bemutatkozhattak” a települések, 
szóróanyaggal, dekorációval, süteménnyel, 

fényképekkel, kézimunkákkal.
Természetesen volt diós sütemények 

versenye, 52 féle, szebbnél-szebb 
és fi nomabbnál fi nomabb süteményt 
vittek  a résztvevők. Mi gyenesdiásiak a 
főzőcsapatunkkal is részt vettünk, ugyanis 
Keresztes József és főzőcsapata  a megszokott 
módon,  gulyáságyúban készítették el 
az ebédet, gulyáslevest és babgulyást. 
Délután néptánccsoportok, népdalkörök, 
harmonikások, énekesek, cigánytáncosok, 
dalárdások, kórusok gondoskodtak a jó 
hangulatról.  A színvonalas produkciók közt 
nagy tapsot kaptak a mieink, a Népdalkör, 
a Dalárda és a citerások és  a néptáncosok 
is. Szólistaként itt debütált Bognár Pista 
népdalkörös (és dalárdista).

A házigazdák dicséretére kevés az, hogy 

kitettek magukért, a programok, események jól 
szervezettek voltak, kedvesek és udvariasak 
voltak a beosztott aktivisták, mindannyian 
csodálkoztunk, hogy egy ilyen kis településen 
mennyi embert tudnak mozgósítani erre a 
feladatra. Minden elismerés a Dióskáliaknak!

Jövőre a Harkányhoz közeli, ormánsági 
Diósviszló látja vendégül a diós településeket.

Gyenesdiás értékelése a Zalai Hírlap augusztus 3-i számában

A vendéglátók

A gyenesdiási sátorA gyenesdiási sátor
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Népmese Napja 2011

A Klubkönyvtár ebben az évben is megemlékezett nagy meseírónk 
Benedek Elek születésnapjáról. Szeptember 30-án a községháza 
nagytermében felléptek a nagykanizsai színjátszók a „Szomorú 
királylány” című mesével.

Meglepetés volt a gyenesdiási „Hirtelen jött csapat” (képünkön), ők 
a „Félsz”  című vidám mesét adták elő. A kanizsaiakat Vizeli Józsefné 
Mónika, a gyenesdiási csapatot Kovácsné Kopfer Beatrix készítette 
fel. Köszönjük a munkájukat.

 Mesét mondtak még: Kovácsné Kopfer Beatrix, Tánczos Lászlóné, 
Vaga Irma, Bognár Éva, Zalaveczky Zita

Országos Könyvtári Napok

A József Attila Klubkönyvtár idén is részt vett „Az Országos 
Könyvtári Napok 2011” című programsorozatban. Ezeken a szép őszi 
napokon, igyekeztünk olyan rendezvényeket hirdetni, melyek felhívják 
a fi gyelmet arra, milyen alapvető szerepe van a könyvtáraknak a 
tanulási folyamatokban.

A program résztvevőit játékos feladatok, tudáspróbák várták október 
3-án hétfőn a Községháza nagytermében. A „Bezzeg az én időmben” 
tréfás vetélkedő vidám perceket hozott a játékosoknak és a nézőknek 
egyaránt.

Képünkön a vetélkedő csapatok.

Együttes, Gyenesdiási Dalárda és a művészeti 
iskolás dalosok, táncosok közreműködésével 
egy nagyszerű műsort láthattak az érdeklődők. 
A remek időnek, a piacfelügyelő csapata főzte 
bográcsos ételeknek, a Silver együttes éjfélig 
tartó kitűnő zenéjének is köszönhetően igen 
jól sikerült délutánnak-estének lehettünk 

részesei. Jó együttműködés alakult ki a biopiaci 
vendéglátókal, kereskedelmi egységekkel is, 
hiszen ők, azok is hozzátettek a rendezvény 
sikeréhez.

Reméljük, hogy a dunaszerdahelyi, 
illetve környékbeli (kisudvarnoki) nagyon 
szimpatikus – és színvonalas produkciókat 

bemutató – résztvevőkkel rendszeres 
kapcsolatunk alakul majd ki, többször 
vendégül láthatjuk őket Gyenesdiáson, ahogy 
népdalosaink és néhány néptáncos is már 
kétszer volt náluk.

Köszönetet mondunk a résztvevőknek, a 
már említett amatőr művészeti  csoportoknak 
és vezetőinek, a rendezvény lebonyolításában 
segítőknek. Külön köszönet a lovasoknak, 
lovaskocsit, hintót biztosítóknak; Schleier 
Imrének, a János lovardának, Páli Barnának, 
Gerencsér Lászlónak, Farkas Bélának 
(Keszthely), Horváth Istvánnak (Keszthely), 
köszönjük a lovas  szervezésben segítő Varga 
Zoltánnak, a díszítésben segítő Cseh Jánosnak 
és Riedl Ferencnek,  Szekeres Erzsébetnek 
és a gyermek játszóházat vezető pedagógus 
kolléganőinek – Inkler Ildikó, Fejes Éva, 
Macsek Anita, Tamás Nikolics Virág, Varga 
Lászlóné, Vastagné Nagy-Pál Orsolya-, a 
Forrásvíz Természetbarát Egyesületnek, Páli 
Lajosnak és feleségének Magdinak (bíró 
és bíróné), Balogh László kisbírónak, a 
Gyenesdiási Fürdőegyesületnek, a kerékpáros 
gyerekeknek és tanáraiknak – Góth Imre, Nagy 
Antal Róbert. Köszönjük a bemutatózóknak – 
Bognárné Piroskának  (kosárfonás),  Galát 
Mihálynak (préselés) - az önkormányzat 
fi zikai dolgozóinak, munkatársaimnak és 
azoknak, akiket most elfejtettem felsorolni 
(tőlük elnézést is kérek).

Köszönjük az általános iskolának, hogy a 
felvidéki vendégeinknek szállást biztosítottak.

Hársfalvi György klubkönyvtárvezető

folytatás az 1. oldalról

A színpadon a Dunaág Néptáncműhely táncosai és a Pósfa zenekar
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Október 4-én „Tanuld meg te is„ címmel,  kosárfonás és csuhézás 
gyakorlati bemutató várta az érdeklődőket a Pásztorházban.

Az érdeklődők megfi gyelhették, és ha kedvet
kaptak hozzá, megismerkedhettek az alapokkal.

Az ügyesebbek kész munkát vihettek haza.

Népzenei verseny, minősítő
 2011. október 1-én, Zalaegerszegen (Andráshidán) rendezték meg a 

IX. Vass Lajos Népzenei Verseny regionális döntőjét.
251 énekes és 13 csoport nevezett, köztük több gyenesdiási is.
Vass Lajos Arany fokozatot érdemelt ki és továbbjutott a 

középdöntőbe:
Ertl Zsófi a és Gál Emese szóló kategóriában
A Csillagvirág éneklő csoport (Kató Dorottya, Várbíró Bianka, 

Gál Emese, Hegyi Bianka, Szabó Flóra, Ertl Zsófi a, Horváth Zita), 
valamint a Gyenesdiási Népdalkör (Tiringer Mihályné, Nagy Lászlóné, 
Tóth Miklósné, Szalóki Jenőné, Stefanicsné Lóránt Györgyi, Lóránt 
Veronika, Lóránt Béláné, Kovács Lászlóné, Kun Sándorné, Hefl er 
Jenőné, Papp Andrea, Grátzner Ferencné, Szíjártó Endréné, Újvári 
Lajosné, Berta józsefné, Karsai Gabriella, Kenesei Aurélia, dr.Nagy 
Pálné, Horváth sebestyénné, Folly Pál, Farkas Ödön, Bognár István, 
Kovács Géza, Csepregi Zoltán, Csordásné Fülöp Edit) az énekegyüttes 
kategóriában.

Vass Lajos Ezüst fokozatot ért el Kovács Hanna és Bognár István 
szóló kategóriában. Gratulálunk a szép szerepléshez.

* * *
Folytatódik a „Kattanj rá nagyi” számítógépes tanfolyam 60 

éven felülieknek, természetesen nemcsak nagyik, hanem papik is 
jelentkezhetnek. A tanfolyam ingyenes.

A Zala Megyei Közgyűlés ZALA 
TURIZMUSÁÉRT DÍJ-at adományozott 

SZALÓKY JENŐ
nyugalmazott polgármesterünknek,

a megye turizmusának fejlesztésében, 
a turisztikai desztináció menedzsment 

rendszer kiépítésben végzett kiemelkedő 
szakmai és emberi tevékenységéért.

A díjat a kitüntetett Zala Megye Napján, 2011. 
szeptember 10-én, a Zalavári Várszigeten 
vehette át Manninger Jenőtől a Zala Megyei 
közgyűlés elnökétől.

Egykori (1990-2006.) polgármesterünk több 
díjat, kitüntetést kapott már a turizmus terén 
végzett munkásságáért. 2002-ben – a Nyugat-
Balaton térsége vállalkozói szavazata alapján 
- a „Régió Turizmusáért” díjat, 2005-ben a 
Magyar Turisztikai Egyesület Választmánya 
"MATUR-Díj"-át, 2006-ban a „Nyugat-
Dunántúl Turizmusáért Díjat”, 2007-ben 

az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium „Pro Turismo” díját kapta. 

 Már az önkormányzatiság kezdetén, mint 
polgármester egyik fő célkitűzése a turizmus 
fejlesztése volt – hogy a település és lakossága 
megfelelő gazdasági eredményt, jövedelmet 
érhessen el. 1994-ben, közreműködésével, 
vezetésével megalakult, majd elnöklete alatt 
dolgozott a Keszthely-Hévíz Kistérségi 
Fejlesztési Társulás, mely  önkormányzati 
társulás egyik fő térségfejlesztési 
célkitűzése a turizmus volt. Együttműködött 
a turizmus kutatásban a budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem turizmus 
kutatócsoportjával, a tudomány legnagyobb 
hazai képviselőjével, Lengyel Márton 
professzorral, több turizmus témájú kutatást 
indukálva Gyenesdiáson.  Szalóky Jenő 
nevéhez fűződik a Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment modell (TDM - olyan 
települési szintű turizmusirányítási rendszer, 

amelyben a felelősség és a döntéshozatal 
a turizmus tényleges szereplőinek kezébe 
került) magyarországi bevezetése, elsőként 
Gyenesdiáson. Kezdeményezésére alakult 
2003-ban a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, 
melynek ma tiszteletbeli elnöke.

