
Értesítjük a település lakosságát, hogy
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2008. február 11-én, hétfőn 18.00 órakor
közmeghallgatást tart.

Helye: Községháza nagyterme Gyenesdiás, Kossuth L.u.97.
Napirendi pontok:
- Beszámoló az Önkormányzat 2007. évi tevékenységéről
- Önkormányzati feladatok - a 2008. évi költségvetés tervezete
- Strandfejlesztési koncepció
- Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
- Tájékoztató a lakosságot érintő helyi rendeletek változásairól

A közmeghallgatáson minden résztvevő közérdekű kérdést és 
javaslatot tehet bármely témakörben.
Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel segítsék elő közös 
gondjaink megoldását.

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket 
SZJA-ja 1%-ával

Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány  18959284-1-20
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány  18954351-1-20
Gödörházy Antal Alapítvány  19275880-1-20
Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány  19276001-1-20
Forrásvíz Természetbarát Egyesület  18960088-1-20 
Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány  18967250-1-20
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület  19282831-1-20
Katolikus Egyház  (technikai száma)  0011

Felhívjuk a gyenesdiási illetékességű civil szervezeteket, hogy 
adataikat közöljék a Klubkönyvtárban, ezzel az SZJA 1 % kampányukban 
közreműködik a Gyenesdiási Híradó, valamint intézményünkkel történő 
együttműködésre is számíthat.

GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. január XIX. évfolyam, 1. szám
Megjelenik: január 18-án

Meghívó
Gyenesdiás 

Nagyközség 
Önkormányzata,

a József Attila 
Klubkönyvtár

szeretettel meghív 
minden hozzátartozót,  

érdeklődőt
2005. január 27-én, vasárnap 10 óra 50-re

a Háborús hősökről tartandó megemlékezésre,
az emlékmű megkoszorúzására

a Községháza előtti hősi emlékműhöz.
Közreműködik a "M.Kir. I.Ferenc József - Jászkun" 1. 

Honvéd huszárezred Hagyományőrző Egyesület.
A megemlékezés előtt 10 órakor szentmise a meghalt 

háborús hősökért a Szent Ilona kápolnában.

  Újévi köszöntő!

Ez új év reggelén minden jót kívánok, 
amerre csak léptek, nyíljanak virágok. 
Virágok mellett búzatábla álljon,
odébb egy kicsivel dús erdő várjon.
Erdőn, ha átkeltél, friss patak fogadjon,  
jöttödben-mentedben jó barát akadjon. 
Jó barát segítse napodat, léptedet, 
Isteni segítség legyen majd melletted.
Kerek földön lépted jó helyre tedd, 
ne engedj a gonosznak semennyi teret. 
Újévi fogadalom legyen a nyakadon,
fatáblán hordozzad, szégyellni nincs okod.
Társaid között ezen táblával járj, 
hirdesd boldogan az új év szózatát. 
Ne félj, hogy nyakadat a tábla súlya húzza,
cipeld boldogan, legyen vigaszodra.
Gyermekek közt járva áldást osszon lényed,
sugározzon rólad istenfélő léted.
Öreg jámbort, beteget mindig meghallgass, 
jó Atyádnál így nyersz majd örök irgalmat.
Nyakadon a tábla, rajta sorban betűk, 
megfakulni látszik, elkopnak a betűk?
Táblának kopása adja vissza fényét,
patinás ereklye, ne szégyelljed létét.
Újévi köszöntőnek indult az üzenet, 
tábládon mégis az ragyog,
Béke, s Szeretet legyen veled!

Varga Tamás (Gyenesdiás)

Szeretettel meghívjuk - a szülők által rendezett -
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért

Alapítvány
13. farsangi báljára.  

2008. január 26-án 18.30 órai kezdettel
a Nádas Csárdába

zene: Bonus együttes
a vacsora ára: 3800 Ft/ fő

A bál fővédnöke: Gál Lajos polgármester

Közreműködik:
Gyenes Néptánc Együttes
Gyenesszín Színjátszókör

sláger - összeállítás
+ meglepetés műsor

Info-Ecke - Programme: Siehe Seite 2.
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Táncház
Január 25-én, pénteken 19 órától szeretettel várunk minden 

érdeklődőt a gyenesdiási Községházán.
Kísér a Tátorján zenekar

Gyenes Néptánc Együttes

Batyus bál
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár
szeretettel várja az érdeklődőket 
 2007. február 5-én, kedden 18 órától 
 a gyenesdiási Községházára,
hagyományos 
HÚSHAGYÓKEDDI FÁNKPARTIJÁRA
Közreműködnek: Gyenesszín színjátszókör, Gyenesdiási 

Népdalkör, Gyenesdiási Dalárda és a citerások. Zene-tánc

Meghívó
Mackókiállítás a könyvtárban!

Egy kiállítás keretében szeretnénk bemutatni a Gyenesdiáson 
"élő" játékmackókat. Várjuk azoknak a családoknak a 
jelentkezését, akik szívesen megmutatnák a család mackóit. 
Mindenféle mackót szeretettel várunk és megismerkednénk 
Gyenesdiás legöregebb mackójával is.

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a Klubkönyvtárban 
vagy a 317-504-es telefonon lehet február-1-ig. 

