GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2007. augusztus XVIII. évfolyam, 8. szám
Megjelenik: augusztus 17-én

Szent Ilona Búcsú - Szent István Ünnepe

További információk: Halász Lászlónál a 70/2233-465-ös
telefonszámon

2007. augusztus 18-án, szombaton, 18 órakor, a Gyenesdiási
Községházán:
"Kezemben a Kereszt
jogarával…"
Kármeliták és barátaik
által Szent Ilona és Szent
István ünnepe alkalmából
rendezett
kiállítás megnyitója.
Megnyitja Szabó Kristóf
karmelita szerzetes

A szépségkirálynő választásra a verseny kezdetéig lehet
jelentkezni a rendező Halász Lászlónál a 70/2233-465ös telefonszámon. A megmérettetés mellett az értékes
ajándékokért is érdemes jelentkezni, hisz a fődíj egy hosszú
hétvége lesz Kehidakustányban. Senki sem fog üres kézzel
távozni az indulók közül, akiket többek között Ruszka Dalma
a 2006-os év Zala szépe verseny győztese fog zsűrizni.

Gyenesdiás, 2007. augusztus 18-19.

Közreműködnek: Kovács Testvérek, Antal és Stefánia
A kiállítás-megnyitót követően, kb 19 órakor:
református Istentisztelet
Napi ige:

"Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit
kíván tőled az Úr.
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre,
és légy alázatos Isteneddel szemben"
( Mikeás 6.8. )

tartja: Kuti Géza keszthelyi református lelkész

Augusztus 19-én, vasárnap 10 órakor a gyenesi Szent Ilona
Kápolnában:
Ünnepi szentmise
20 órakor a Szent Ilona Kápolnában:
Dinnyés József
áldást hozó énekmondó (daltulajdonos) koncertje;
"Tartsd meg azért népedet" - zsoltárok és hitvalló magyar
költők énekelt versei
További információk:
Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507, 20/9769-225
A Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület szervezésében:
Augusztus 18-án, szombaton 19.00 órakor:
Bál a Campari Juice Duóval
Augusztus 19-én, vasárnap:
19 órától: Búcsúi Bál az Universum együttessel
közben: 19 óra 30-kor:
Gyenesdiás legszebb lányainak (6-12 éves) pom-pom és
show tánc bemutatója
21 órától: Búcsú Szépe választás.

Szüreti vígasságok
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a Gyenesdiási
Szüreti Vígasságokra 2007. szeptember 15-én kerül sor,
mely programja az előző évekhez hasonlóan: 14 óra 30-kor:
Ünnepi préselés, 15 órakor: Szüreti felvonulás, 16 órától:
Folklórműsorok, népművészeti és kézműves bemutató, mustés borkóstoló, birkagulyásfőzés, majd Szüreti bál.
Részletes programokat plakátokon olvashatnak.
NYUGAT-BALATONI VITORLÁS NAPOK
2007 augusztus 18-20.
Pelso line
2007 augusztus 18-án időméréses verseny: Balatonmáriafürdő
rajttal, 13 órától - Gyenesdiás céllal. (Hajóosztályok: Yardstick:
I. II. III. és összevont túrayolle)
folytatás a következő oldalon

INFO ECKE
Programme: Heilige Helene Kirchweich
18. August, Samstag
18:00: Ausstellungeröffnung bildender Kunst
(Gemeindehaus)
20:00: Ball mit der Campari Juice Duo Band (Bierzelt
in der ABC Parkplatz)
19. August, Sonntag
10:00: Heilige Messe (in der Szent Ilona Kirche)
20:00: Ball mit der Universum Band (Bierzelt in der
ABC Parkplatz)
20:00: József Dinnyés: Psalme und Gedichte (in der
Szent Ilona Kirche)
21:00: Wahl der Schönheitskönigin von Gyenesdiás
(Meldung: László Halász,
Tel: +36/70 2233-465)
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folytatás az 1. oldalról

Metál-Hungária Holding Kupa
A verseny helye és ideje: 2007. augusztus 19. Keszthelyi
öböl, Gyenesdiás előtti vízterület. Rajt: 11 órakor, valamennyi
hajóosztály részére.
Résztvevő hajóosztályok: Yardstick I, II, III, összevont
Gyenesdiás-Fonyód túra verseny
A verseny helye és ideje: Keszthelyi öböl, Gyenesdiás előtti
vízterület -Fonyód 2007. aug. 20-án, rajt 12 órakor.
Résztvevő hajóosztályok: Yardstick I, II, III, összevont
túrayolle.

