GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. március XIX. évfolyam, 3. szám
Megjelenik: március 7-én

Tisztelt Gyenesdiási választópolgárok!
2008. március 9-én (vasárnap) ügydöntő országos
népszavazásra kerül sor településünkön is. A szavazás az
eddigi gyakorlatnak megfelelően a helyi Általános Iskolában
történik mindhárom szavazókörben 06.00 - 19.00 óráig.
A népszavazásra feltett kérdések:
- Egyetért-e ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti
ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást
követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat
fizetni?
- Egyetért-e ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért,
Fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért
A jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év
január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?
- Egyetért-e ön azzal, hogy az államilag támogatott
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne
kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?
Kérem, a korábban megküldött értesítőt mindenki hozza
magával, mert ezzel megkönnyíti a szavazatszámláló
bizottság munkáját, és a szavazást is gyorsabbá teszi.
Természetesen az értesítő szelvény nélkül is lehet szavazni.
Mindenki hozza magával a személyi azonosság
megállapítására alkalmas igazolványt, igazolványokat:
- a lakcímet is tartalmazó "régi típusú" személyazonosító
igazolvány, vagy
• lakcímigazolvány (közismert nevén lakcímkártya, és
• személyazonosító igazolvány vagy
• útlevél vagy
• 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú)
vezetői engedély.
Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló
bizottságtól mindenki három különböző színű szavazólapot
folytatás a következő oldalon

Meghívó

az 1848-49-es Forradalomról
és Szabadságharcról

önkormányzati és iskolai megemlékezésünket
2008. március 14-én pénteken 17 órakor
tartjuk az óvodakertben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Gyenesdiás Önkormányzata
Általános és művészeti iskola

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
szeretettel meghívja a hölgyeket
2008. március 10-én,
hétfőn 18 órára a Községházára
NŐNAPI ÜNNEPSÉGRE
Köszöntőt mond Gál Lajos polgármester
Közreműködik dallal, verssel: Orgona László
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt
a gyenesdiási Községházára,

Szelényi Károly fotóművész
március hónapban látható

"A Magyar Szent Korona"

c. fotókiállítására és
2008. március 11-én, kedden 18 órára

Németh Zsolt
"A Szent Korona felépítése és működése"

című előadására.
Az előadó - a fizikatudomány kandidátusa - kiváló ismerője
a Szent Koronának.
Az est alkalmával nem csak e szakrális tárgyunk
felépítéséről, ábrázolásairól lesz szó de mint fizikusnak, a
korona működéséről tett saját megállapításait, tudományos
eredményeit is megismerhetjük.

Meghívó

A Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány
és a gyenesdiási amatőr művészeti csoportok
szeretettel meghívják
2008. március 30-án 17 órára

a Keszthelyi Balaton Színházban tartandó
"Gyenesdiás a színpadon"
c. művészeti bemutatójukra.

Fellépnek: Gyenesdiási Népdalkör, Csillagvirág éneklő
csoport, Gyenes Néptánc Együttes, művészeti iskolás
néptáncosok, Gyenesdiási Dalárda és a Citerások,
Gyenesszín színjátszókör, Községi Kórus
Jegyek 1000 Ft-os egységáron kaphatók a Klubkönyvtárban,
illetve a művészeti csoportoknál
Vasgyűjtés: március 29.
Lomtalanítás: március 31-től
Info-Ecke: Siehe Seite 2.

lásd a 7.o.