A mackókiállítás megnyitójára szeretettel várunk minden 
érdeklődőt

február 8-án, pénteken 17.00 órára
a Községháza nagytermébe.

 Azok a gyerekek vagy felnőttek, akik Mackó jelmezben 
jönnek a megnyitóra, értékes könyveket kapnak ajándékba.

Játszóház
A Klubkönyvtárban péntekenként 14 órától 15 óra 30-

ig kézműves foglalkozásokat tartunk, gyerekekenek, 
családoknak.

Februári program: gyöngyfűzés. Kellékek: gyöngyök, 
gyöngyfűzőtű.

Karácsonyfa-díszítő versenyünkre 9 versenyző egyén, 
közösség, család jelentkezett, akik a községi  karácsonyi 
ünnepségen vehették át jutalmukat:

Kárászné Beke Ilona - Bertók Ágnes, Horváth Krisztina 
- Ábrahám Babett - Niedermayer Lisa-Marie, Gyenesdiási 
Nőklub, Vonyarcvashegyi Nyugdíjasklub, Laczi Zsuzsanna, 
Kovács Anita - Kovács Judit - Péczeli Zsuzsa, Kőhalmi család, 
Kovács család, Pék család.

Köszönetet mondunk a Visionet híradástechnikai cégnek, 
külön Krasznai Istvánnak, hogy bekamerázták a "Betlehemi 
istállót"

Klubkönyvtár

"Az év zalai embere"
A Zala Megyei Közgyűlés és  a Zaláért Egyesület "Az 

év zalai embere"  címet adományozza, a Zalai Hírlapban 
megjelent szavazólap szelvényén, illetve más módon leadott 
szavazatok alapján. A tíz jelölt között ott van Gyenesdiás 
korábbi polgármestere, Szalóky Jenő is. Lehet az újságban 
megjelent szavazólapon, az ott leírtak szerint, vagy telefonon 
és Interneten - ez a legegyszerűbb és legolcsóbb, naponta egy 
IP címről egy szavazatot lehet elküldeni. Keresőbe beírni "Az 
év zalai embere" keresőszót és a címek közül a "Válasszuk ki 
az év.../2007 "  oldalt megnyitni, vagy a Zalai Hírlap honlapján 
az ilyen című fület megnyitni és a szavazatot a karikába tenni. 
Itt látható a szavazás állása is.

Településünknek sem ártana egy kicsit nagyobb nyilvánosság, 
egy esetleges sikeres szavazás eredményeként.

IK. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT

családgondozó:
Sebestyénné Simon Valéria
Tel.: 30/ 905-50-74
Varga Viktória
Tel.: 30/ 316 77-50

Központ: 8353 Zalaszántó 
Fő u. 3.
Tel: 83/ 370-124
Ezúton szertenénk köszönetet mondani minden kedves 

gyenesdiási lakosnak, akik a múlt év során adományaikkal 
segítették szolgálatunk működését, és rajtunk keresztül azokat 
a nélkülöző családokat, akik az ellátási területünkön laknak.

Január 18-án pénteken 18 órakor főzőklub az óvoda 
éttermében.Várunk mindenkit, szeretettel.

Info-Ecke - Programme:
Tanzhaus: 25. Januar, 19 Uhr, mit Gyenes Volkstanz 
Ensemble im Gemeindehaus. Musik: Tátorján Volksmusik 
Ensemble.
Fasching Ball: 26. Januar, 18.30 Uhr, Ort Nádas Csárda 
(weitere Inf.: Kindergarten Gyenesdiás)
Faschingkrapfen Party, am 5. Februar, Dienstag 16 Uhr 
im Gemeindehaus. Zum Essen und Trinken bringen die 
Teilnehmer selber mit.
Teddy Bear Ausstellung: 8. Februar, 17 Uhr, im 
Gemeindehaus.

ÍGY FŐZÜNK MI
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Olvasói levél
Az itt közölt levelet annak írója is,  mi is decemberi 

számunkba szántuk, de az technikai okokból csak most 
jelenhet meg. De most is aktuális.

Köszöntés
Valamikor gyermekkoromban, de még később is, a 

köszöntés-köszönés, az egymás iránti tisztelet, a szeretet 
kifejezése, szinte természetes dolog volt az emberek között.

Később mind többet vesztett jelentőségéből, és egy szép 
gesztussal lettünk szegényebbek.

"Dicsértessék a Jézus Krisztus" köszöntek a gyermekek a 
felnőtteknek, "Mindörökké Ámen" volt a felelet. Az idősebbek 
"Adjon Isten Jó Napot"-ot mondtak, sőt még kalapot is 
emeltek egymás előtt. Aztán jött a "Csókolom" esetleg még 
a "Szervusz". Végül a mai forma dívik, a nevetséges semmit 
sem jelentő "Szia", vagy még talán az sem, mert az emberek 
elmennek egymás mellett, mintha nem is találkoztak 
volna senkivel. Különösen megfigyelhető ez a jelenség 
a gyermekeknél, a serdülő, kamaszodó ifjú embereknél. 
Pedig kedves fiatal barátaim, nem lesztek kevesebbek, ha az 
idősebb néniket, bácsikat köszönéssel tisztelitek meg!