A TDM modelt tanítják, tanította maga is a 
Heller Farkas Főiskolán. Tankönyv írásában 
vett részt, minisztériumi megbízásból és 
egyéb felkérésre előadásokat tartott és tart ma 
is. Négy ciklusban (1990-1998,2002-2010)
a Zala Megyei Közgyűlés tagja volt, három 
ciklusban annak turisztikai bizottságának 
elnöke, ma külsősként a bizottság alelnöke.

Az idén alakult  TDM - Szervezetek 
Országos Szövetsége ötfős  elnöksége tagjává 
választották. Azon dolgoznak, hogyan lehetne 
az egész országban kiépíteni, fenntartani 
a TDM rendszert, hogy minél nagyobb 
gazdasági, kulturális eredményt hozzon.  

Élénk érdeklődés kísérte dr.Papp Zsuzsanna textiltervező (radiológus) és dr.Masszi József szobrász (bőrgyógyász) 2011. október  7-én 
tartott közös kiállítása megnyitóját, melyet Bordácsné Kishonti Erika népi iparművész szövő, és dr.Lángi Péter író, tanár ajánlott a 
közönség fi gyelmébe. Az alkotók orvosi hivatásuk mellett végezték, végzik művészeti tevékenységüket. A japán fametszetek alapján 

készített gobelinek, és a 4 őselem intuitív ábrázolásai kitűnően megfértek a gipszből, alumíniumból, agyagból és bronz ötvözetből készült 
szobor- és dombormű portrékkal. A kiállítás október 21-ig, munkanapokon 12-16 óráig tekinthető meg, a Községháza nagytermében. 
Képünkön a megnyitó ünnepélyes pillanata: dr. Masszi József unokája Jászvári Alíz fuvolázik. Középen az első sorban az alkotók, a 

háttérben a szobrok, domborművek, jobbra gobelinek
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Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter a Pannon Egyetem Georgikon 

kara tanévzáró ünnepségén, 2011. 
júniusában, a   Pedagógusnap alkalmával 

NAGYVÁTHY JÁNOS-DÍJAT 
adományozott

DR. KOCSONDI JÓZSEF
tanszékvezető egyetemi tanárnak,

a Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Gazdasági és Társadalomtudományi 
Tanszék munkatársának, a mezőgazdasági 
mérnökképzés területén végzett három 
évtizedes oktatói munkája, kutatói 
tevékenysége elismeréseként.

Dr.Kocsondi József (gyenesdiási lakos) 
tanszékvezető, professzor, több mint 30 
esztendeje végez kiemelkedő oktató-kutató 
munkát.

A Nagyváthy Mg-i Technikumban 
érettségizett, majd Nagykanizsai agronómiai 
főiskolai karon szerzett diplomát. Munka 
mellett végezte el a Mosonmagyaróvári 
Agrártudományi Egyetemet. A Georgikon 
Agrártudományi Egyetem Alkalmazott 
Üzemtani tanszékén kezdte a tudományos 
munkát és lépésről-lépésre jutott a 
tanszékvezetői beosztásig. Vezetési 
ismereteket, agrártörténetet, emberi 
erőforrás gazdálkodást, falusi turizmust, 

viselkedéskultúrát tanít különböző szakokon. 
A hallgatók között népszerű oktató, a 
hallgatóktól származó  anonim felméréseken 
mindig magas osztályzatokat kap, volt az év 
legnépszerűbb tanára, „Primus Magister” is.

Professzor Úr részt vesz a helyi társadalmi 
életben is, szaktudásával közreműködik 
lakóhelyét, gyenesdiást érintő feladatok 
megoldásában, a Darnay Dornay Béla 
Honismereti Alapítvány kuratóriuma 
tagja, az önkormányzat környezetvédelmi 
bizottságának szakértője.

Olvasóink nevében is gratulálunk a magas 
elismeréshez.

ÓVODAI HÍREK

Köszönet!

Köszönjük az óvoda Zöldike csoportjának 
átalakításához nyújtott segítséget Paál 
Csaba szülőnek. Köszönet Fliszár Jenőnek 
a felajánlott farönkökért, melyeket az udvari 
játékok javításához használtunk fel.

Az új, Térségi Bölcsőde avatójára, a 
vendéglátáshoz felajánlott segítséget 
köszönjük Pintér Ágotának, a bölcsődei 
Szülők Közössége vezetőjének, Sorok Attila 
szülőnek. Köszönet a Szalai családnak a Hor 
Zrt-s bónuszpontjaik felajánlásáért, melyekből 
az új bölcsőde bútorait gyarapíthattuk.

Köszönet Simonné Purdea Andreának 
az új bölcsőde udvarára kapott játékokért. 
Köszönjük Novák Andreának az ajándékba 
kapott textíliákat. Minden segítségért 
hálásak vagyunk, nem csupán szavakkal, 
de működésünk színvonalával mindent 
megteszünk hálánk tolmácsolásáért.

Skublics Sándorné  intézményvezető  

ISKOLAI HÍREK

Őszi szünet november 2-től november 
5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
október 28. (péntek). 

Szünet utáni első tanítási nap: november 7. 
(hétfő).

 
Iskolánk pedagógusai november 23-án 

17 órától fogadóórát tartanak, melyre 
szeretettel várják a szülőket!

 
Iskolánk pedagógiai módszertani reformot 

támogató informatikai infrastruktúra 

fejlesztésére az új Széchenyi Terv keretében 
(TIOP-1.1.1-07/1-2002-0868) nyert pályázatot 
11 millió 055 ezer 554 Ft értékben. 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program 1. számú prioritása az oktatási 
infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás 
egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás 
infromatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens 
iskola” létrehozása, amely elsősorban az 
informatikai infrastruktúra fejlesztésére 
koncentrál. Az „Intelligens iskola” program 
nemcsak az informatikai készségek, hanem 
– a többi közismereti tárgyba beépülő  
Infokommunikációs Technológia (IKT) 
támogatású pedagógiai módszertan által 
– a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez 
szükséges infrastruktúrát is jelentős részben 
biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási 
intézmény (kiéve óvodák) számára egységes 
alapinformatikai infrastuktúrát biztosít, mely 
nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú 
oktatás elterjesztésének és hozzájárul a 
területi különbségek mérsékléséhez és 
kiegyenlítéséhez.

A pályázat keretében a Gyenesdiási 
Általános Iskola a pályázaton nyert összegből 
az alábbi eszközöket vásárolta: Iskola PC 
23 db, tantermi csomag (interaktív tábla) 
3 db, alkalmazás szerver 1 db, szerver 
szoftver 1 db,  WIFI csomag 1 db. Várvölgyi 
Tagintézményünkben beszerzésre került: 
Tantermi csomag (interaktív tábla) 2 db, 
szavazó csomag (diákfeleltető rendszer) 1 db,  
WIFI csomag 1 db.

ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!

Az őszi papírgyűjtés 2011. október 19-én 
(szerdán) lesz.

A papírt kötegelve, összekötve reggel 7.00 
órától délután 13.00 óráig mérik le. Kartont 
is lehet hozni. Külön kell válogatni a fekete-
fehéret, a színeset!

     
Köszönettel: Nagy Antal Róbert, DÖK

Állatok Világnapja

Az általános iskolában működő ÖKO 
munkacsoport az Állatok Világnapjához 
(október 4.) kapcsolódóan aktivitásra hívta a 
tanulókat.

Minden osztálynak egy állatot kellett 
jelképül választani és arról rajzot, festményt, 
vagy fényképet készíteni.

Sok értékes alkotás született, bizonyítva, 
hogy az iskolás gyerekek nagy fi gyelemmel 
fordulnak házi kedvenceik felé. A három 
tablót felölelő kiállítás az aulában tekinthető 
meg októberben.

Mint a szervező Globits Judit tanítónőtől 
megtudtuk, a nagy érdeklődést látva további 
aktivitást igénylő pályázatok kiírásán 
gondolkodnak az ÖKO munkacsoportnál.

G.I.
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Családsegítő és 
Gyermekjóléti

Szolgálat Zalaszántó

8353 Zalaszántó, Fő u. 3.
Tel.: 83/ 370-124 , 06/30/ 955-7854

zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.hu

 AKTUÁLIS HÍREINK:

- Egy 16 éves gyenesdiási fi únál szeptember 
hónapban  leukémiát diagnosztizáltak, 
gyógyítása a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Gyermekgyógyászati Klinikáján előreláthatón 
két évet vesz el az életéből, amennyiben jól 
reagál a kezelésekre. Mivel az édesanyja 
egyedül neveli, a hatalmas pszichés teher 
mellett, erőn felüli anyagi megpróbáltatást 
jelent a fi ú ellátása.

Amennyiben segíteni tud a kialakult 
helyzetben, az alábbi bankszámlaszámon 
várjuk az adományokat:

Gyenesdiás Takarékszövetkezet
74500248-15098689

-Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
Gyenesdiás Nagyközségben Kocsa Jánosné 
klinikai szakpszichológus szeptember 
hónaptól emelt óraszámban dolgozik. 
Főként a gyermekekkel kapcsolatos nevelési 
nehézségek esetében, családi működésben 
jelentkező krízishelyzetekben tud segíteni. 
Időpont egyeztetésben kérjük, hogy a 
gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját 
hívják: Pete Viktória 06/30 562 8686   A 
szolgáltatás térítésmentes!