mindenről az időjárás nem akart tudomást venni és csepergősre
fogta az arcát. A folytatásban azonban nem lehetett ok
panaszra, szombaton dübörögtek az autók és harsogtak a
hangszórók, és az autókon tolongtak a vidám szórakozni
vágyók. A Keszthelyig tartó felvonuláson az utca mindkét
oldalán érdeklődők sorfala között haladtak a járművek. Este
pedig az össztánc tette teljessé a bulit. Így nem lehet kérdéses:
Viszontlátásra, Gyenesdiás jövőre!

Községházi esték

Kárpáti János szobrot avattunk
Foto: Finta Maya

Augusztus 10-én, pénteken a
diási strandon az első gyenesdiási
fürdő létrehozója, Kárpáti
János egykori kántortanító és
fürdőegyesületi elnök fatörzsbe
faragott mellképét avatta fel
jelenlegi polgármesterünk Gál
Lajos (középen) és korábbi
polgármesterünk Szalóky Jenő
(jobbról), aki egyben képviselte
a Zala Megyei Közgyűlést is,
mint a Közgyűlés Idegenforgalmi
és
Külkapcsolatok
Bizottsága elnöke. A képen
balról a "jogutód" Gyenesdiási
Fürdőegyesület elnöke, Tóbiás Pál.
Kárpáti János több mint 40 éves gyenesdiási tevékenysége
során 1906-ban hozta létre az első itteni fürdőegyesületet,
hozott létre részvénytársaságot a mostani diási strand elődje
építésére. Ezzel megteremtette az itteni (és a balatoni)
fürdőélet, turizmus alapjait.
A település nagyjai sorozat második alkotását - az iskolában
lévő Gödörházy szobrot ha elsőnek tekintjük - M. Nagy
József veszprémi művész készítette (az ő munkája a Faludi
emlékoszlop is, az egykor elpusztult Falud település emlékére).
A sorozat folytatódik, a XIX-XX. század gyenesdiási nagyjait
ábrázoló festményekkel.

V. Gyenes Parádé
A Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület mindent jól
előkészített az augusztus első hétvégéjén rendezett immár
V. Gyenes Parádéjára. Szépen előkészített rendezvénypark
és kellemes zene várta pénteken a táncolni vágyókat, ám

Nagy érdeklődés mellett zajlanak a községházi esték
hangversenyei. Képünkön az Évszakok "vonósnégyes"
a Kecskés együttes és a dzsessz zenét játszó Bibop Café
zenekar. Lapzártakor a Miskolci Ütősök koncertjére
kerül sor, 19-én vasárnap Dinnyés József koncertje lesz.
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ÓVODAI HÍREK
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a leendő elsősöknek
szervezett iskolai-előkészítő foglalkozások augusztus
27-31-ig, délelőtt 8-11 óráig tartanak.
A 2007/08 év első szülői értekezletét
szeptember 7-én, 17 órakor tartjuk az óvodában.
Szeretettel várunk minden Kedves Szülőt!
Slkublics Sándorné óvodavezető

ISKOLAI HÍREK
TANÉVNYITÓ
A tanévnyitó ünnepély időpontja:
2007. szeptember 3. hétfő, 8.00 óra
9.00-12.00 óráig tanítás.
Hétfőn történik a napközis és étkezési igények felmérése.
Étkezés és napközi szeptember 4-től (kedd).
TANKÖNYVOSZTÁS
A tankönyvosztás időpontja a tankönyvszállítás idejének
változása esetén módosulhat.
Tankönyvosztás időpontja:
2007. augusztus 28. kedd
12.00-17.00.
2007. augusztus 29. szerda
8.00-12.00.
INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók, és a
szükséges igazolások:
tartósan beteg (szakorvosi igazolás)
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja)
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy
kóros aktivitászavar) (szakértői és rehabilitációs bizottság
igazolja)
három- vagy többgyermekes családban élő (a
megállapított családi pótlék igazolja)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
(az erről szóló határozat igazolja)
A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot a gyenesdiási állandó lakhellyel rendelkező
tanulóknak nem kell igazolniuk, amennyiben szerepelnek
az önkormányzat erre szolgáló nyilvántartásában. A más
településeken élő tanulók esetén az igazolás beszerzéséről
a szülőnek kell gondoskodnia (a lakhely szerinti
önkormányzatnál).