A közelmúltban ennek egy hihetetlen, de szép példájának 
voltam részese. A Gödörházi utca felső végén szálltam ki 
az autómból, mikor mellém ért két iskoláskorú, mokány, 
barna fiú. Lehet, hogy testvérek voltak, hasonlóság volt 
arcvonásaikban, egy-két év lehetett közöttük. Szinte 
hihetetlen, de egyszerre jól érthetően "Jó napot kívánok" 
szavakkal köszöntek nekem. Egy pillanatra meghökkentett 
ez a régen hallott üdvözlés, majd én is "Jó napot Fiúk!"-kal 
köszöntem vissza. 

Nos kedves fiatal Barátaim! Az, hogy köszöntetek, arra 
enged következtetni, hogy művelt, jó szüleitek vannak, akik 
a szépre, jóra, illemre tanítják gyermekeiket. Régen ugyanis 
a jó köszönő gyermek a szüleit is minősítette a köszönéssel, 
mert az emberek tudták, hogy tisztelettudó gyermekeknek, 
tisztelettudó szülei lehetnek. Fontos még tudnotok, hogy 
a köszönéssel saját magatokat is köszöntitek, hiszen a 
köszöntött emberből olyan érzést váltatok ki, hogy ezek 
aztán derék gyerekek. 

Kedves ismeretlen fiúk! Kívánom, hogy e szép szokást mind 
többször gyakoroljátok, talán tanulnak belőle a hozzátok 
hasonló fiatalok, mert jó lenne ha a köszönés nem kényszer, 
esetleg szégyen lenne úgy a fiatalok, mint az idősebbek 
között. Most Advent idején, Karácsony előtt , pedig 
különösen nagy jelentősége van az egymás iránti figyelem, 
szeretet, megbecsülés nyilvánításának. Ezért is írtam le ezt a 
kis eseményt, talán felkelti az emberek figyelmét, valami jóra, 
valamire, ami mindenkiben pillanatnyi jó érzést kelt, amire 
nagy szükség van a mai világban. 

Kedves két kisfiú! Ez írás útján köszönt benneteket, valamint 
kedves szüleiteket szeretettel és tisztelettel:

                   Tüttő Lajos

 2008. január 10-én a Községházán megtartotta ez évben az 
első közgyűlését. 

Szabó Sándor  elnök bejelentette, hogy  az egyesület bírósági 
bejegyzése megtörtént, kiemelten közhasznú minősítéssel. A 
közgyűlésen elkészült a januári és a februári szolgálatvezénylés 

is. Már jelenleg is 2 fős járőrszolgálat vigyázza a települést, 
alkonyattól éjszakáig, sokszor hajnalig, vagy nap közben 
is. Szükség is van rá, mert területünkön, illetve a szomszéd 
településeken felbukkantak  szinesfém-tolvajok, akik már az 
esővíz levezető csatornákat kezdik lopni. Az elnök kérte a 
polgárőröket és azokon keresztül a lakosságot, hogy ha valaki 
gyanús alakokat, gépkocsival lassan, vélhetően lopási, vagy 
megfigyelési szándékkal közlekedőket lát,  az autó rendszámát 
és típusát azonnal jelezze a 107-es telefonon (ami ingyenes) 
a Keszthelyi Rendőrkapitányságnak, hogy az illetőket 
ellenőrizni, illetve elfogni tudják.

Tervek közt szerepel, hogy az egyesület alakít 
környezetvédelmi és vízi részleget is, előbbieknek az illegális 
szemétlerakásokat kéne megakadályozni, utóbbiak a balatoni 
mentésben és vagyonvédelemben vennének részt. A technikai 
feltételek megteremtésén a vezetőség dolgozik. 

Kiosztották a "POLGÁRŐRSÉG GYENESDIÁS" feliratú 
sárga láthatósági mellényeket, melyet szolgálat közben a 
járőrök viselni fognak.

Az egyesület jelenleg 60 fős tagsággal rendelkezik, de 
további érdeklődők jelentkezhetnek, az egyesület elnökénél 
(Szabó Sándor, tel: 83/316-141,  30/621-3700, e-mail: 
aluspiral@t-online.hu), vagy titkáránál (Horváth Kornél tel: 
20/94-59-670, e-mail: kornel.horvath@t-online.hu)

Az egyesület titkára elmondta lapunknak, hogy február 
hónapban farsangi bált rendeznek, ennek időpontja még 
nem ismert,  a tagokon keresztül tájékoztatja majd a 
közvéleményt.

Címeres mezben a kis Czafit
Jól zárult a 2007-es év Czafit 

Richárd számára és kívánjuk, 
hogy így folytatódjon pályafutása, 
mint amilyen szép lendülettel 
bemutatkozott Szombathelyen új 
középiskolájában és az Illés Béla 
Futball Akadémián. A gyenesdiási 
általános iskolában tavaly végzett 
fiatalember még nem múlt el 16 

éves és tehetsége révén a 19 évesek mezőnyében szerepeltetik 
edzőik. Nem véletlenül, tíz góljával ő a 12 csapatos NB II-es 
korosztályos bajnokságának gólkirálya. Látványos találataival 
mások figyelmét is felhívta már magára. Utolsó mérkőzésén 
Felcsúton, háromszor köszönt be a házigazdák hálójába és szép 
higgadt megoldásait látva, Zsivoczky Gyula edző meghívta az 
U16-os korosztály válogatott keretébe. Ricsi sérülése ellenére 
is ott volt a keretben, majd játéklehetőséget kapott Szegeden a 
2-2-vel végződött visszavágón.