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

A gyenesdiási Római Katolikus 
Egyházközség családos zarándoklatot 
szervez Óbudavárra a Schönstatti Szűz 
Anya kegykápolnájához. Ideje: 2011. 
október 16-a vasárnap. Kellő létszám esetén 
autóbusszal indulunk 9 órakor az ABC előtti 
parkolóból, hazaérkezés délután 6 órakor.

Program: Schönstatti Szűz Anya köszöntése 
a kápolnában, majd egy 8 gyermekes házaspár 
„Házasságvédő vitaminok” című előadásának 
meghallgatása, feldolgozása.

Meleg ebédet a mozgalom éttermében 
fogyasztjuk el, majd délután 2 órakor a fűtött 
kápolnában szentségkitétel. 

Akik ezt követően a házaspárok útját 
választják, azok 2 km-es sétával, 14 állomással 
ezt az utat járják, akik a kápolnában maradnak 
szentségimádást tartanak, és rózsafűzért 
imádkozzák.

Délután 4 órakor Plébánosunk, Ákos atya 
szentmiséjével zárjuk a zarándoklatot.

Jelentkezni Vértesaljai Jánosnál és Valinál 

lehet telefonon a 83/316-591, 30/9295-106, 
30/5310-117 számokon vagy személyesen. 
Felnőttek részére a busz és az ebéd költsége 
1900Ft/fő, 14 év alatti gyerekeknek 1500Ft/
fő. 

Zarándoklatunk célja, hogy megerősítsük 
családjainkat a Családévében, és a Szűz Anya 
segítségéért imádkozzunk.

Várunk fi atalokat és idősebbeket, családokat 
és gyerekeket egyaránt. A gyerekek számára 
foglalkoztatót biztosítunk. Az Óbudavári 
magyar Schönstatt központról a www.
schonstatt.hu honlapon lehet részletesen 
tájékozódni. 

 

VARÁZSHANGOK AZ EGÉSZ-
SÉGÉRT EGYESÜLET HÍREI

Baba-mama klub és játszóház
Október 14-én pénteken 10.00-tól a 

Községháza nagytermében sok szeretettel 
várunk minden babát és mamát játszóházzal 
egybekötött ingyenes délelőtti programunkra! 
Itt lehetőségetek lesz egy kis beszélgetésre, 
ismerkedésre és kikapcsolódásra!

Koronczné Cserép Ilona védőnő és 
Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök

Varázshangok Zenebölcsi
Minden szerdán 10.00-11.00 óra között 

zenebölcsibe várom a kisgyermekes 
anyukákat! Pár hónapos kortól hozhatod 
gyermeked, mert baba-mama barát helyszínt 
biztosítunk! Ha szeretnél családias légkörben 
jó társaságban lenni, a zenebölcsiben a 
helyetek!

Helyszín: Gyenesdiás, Madách u. 24.
Előzetes bejelentkezés: +3630/339-1959  

Kőhalmi Áginál

Varázshangok Zeneovi
Minden szerdán 16.30-tól 17.30-ig zenés 

foglalkozásra várom az óvodás gyerekeket! 
Mozgással egybekötött hangszeres fejlesztő 
játékok, valamint kifejezetten gyerekeknek 
tibeti hangtálas rezgésterápia vár benneteket!

Helyszín: Gyenesdiás, Madách u. 24.
Előzetes bejelentkezés: +3630/339-1959  

Kőhalmi Áginál

Varázshangok Családi Program
Október 29. szombat 16.00-18.30.

Községháza

Egyesületünk olyan családi programot 
kínál, ahol 0-99 éves korig mindenki 
megtalálhatja a neki tetsző kikapcsolódási 
formát. Játszóházainkkal célunk az emberek 
közötti kommunikáció elindítása egy 
családos közösségi tér létrehozásával. Több 
évnyi tapasztalat és alapos szakmai munka 

eredménye komplex programunk, mely 
tematikájában is követi fő célkitűzésünket. 
Minőségi fejlesztő eszközökkel és játékokkal, 
gyermekhangszerekkel, különleges 
hangtálakkal és gongokkal testileg és lelkileg 
is tartalmas élményt nyújtunk azoknak, aki 
megtisztelnek bennünket bizalmukkal. 

16.00-18.30: JÁTSZÓHÁZ 0-6 ÉVES KORÚ 
GYEREKEKNEK 

A 30 nm2-nyi területen életkori 
sajátosságoknak megfelelő játékok, számos 
kis- és nagymozgást, vizuális és auditív 
képességet, valamint koncentrációs képességet 
fejlesztő eszközök állnak a gyerekek 
rendelkezésére. 

16.00-18.30: ÉSZNÉL VAGY?! -  LOGIKAI 
JÁTÉKOK NAGYOKNAK

A nagyobb gyerekek és felnőttek számára a 
képességfejlesztő- és logikai társasjátékaink 
jelentik a kikapcsolódási és feltöltődési 
lehetőséget. A játékok fejlesztik a térbeli látást, 
a koncentrációt, a kreativitást, a képzeletet, 
a fi nommotorikát, a problémamegoldó-
képességet és a szociális képességet is. Ezen 
képességek fejlesztése és karbantartása egész 
életünket meghatározza, a játékok 3-99 
éves korig játszhatók! ( ÚJ JÁTÉKOKKAL 
BŐVÜLTÜNK)

17.00-17.30: VARÁZSHANGOK ZENE-
BÖLCSI  0-3 év közötti babáknak

A Varázshangok Zenebölcsiben ölbeli 
játékokkal kezdünk, közben az első 
megszeppenés elmúlik, és bemelegítésként a 
kis, fi nom mozgásokat is gyakoroljuk.  Ezt 
követik a mozgásos játékok: hintáztatók, 
sétáltatók, táncoltatók, „zsákos játékok”, 
forgatók és emelgetők, lábtorna: ezek 
fejlesztik a nagymozgást. A foglalkozás záró 
szakaszában előkerülnek a bábok és állatok 
a hozzájuk tartozó dalokkal és versikékkel, 
legvégül pedig hangszerekkel kísért énekléssel 
búcsúzunk el egymástól.

17.30-18.00: VARÁZSHANGOK ZENEOVI  
3-6 éves és kisiskolás gyerekeknek

Népi játékokon, gyermekdalokon és 
mondókákon alapuló zenés, mozgásos, játékos 
foglalkozás gyerekeknek, hangszerekkel és 
tibeti hangtálakkal kiegészítve.

A családi programunkon a részvétel 
ingyenes, egyesületünk eszközeinek 

karbantartására és bővítésére szívesen 
fogadjuk felajánlásaikat!

Szintén ezen a napon tartjuk családi 
programunkat 9.00-tól 11.30-ig a 
balatonszentgyörgyi Művelődési Házban!

Programjainkról itt is tájékozódhatnak:
www.varazshang.hu
Szeretettel várjuk!
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Hangfürdő

Ha vágyódsz egy kis 
lazításra és egy különleges 
élményre, akkor gyere el 
hozzánk egy hangfürdőre! 
A tibeti hangtálak és gongok hangja meditatív 
állapotba juttatva segít a stresszoldásban; a 
rezgések frissítik energiaháztartásunkat és 
gyógyítólag hatnak testi működésünkre is!

Időpont: október 21. péntek 18.30-19.30.
Helyszín: Gyenesdiás, Madách u. 24.
Előzetes bejelentkezés: +3630/339-1959  

Kőhalmi Áginál

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

Kedves Természetbarátok!

2011. szeptember 29-én egyesületi 
közgyűlés volt idén már másodízben. A 
tanácskozáson elhangzott, hogy a tavaszi 
programok óta eltelt időszak a hagyomá-
nyoknak megfelelően a vonyarcvashegyi 
Madarak és Fák Napja együttes megünnep-
lésén túl a nyári túrahetek jegyében telt el.

Az elnök elmondta, hogy az augusztusban 
átadásra került Dolomit Tanösvényhez 
is komoly szakmai segítséget nyújtott 
egyesületünk tagsága.

A nyári túrahét elmaradt csillagnézését 
és esti túráját tervek szerint a novemberi, 
vagy decemberi hónapban (a fokozottabb 
csillaghullások idején!) pótoljuk be!

Az elnök tájékoztatta a közgyűlést 
az együttműködés jövőbeni szélesebb 
lehetőségeiről a Zala Megyei Természetbarát 
Szövetséggel (ZMTSz). 2012-ben 
(Pünkösdkor) a Zala megyei Gyenesdiás 
ad otthont a Gyalogtúrázók Országos 
Találkozójának. A soproni találkozó 
zárórendezvényén a vándorserleget a 
házigazda településről érkező Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület képviselői vehették 
át. Az előkészületeket mindehhez már az idei 
esztendőben meg kell kezdeni. A közgyűlés 
egyhangúlag támogatta a program jövő évi 
megrendezését.

A turisztikai egyesülettel közös projektben 
szereplő arculat alapján további útbaigazító és 
tájékoztató táblák kihelyezése –  a Keszthelyi-
hegységben és a környező településeken  – 
a most előttünk álló időszak feladati közé 
tartoznak. (Az Erdészet jelezte a Büdöskút 
feletti vállusi külterületeken, valamint a 
vonyarcvashegyi és györöki területeken is 
néhány helyen hasonló táblák szükségességét, 
de most kerülnének ki a helyi hegylábi 
részeken is ki a helytörténeti táblák.)

A tavaszi Rügyfakadás Tavaszünnep 
rendezvény jóvoltából az idei cél a Forrás 
tanösvény kialakítása is őszi feladatunk lesz. 

Ennek kialakítása a János-forrás kifolyása 
mentén lekavicsozott ösvény mentén történik.

LEADER, EMVA és Új Széchenyi 
Terv egyesületi pályázatainak ismertetése 
és az ezekhez kapcsolódó hitelfelvétel 
elfogadására is sor került. Eszerint 2011. 
október – 2012. március a Kárpáti Korzó 
II. ütem – Multifunkcionális dísztér és 
parkosítás (elnyert). 2012. tavasz Dornyai 
pince – BORMÚZEUM kialakítása (Dornyai 
emlékszoba) - (elnyert).