2007. augusztus

Az ingyenes tankönyvellátási jogosultság igénybevételének
feltétele:
- a tanévben az iskolában határidőre leadott: "Igénylőlap a
tanulói tankönyvtámogatáshoz" nyomtatvány,
- az igazolások bemutatása.
Aki a tanév során a jogosultságot igazoló papírokat az
iskolában még nem mutatta be, kérjük hozza azokat magával
a tankönyvosztásra. Ezek hiányában nem történhet meg
az ingyenes tankönyvek biztosítása. Az ingyenesen kapott
tankönyveket a tanév végén az iskolai könyvtárban le kell
adni.
Az ingyenes tankönyvek átvétele kiskorú tanuló esetén a
szülő aláírásával igazoltan történhet!
MŰVÉSZETI ISKOLA
Beiratkozás időpontja: 2007. szeptember 3-tól szeptember
15-ig. Iratkozási lap a tanszakvezetőknél igényelhető.
A 2007/2008. tanévben induló tanszakok:
- drámajáték
- ének-zene
- iparművészet
- képzőművészet
- néptánc

Kiváló versenyeredmények
A 2006/2007. tanévben tanulóink sikeresen
szerepeltek különböző tanulmányi versenyeken. Az
elért eredményeket folyamatosan közzétettük a Gyenesi
Híradó oldalain.
A legkiemelkedőbb eredményeket elért tanulókat
(országos és nemzetközi versenyen elért sikeres
szereplés) a tanévzáró ünnepélyen nemcsak az iskola,
hanem a Polgármester Úr is jutalmazta.
1. Arany János Országos Nyelvi Tanulmányi
Versenyen Horváth Krisztina 5.a. osztályos tanuló 7.,
Csordás Anna 7.b. osztályos tanuló szintén 7. helyezést,
Ihász Kovács Bernadett 4.b. osztályos tanuló 9. helyezést
ért el.
Felkészítő tanár: Vajda Renáta, Nyiri Istvánné
2. Az Apáczai Kiadó által szervezett Komplex
Tanulmányi Versenyen Molnár Dóra 4.a. osztályos
tanuló 13. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Nagy Antal Róbert
3. A Herman Ottó Biológia és Földrajz Országos
Tanulmányi Versenyen Csordás Anna 7.b. osztályos
tanuló 7. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Karancsy Péter, Sümegi Ferenc
4. Német nyelvi országos tanulmányi versenyen
Csordás Anna 7.b. osztályos tanuló 6. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Rácz Csaba
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5. Kálti Márk Országos Történelem Tanulmányi
Versenyen Csehi Angéla 7.b. osztályos tanuló 4., Torda
Péter 5.a. osztályos tanuló 7., Góth Gergő 6.o. tanuló 10.
helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Góth Imre

életét, itt szerzett élményt jelenítsen meg. Határidő:
szeptember 15.
Nevezési feltételeket keresse megújult turisztikai
portálunkon:
www.gyenesdias.info.hu

6. Nemzetközi Népdalversenyen, Nagykanizsán
Pordán Gréta 2.a. o. tanuló 1. helyezést, Várbíró Bianka
3.b.o. tanuló kiemelt 1. helyezést, Prezenszki Benjámin
5.b. o. tanuló 1. helyezést, Csordás Anna 7.b. o. tanuló 2.
helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Csordásné Fülöp Edit

Elkezdtük a kiadott a turizmust felmérő kérdőívek
begyűjtését és feldolgozását. Ezúton kérjük egyesületi
tagjainkat, illetve azokat, akiknél van kitöltött kérdőív,
legyenek szívesek behozni a Tourinform Irodába!