- Örülök, hogy magamra ölthettem a címeres mezt, - mondta 
szerényen két edzés között még a téli szünetben a gyenesi fiú - 
tudom a válogatottban nincs kibérelt hely, sokat kell dolgozni. 
A kemény munkát szívesen vállalom és a szegedi szereplés 
és a jó bemutatkozás a bajnokságban segít a további munka 
vállalásában. Tudom, hogy sokan most állnak a pályaválasztás 
előtt, örülök, hogy az akadémiát választottam, másoknak is 
ajánlom és remélem sikerül legnagyobb álmom és eljutok a 
Manchester Unitedba is.

G.I.

A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület hírei

Sport
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Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy Iskolánk a minősítési 
eljáráson 2007. december 13-án elnyerte a Minősített 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet.

A Művészeti Iskolában a félévzárás január 18-án történik, a 
gyerekek a bizonyítványt a következő hét során kapják meg a 
tanszakvezetőktől.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Művészeti Iskolában 
január 22-én, 17.00 órai kezdettel összevont szülői 
értekezletet tartunk. Ezt követően (kb. 17.30) tanszakonkénti 
megbeszélésre kerül sor.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Művészeti Iskola 
drámajáték és ének-zene tanszak tanulóinak, hogy részt 
vettek a karácsonyi előkészületekben, próbákon, valamint 
hozzájárultak ahhoz, hogy szent karácsony ünnepe meghittebbé 
és bensőségesebbé váljék. 

Köszönjük!
Csordásné Fülöp Edit és Vajda Renáta

Iskolai sport
Bronzérem a megyei teremlabdarúgó döntőn

A keszthelyi aranyérem után a megyei döntőn - 
Zalaszentgróton - is dobogóra állhattak fiaink. A kiélezett 
küzdelemben magas színvonalú mérkőzések eredményei után 
III. helyen végzett csapatunk.

A góllövők között Bíró András bizonyult a 
legeredményesebbnek.

A bronzérmet a következők szerezték:
Pordán Áron, Pápai Martin, Bíró András, Czibor Zoltán, 

Hegyi Zsolt, Sényi Benjámin, Szi-Péter Zsolt, Hajdu Nagy 
Balázs, Varga Balázs, Zsiros Dániel.

Felkészítő pedagógus: Csordás József.

Gratulálunk!

Az önkormányzati étkezde felhívása

Tisztelt Szülők!
szeretnénk, ha személyesen győződnének meg gyermekeik 

ellátásáról. Megismernék így gyermekeikért végzett 
munkánkat, saját szemükkel látnák, hogy mit kapnak ebédre 
és azt hogyan fogyasztják el.

Természetesen Önök is megízlelhetik az általuk fogyasztott 
ételeket! A segítő, építő kritikát szívesen vesszük.

Várjuk az érdeklődőket az étkezdében, a hét bármelyik 
munkanapján.

Kovács Árpádné étkezdevezető

A Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
 Tisztelettel megköszöni a 2007. évi SZJA 1%-ának 

felajánlását, mely 149.672 Ft.
Az összeget udvari játékeszközök fejlesztésére fordítjuk!
Kérjük továbbra is támogassa felajánlásával alapítványunkat, 

hogy óvodás gyermekeink nevelési feltételein együtt 
javíthassunk!

Adószámunk: 18954351-1-20
 Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány

A gyenesdiási óvodában 2007.december  20-án Erdélyi  
Betlehemest hallgathattak meg a gyerekek, a gyenesi 

citerásoktól. Felkészítőjük Pékné  Orbán Julika és Horváth 
Sebestyénné Zsuzsa, kik  még meghittebbé tették hangulatos 

előadásukkal az ünnepre készülődést.
Munkájukat köszönjük szépen!

Néhány óvodás szülő kezdeményezi, hogy udvari játékok 
vásárlására -  hamarosan kivonandó - 1 és 2 Ft-os érméket 
gyűjtenek.

Az óvoda bejáratánál - belűlről - elhelyeztek egy 
gyűjtőperselyt, amibe bárki tehet ilyen pénzérméket. A 
gyűjtést február végéig folytatják.

Támogatásukért előre is köszönetet mondanak.

* * *

A címoldalon közölt óvodai alapítványi farsangi bál 
menüsora:

ÓVODAI HÍREK ISKOLAI HÍREK

A. MENÜ:
- Aperitif
- Tormával töltött sonkatekercs, francia 

saláta alapon.
- Szezámmagos csirkemell, vegyes köret.
- Vegyes saláta.
- Francia krémes

B. MENÜ:
- Aperitif
- Hortobágyi húsos palacsinta
- "Tanyasi" kacsacomb, hagymás tört 

burgonya, párolt káposzta
- Francia krémes

C. MENÜ:
- Tormával töltött sonkatekercs, 

francia saláta alapon
- Grill tányéros (pulyka roston, 

flekken, szűzpecsenye) 
fokhagymamártás, fűszeres 
burgonya

- Vegyes saláta
- Francia krémes

Éjfélkor: virsli , zöldséges rétes
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Hiteles karácsonyi színdarab  