Új Széchenyi Terv pályázatokként most 
kerül beadásra a „Környezetfejlesztési 
Akciók a fenntartható településekért” (2012-
2013) célkereten belül a Keszthelyi Helikon 
Park rekonstrukciója (fák, cserjék ültetése, 
madárodúk kihelyezései, hulladéktárolók) – 
partnerpályázóként, valamint a Cserszegtomaj 
településközpont – bemutató park kiala-
kításához, civil nyilvánosság biztosítása – 
partnerpályázóként (ESZA típusú feladatok).  
E pályázatokhoz a szomszédos települések 
egyesületei kérték fel térségi szervezetünket!

A projekt végrehajtása során szükséges az 
előfi nanszírozás, mivel csak pénzügyileg 
teljesített számlák után van lehetőség a 
pályázati elnyert összeg lehívására. Az 
előfi nanszírozáshoz szükség van hitel 
felvételére, amely nem haladja meg az elnyert 
összegek nagyságát. 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták 
és támogatták az elnyert pályázatok 
végrehajtásának és az ehhez szükséges 
egyesület hitelfelvétel szükségességét, és az 
elnököt megbízták a képviseletre.

A tanácskozás további részében elhangzott, 
hogy a János-forrás környék újbóli 
rendbetétele aktuális feladat. Az elszáradt – 
egyesületünk által ültetett - fák eltávolítása, 
továbbiak pótlása lényeges lenne. Az „1 ház – 
1 szőlő” akció és a madárkarácsony egységes 
folytatásában és támogatásában állapodott 
meg a tagság.

Állásfoglalás született, hogy a „Diós nevű 
települések találkozóját” elindító Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület által választott 
tag, vagy tisztségviselő legyen az alapítója 
annak az alapítványnak, melyet az érintett 
települési önkormányzatok hoznának létre. 
Ennek szellemében a közgyűlés Sümegi 
Gábor, alelnök személyét javasolta támogatni, 
melyben egyhangú egyetértés született. 

Az elnök asszony jelezte, hogy a Nemzeti 
Parkkal közösen beadott „Keszthelyi-
hegység védett természeti területein illegális 
szemétlerakóinak felszámolása” – című 
pályázatról még semmi hír. Ezen belül 
nemcsak Gyenesdiáson, hanem nyolc térségi 
település külterületén lenne összegyűjtve és 
elszállítva az illegálisan lerakott szemét. A 
megvalósítás várható ideje 2012.

Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a 

Pásztorházban megvalósuló „Avar vezér”- 
pályázati projektet a Köz-kultúra Alapítvány 
nyerte el és valósítja meg.

2011. november 12-én (szombaton) 
kerül sor a Márton napi Zöld Est 
programra, melyre szeretettel várunk 
mindenkit. A részletes program:

17.45. Vendégek fogadása
18.00. Gyerekek lampionos bevonulása 

(gyülekező a diási templomnál 17.30-kor)
18.15. Köszöntő, az ünnepi est megnyitása 

(tájékoztató az egyesület feladatairól: 
Gálné Németh Ildikó, elnök)

18.30. Márton Napi játék
18.45. Az új bor kóstolása, libasültek 

bemutatása (Tombola)

A kötetlen beszélgetések és kóstolók után 
a Gyenes Néptánc együttes vezetésével 
Táncház zárja az estet. Közös énekkés is 
lesz a helyi kultúrcsoportok vezényletével.

Süteményt és italt a hagyományoknak 
megfelelően minden kedves résztvevőtől 
szívesen fogadunk. A libasültek 
elkészítéséhez vállalkozó kedvű hölgyeket 
és urakat, közösségeket és családokat 
várunk!   

Az előző évekhez hasonlóan a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület és az Önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottsága meghirdeti 
az „Egy ház, egy szőlő” akciót október 
végétől. Minden gyenesdiási család 250 Ft-os 
egységáron rezisztens (ellenálló) szőlőfajtához 
juthat, maximum 10 db-hoz, az egyesület 
székhelyén (Gyenesdiás, Gödörházi u. 60.)   

FTE Vezetősége

A TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

2011. évi felmérés a Gyenesdiáson 
nyaralók utazási szokásairól 

Az előző évekhez hasonlóan 2011-ben 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 felmérés 
nagyrészt főszezonban történt. Az idei évben 
150 db értékelhető kérdőív került kitöltésre. 
El kell mondani, hogy a kutatás legnagyobb 
igyekezetünk ellenére sem nevezhető 
reprezentatívnak, mert a megszólalók 
véletlenszerűen kerültek kiválasztásra.

Vendégeink döntő többsége magyar és 
német származású, 77 és 20%-os arányban, 
azaz a belföldi turizmus előretörését 
tapasztalhatjuk. Magyar vendégeink többnyire 
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Nyugat- Dunántúlról (27,7%) és Budapestről 
(21,4 %) érkeznek. Életkor szempontjából 
elmondhatjuk, hogy főszezonban elsősorban 
a kisgyermekes családok (31-45 év közötti 
korosztály), továbbá fi atal párok, baráti 
társaságok (19-30 év közötti korosztály) 
keresik fel térségünket szabadságuk eltöltése 
céljából. 

Információt elsősorban barátoktól, 
ismerősöktől szereznek (46,7%), amely azt 
tükrözi, hogy vendégeink pozitív élményekkel 
térnek haza településünkről, illetve növekvő 
jelentősége van az internetnek is. Míg belföldi 
vendégeink elsősorban 4-7 napot töltenek 
többnyire magánszálláshelyeken (54,7%), 
addig a külföldi vendégek 11-14 napot.

Vendégeink 56%-a a balatoni fürdőzés 
miatt választ bennünket és a többség 
(58%) még mindig arányosnak véli 
termékeinkért/szolgáltatásainkért kért árakat. 
A rendelkezésre álló válaszok alapján a 
napi átlagos költés 3000 és 6000Ft közé 

esett. A korábbi évekhez képest a vendégek 
kevesebbet költöttek. Örömre ad okot például, 
hogy a tavalyi évhez képest mintegy 8%-kal 
növekedett a szabadságukat először itt töltők 
aránya, hogy átlagosan 4,41-re minősítették 
a településünkön a közbiztonságot, a rendet, 
az információszolgáltatást 4,26-ra és az 
kirándulási lehetőségeket pedig 4,43-ra.

A Gyenesdiás Kártyát a megkérdezettek 
34,2%-a ismerte, akik közül 58,6% nagyon 
meg volt vele elégedve. Az idei szezonban 
új animátor csapat várta a vendégeket, 
akiknek munkáját 1-5-ig terjedő skálán 
4,13 minősítették a válaszadók. A Diási 
Játékstrandon az animációval egyidejűleg 
a strandrádió is új üzemeltetésbe került. 
A vendégek 72,5%-ának nagyon tetszett a 
Strandrádió munkája. Kritika a német nyelvű 
információszolgáltatást érte.

Fontos, hogy vendégeinkre megfelelő módon 
odafi gyeljünk, panaszaikat, a megfogalmazott 
fejlesztési javaslataikat komolyan vegyük. 

Csak így van esélyünk a minőségi turizmus 
irányába való elmozdulásra.

FELHÍVÁS: 2012. évi turisztikai 
katalógusban való megjelenési lehetőség

Egyesületünk elkezdte következő évi 
katalógusának összeállítását. Az előző, 
jól sikerült kiadványunkhoz képest csak 
apróbb változtatásokat, módosításokat 
tervezünk. Amennyiben a kiadványokban 
való megjelenési, hirdetési lehetőség érdekli, 
szándékát kérjük, 2011. október 18-ig jelezze. 
Jelentkezés feltétele: Turisztikai Egyesületi 
tagság.

További információ a Tourinform irodában.
Tourinform Gyenesdiás és Gyenesdiási 

Turisztikai Egyesület
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

Tel: 83/511-790
www.gyenesdias.info.hu

gyenesdias@tourinform.hu 

Tisztelt Túrázó Barátaink!

Az idei alkalommal éppen a gaali Oktober Fest 
idején látogattunk el a partnertelepülésünkre.
Gratulálunk az október 1-2-én Gaalban megtett 
extrém túra résztvevőinek, mely az összes 
eddiginél a legmagasabbra vitt. Következőt 
2012. június 2-3-ára tervezzük, családoknak. 
Sporttársi üdvözlettel

Pék András és Julika

Rudolf István rekorddöntésre 
készül

Rudolf István a leggyorsabbnak járó 
különdíjjal.

Kellemes nyári este borult Torockóra, ahol 
Rudolf Istvánnal találkoztunk augusztus végén. 

Kis hátizsákjával a vállán, épp vacsorából 
tartott a szálláshelyére, amikor Gyenesdiásiak 
hétszáz kilométerre itthontól váratlanul 
egymásra találtunk. Örültünk a pillanatnak 
és egymásnak. Én annak is, hogy István bár 
már nem focizik a megyei csapatunkban nem 
szakadt el a sporttól, hanem új nagy célokat 
tűzött maga elé, és ennek egyik állomása volt 
Torockó.

- A foci után találtam magamnak 
ezt az elfoglaltságot – kezdte István a 
beszélgetésünket – teljesítmény túrákon 
veszek részt, gyűjtöm a kilométereket. A 
magyar rekord 5560 kilométer egy év alatt, 
ezt szeretném megdönteni. Jelenleg 4160 
kilométernél tartok, fi gyelem a kiírásokat és 
hétvégeken igyekszem hosszú túrákon részt 
venni, hogy átléphessem a határt.

- Milyen terepet kellett leküzdened 
Erdélyben?