7. Bukovinai Székely Népdalok Országos
Népdaléneklési Versenyén Várbíró Bianka 3.b.o. tanuló
8. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Csordásné Fülöp Edit
8.
A Vasváron
megrendezett
Nemzetközi
Népdalversenyen 1. helyezést értek el az alábbi
tanulók:
Várbíró Bianka 3.b., Várbíró Bianka 3.b.- Kató
Dorottya 3.b. duóban, Prezenszki Benjámin 5.b., Csordás
Anna 7.b. - Fekete Veronika 8.b. duóban. Ugyancsak 1.
helyezést ért el a Kiscsoport, melynek tagjai: Bődör
Violetta, Divinyi Dóra, Gál Flóra, Kató Dorottya,
Várbíró Bianka, Horváth Kinga, Gelencsér Regina,
Prezenszki Benjámin, Varga Orsolya, Krasznai Adrienn,
Szabó Dóra, Horváth Zita.
Felkészítő tanár: Csordásné Fülöp Edit
9. Az Apáczai Kiadó által szervezett Országos
Népdaléneklési Versenyen Pordán Gréta 2.a. o. tanuló
9. helyezést, Várbíró Bianka 3.b. o. tanuló 8. helyezést,
Csordás Anna 7.b. o. tanuló 2. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Csordásné Fülöp Edit
10. A Budapesti Néprajzi Múzeumban rendezett
Országos Népdaléneklési Versenyen Fekete Veronika
- Németh Janka duó kiemelt 1. helyezést, Csordás AnnaFekete Veronika- Németh Janka énekhármas 1. helyezést,
Németh Janka 8.b. o. tanuló 2. helyezést, Csordás Anna
7.b. o. tanuló 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Csordásné Fülöp Edit

EGYESÜLETI HÍREK

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Gyenesdiás lencsevégről
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület továbbra is várja a
jelentkezőket a fotópályázatára.
A pályázatra bárki nevezhet bármilyen témában, a lényeg,
hogy a fotó Gyenesdiáson készüljön, a település szépségeit,

A Fürdőegyesület közleménye
Őszi Közgyűlés
A Gyenesdiási Fürdőegyesület 2007. szeptember 15én, szombaton, 10:30 órai kezdettel közgyűlést tart a
Községházán.
Napirendi pontok:
1.
Beszámoló
a
Fürdőegyesület
2007.
tevékenységéről.
2.
Beszámoló az egyesület gazdálkodásáról.
3.
Terveink 2008-ra.
4.
Vita, hozzászólások, kérdések.

évi

Kérem az egyesület tagjait, vegyenek részt a közgyűlésen.
Amennyiben nem lennénk elegen a határozatképességhez,
akkor ugyanezen a napon újabb közgyűlést tartunk 11 órakor.
Ezen a napon lesz a Szüreti Felvonulás, amelyen - immár
hagyományosan - a Fürdőegyesület is részt vesz. Találkozunk
14 órakor a 100 éves présnél.
Július 21-én megtartottuk idei halászlévacsoránkat a diási
Horgásztanyán. 75-en voltunk, ismét jól éreztük magunkat.
Köszönöm a résztvevőknek, hogy eljöttek, a szervezőknek és
a lebonyolításban résztvevőknek pedig az elvégzett munkát.
Üdvözlettel Tóbiás Pál

Meghívó
A Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány kuratóriumi
ülését 2007. augusztus 23-án, csütörtökön 19 órakor tartja
a Klubkönyvtár helyiségében (Gyenesdiás Kossuth L. u.
97.).
Szeretettel várjuk a kuratórium tagjait, az amatőr művészeti
csoportok vezetőit, tagjait, valamint minden érdeklődőt
Napirendi pontok:
- Pénzügyi beszámoló
- Közhasznúsági jelentés
- Az elmúlt időszak tapasztalatai
- Aktuális feladatok
Hársfalvi György kuratórium elnöke
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Tisztelt Támogatóink!
Kedves Barátaink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a Kristóf
napi házünnepünket munkájukkal, szereplésükkel,
anyagiakkal vagy bármi más módon támogatták.

jólesett elbeszélgetni a Yacht Club impozáns kikötőjében
a települések mindennapjairól, jövőbeni lehetőségekről. A
terveket illetően, elsőként októberben kerül sor a visszavágóra
Muzslán.
Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület
Labdarúgó sorsolás
Augusztus 18-ával elkezdődőik a 2007-2008-as labdarúgó
idény a megyei II. osztály északi csoportjában játszó labdarúgó
csapatunk számára. Az első fordulókban a következő
beosztásban.
Augusztus
18-án 17.00 óra: Gyenesdiás - Kertváros (Zalaegerszeg)
26-án 17.00 óra: Gellénháza - Gyenesdiás
Szeptember
1-én 16.30 óra: Gyenesdiás - Bak
8-án 16.30 óra: Gyenesdiás - Sárhida
16-án 16.00 óra: Kehidakustány - Gyenesdiás