Az eddigi legszínvonalasabb, legigényesebb, legtartalmasabb, 
legtöbb gyereket megmozgató, legmodernebb és ugyanakkor 
mégis hiteles karácsonyi színdarabot mutattak be óvodásaink 
és iskolásaink. Természetesen az eddigi legnagyobb sikert is ez 
a mai embernek címzett karácsonyi játék hozta. Ha elromlik a 
televízió, és a családtagok el kezdenek beszélgetni egymással, 
nemcsak az élet alapkérdéseiről lehet szót váltani egymással 
és a gyerekekkel, hanem át lehet élni szép értékeinket a 
betlehemi bölcsőtől kezdve a magyar szentekig és tovább. 
És így a család nem közeli hozzátartozók ideiglenes állomása 
lesz, hanem meleg, bensőséges, gazdag alapközösség, ahová 
valóban beleszülethet és beleszületik és él a szeretet. Hálás 
köszönet minden kis "művésznek", és a főrendezőnek Folly 
Eszter hittanárnak.

A betlehemezők között megtörtént a generációs váltás
A betlehemezők teljesen új betlehemest készítettek. De 

nemcsak az angyalok hordozta betlehemi istálló újult meg, 
hanem a betlehemezők között is megtörtént a generációs 
váltás, és a fiatalok lelkesedésben felülmúlták az öregeket. 
Folly Pál vezetésével, betanításával sok családnak szereztek 
meghitt pillanatokat a kis Jézus születésének megjelenítésével.  
Utoljára a plébániára jöttek, ahol 55-en vártuk a jó hírt: 
Megszületett a Megváltótok

Egy másik betlehemező csapat is járta a falut, sőt azon túl is, 
Herenden. Nagy sikert arattak az igazi népi betlehemezéssel 
és a szép citera játékukkal. Felkészítőjük: Pékné Julika. 
Köszönjük a szép örömet, amit sok családnak szereztek.

Új vállalkozás a községi adventi gyertyagyújtás
A községi adventi gyertyagyújtás egy teljesen új vállalkozás 

volt. Fergeteges sikerét nem csak a végén elfogyasztott finom 
forralt borocska adta, hanem, hogy a karácsonyra várakozás 
szép énekeit községi kórusunkkal együtt énekelhette a 
nemegyszer 50-80 fős ünneplő csapat, és rövid de tartalmas 
adventi gondolatokat hallgathattunk meg. Jó volt negyedórára 
megemelni a szívünket, és kiderült, hogy egymás számára 
vagyunk a legnagyobb ajándék. Az egyszerű és mégis igényes 
községi betlehemi istálló és csodálatos hóesés a reflektor 
fényében olyan hátteret biztosítottak, ahol elhittük, hogy 
képesek vagyunk, községünkből egy barátságos, emberi 
közösséget létrehozni.

Nem hiába keresett szállást a Szent Család Gyenesdiáson, 
mert 15 család két csoportban 8 estén át egymást és a Szent 
Családot a saját otthonába fogadta. Kiderült, hogy ez a régi 
szép hagyomány, ha megelevenedik, akkor az imádság, a 
barátság, a családi alapértékek: a házasság megerősödése, 
teherviselőbbé válása, a gyerekek jobb nevelése, egymás 
könnyebben elfogadása mind- mind beköltözik a házainkba. 
Ki gondolná, hogy egy ilyen ősi kilenced az igazi férfi és 
női eszmény fele vezet minket, vagy hogy megmutatja, hogy 
milyen az igazi mai, modern feleség és férj? Mi, akik együtt 
imádkoztunk, énekeltünk és a végén nagy pusztítást végeztünk 
a pogácsák és sütemények hadában, tanúsíthatjuk ezt.

Jól sikerült a fiatalság szilveszteri bulija
A tavalyihoz hasonlóan jól sikerült a fiatalság szilveszteri 

bulija a plébánián. 16 hetedikes és nyolcadikos gyerek adott 
hálát nagy vidámsággal az elmúlt év legszebb eseményeiért. 
A vérre menő csocso partik, az idegölő gyilkosozás és az 
életveszélyes petárda elszórás után, egy szál gyertya meghitt 
fényében, egymás kezét megfogva adtunk hálát szüleinkért, 
testvéreinkért, barátainkért. És ezek a kamasz gyerekek szívük 
tisztaságából tudták megfogalmazni kérésüket ez újesztendőre 
komolyan, szépen, őszintén és áhítattal. Aztán dübörgött 
hajnali kettőig a "Nelli, az elefánt".

Hittanosok második közösségépítő hittanórája
Az alsótagozatos hittanosok második közösségépítő 

hittanórája január 25-én, pénteken délután 3-5 óráig lesz 
Tüttöné Ibolya és Vargáné Csilla vezetésével. Várjuk a 
gyerekeket a plébániára.

A kisgyerekesek szeretnek jönni a családmisére
A szokásos családmise január 27-én 17 órakor lesz a 

plébánián. Kisgyerekesek nagyon szeretnek jönni, mert még a 
csúszó-mászó gyerekek is jól érzik magukat a puha szőnyegen 
és a nem zörgős játékok közt. Egyre többen fedezik fel ezt a 
lehetőséget, tavaly alkalmanként 40-50-en jöttünk össze.