- Zalátnáról indultunk, két nap alatt 105 
kilométer teljesítettünk nehéz terepen, 
előfordult, hogy 970 métert mentünk felfelé 
2,2 kilométer alatt. Máshol sziklás terep 
nehezítette a dolgunkat, vagy épp 600 métert 
mentünk 230-as szintkülönbségen. Úgy kell 
ezt elképzelni, hogy az orrunk az előttünk 
lévő földet érte, akár állva legelhettünk volna. 
Magyarul szinte függőleges falat küzdöttünk le 
felfelé. Ereszkedéskor „gatyaféken” jöttünk.

Nagyon szép tájon haladtunk keresztül, 
tempósan mentünk, hiszen szintidőre kellett 
mindenhová megérkeznünk. A falvakban 
nagy örömmel fogadtak minket, elismerték 
az emberek a teljesítményünket és mindig 
megtaláltuk azokat a szavakat, mozdulatokat, 
amivel megértettük magunkat az ott élőkkel.

- Hány kilométerrel gazdagodtál?
- A két hétből négy napot Brassó melletti 

hegyekben töltöttünk két teljesítmény 
túra között önszorgalomból 50 kilométert 
„kirándultunk”, Nagyon szép és nehéz 

terepen. Kár lett volna kihagynunk. A két 
teljesítmény túrán 430 kilométert tettünk meg, 
átlagban napi 50 kilométer jutott. Az emelkedő 
szakaszok után a sík terepen gyakran kellett 
futnunk, hogy tartsuk az időt.

- Speciális felszerelésre van szükséged?
- Körbe kell néznem, hogy melyik 

túracipőt veszem meg, 1500 kilométer után 
tönkremennek. Olyan ingem van, amelyik 
az izzadságot kifelé elpárologtatja, a külső 
nedvességet nem engedi be. Érdemes áldozni 
a többi dologra is.

- Megéri?
- Először mindenkinek rövid túrákkal kell 

kezdenie, majd hosszabbon is próbára teheti 
magát. Nagyon népszerű a teljesítmény 
túrázás Magyarországon, jelenleg 30-40 fős 
baráti társasággal indulunk rajtuk. Mindenkit 
szeretettel várunk és én magam is mindenkinek 
szívesen nyújtok segítséget, aki ki akarja 
próbálni teljesítő képességeinek határát, vagy 
csak egyszerűen jó kirándulásra vágyik.

-góth-

SPORT

Lovaglás

Gyermek ügyességi lovasverseny 
Gyenesdiáson

Ismételten lovasverseny megrendezésére 
került sor Gyenesdiáson, a Faludi-síkon. 
Most már a Zala megyei gyermek ügyességi 
bajnokság egyik fordulójának adott otthont 
településünk, ezzel is erősítve a megye lovas 
életéhez való mind szorosabb kapcsolódást.

Ezekkel a versenyekkel a rendezők 
lehetőséget kívánnak adni az ifjú tehetségeknek 
arra, hogy amint már egy bizonyos lovas 
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tudást elértek,  a versenyzés területén is 
megmérettessék magukat. Így tapasztalhatják 
meg a versenysporttal járó kihívásokat, az 
arra való felkészüléstől kezdve, a hivatalos 
nevezések után, a versenynappal járó izgalmak 
és feszültségeken keresztül betekintést kapnak 
az igazi versenyélet világába.

Nem mellékes, hogy minden egyes verseny-
ző, az ország legjobb szakembereiből álló 
bírói gárdától részesül szakmai értékelésben.

Egy ilyen versenynek adott otthont 
Gyenesdiás ez év szeptember 3-án, gyönyörű 
időjárási körülmények között, egy jól 
kialakított pályán. A kedvező feltételeknek 
köszönhetően nagy volt az érdeklődés a 
versenyzők részéről is, ennek köszönhető a 
nagyszámú – 41 versenyző – nevezés a térség 
lovardáiból és sportegyesületeiből.

A verseny szervezője Lazareszku Elvira és 
a versenyigazgató Dr. Bartos Ádám mindent 
megtett a verseny gördülékeny és biztonságos 
lebonyolítása érdekében. A versenyzők 
szakszerű értékelését és jobbító szándékú 
kritikáját Banka Éva versenybíró végezte, 
kinek köszönhetően az ifjú versenyzők sok 
értékes információt kaptak a fejlődésük 
érdekében.

Nagyon sok köszönetet érdemelnek 
azok a szülők és hozzátartozók valamint 
segítők, akik önzetlenül különböző módon 
hozzájárultak a verseny létrejöttéhez és 
annak lebonyolításához, hiszen ezzel nem 
kisebb lehetőséget adtak, mint azt, hogy az új 
lovas generáció elindulhasson a lovas sport 
nehézségekkel és kihívásokkal teli, de nagyon 
szép és nemes világában.

Gratulálunk minden  versenyzőnek, aki vette 
a bátorságot, hogy induljon ezen a versenyen 
és reméljük, hogy megízlelhették a lovas 
sport szépségét és a továbbiakban is aktívan 
készülnek a következő megmérettetésre.

Részletes eredményeket a következő 
lapszámban közöljük.  

A verseny rendezősége külön köszönetet 
szeretne mondani a támogatóknak és 
segítőknek: Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának, Kaló Andreának, Borzai 
Józsefnek, a Kovács Lovas Szaküzletnek, 
Finta Gézának, Csiszár Péternek, Kapuvári 
Zsoltnak, a Helyi Lovas Szülők csapatának, 
a János Lovarda Baráti Körének, valamint 
V. Viktóriának, N. Erikának, P. Barnának, P. 
Fecónak.    

Varga Zoltán

Röplabda

Indul a női röplabda utánpótlás 
bajnokság.

A KINIZSI SK Röplabdaszakosztály egyre 
nagyobb elismerését jelentette, hogy külön 
meghívót kapott a hagyományos, nívós Bogdán 
Miklós Női Röplabda Emléktornára. A 
tornát október 8-án Tapolcán rendezték meg. 

Női csapatunk remekül helytállt. A rendkívül 
erős mezőnyben (Veszprém, Ajka, Tapolca) a 
3. helyezést érte el. Jó előjelnek számít ez a 
vasárnap kezdődő dunántúli amatőr röplabda 
ifjúsági női bajnokság előtt.

A csapat tagjai voltak: Csehi Angéla csk. 
Fatér Nóra, Födő Viktória, Héri Sára, 
Horváth Zita, a remekül helytálló Tóth Lakits 
Petra (kinek személyében újoncot avatott a 
csapat!), valamint, Németh Zsófi a. A röplabda 
csapatunkban a legjobb teljesítményért járó 
elismerést Horváth Zita kapta.

A hazai mérkőzésekre Keszthelyen a 
Nagyváthy Szakközépiskolában kerül sor. Az 
elsőre mindjárt október 16-án vasárnap 9.00 
órától a Gyenesdiás – Ajka - Győri Baross 
csapataival körmérkőzéses tornarendszerben.

A bajnokság menetrendje:
I. forduló (Az ajkai csapat kérésére 

október 16. vasárnap! ) Pályaválasztó 
Gyenesdiás, helyszín: Keszthely, Nagyváthy 
Szakközépiskola tornaterme. Kezdés: 09.00 
Mérkőzések: 09.00 Gyenesdiás – Ajka; 10.40 
Győr – Ajka; 12. 20 Gyenesdiás – Győr

II. forduló (október 29. szombat) 
Pályaválasztó: Veszprém, helyszín: Veszprém, 
Halle u. 10. Báthory Általános iskola 
tornaterme. Kezdés: 09.00

Mérkőzések: 09.00 Veszprém - Gyenesdiás; 
10.20 Gyenesdiás - Győr;  11.40 Veszprém - 
Győr

III. forduló (november 19. szombat) 
Pályaválasztó: Ajka, helyszín: Ajka, 
Felsőcsengeri út 1. Bercsényi Általános iskola 
tornaterme. Kezdés: 09.00

Mérkőzések: 09.00 Ajka - Veszprém ; 
10.40 Veszprém - Gyenesdiás ; 12.20 Ajka – 
Gyenesdiás

A Dunántúli Női Ifjúsági Bajnokságban 
résztvevő csapat névsora: 

Csehi Angéla csapatkapitány, Csordás 
Anna, Fatér Nóra, Födő Viktória, Héri Sára, 
Horváth Zita, Marth Dominika, Németh 
Zsófi a, Tóth Lakits Petra, Tótok Barbara, 
Edző: Takács József

A mérkőzésekre hívunk és várunk mindenkit, 
hogy biztassuk csapatunkat a minél jobb 
eredmény elérése érdekében.

A Szakosztály legfi atalabb (mini korcsoport) 
versenyzőinek bajnoksága később kezdődik! 
Ők a Veszprém Megyei bajnokságban vesznek 
részt. A nevezésünket a VMRSZ elfogadta. 
Jelenleg még nincs meg a sorsolás, amint 
megkapjuk, rövid időn belül megjelentetjük 
az újságban, illetve a szakosztály honlapján, 
www. gyenesroplabda. hu. Az egyes 
fordulok versenyeredményei is a honlapon 
megtalálhatók lesznek.

Vincze Tímea
szakosztályvezető 

Leány Mini csapatunk tízcsapatos 
bajnokságban szerepel és ősszel és tavasszal 
egy-egy forduló kerül tornarendszerben 

lebonyolításra, ahol a résztvevők körmérkőzést 
játszanak egymás ellen. A keret tagjai: Ágoston 
Petra, Csák Borbála, Ertl Zsófi a, Gál Emese, 
Hefl er Flóra, Horváth Aliz, Kővári Adrienn, 
Lenkei Viktória, Penzer Kata, Penzer Lili, 
Pete Csenge, Pete Vanda, Sebestyén Flóra, 
Varga Viktória, edző: Juhász Mónika.

G.I.

Lakits Bence jól szerepelt a röplabda 
tornákon.