Foto: Finta Maya

A rendezvény évről-évre nagyobb érdeklődésre és
támogatottságra tett szert.
Kérjük ezért tekintsenek el attól, hogy a neveket és cégeket
felsoroljuk az újság hasábjain.
Kristóf-napi híradásunkat és köszönőlevelünket szeretnénk
levélben, vagy e-mailben eljuttatni Önökhöz.
Szeretettel
Pék András, Julika, Vilmos és Flórián

Felhívás "DIÓS ALKOTÁSOK" készítésére
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület által, illetve
kezdeményezésére októberben rendezendő "Diós települések
Hazai Diós Fesztiválja" kapcsolódó rendezvényeként a
Klubkönyvtár kiállítást szervez "Dió a művészetekben"
címmel. Erre várunk olyan alkotásokat - festményt, fotót,
faragásokat, bútort, stb -, amelynek témája, vagy anyaga a dió,
diófa, vagy kapcsolódik valamilyen módon a dióhoz.
Részvételi szándékát kérjük szeptember végéig jelezzék a
Klubkönyvtárban, ahol továbboi információt kaphatnak.
(Kossuth L. u. 97., tel: 83/314.507,
gyenesdiaskultura@t-online.hu)

SPORT
Barátságos focimeccs
Kellemes környezetben és jó hangulatban került
megrendezésre a gyenesdiási öregfiúk és a Muzslai arany ifjak
barátságos labdarúgó mérkőzésre a diási strandon július 28án. A gólokban gazdag szoros mérkőzésen részvett a Párkány
közelében lévő település polgármestere, míg községünk
részéről dr Csehi Ottó alpolgármester köszöntötte a vendégeket.
Miután kellemesen elfáradt mindenki a labdarúgó pályán,

IV. Dynamo- maraton
2007. szeptember 2-án (vasárnap) szervezi meg Gyenesdiás
Kinizsi SK Kerékpáros Szakosztálya a IV. Dynamomaratont!
Maraton indítása 10 órakor lesz Gyenesdiás Nagymező
területéről!
A kerékpárosok felvezetőautó után fognak végig haladni
a Lőtér út, Faludy utca és Pilikáni úton, majd ezt követően
haladnak tovább a Keszthelyi-hegységbe.
Felhívnánk az érintett utcában, illetve a gyenesi lakók
figyelmét, hogy fokozott figyelemmel legyenek 10-10.30
óráig!
Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!
Aki részt akar venni a maratonon, az 2007. szeptember
1-én és 2-án nevezhet a versenyre, Gyenesdiáson, a
Nagymezőn!
További információ: www.author-maraton.atw.hu
mobil: 06-20-326-6578
Léránt Balázs
Kiniszi Sk Kerékpáros Szakosztály vezetője, főszervező
FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Amely készült a Forrásvíz Természetbarát Egyesület 2006. évi
működéséről "A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény" alapján. Az egyesületet a Zala Megyei Bíróság 1998.
december 17. napján Pk.60.118/1998/4. számon hozott végzése
nyilvántartásba vette (nyilvántartási száma: 1.419/1998) és
megállapította közhasznú jogállását.
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
a.)
számviteli beszámoló
b.)
Cél szerinti juttatást az egyesület adott.
A Víz Világnapja alkalmából rendezett rajz- és dolgozatírási
pályázatra, valamint a Madarak és Fák Napja alkalmából
rendezett fotópályázatra a helyezettek részére vásárolt és átadott
könyvek értéke: 41.200 Ft volt.
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c.)
Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől
kapott támogatás kimutatása.
Támogatások (összeg ezer forintban):
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
ÁNTSZ Zala Megyei Intézete
Lesenceistvánd Község Önkormányzata
NCA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kollégiuma
Összesen:

190
183
400
2000
2773

d.)
Az egyesület vezető tisztségviselői semmiféle juttatásban
nem részesültek.
e.)
A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid, tartalmi
beszámoló:
2006 januárjában néhány vetítéssel egybekötött előadást tartott.
Februárban több túrát szervezünk a Keszthelyi-hegységbe, a
Várvölgy feletti Kis-Láz-hegyre és környékére.
A Víz Világnapja jegyében márciusban közös rendezvényt
szerveztünk "Ébred a természet" -címmel a vonyarcvashegyi
Szent Mihály-dombon a szervező szomszéd egyesülettel.
A Zala Megyei Természetjáró Szövetség - melynek már 2004
óta tagjai vagyunk - március 18-án hirdette meg "LEPKE"
teljesítménytúráját, a szokásos 25 és 40 km-es távokon, melyen
egyesületünk több tagja is részt vett. Március utolsó hétvégéjén
kirándulást szervezünk a "tavaszhírnök virágok" tiszteletére
Vállusra.
Az idei évben a Rügyfakadás - Tavaszünnepünk
megrendezésére 2006. 04.29 - 30-án került sor, de sajnos igen
rossz időnk volt. A fórumok viszont sikeresen zárultak.
2006. május 14-én került sor az egyesület által, a Madarak és Fák
Napja alkalmából kiírt "Lombos erdeink értékei" fotópályázat
anyagaiból megrendezésre kerülő kiállítás megnyitójára.
A találkozó lehetőséget adott egy Európa Uniós előadásnak
is "EU jövője" II. - címmel a természet- és környezetvédelem
jegyében, meghívott előadókkal, szakértőkkel.
Májusban a Horgásztanyán, kötetlen pikniket rendezett
egyesületünk.
Nagy sikerű volt a nyáron (június végén) megrendezésre került
parlagfű mentesítési "Faluszépítészeti Nap" is melyet az
ÁNTSZ szervezett és nagy számban csatlakoztunk hozzá. Ekkor
kerültek kiültetésre a faluközpontban az információs tábláink
mögötti téren azok a honos növények, melyek remélhetőleg
sokáig díszítik majd a teret, valamint vetélkedő, aszfaltrajzverseny, parlagfű gyűjtési verseny is volt iskolásoknak és
ovisoknak.
Beadtuk a parlagfű-mentesítésre kiírt 2006. évi pályázatot
is, melyen ismételten nyertünk. Ennek megfelelően irtásra és
növényültetésre került sor még augusztus hónapban.
2006. július 17 - 23. "Forrásvíz túranapok" programsorozat
vette kezdetét.
Tanulságokkal is szolgált a hét, hiszen több terület így jobban
szem elé került, melyek bizony sürgős beavatkozást igényeltek.
Ilyen pl. a négy éve átadott tornapálya és környezete rendbetétele
(5 állomáshely rongálódott meg, melyet szépen felújítottunk,
mielőtt végleg tönkre mentek volna), valamint a vízzel feltelt
János-forrás kútfő és környéke, melynek vízelvezetése is időszerű
feladattá vált).
Július végén kerültek kihelyezésre a János-forrás és a
balatongyöröki Római-forrás felújított táblái.