Gyenesdiási Híradó

2008. március

-2-

folytatás az 1. oldalról

kap, amelyeken érvényesen szavazni csak az egyik válaszra
lehet, az alatta elhelyezett körben tollal írt X vagy + jellel!
Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető
figyelembe.
Az eddigi gyakorlattól eltérően mozgásában valamely
okból akadályozott személy mozgóurnát csak írásban kérhet
a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás
napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól.
Azok a személyek, akik állandó lakhelyüktől eltérően
Gyenesdiáson szavaznak igazolással, azt csak az 1. számú
szavazókörben tehetik meg.
Dr. Kardos József jegyző
Helyi Választási Iroda vezetője
Tisztelt Gyenesdiásiak!
Március 9-én a hirdetményben közzétett három kérdésben
ügydöntő népszavazásra kerül sor. A kampány során hallhattak
már a különböző szervezetek, pártok, a kormány e kérdésekben
elfoglalt álláspontjáról. Nyilvánvaló, hogy a népszavazás nem
csak a 300 Ft-okról és a tandíjról szól, eredménye szimbolikus
is egyben, eredménytelensége esetén a kormány jelenlegi
tevékenységét legitimálja, míg a kezdeményezők sikerével - a
három igen győzelmével - pedig az MSZP-SZDSZ kormány
legitimitását veszíti, veszítheti el.
Kérjük, hogy gondolják át a kampány során elhangzott
érveket, beszélgessenek róluk ismerőseikkel, barátaikkal,
tájékozódjanak, és
ki-ki saját álláspontját képviselve
feltétlen vegyen részt a népszavazáson. Mindenképpen
egy demokratikus eleme a társadalmi rendszerünknek a
népszavazás, antidemokratikus az a nézet, mely szerint nem
kell elmenni a népszavazásra, ilyent felelős politikus nem
mondhat.
A népszavazás eredménye összesítésében az egész ország
egy választókerületnek számít, az egyik országrészben
tapasztalható érdektelenséget a máshol történő magasabb
részvétel kiegyenlítheti. Ezért is fontos, hogy a lehető
legtöbben elmenjünk szavazni.
H.Gy.
INFO ECKE:
Am 10 März (Montag), um 18 Uhr wird unseren Frauentag
mit viel Programm im Gemeindehaus veranstaltet.
Am 14. März gedenken wir der Helden der Revolution und
Freiheitskamp von1848-49 vor dem Kindergarten.
Am 21. März um 15 Uhr geht der Kreuzweg des Karfreitags
von der Diáser Kirche ab.
Am 22. März (Samstag) wird am 23 Uhr die österliche Vigilie
in der Schule in Vonyarcvashegy veranstaltet.
Am 30 März (Sonntag) um 17 Uhr veranstalten wir ein
Abendprogramm: "Gyenesdiás auf der Bühne"- Aufführungen
unseren amateur Kunstgruppen: Volkstanz und -musik,
Chorgesänge und Schauspiel. Ort: Balaton Theater Keszthely.
Kartenverkauf: Klub Bibliothek (1000 Ft)
Eisensammlung am Samstag, den 29. März, Entrümpelung
am 31. März.
Wer Eisenschrott hat, soll bitte im Tourinform Büro (Tel:
83/511-790) melden. Danke!

Minden kedves olvasónknak
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!
DSIDA JENŐ:
Húsvéti ének az üres
sziklasír mellett (részlet)
Nincs gonoszabb, mint a hitvány
áruló és rossz tanítvány,
ki az ördög ösvenyén
biztos lábbal, tudva mén:
szent kenyéren nőtt apostol,
aki bűnbe később kóstol, Krisztus, ilyen voltam én.

Ó, ha tudnám, megbocsátasz,
s országodba bebocsátasz,
mint szúrnám ki két szemem,
mint vágnám le két kezem,
nyelvem húznám kések élén
s minden tagom elmetélném,
amivel csak vétkezem.

Amit csak magamban látok,
csupa csúnya, csupa átok,
csupa mély seb, éktelen,
testem oly mértéktelen
volt ivásban, étkezésben,
mindenfajta vétkezésben
s undokságom végtelen.

Bűneimnek nincsen számok.
Mindent bánok, mindent szánok
és a sajgás, mely gyötör
nem is sajgás, már gyönyör.
Hamuval szórt, nyesett hajjal
ér engem e húsvéthajnal
és az üres sírgödör.

Bámulok a nyirkos, görbe
kősziklába vájt gödörbe,
bénán csügg le a karom,
tehetetlen két karom...
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.