Nyáron a Diási Játékstrandon rendszeresen 
lehetett találkozni Lakits Bencével a 
strandröplabda pályán. A rendszeres 

mozgás és edzés meghozta az eredményét 
és előbb Szombathelyen a Kovács Tibor 
emléktornán szerepelt eredményesen sümegi 
csapattársával, Németh Tiborral. A húsz 
NB I-es páros részvételével megrendezett 
kupán, az első helyen végeztek. Másnap 
Dunaújvárosba utaztak és a Kelemen István 
Életmű Tornán – korábban a Dunaferr Kupa 
néven vívott ki magának rangot az országban 
– Sümeg, Kecskemét, az ifjúsági válogatott 
és a házigazdák csapatai versenyén vett részt. 
Bence elnyerte a legjobb sümegi játékosnak 
járó megtisztelő címet.

A csapatban átlóposzton kap feladatokat, 
de a támadásoknál és a blokkolások során is 
számítanak a jókötésű fi atalemberre, hiszen 
rendszeresen képes 102 cm-es emelkedésre, 
ami a magyar mezőnyben kiemelkedő 
teljesítmény.

Mint elmondta öt évvel ezelőtt kezdett 
röplabdázni és tavaly a gyenesdiási csapatban 
is játszott. Jelenleg az NB I-es Sümeget erősíti 
és szeretné magát minél nagyobb kihívásoknak 
kitenni, hogy minél magasabb szintre érhessen 
el. A heti kilenc edzést örömmel vállalja célja 
eléréséhez, hiszen a rendszeres mozgást 
nagyon fontosnak tartja a tanulás mellett. 
Jelenleg Keszthelyen, az egyetemen tanul 
vidékfejlesztő agrármérnöki szakon.

Autósport

Hullman Gábor már bajnok

A gyenesdiási Hullman Gábor két fordulóval 
a dunántúli területi rali bajnokság vége előtt 
már megnyerte a TME H/4-es kategória 
idei küzdelmeit. Az Akán megrendezett 
versenyen második lett Tiringer Mihály 
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navigátorral. A hat futamból álló versenyen 
egyenként 6 kilométert kellett teljesíteniük és 
15 másodperccel maradtak el a győztesektől. 
Összesítettben már így sem lehet tőlük elvenni 
a bajnoki címet, már csak a Lada Kupa 
megszerzése van vissza számukra. Az Akán 
megrendezett versenyen már éreztette hatását 
az őszi hideg, az első futamokban a hideg gumi 
megnehezítette a versenyzők dolgát. Nagyon 
kellett fi gyelniük a féktávolság változására, 
így az első futamok alaposan próbára tettek 
mindenkit. Hullmanék a második hellyel 
elégedetten tértek haza.

Labdarúgás

Elkészült a Kinizsi SK edzőpályájának 
új világítása. A korszerű energiatakarékos 
refl ektorok elhelyezéséhez Oláh István és a 
Komáromy Pékség – Sorok Attila biztosította 
a szükséges anyagiakat, míg a villanyszerelési 
munkájával Pap József támogatta az 
egyesületet. A sportkör továbbá köszönetet 
mond Várnai Ferenc keszthelyi vállalkozónak 
a szereléshez biztosított darus kocsiért. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

2011. november 2-án (szerda) a hulladék-
szállító cég az 1 méternél nem hosszabb 
ág- és fanyesedéket kötegelve, falevelet és a 
levágott füvet bármilyen zsákba rakva, maxi-
mum 25 kg súlyhatárig (25 kg/zsák) ingyene-
sen elszállítja.

Kérjük a lakosságot, hogy 2011. november 
2-ig helyezzék ki az ingatlan előtti területre az 
elszállítandó zöldhulladékot. Felhívjuk szíves 
fi gyelmüket, hogy ömlesztett, nem megfele-
lően kihelyezett ágnyesedék csak fi zetés elle-
nében kerül elszállításra.

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

* * *
A gyenesdiási temetőket az Önkormány-

zat működteti és vezeti a jogszabályban előírt 
nyilvántartásokat. Beszedi a temetési hely 
megváltási, temető fenntartási díjakat, melyet 
a fenntartásra fordítanak. A Polgármesteri 
Hivatal elkészíttette a temető nyilvántartást, 
amely a temető területét sírhely táblákra, a 
táblákat sorokra, a sorokat pedig sírhelyekre 
osztja. Egyes és kettes sírhely esetén a meg-
váltási idő 25 év, urnasírhely tíz év, kripta 60 
év. Megszűnik a sírhely bérleti joga, ha a 
használati idő meghosszabbítás hiányában 
lejárt. A sírhelyet temetéskor minden esetben 
meg kell váltani, rátemetés esetén a megvál-
tási időt a temetéstől kell számolni, és be kell 
számítani az addig befi zetett időtartamot. Így 
a megváltási időt mindig 25 évre kell kiegé-
szíteni.

Kérjük, hogy akinek a temetési hely feletti 
rendelkezési joga lejárt, azt a Polgármesteri

Hivatalban pénztári órákban (hétfő, szerda 
12.30-14.30-ig, péntek 10.00-12.00 óráig) 
még 2011. évben váltsa meg.

Kihelyeztük a temetőkben és a Polgármesteri 
Hivatal folyosóján azoknak a nevét, akiknek

nyilvántartásunk alapján lejárt a bérleti joga. 
Amennyiben időközben megváltották a sír-
hely használati jogát, kérjük az erről szóló 
dokumentációt a Polgármesteri Hivatalban 
bemutatni szíveskedjenek. 

* * *
Felhívjuk a gyenesdiási ingatlantulajdono-

sok fi gyelmét, hogy a háztartási hulladék 
elszállításának időpontja 2011. szeptem-
bertől változott. Ezen időponttól heti egy 
alkalommal, szerdai napokon történik a ház-
tartási hulladék elszállítása. 

A szelektív hulladékgyűjtés változatlanul a 
páros hetek keddi napján történik. 

* * *
Tisztelt Gyenesdiási Lakosok!
Továbbra is várjuk azokat a feleslegessé 

vált, lakást „kinőtt” növényeket, amelyeket 
térítésmentesen átadnának strandjaink és köz-
épületeink díszítésére. Tel.: 83/516-001

* * *
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

2012. évre is meghirdette a Bursa Hungarica 
Ösztöndíj Pályázatát. Jelentkezési határidő: 
2011. november 14.

Bővebb információ a www.gyenesdias.hu 
honlapról letölthető, személyesen a 83/510-
564 telefonszámon kapható. 

* * *
A pályázati eljárás késedelme miatt várhatóan 

e hó végén kerül sor a komposztládák 
kiosztására. A környezetvédelmi célú 
(KEOP) pályázat elvárásai szerint a kiosztással 
együtt egy tudatformáló, környezetvédelmi 
népszerűsítő rendezvényre is sor kerül.  
Ennek pontos időpontjáról hirdetményben 
tájékoztatjuk az érdekelteket.

* * *
Országos népszámlálás folyik október 

hónapban. Kérjük, hogy segítsék a 
számlálóbiztosok munkáját, hogy – ahol 
nincs, ott - az épületeikre helyezzék ki a 
házszámtáblát. Ezt amúgy  önkormányzati 
rendelet kötelezővé teszi.

Csalók is megpróbálják kihasználni a 
népszámlálást, rádióban is hallhattunk ál-
számlálóbiztosokról, akik ilyen ürüggyel 
szeretnének lakásokba bejutni és onnan a 
fi gyelem elterelésével értékeket, pénzt ellopni. 
Figyelem, a számlálóbiztosok csak egyesével 
járnak! Ha az ilyen céllal a lakásukba valakit 
beengednek és  nem ismerik, kérjék el tőlük 
megbízásukat, igazolványukat.

Önkormányzati
építési terület eladó

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
eladásra kínálja a gyenesdiási 932/1 hrsz-ú 
(Iskolától 150 m-re lévő) önkormányzati 
tulajdonú, 825 m2 nagyságú belterületi köz-
művesített építési telkét. Az ingatlan központi 
fekvésű, nyugodt környezetben, frekventált 
helyen található.

Érdeklődni a 83/312-737 számon Dr. Kardos 
József címzetes főjegyzőnél lehet.

A szeptember 
elején tartott 
egyesületi 
horgászversenyen 
az édesapjával 
párban horgászó 
Kurucz Dominik 
3 kg-os pontya a 
harmadik helyre 
volt elég.

Asztalitenisz

Kovács Renátó a Gyenesdiás Asztalitenisz SE versenyzője a 
Hallássérültek Országos Bajnokságán, Zánkán első helyezést ért 
el, mind a nyílt, mind pedig a saját kategóriájában. A háromnapos 
verseny egyúttal a válogatottak edzőtáborának is helyt adott.
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Csapadékvíz projektzáró
szeptember 27-én a Községházán

A Nyugat-dunántúli Operatív Program 
„Belterületi vízrendezés” pályázat keretében 
több mint 156 millió forint vissza nem térítendő 
Európai Uniós támogatást nyert Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata a  település 
csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére. 
Ehhez  24 millió forintos önrészt biztosítva, 
sikerült két területrész csapadékvíz elvezetését 
megoldani. Zárt rendszerű csapadékvíz 
csatorna készült Felgyenesben a Lőtéri u., 
Fenyves u., Cseresznyés u., Meleghegyi u., 
Faludi u., illetve Feldiáson a  Diótörő u., Bem 
J. u. és Darnay u. mentén.

A munkálatokat tavasszal kezdte a Horváth 
Ép Kft és augusztus végére, határidőre 
sikerült befejezni a munkálatokat úgy, hogy 

közben a települési turisztikai szezonhoz is 
alkalmazkodni kellett.

Polgármesterünk, Gál Lajos elmondta, hogy 
az alapinfrastruktúra megteremtése mellett a  
belterületi csapadékvíz-elvezetés már a ’90-es 
évek elejétől szerepelt a település stratégiai 
tervei között, hiszen a hegylábi részekből 
lezúduló csapadékvíz nagy károkat okozott 
az útburkolatokban, az utak javítgatása 
mindaddig csak átmeneti eredményt hoz, amíg 
a csapadékvíz elvezetését meg nem oldották. 
Ezzel a beruházással a belterületi csapadékvíz 
elvezetés aránya a korábbi öt százalékos 
mértékről  tizennégy százalékosra nőtt. 