Bérmálkozásra készülnek
Minden péntek délután fiataljaink bérmálkozásra készülnek 

15-órától a plébánián.

Hittan munkacsoport találkozója
Hittan munkacsoportunk következő találkozója február 12-

én délután 1/2 6-tól 7-ig lesz. Várjuk azokat az anyukákat, 
apukákat, aki szeretnének valamit tenni gyerekeik hitre, 
emberségre nevelése érdekében.

Az "inkvizítor" könyve
Könyvajánló: azoknak, akik tisztánlátásra törekszenek és 

ezért némi erőfeszítést is tudnak hozni, jó szívvel ajánljuk 
Joseph Ratzinger világhírű tudós  A NÁZÁRETI JÉZUS 
című könyvét. A cím ne tévesszen meg senkit sem, nem 
imakönyv, Jézusról és a mai életről, tehát rólunk van szó. 
A mű a világon már bestseller, nálunk is lehet bármelyik 
könyvesboltban kapni. A szerző sokáig az inkvizíció utódja, 
a hittani kongregáció vezetője volt, jelenleg XVI. Benedek 
néven ismert. És Ő a pápa.

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
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Három év közös munka után az egyesült munkatársa, 
Kandikó Viktória új kihívásokat keres, és külföldön folytatja 
pályafutását. 

Elbúcsúztunk Nikitől és Violettától, főiskolás  
gyakornokainktól is, akik 5 hónapon keresztül segítették az 
egyesület munkáját. Tanulmányaik során szerzett tudásukat 
jól tudták kamatoztatni, illetve elmélyíteni a gyakorlatban. 
Ezúton is sok sikert kívánunk mindhármuknak!

A fentiekből következően
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület adminisztrátori/

marketing asszisztensi munkakör betöltésére
pályázatot hirdet

a Tourinform irodába éves alkalmazotti munkaviszonyra. 
Követelmények: német és angol nyelvtudás, 

számítástechnikai ismeretek, idegenforgalmi területen 
szerzett gyakorlat.

Önéletrajzokat a Tourinform irodába várjuk január 21-ig 
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.)

Adventi gesztenyesütés
Egyesületünk december 16-án, vasárnap nagy sikerrel szer-

vezte meg adventi programját. Az idei évben újdonságként a 
karácsonyi hangulatú műsorok után finomabbnál finomabb 
gesztenyés süteményeket kóstolhattunk (még egyszer gratulá-
lunk a díjazottaknak!). 

Ezúton is köszönjük min-
denkinek a segítséget, akik 
részt vettek a rendezvény 
megszervezésében, lebo-
nyolításában, illetve bármi-
lyen formában támogatták 
azt! 

A gesztenyesütők; Hóbár Péter és Porkoláb János (bal 
oldali kép) és a forraltbort készítő Suba Zoltán

"Gyenesdiás Kártya"
Egyesületünk új szolgáltatást kíván bevezetni a települé-

sen, pontosabban tagjainknál nyaraló vendégeink részére. A 
kedvezményekre jogosító kártya kidolgozás, illetve az érin-
tettekkel való egyeztetés folyamatban van. A részletekről a 
következő számban adunk tájékoztatást, illetve érdeklődjön a 
Tourinform irodában. 

Gál Lajos köszönti a közös testületi ülés résztvevőit (jobbra)

2008. február 11-én, hétfőn 18.00 órakor
közmeghallgatás

lásd az 1. oldalon

Ebtartók figyelmébe!
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy a közterületen 
kóborló kutyákat a gyepmester befogja, és elszállítja 
a telepére. A tulajdonossal szemben a Polgármesteri 
Hivatal szabálysértési eljárást kezdeményez, és a 
bírságon kívül a tulajdonosnak kell fizetni a befogási, 
szállítási és tartási díjat is.  

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
felvételt hirdet az alábbi munkakörökben

határozott időre. 
- Parkfenntartásra, virágágyak gondozására, buszmegállók 

rendbetételére, hulladék összegyűjtésére keresünk elsősorban 
gyenesdiási munkanélkülieket. 

Munkakezdés márciustól.
- Az algyenesi és a diási strandra keresünk gyenesdiási 

munkanélkülieket az alábbi munkakörökbe:
Udvaros (férfi), kabinos (nő), strandpénztáros (idegen nyelv 

ismerete szükséges),  takarító (nő),  angolul, németül jól 
beszélő, számítógépes ismerettel rendelkező  személyeket 
(diák) június - július - augusztus hónapra.

Az egyéb munkakörökben a kezdés időpontja: május, június
Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatal Műszaki 

Csoportjánál munkanapokon 8.00 - 8.30 óra között

A Diási strandon a strandfejlesztés során öko-játék strandot 
alakít ki az önkormányzat. Ennek első ütemében néhány fát 
kellett kivágni.

Ugyancsak fákat kellett kivágni az alsógyenesi vasúti átjáró 
fölött. A MÁV fénysorompóval biztosítja az átjárót, ehhez 
önkormányzatunknak biztosítani kell 6 m széles rávezető utat 
(az elmúlt 20 évben 2 halálos baleset is történt az átjáróban).