KLUBKÖNYVTÁR HÍREI
Költészetnapi teadélután
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár rendezésében,
április 11-én pénteken 15-órától, a Költészet Napján,
- a gyenesdiási hírességeket bemutató sorozat keretében megemlékezünk Talabér János papköltőről.
Felsőszopori Talabér János, 1825. január 4-én született
(Gyenes) Diáson. Apja itt volt főmolnár. Fiatalon árván
maradt. 1848-ban, Veszprémben szentelték pappá. Miután
költő és irodalmár is volt, 1861 év végén cserélt Kákosi
László zalaszentbalázsi plébánossal, hogy közelebb legyen
Nagykanizsához, Zala megye irodalmi központjához. Később,
hol Pesten, hol Nagykanizsán élt. 1899-ben Nagykanizsán
hunyt el, ott is temették el.
A Költészet Napja alkalmával intézményünk "családi"
szavalóversenyt hirdet. A versenyre április 11-én, pénteken
15 óra 15-től kerül sor (Talabér Jánosról való megemlékezést
követően).
A családi verseny lényege, hogy legalább ketten legyenek
egyszerre a színpadon, és valamilyen kapcsolatban legyenek
egymással. (pl.szülő-gyermek, férj-feleség, anyós-vő, testvértestvér, unoka-nagyszülő, szerelmespár).
A versek akár a magyar-, akár a világirodalomból
választhatók. Kérjük, hogy az előadások időtartama ne haladja
meg a nyolc percet.
Várunk minden versszerető felnőttet és gyereket korhatár
nélkül.

Gyenesdiási Híradó

Jelentkezni a Klubkönyvtárban lehet személyesen vagy a
314-507 telefonszámon, március 28-ig, péntekig.
Segítséget, információt a könyvtárban kaphatnak.
Meghívó
A József Attila Klubkönyvtár szeretettel meghívja
2008. április 18-án, pénteken 18 órára
a gyenesdiási Községházára
Lakits Ferencné 90. születésnapja
alkalmából rendezett gobelin kiállításra.
A kiállítást megnyitja: Szalóky Jenő

Különös hobbik, különleges gyűjtemények,
különleges emberek

A József Attila Klubkönyvtár, illetve a Gyenesdiási Híradó
szerkesztősége pályázatot hirdet amatőr újságírók,
különösen ehhez kedvet érző diákok részére.
A pályázat címe:
"Különös hobbik, különleges gyűjtemények, különleges
emberek"
A pályázóktól riportokat várunk, melyben bemutatják
a településünkön élő gyűjtőszenvedélyű embereket,
gyűjteményüket, különös, vagy érdekes tevékenységüket, kb
1 oldalnyi (4000 karakter) terjedelemben, lehetőleg fotóval
illusztrálva.
A legjobb munkákat a Gyenesdiási Híradóban folyamatosan
megjelentetjük és a pályázókat más módon is jutalmazzuk.
További információk a Klubkönyvtárban kaphatók (83/314507, gyenesdiaskultura@t-online.hu)

Főzőklub

március 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Étkezdében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Kosárfonás

A Klubkönyvtár szervezésében folytatódik a kosárfonás
szakkör; keddenként 17 órakor a Községháza nagyterme
mögötti öltözőhelyiségben (Pásztorház felől). Minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
Érdeklődni ott, vagy a Klubkönyvtárban.

A YACHT EGYLET HÍREI
2008 március 8-án 11 órakor, Gyenesdiás vitorláskikötő
klubházban, éves közgyűlést tartunk.
Napirendi pontok:
Regisztráció -határozatképesség megállapítása (29 tag jelenléte
szükséges). Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés
időpontja, 2008. március 8-án 1130 órakor, a megismételt közgyűlés
a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az
előzetesen meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók meg:
- Elnöki beszámoló a 2007 évi tevékenységről - Közhasznúsági
jelentés elfogadása - Pénzügyi Ellenőrző Bizottság beszámolója
- Szervezeti Működési Szabályzat módosítása - sportszabályzat
módosítása - tisztségviselők négy évre történő megválasztása
- 2008. évi cselekvési terv és az ehhez csatlakozó gazdasági terv
és költségvetés. A kikötői és egyéb díjak meghatározása - Alapító
Szabályzat módosítása
Csendes István elnök

2008. március
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ÓVODAI HÍREK
Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy leendő óvodásaink
beiratkozása:
Március 31-én: 8 - 13 óráig
Április 1-én: 8 - 13 óráig
Április 2-án: 12 - 16 óráig lesz
Beiratkozhatnak azok a kisgyermekek, akik 2009. március
1-ig a 3. életévüket betöltik.
Azoknak a gyerekeknek, akik 2008 - 2009-ben az 5.
életévüket betöltik, kötelező beiratkozni az óvodába, a
törvényi rendelkezések szerint.
A beiratkozáshoz kérjük hozza magával:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- A lakcímet igazoló dokumentumot.
Értesítjük a Tisztelt szülőket, hogy az óvodai éves
karbantartási munkálatok 2008. július 28-tól augusztus
22-ig tartanak.
Az első óvodai nyitvatartási nap: 2008. augusztus 25.
Akinek az óvoda zárvatartása gyermek elhelyezési gondot
okoz, kérjük időben jelezze az intézmény vezetőjének.
Köszönjük Dr. Dancs Judit szülőnek a kezdeményezést az
1 és 2 Ft -ok gyűjtésére, valamint köszönet mindazoknak, akik
hozzájárultak adományukkal a gyenesdiási óvodás gyermekek
udvari játékeszközeinek korszerűsítéséhez.
10. ZÖLD HETEK
A környezet és természetvédelem jegyében zajló
programsorozat 2008. április 7-től április 18-ig kerül
megrendezésre.