Manninger Jenő, a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács elnöke szerint 
is Gyenesdiás életében nagy eredmény e 
beruházás. Az uniós forrásból megvalósuló 
Balatoni üdülőterület közművesítése egy fontos 

állomása ez, a település legveszélyeztetettebb 
részén sem kell félni a záporoktól. E mellett 
máshol is sikerült uniós támogatással 
eredményeket elérni, nemrég adták át 
Esztergályhorvátiban a szennyvíztisztítót, 
felújítják Zalaapátiban is, valamint nemrég 
készült el a zámori záportározó és csapadékvíz 
elvezető.

Horváth Tihamér, a beruházást kivitelező 
kft. ügyvezetője számokban ismertette a 
beruházást. Megköszönte a bizalmat, amit 
az önkormányzattól kaptak, és a türelmet 
a lakóknak, akik a munkálatok ideje alatt 
érintettek voltak. A csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítése biztonságosan, probléma 
mentesen zajlott le. Csaknem  2000 folyóméter 
nagy átmérőjű betongyűrűt fektettek le 
Gyenesdiáson és 1100 tonna aszfalt épült be 
az érintett útszakaszokon.

Az Árpád-kori templom 
(Csonkatorony) Csíkszenttamáson

Testvértelepülésünk, Csíkszenttamás 
bemutatását Szopos Annamária a Kolozsváron 
működő Babes-Bolyai Tudományegyetem, 
Turizmus-földrajz szakos államvizsga 
dolgozatának segítségével szeretnénk 
olvasóink fi gyelmébe ajánlani.

 
Írásos hagyományok szerint a kereszténység 

templomépítészete Szent István nevéhez 
fűződnek. A kor építészeti stílus a gótikus 
stílus volt. Ebben a stílusban épülhetett 
Csíkszenttamás első temploma 1050 és 1150 
körül, hiszen abban az időben egy templom 
építése több emberöltőt is igénybe vett.

A falutól körülbelül 500 méter 
távolságra, észak-nyugatra, a Garadosnak 
támaszkodó dombvonulat végén egy kis 
dombon, már Csíkkarcfalvát elhagyva 
látható a csíkszenttamási egyház gótikus 
templomtornyának romja. A falubeliek a 
25 méter toronymaradványt és a környékét 
„Csonkatoronyként” emlegetik. E magas, 
terméskőből épített toronyrom nyugati fala ép, 
északi falának alja s déli falának keleti oldala, 
valamint keleti fala egészében elpusztult. 
Északnyugati támasztópillére egészen, a 
délnyugati pedig csak felső részében maradt 
meg. Legfelül két, nagy csúcsíves ablaknyílása 
ép, a másik kettő csak részleteiben maradt 
meg. E toronyromon nagyon jól kivehető és 
tanulmányozható a középkori terméskőfalazat 
építési módja. A fal külső és belső színét 
a gondosan összeillesztett természetes 
kövekből kövér mészhabarccsal körülbelül fél 
öl magasságig felépítették, azután két fal közti 
üregbe meszet öntöttek, kevés éles homokkal 
keverve ebbe dobálták azután az apróbb 
és a külszín építésére alkalmatlan köveket, 
tégladarabokat. A mész itt néhol a kevés víz, 
vagy elégetlen kavarás folytán megsült, ami 
a helyenkénti vörhenyes színéből állítható 
meg. Ebből az következik, hogy a meszet a 
falközben oltották meg. Az ablakok és ajtók 

boltívei nagyobbrészt téglából 
épültek, gyakran kiválogatott 
lapos kövekből.

E toronyrom oldalai kívül 
4,75 méter szélesek és a fal 
vastagsága 87 centiméter, 
az északi fal azonban 95 
centiméter vastag. A templom 
egyhajós és szentélye 
sokszögzáródással. Az 
utóbbi támasztópilléreinek 
nyomaiból és a közepén lévő 
nagyobb törmelékhalmazból 
következtetve, a templom 
boltozott volt. A sekrestye 
nyomai is kivehetők. Az egész 
templomot várfal övezte és 
ennek beltere temetőül szolgált és szolgál ma 
is. Építésének kora az alap arányaiból és a 
torony stílusából következtetve a XV. század 
második fele.

Veszedelmek idején a templomfalak és a 
várfal közé menekült értékeivel együtt a falu 
lakóinak egy része, akik a menekülésnek 
ezt a megoldását választották; akik bíztak 
az egyház mindenható hatalmában és az 
isteni védőerőben, az istentelen tatárok 
kegyetlenkedései ellen, de reménytelen 
volt bizakodásuk, mert a tatárok az oda 
menekültekre rágyújtották az istenházát, 
legyilkolták vagy fogságba hurcolták az 
embereket, s a templomot lerombolták.

Mondák szerint, az akkori harangozó egyben 
fi gyelő feladatot is ellátott: a toronyban 
tartózkodott és fi gyelte az őrhelyekre kiállított 
emberek jelzéseit. Veszedelem közeledtével 
megkongatta a harangot, amely vészjóslóan 
jelezte: „Jön-nek a ta-tá-rok. ..“. Állítólag 
a tűzvészt jelző harang félreverése és vihart 
jelző, szaggatott harangozás, a tatárjárás után 
maradt fenn, mint lelki megnyugvást adó 
vészjel, de egyúttal fi gyelmeztette a lakosságot 
az összefogásra és a megfelelő intézkedések 
megtételére.

Vámszer Géza a következőket írja: „Bár van 
egy kör alakú, várfallal körülvett XV. századból 

való csúcsíves templomrom, amelynek csonka 
tornya messziről látszik, de itt csak a torony 
felső csúcsíves ablaknyílásai és a templom 
polygon záródású szentélyének alapfalai 
maradtak e gótikus korból napjainkra.”

A faluban él egy szájhagyomány, mely 
szájról-szájra szállt, éspedig az, hogy a Kődön 
túli részekről, tehát Szentmihály és Szépvíz 
környékéről is idejártak templomba, mégpedig 
csónakokon, mivel az akkor dombon lévő 
községtől (a Csonkatorony környéke) keletre 
lévő terület mocsaras volt és tele volt vízzel 
(a falu jelenlegi helye). E szájhagyománynak 
azonban nincsen semmi bizonyítható alapja.

A 2002 nyarán elkezdett ásatások 
eredményére hivatkozva, kiderült, hogy 
van Árpádkori templom Csíkszenttamáson. 
A csíkszenttamási Csonkatorony régészeti 
kutatása az itt tervezett emlékhely 
kialakításának előmunkálatai közé tartozik, 
azon felül pedig itt található Csík egyetlen 
szabadon kutatható romtemploma.

A csíkszenttamási templom sorsa 
valószínűleg összefügg a Lázár család 
ittlétével, hiszen a gyakran királybíróságot 
is viselő, nagybirtokkal rendelkező család 
lehetett a plébánia legfontosabb pártfogója, 
ez azonban írásos okmányban nincs 
megerősítve.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2011. augusztus 
9-én megtartott rendkívüli ülésén az első 
napirendi pont keretében az Önkormányzati 
Étkezde közétkeztetési díjainak megemelé-
séről döntött.  

A második napirend keretében a Gyenesdiási 
Turisztikai Egyesület kérelmét tárgyalta 
a képviselőtestület, a helyi TDM pályázat 
önrészének átutalása iránt. 

Az önrész biztosítására a képviselő-testü-
let 44/2011. (IV. 26.) számú határozatával 
vállalt kötelezettséget, a 2012. évi költség-
vetés terhére. A Képviselő-testület – mint a 
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület tagja – az 
Egyesület részére 4.700.000,- Ft összegű tagi 
kölcsönt biztosításáról döntött, a 2011. évi 
költségvetési tartalékalap terhére. 

 A harmadik napirendi pontban ugyancsak a 
Turisztikai Egyesület által elnyert NYDOP-
2.3.1/B-11-2011-0002. számú pályázathoz 
biztosítékként az önkormányzat, mint az 
egyesület tagja kezességet vállalt.  

 Ezt követően negyedik napirendként az új 
sportöltözővel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásról döntött a képviselő-testület. Az új 
sportöltöző már jogerős építési engedéllyel 
rendelkezik, de időközben szükségessé vált 
az építési engedély módosítása. A képviselő-
testület utasította a Polgármesteri Hivatalt – a 
közbeszerzési bizottság közreműködésével – a 
sportöltöző létesítésével kapcsolatos általános 
egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására 
és lefolytatására azt követően, hogy a módo-
sított, jogerős építési engedély illetve a sport-
öltöző megvalósításához szükséges anyagi 
forrás teljes egészében rendelkezésre áll. 

 A rendkívüli ülést megelőzően, szintén 
augusztus 9-én Gyenesdiás Nagyközség, 
valamint Várvölgy és Zalavár Községek 
Önkormányzatának Képviselő-testületei 
együttes ülést tartottak, melyen az Óvoda 
és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös 
Fenntartású Intézmény dokumentumainak 
módosítására került sor az új bölcsőde meg-
építése és a Zalavári Napközi Otthonos Óvoda 
csatlakozása miatt (Szervezeti és Működési 
Szabályzat, Nevelési Program, Intézményi 
Minőségirányítási Program, Házirend, Böl-
csődei Szakmai Program, Bölcsődei Házi-
rend) 

A második napirendi pontban Óvoda és 
Bölcsőde Gyenesdiás- Várvölgy- Zalavár 
Közös Fenntartású Intézmény időszakos 
bölcsődei elhelyezés térítési díjairól szóló 
rendeletet fogadta el az együttes képviselő-
testületi ülésen a három önkormányzat. Ezt 
követően pedig a Várvölgyi óvoda Minő-
ségirányítási Programjának értékelésére 
került sor.

2011. szeptember 13-án tartotta 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete soros ülését.  