Természetesen a kivágott fák pótlására mindkét helyen sor 
fog kerülni.

Karácsonyra - a hagyományoknak megfelelően - a 75 év 
felettiek az önkormányzattól ajándékcsomagot kaptak.

Köszönetnyilvánítás: 
Köszönetet mondunk Kovács Attila bádogosnak, aki a 

strandi webkamera alatti tető bádogozási munkáit ingyenesen 
elvégezte, illetve Andor Zsolt asztalosnak, aki a községháza 
ablakain végzett javítási munkákat.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI
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A képviselő-testület 2007. december 18-
án  tartotta legutóbbi soros ülését. Az első 
napirend keretében a képviselő-testület 
elfogadta 2008. évi munkatervét, majd 
a Környezetvédelmi Program 2007. 
évi feladatai végrehajtásáról készített 
beszámolót tárgyalta meg.

A Polgármester elmondta, a 
hulladékszállítással illetve díjmértékek 
megállapításával kapcsolatban komoly 
tárgyalásokat folytatott az önkormányzat 
a szolgáltatóval. A koncepció az volt, 
hogy az árak lehetőség szerint minél 
alacsonyabban legyenek tartva, hogy a 
lakosság terhei ne növekedjenek. Úgy érzi, 
sikerült elfogadható díjban megegyezni, és 
a díjemeléssel együtt egy új szolgáltatást 
kapni. A gyenesdiási állandó lakosok 
éves díja 17.950 Ft-ra változott, mely 
6,9 %-os emelkedést jelent, 110 literes 
edényre számolva. 60 literes edény esetén
15.430 Ft. Üdülőtulajdonosok esetében 
12.442 Ft (100 l-es gyűjtőedény), illetőleg 
9.732 Ft    (60 l-es gyűjtőedény esetén). A 
térségi hulladéklerakó megépítése esetén a 
jövőben változhatnak a díjtételek.

Sikerként értékelte, hogy évi két 
alkalommal, tavasszal és ősszel - 
meghirdetett időpontban - a zöldhulladék 
(fű, lomb) elszállítását vállalta a 
szolgáltató, továbbá a szelektív 
hulladékgyűjtés kibővítését több 
helyszínen, valamint iskolai és óvodai 
bemutatók megszervezését. 

Sikeresek voltak az idei évben 
a levegőtisztasági intézkedések; a 
faültetésben az általános iskolások is 
szerepet kaptak. Megítélése szerint a 
környezetvédelem területén sikerült 
előbbre lépni. A Civil szervezetek 
bevonásával a természetvédelem, a 
turisztika, a népi építészet támogatása 
terén sikerült előbbre lépni. Tovább 
folytatódott ez évben az egy ház, egy 
szőlő akció, valamint a madárkarácsony 
is. Az iskolások üdítős palackokból 
madáretetőket készítettek. Nagy öröm, 
hogy készül a Gyenesdiás Monográfia, 
amely talán 2008 tavaszára megjelenik. 
Javasolta, hogy a műemlékvédelem 
támogatása érdekében a képviselő-testület 
a Környezetvédelmi Alapot ismételten 
töltse fel 600 ezer Ft-tal. Szóba került a 
bizottsági ülésen a gyepmester, a kóbor 
kutyák problémájának megoldása, valamint 
a komposzttelep áthelyezésének kérdése.

A következő évben pályázati vagy egyéb 
módon szeretné a hivatal megoldani 

több utca rendbetételét. Így pl. a Jókai 
utca felső szakaszát, Nefelejcs, Bem, 
Diótörő, Ady, Balaton utcákban lenne 
a legnagyobb szükség az útburkolat 
felújítására, csapadékvíz-elvezetésre. 
Sikeres pályázattal az önkormányzati saját 
erőt meg lehetne sokszorozni. 

A bizottsági ülésen is felvetődött a kóbor 
kutyák kérdése. Javasolta, hogy az ebek 
begyűjtésére, valamint az étkezdénél 
keletkező ételmaradék elszállítására 
a Tapolcai Állatmenhellyel kössön 
szerződést az Önkormányzat. 

Egyebekben döntött a képviselő-
testület:

- kérelemre két strandi kereskedelmi 
egység hátsó udvarának elidegenítéséről,

- az önkormányzati bérlakás 
szerződésének meghosszabbításáról,

- a Balaton Pantheon alapításában történő 
részvételről,

- a településrendezéssel kapcsolatban 
a 932 hrsz-ú gyenesdiási ingatlan 
megvásárlásáról.

A képviselő-testület soron következő 
ülése 2008. január 29-én, 18.00 órakor 
lesz (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti 
tárgyaló). Az ülés napirendi pontjai: 1.) 
az Önkormányzat 2008. évi költségvetése 
első olvasatban 2.) A szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásról szóló helyi rendelet 
módosítása. A testületi ülés nyilvános.

Közös erővel
Gyenesdiás - Vonyarcvashegy 
- Balatongyörök települések 

együttműködése
2008. január 4-én a három település 

önkormányzati képviselő-testülete közös 
ülést tartott a gyenesdiási Községházán 
(kép az előző oldalon). Ehhez hasonlóra 
az előző önkormányzati ciklusban került 
már sor, a másik két településen, de az új, 
a kormányzat által gerjesztett, valamint az 
európai uniós pályázatok által megkövetelt 
integrációs, illetve együttműködési 
kényszer különösen aktuálissá tette a 
hasonló adottságokkal rendelkező Balaton-
parti települések közös tevékenységét.