2007. augusztus
2006. július 25-én került megrendezésre a Pék család
szervezésében Gyenesdiáson a J&A Kerámiaház nagy sikerű
Kristóf Napjára. Egyesületünk meghívottként a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítésével, kialakításával kapcsolatos
anyagokkal mutatkozott be.
Honlapunk - www.forrasviz.eu - folyamatosan frissítésre
került, de nagy eredmény, hogy elérhetőségeink és feladataink
feltüntetésre kerültek.
Elkészült a "Keszthelyi hegység és a Kis-Balaton
turistatérképe" új kiadása is, melyben aktív szerepet vállaltunk
a térkép-kiegészítésekben, korszerűsítésben, lektorálásában.
A szakmai segítségünkkel felújított Fűz-kút és környéke
rendbetétele befejeződött. Őszre csupán néhány pad és pihenő
kihelyezése maradt a Keszthelyi-hegységben (Kitaibel-kilátó
mellett).
Augusztus 20-án két nagy rendezvény is volt, melyhez
csatlakozhattunk. Az egyik a Szent Ilona napi mise és búcsú
(180 éves volt a kápolna!) Gyenesdiáson, a másik a Keszthelyen,
a mólónál megrendezésre került "Paprikáskrumpli verseny",
melyre egyesületünk csapattal neveztünk be, ugyanis a
rendező Burgonyakutató Intézet is részt vett a tavaszünnepünkön
tavasszal.
Egy szakértő munkacsapat került még összeállításra ezekben
a hetekben és kezdetét vette a "Gyenesdiási Monográfia II.
- Gyenesdiás természettörténete", 16 ív terjedelmű anyag
összeállítása, melynek megjelentetése 2007. nyarára van
tervezve.
A nyár elején összeszervezett természetvédelmi értékleltárt
támogató, holland MATRA KAP pályázatunk is jó irányban
haladt, a térségi 27 település átnézeti térképeire "Öröm - bánat"
térképek lettek szerkesztve és az őszi fórumokon a településeken
bemutatva.
Szeptemberben Balatonfüreden került megrendezésre egy
"Lake Balaton - LIVING LAKES" konferencia, melyen
egyesületünk, mint a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége
környezetvédelmi szekciójáért felelős egyesület tartott a civil
szervezetek és a környezetvédelem kapcsolatáról előadást
nemzetközi és hazai kutatók előtt angol nyelven. (Képviselte:
Buzás Attila, Gál Lajos)
Ez az anyag októberben, egy Németországban és Kínában
megrendezésre került konferenciára is eljutott.
Szeptemberben szüreti felvonulás és ünnepi préselés zajlott a
szokásoknak megfelelően, októberben (X. 14.) - Diós települések
fesztiválja - I. került megrendezésre.
November elején egyesületi közgyűlést tartottunk, melyen a
polgármesterré választott - 9 éve irányító - elnök (Gál Lajos)
lemondott és a közgyűlés új elnököt (Gálné Németh Ildikó,
elnök) és elnökségi tagokat (Horváth Sebestyénné, titkár;
Buzás Attila, alelnök) is választott a tisztújítás során (Sümegi
Gábor, mint helyettes elnök, alelnök maradt!).
2006. november 11. Márton Napi Zöld Est. Ezen az
estén hagyományosan, kötetlenül átbeszélhettük az eltelt év
civil eredményeket, a jövő évi feladatokat, együttműködési
lehetőségeket.
"Mozogjuk le a karácsonyi ételeket és készüljünk a szilveszteri
malacsültre" mottóval 2006. december 30-án évbúcsúztató
bakancsos kirándulást szerveztünk a Keszthelyi-hegységbe
(Szék-tető csoport) és madáreleség osztással zártuk az évet.
Gálné Németh Ildikó
elnök
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
A Zala Volán Zrt. a december 9-én életbe lépő menetrendi
időszak tervezéséhez kéri az érintett önkormányzatok
helyközi autóbuszközlekedést érintő menetrend módosítási
igényeit.
A reális utazási igények megismeréséhez kérjük a T.
Gyenesdiásiak észrevételeit, hogy azokat a Zala Volán Zrtnél érvényesíttethessük.
Kérjük, hogy igényeiket 2007. augusztus 21-ig írásban
jelezni szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal titkárságánál.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Környezetvédelmi Bizottságának felhívása
Pályázat a "Parlagfű mentes ház" cím (oklevél, matrica,
jutalom) elnyerésére
A pályázat általános feltételei
I.
A pályázat tartalmi követelményei
A pályázó adatai (név, cím, hrsz, elérhetőségi cím,
telefonszám)
Általános feltételei: Az ingatlan és az ingatlan előtti közterület
rendszeres karbantartása, parlagfű mentes ingatlan.
Egyénileg és utcánként is lehet nevezni .
Érdeklődni lehet, adatlapot lehet kérni a pályázattal
kapcsolatban: Samu Zoltán 516-001
Beadási határidő: 2007. augusztus 21.
Kiértesítési határidő: 2007. szeptember 20.

A 71-es főútvonal mentén az Önkormányzat új típusú útbaigazító
táblákat helyezett ki.

Gyenese Tamás ácsmester és fafaragó kivitelezésében elkészült az
alsógyenesi strandon a lefolyóárkot átívelő híd.
Ez összeköti a strand új napozófelületét a régivel.