Az első napirendi pontban a polgármester 
beszámolt az Önkormányzat 2011. I. félévi 
gazdálkodásának tapasztalatairól. A bevé-
telek és kiadások időarányos teljesítést mutat-
nak, ebből az adóbevételek teljesülése 64,9 
%. A 2011. évi költségvetés ez ideig egy alka-
lommal került módosításra; az elfogadott 916 
milliós költségvetéssel szemben jelenleg 944 
millió Ft a költségvetés főösszege. Az adóbe-
vételekhez évek óta nem nyúlt a képviselő-
testület, azonban a felderítés és a regisztráció 
következetesebbé vált az elmúlt időszakban. 
Fontos dolog, hogy az információáramlás a 
hivatali munkán belül még hatékonyabban 
működjön. 

A Gyenesdiás Kártyát kiegészítette a Nyu-
gat-Balaton Kártya, a következő testületi 
ülésen, az idegenforgalmi szezon tapasztala-
tairól szóló beszámoló kapcsán a Turisztikai 
Egyesület fog tájékoztatást adni a kártyák 
igénybevételéről, és az idén befolyt összegek-
ről.  

A fejlesztések, felújítások tekintetében 
néhány kisebb feladat a következő évre elha-
lasztásra kerül, új feladatokat az esetleges 
többletbevételek terhére lehet csak felvállalni, 
az egyre nehezedő fi nanszírozás mellett. 

 A második napirendi pontban a Keszthely 
Városi Kórház aneszteziológiai – intenzív 
terápiás sürgősségi eszközök beszerzésének 
támogatásáról döntött a képviselő-testület. 

Harmadik napirendi pontként a Visontai 
Kft. (Gyenesdiás) tervezett beruházásáról 
szóló tájékoztatót tárgyalta a képviselő-tes-
tület. A szabályozási terv a beépíteni kívánt 
területet panzió, wellness panzió elnevezésű 
övezetbe sorolja. 

A képviselő-testület a Visontai Kft. 
Gyenesdiás által megvalósítani kívánt, turisz-
tikai beruházással kapcsolatos elképzelését 
megismerte, melynek megvalósítását támo-
gatta a hatályos rendezési terv keretein belül.

 A következő, negyedik napirendi pontban a 
sportöltöző megvalósításával kapcsolatos 
önerő biztosításáról döntött a képviselő-tes-
tület. A nyár folyamán igen sok egyeztetés 
történt ez ügyben, hiszen a gyenesdiási Kini-
zsi Sportkör vezetősége kapta meg azokat a 
koordinációs feladatokat, amelyben a terve-
zés során az épület paramétereit, valamint a 
kivitelezés idejét és egyéb fontos mozzanatait 
megvitatták, jelezték az önkormányzat felé 
kéréseiket, és ez alapján készültek el a végső 
tervek is. Az idő előre haladtával azonban a 
tetőtér-beépítéses terv költségtényezői jóval 
magasabbak lettek annál, amit az önkormány-
zat támogatásként gondolt a fejlesztésre biz-
tosítani. Ezért az eredeti terveket átrajzolva, 
szűkebb paraméretek mellett kellett kialakí-
tani a jövőbeni sportöltöző gondolatát. 

Mindezzel párhuzamosan egy új lehetőség 
jelent meg a nyár végén az MLSZ jóvoltából, 
mely szerint utánpótlás-nevelés biztosítása 
mentén, nyereségtípusú társasági adó támo-

gatásra pályázatot lehet benyújtani sportintéz-
mények fejlesztésére, építésére. 

A Sportkör elnöksége írásbeli megkeresése 
és kérése nyomán, éppen ezért a 2011 végén 
esedékes 27 MFt-os fejlesztési hiteltámoga-
tást igénylő projektet egy évvel eltolva, 2012. 
évben szeretné megvalósítani. A Sportkör 
vezetősége kérte az önkormányzatot, hogy 
az átrajzolt engedélyes terveknek megfele-
lően így ne 2011 szeptemberétől induljon 
meg a beruházás. A nyereségadóból származó 
felajánlások, hozzájárulások egy lehetősé-
get biztosítanának az önkormányzatnak és a 
sportkörnek, hogy a jövőben kevesebb fejlesz-
tési hiteltámogatás rendelkezésre állása mel-
lett próbálják meg a beruházást megoldani. A 
képviselő-testület végül úgy határozott, hogy 
a sportöltöző megvalósításához a 2012. évi 
költségvetési rendeletében saját forrásként 8. 
166. 282.- Ft –t biztosít.

 
Egyéb ügyek keretében a képviselő-testü-

let döntött:
- Az E.M. Anita Családi és Szolgál-

tató Bt. rendezési terv módosításával kapcso-
latos kérelméről,

- az Általános- és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Gyenesdiás – Várvölgy Közös 
Fenntartású Nevelési – Oktatási Intézmény 
módosított házirendjének jóváhagyásáról, 

- az önkormányzat tulajdonát képező 
gyenesdiási 1886/4 hrsz-ú ingatlan legeltetés 
céljára történő bérbeadásáról,

- Balatongyörök Önkormányzatától 
a közös pályázaton elnyert rendezvénysátor 
Balatongyörökre eső részének 540.000 Ft 
vételáron történő megvásárlásáról, 

- a csapadékvíz-elvezetés II. ütem 
pályázati forrással történő ún. Megvalósítha-
tósági  Tanulmány elkészíttetéséről, 

A képviselő-testületi ülés zárásaként a 
polgármester örömmel tájékoztatta a kép-
viselőket,  hogy az idei esztendőben a Diási 
Játékstrand nemcsak a Balaton legnépszerűbb 
strandja rangot nyerte el, hanem az elmúlt 
héten volt az átadása a Zala Megye Legked-
veltebb Üdülőhelye versenynek, melyben 
Gyenesdiás végzett az I. helyen és díjat vehe-
tett át. Mindezzel együtt megköszönte a kép-
viselő-testület pozitív és segítő hozzáállását a 
strandfejlesztésekhez, és az egyéb, 2011. esz-
tendőt érintő feladatokhoz. 

A képviselő-testület a következő ülését 
2011. október 25-én, 18 órai kezdettel 
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.) Beszá-
moló az idegenforgalmi idény tapasztalata-
iról – Turisztikai Egyesület beszámolója 
2.)  Beszámoló az adóztatási gyakorlatról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
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APRÓHIRDETÉSEK:
Magánháznál – munkájára igényes nő – takarítást vállal.

Tel: 30/618-4716

Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék (1 keszthelyi lakás + 
garázs + 1 cserszegtomaji új ház) részarányos beszámítással. Lehetőleg 

nyugodt környezetben levő ingatlant keresek. 70/319-4148

Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő, hőszigetelt üveggel, 
90x210-es méretben, bontatlan csomagolásban, kedvező áron eladó. 

70/319-4148

Gyenesdiáson albérletet keresnénk. 
Érd:06 70 2979-198

Intenzív alakformáló
torna, aerobic
Helyszín: Gyenesdiási Óvoda tornaterme
Időpont: kedd, csütörtök 18:30-19:30-ig
Óraadó: Andorkó Barbara gyógytornász
Tel.: 06 70 2612449
A tornához szükséges:
tornaszőnyeg, víz, törölköző

A dióskáli fesztivál megnyitóján Kluczer János helyi polgár-
mester köszönt. A képen balról Tóth János Diósjenő, Spéth 

Géza Diósd, Keserűné Nagy Margit Diósviszló polgármestere 
Manninger Jenő Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Vígh László kis-
térségi elnök, Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere. Takarásban: 
Hegedűs Lóránt Dióskáli jegyző és Diószeg képviselője. Írásunk 

a 2. oldalon
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, 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 • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

• Foszlós kalács

  sonkához 0,5 kg-os, 

• Püspökkenyér

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

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

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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

Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

Iker Virág és Ajándék 
üzlet 

„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,

akár telefonon is!
Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu
Tel: 70/235-36-05

k

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Bakonyi desire és Katica burgonya
30 kg-os zsákban  ............ 59 Ft/kg.
Káposzta savanyításra, téli tárolásra 
........................... 55 Ft/kg zsákban.
Hagyma 15 kg-os zsákban
......................................... 85 Ft/kg.
Kornspitz ......... 65 Ft helyett 45 Ft.

Pur-pur kenyérkülönlegesség
pur-pur búzából.

2011.10.01-től a készlet erejéig.
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RELAX & NAIL STUDIÓ
GYENESDIÁSON

- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás AKCIÓ

októberben csak 6.000 Ft-ért
LuxLash természetes hatású pillák

az igéző szemekért
ÚJDONSÁG: ZSELÉS LAKKOZÁS!

megerősíti a körmeit, hosszú hetekig
gyöngyörű körmöket biztosít!

Időpont-egyeztetés:
ANCSA: +36-30/298-2818

T.J. TERV Építész tervezőiroda
Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig

FotónyomtatástFotónyomtatást
is vállalunk.is vállalunk.

Üzlet:Üzlet:
TervezőirodaTervezőiroda
Gyenesdiás,Gyenesdiás,

Kossuth L. u. 99.Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574Tel.: 83/312-574

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

Ct. Karásziné Samu Éva
www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Várjuk a 
szépülni vágyó

kutyusokat, 
törpétől

az óriásig!

DÍSZNÖVÉNY-KERT-
DEKORÁCIÓ-AJÁNDÉK

Nyitva tartás: H-P 8-18 óráig
Szo: 8-16, V: 9-16

Bejárat a vágóhíddal szemben

Új néven a

Simon
Díszfaiskola

KŐRÖSI JÁNOS ÉS TÁRSAI BT.
Kerítések, korlátok, kazánok elkészítését, 

és egyéb lakatos munkát,
vízvezeték-szerelést,

valamint
ajtók, ablakok javítását, bútorkészítést

és faipari munkákat vállalunk.

Érdeklődni:
Ifj. Kőrösi János 

Gyenesdiás, Toldi u. 18.
Tel.: 06-70/6155-799