A polgármesteri - Gál Lajos gyenesdiási, 
Seffer József vonyarcvashegyi és Kiss 
László Tibor balatongyöröki - köszöntések 
után dr. Csehi Ottó Gyenesdiás 
alpolgármesterünk az együttműködés jogi 
formáit vázolta, történeti visszatekintést 
is adott a három település eddigi közös 
ügyeiről (körjegyzőség, iskola, közös 
tanács, 71-es út, stb.)

Polgármesterünk az együttműködés 
tartalmi elemeiről beszélt, turizmusról 
rendezvényekről, közös befektetési 
portfóliókról, strand-, illetve a vízparthoz 
kötődő fejlesztésekről, civil szervezetek 
együttműködési lehetőségéről. Elhangzott, 
hogy 2008-ban a térségi pályázatként 
beadott "Nagymező látogatóközpont" 
projekt kiemelt, prioritást élvez minden 
települési kisprojekthez képest.

Nagyon fontos kérdés volt az est folyamán 
a saját iskoláink ügye (Vonyarcvashegyen 
és Gyenesdiáson), mely iskolákat meg kell 
őrizni, akár úgy, hogy térségi iskolaként 
működjenek tovább, bővítve a környék 
kisebb iskoláival történő összefogást, 
szolgálva azok megőrzését, fennmaradását. 
Hogy az iskolák sorsa mennyire fontos 
kérdés, ezt jelezte, hogy az ülésen részt 
vettek Gyenesdiás (Lancz Tamás) és 
Vonyarcvashegy (Erdei Ferenc)  általános 
iskoláinak igazgatói is. A két iskola közötti 
együttműködés fontos elve lehet, hogy 
erősségeik szerint kell az intézményi 
specifikumokban megosztozniuk, nem 
egymástól 2 km-re kötelet húzniuk. 

Mindhárom településen Turisztikai 
egyesület alakult, mely egyesületek - 
Ferincz József gyenesdiási, Hegyi János 
vonyarcvashegyi és Bánkiné Király 
Zsuzsanna balatongyöröki -  vezetői 
jelenléte is jelezte a turisztikai téren való  
együttműködés jelentőségét. Elhangzott, 
hogy fontos szempont; a települések 
ne rivalizáljanak egymással, hanem 
mindegyik település saját erősségével 
nyújtson reá jellemző kínálatot. Szó esett a 
sármelléki repülőtérrel való együttműködés 
fontosságáról, a repülőgéppel érkező 
turisták, illetve e kör részére megfelelő 
marketingről és minőségbiztosításról is.

Az ülésen bemutatkozott még 
a Balatongyöröki Hamutiprók 
Hagyományőrző Tűzoltóegyesület, 
vezetője Mikola Gyula elmondása szerint 
az egyesület tevékenységét mindhárom 
településre szeretné kiterjeszteni, valamint 
meg kíván felelni annak az elvárásnak, 
amit a várhatóan csökkenő állami 
közreműködés reá hárít (tűzoltásban, 
vízimentésben).

Részt vett az ülésen  Győriné Szilágyi 
Ilona Balatongyörök, dr.Bangóné dr.Varga 
Andrea Vonyarcvashegy és dr.Kardos 
József Gyenesdiás jegyzője is.

A közös testületi ülés kötetlen 
beszélgetéssel, jó hangulatban, fehér 
asztalnál folytatódott tovább.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
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CSŐSZ TÓTH és COLORS 
Lakásfelszerelési üzlet

Ezüst- és aranyvasárnap 9-12 óráig nyitva.
Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.

(A Colors üzletünk vasárnap is nyitva)

Sózásra alkalmas szüretelőkádak 
130 literes 2500 Ft, 220 literes 3500 Ft

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

10-20% engedménnyel rendelhetõk.

Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

Szeretettel 
várjuk kedves 
vendégeinket 
Gyenesdiás, 

Csokonai
köz 14.

Tel:
83/316-659

Keszthely, Széchenyi u. 1-3.
Tel.: 83/511-890

Tapolca, Deák F. u. 7., 87/510-990
Hévíz, Petőfi S. u. 20-22.

(ÍRISZ STÚDIÓ),
Tel.: 83/340-790

Apró:
Takarítónőt keresek, heti egy alkalomra, 

Gyenesdiáson. Érd: 30/358-52-61

Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Ajánlatunk:
Coca-Cola 2,5 l ............................................ 279 Ft
Frissen fejt tehéntej ..................................199 Ft/l
Gyenesdiási kovászolt házikenyér .......199 Ft/kg
Neuburger UHT 1,5% tej (jan.23-tól).....189 Ft/l

Zöldségek, gyümölcsök nagy választékban, 
kedvező áron kaphatók.
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A Nőklub szervezte hangulatos pótszil-
veszterrel búcsúztak az óévtől a Község-
házán, január 4-én.

Az általános iskolások a községi kar-
ácsonyi ünnepségen december 22-én. 
Felkészítőjük: Csordásné Fülöp Edit és 
Vajda Renáta