2007. augusztus
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Polgári őrség
2007. augusztus 2-án a Községházán került sor egy
megbeszélésre a leendő gyenesdiási polgári őrség
létrehozásáról. Bár a megbeszélés eléggé szűk körben
történt, részt vett azon néhány érdeklődő és elszánt
személyen kívül Bozsóky Ferenc, a Zala Megyei Polgárőr
Szövetség elnökségi tagja. Ismertette a hasonló szervezetek
működését, azok hasznosságát, pályázati, finanszírozási
lehetőségeit, az ő vezetése alatt álló cserszegtomaji
szervezet tapasztalatait és bíztatta a jelenlévőket a helyi
szervezet létrehozására. Kiemelte, hogy e szervezetek
politikai kérdésekben semmilyen szerepet nem vállalnak,
teljesen politikamentesek.
Az előkészítés feladatait magára vállalta Szabó Sándor
Csokonai u. 12. sz alatti lakos. Ő és a megbeszélésen
jelen lévők ismeretségi körükben már keresik azokat
a személyeket, akik vállalnának közreműködést egy
ilyen feladatban, leendő civil szervezet létrehozásában.
Az e feladatra vállalkozók dolga a település biztonsága
érdekében, havi egy alkalommal való társadalmi munka
lenne, azzal, hogy éjszaka körüljárják a települést.
A szervezők kérik, hogy jelentkezzenek az alábbi
címeken:
Szabó Sándor Gyenesdiás Csokonai u.12. (személyesen az
esti órákban)
Telefon: 83/316-141, 83/510-613
Mobil: 06 30/621-3700
E-mail: aluspiral@t-online.hu
Vagy:
Horváth Kornél Gyenesdiás Hámán Kató u.11.
Telefon: 83/316-613
Mobil: 06 20/9459-670
E-mail: kornel.horvath@t-online.hu

2007. augusztus

-8-

Viki
kozmetika

ELFOGLALT SZÜLŐK, FIGYELEM!
Középkorú magyartanárnő szívesen vállalja

KISISKOLÁSOK

Szeretettel
várom minden
kedves
vendégemet
augusztus
1-én megnyílt
Kozmetikámba.
Landek Viktória
Gyenesdiás,
Csokonai
köz 14.
Tel:
83/316-659;
30/50-40-648

írás- és olvasáskészségének
fejlesztését, valamint

FELSŐTAGOZATOSOK
KORREPETÁLÁSÁT

MAGYAR NYELVBŐL ÉS IRODALOMBÓL.
Tel. : 30-285-3777

GR A V
ÍR

ZÁ
O

Szállásadók,
panziótulajdonosok
figyelem!
Figyelmükbe szeretnénk ajánlani,
hogy kötelezővé tették a panziók
osztályba sorolásának feltüntetését egy
30 x 30 cm-es réz, vagy rézhatású
műanyag táblán,
melynek kivitelezését rövid határidővel vállaljuk.
Mindemellett bármilyen gravírozó, feliratozó és
dekorációs munkát vállalunk.

S!

Egy kóborolni hagyott kutyát ütött el a megkülönböztetett
jelzéseit használó mentőautó. A mentősöket sürgős
életmentésben akadályozta a gondatlan kutyatulajdonos,
aki súlyos bírságra számíthat.

Keszthely Kossuth L. u. 3. 06/30/377-31-21

Tisztelt
Állatbarátok!
Gyűjtést rendezünk
a tapolcai kutyamenhely számára. Várunk
elhasznált, felesleges
ágyneműt, lepedőt,
takarót. Az adományok
leadhatók a polgármesteri hivatalban Laczi
Zsuzsánál a pénzügyi
osztályon.
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VINOTÉKÁBAN kapható hordós borok
Villányi:
Kékoportó száraz, félszáraz
Kékfrankos
Cabernet sauvignon
Szekszárdi: Merlot
Cuvée (Cabernet, Merlot, Kékfrankos)
Kékfrankos
Cserszegi fűszeres, Olaszrizling, Szilváni, Szürkebarát ...
KENYÉR ÁREMELKEDÉS UTÁNI ÁR:
Gyenesdiási kovászolt házi kenyér 180 Ft/kg
zsemle (normál, császár): 17 Ft/db

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

CSŐSZ TÓTH és COLORS
Lakásfelszerelési üzlet
Szüretelőkádak (130-220 l) reklámáron!

����������������
����������������������
��������������
��������������������������

����������������������������������������������

Kerti bútorok, párnák, szekrénysorok, hálószoba- és ülőgarnitúrák,
dohányzóasztalok, konyhabútorok
nagy választékban.
Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk vasárnap is nyitva)

Új Szuperinfó hirdetésfelvételi
hely nyílt Gyenesdiáson a

FUNDAINGATLAN KFT.
irodájában

(a Polgármesteri hivatallal szemben)
Kossuth u. 106. alatt. Tel 83/316-018
Nyitva: H-P: 8.30-16.00
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