ISKOLAI HÍREK
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Gyenesdiási
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában

az első osztályosok beíratása

a 2008/2009. tanévre az alábbi időpontokban lesz:
2008. március 27. csütörtök
2008. március 28. péntek

12 - 17 óráig
9 - 13 óráig

A beíratáshoz szükséges:
- Óvodai szakvélemény
- Születési anyakönyvi kivonat
- 1 db igazolványkép diákigazolványhoz
- Szülő személyi igazolványa
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy iskolánkban március
17-én (hétfőn) 8-10 óráig bemutató órákat láthatnak.
A bemutató órákat Nyiri Istvánné és Tüttő Lajosné tanítónők
tartják, akik a 2008/2009-es tanévben az első osztályos
osztálytanítók lesznek.

Gyenesdiási Híradó

A hagyományos iskolai nyíltnapok:
- alsó tagozatban március 18-án, kedden 8-12 óráig
- felső tagozaton március 19-én, szerdán 8-12 óráig
lesznek.
- a művészeti iskolában a nyílt héten (2008. március 10-13.)
a következő időpontokban látogathatják a művészeti órákat:
Tanítanak:
Vajda Renáta - drámajáték márc. 12., szerda 14.30-15.15
Inkler Ildikó - iparművészet - márc. 11., kedd 14.00-14.45
Karancsy Péter - képzőművészet - márc. 13., csüt. 14.00-14.45
Fodor Iván - néptánc - márc. 10., hétfő 15.30-16.15
Csordásné Fülöp Edit - ének-zene - márc. 10., hétfő 14.00-14.45
Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket!
Tanulmányi verseny eredmények:
A Rákóczi Szövetség által meghirdetett Wass Albert versés prózamondó versenyen Gyöngyösi Nándor 7.b osztályos
tanuló 1. helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
Keszthelyen az Egry Általános Iskolában megrendezett
"Testünk titkai" megyei biológiai versenyen Csordás Anna
8.b osztályos tanuló 1. helyezést, valamint Jánosa Tamás
8.a osztályos tanuló 7 helyezést értek el.
Felkészítő nevelő: Karancsy Péter
Megyei Szivárványos Mesemondó Verseny, Zalaegerszeg:
Kovács Irisz Karolina: megyei 3. hely
Felkészítő nevelő: Tamás-Nikolics Virág
Kistérségi Farsangi Kacagóra vers- és prózamondó verseny:
Szabó Fanni: 2. hely
Felkészítő nevelő: Tóth Béláné
Megyei "Itt járt Mátyás király!" vers- és prózamondó verseny:
Kató Dorottya: megyei 3. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
Gratulálunk!

Iskolai sporteredmények
Góliát - Mc Donald's labdarúgó teremtorna, Zalaszentgrót
A Zala megyei Góliátos csapatok vetélkedésén együtteseink
szép sikert értek el a különböző korosztályokban.
II. korcsoport (3-4. osztályosok)
III. helyezés
A dobogó harmadik fokára a következő játékosok állhattak
fel: Csák Benjámin, Bődör Kristóf, Tóth Levente, Tóth
Gergely, Gombos Bence, Darázsi Bálint, Hegyi Zsolt, Torda
Gellért, Ember Ádám. A különdíjasok között találhatjuk Hegyi
Zsoltot, aki a legjobb mezőnyjátékos díjat
vehette át.
III. korcsoport (5-6. osztályosok)
I. helyezés
Az aranyérmet a következő játékosok
nyakába akasztották: Pordán Áron, Pápai
Martin, Szi-Péter Zsolt, Sényi Benjámin,
Varga Balázs, Czibor Zoltán, Biró András,
Krasznai Martin, Hegyi Zsolt, Zsiros Dániel,
Hajdu Nagy Balázs. Ebben a korcsoportban
Biró András - legjobb góllövő - személyében
szintén különdíjasunk született.
Felkészítő nevelő: Csordás József
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Asztalitenisz
Eötvös Kupa - Vonyarcvashegy
Csapatunk III. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Csönge Bettina, Hegedűs Dorina, Kovács
Patrícia, Marton Zsolt, Hannos Gábor, Krasznai Martin.
Felkészítő: Kovács Tamás
Gratulálunk!

A FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT
EGYESÜLET HÍREI
2008. március 1-én került sor a Darnay Dornyai Béla
emléktúra hivatalos avatójára. A kiránduláson a nagyon
zord idő ellenére is közel 70 fő jelent meg (képünkön). A
túrába és a vendéglátásba bekapcsolódtak Vonyarcvashegyen
és Balatongyörökön is a helyi civil szervezetek képviselői,
túramozgalmi aktivisták és a település vezetői egyaránt. Az
útvonal közepes túrának számít: 16,8 km, menetidő: 5ó 10
p, összesen 736 m szintkülönbséggel; 7 kilátót összekötve s
"Keszthelyi Riviéra" legszebb pontjain.
A jövőben tervezzük az emléktúra rendszeressé tételét.,
addig is túrázható a "D" festéssel ellátott utakon. (A jelölések
megerősítéséért külön köszönetet mondunk Szűr Sándor,
festőmesternek.)
A Víz Világnapjára emlékezve
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület, a Keszthelyi
Polgárvédelmi Kirendeltség és a Szent Mihály-hegy Védő
és Vendégváró Egyesület "Vigyázunk rá? Vigyázzunk rá
jobban!!" - mottóval
2008. március 29-én (szombat) szervezi meg a hagyományos
Szt. Mihály-dombi szabadtéri rendezvényét.
"Ébred a természet" tavaszköszöntő keretében 10 órától
megnyitó, rajzpályázati díjak kiosztása, diavetítés, szabadtéri
piknik, faültetés is lesz.
Ételről és italról a szervező egyesületek gondoskodnak.
Az idei évben a 10. "Rügyfakadás Tavaszünnep"
2008. április 19-20-án kerül megrendezésre. A részletes
programokról a következő szám fog tudósítani.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Vezetőség
A túrázók és a "planétás" természetjárók indulás előtt.
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A POLGÁRŐR EGYESÜLET HÍREI
2008. február 16-án településünk polgárőr egyesülete
volt
házigazdája
a gyenesdiási Nádas csárdában
megtartott polgárőr régiós értekezletnek. Itt a keszthelyi
rendőrkapitányság körzetében működő polgárőr egyesületek
képviseőin kívül a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője,
Dr Bertalan János r.alezredes, a régiónkhoz tartozó községek
polgármesterei, köztük Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere
és a Zala Megyei Polgárőr Szövetség vezetői vettek részt.
A régiónkban 35 polgárőr egyesület tevékenykedik a
bűnmegelőzés terén. 2007 évben több új alakult, köztük a
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület.
Dr Bertalan János Úr kiemelte évzáró értékelésében, hogy
a kapitányság működési területén tavaly tovább csökkent az
ismerté vált jogsértő cselekmények száma, a polgárőrségek
munkájával elégedett, külön kihangsúlyozta, hogy jól nyomon
követhető; azon településeken szorult vissza a bűnözés, ahol
polgárőrség működik.
A polgárőr egyesületek szorosabb kapcsolatot szeretnének
kialakítani egymás között, főleg Vonyarcvashegy,
Balatongyörök, Gyenesdiás polgárőrei, hogy az utazó bűnözők
a 71-es főúton "ne érezzék magukat biztonságban".
A további munkához mindenkinek jó egészséget és kitartást
kívántak.
Polgárőr bál
2008.
február 23-án tartotta a Gyenesdiási Polgárőr
Egyesület első POLGÁRŐR BÁL-ját - nagy érdeklődés
mellett - a gyenesdiási Nádas Csárdában.

A rendezvényen a meghívott vendégeinkkel együtt 107 fő
vett részt.
Bálunk fővédnöke Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere
volt.
A bált 20 órakor egyesületünk elnöke Szabó Sándor nyitotta
meg, méltatta a polgárőreink nagyon jó hozzáállását úgy
a munkához, mint ehhez a bálhoz. Külön megköszönte a
szervezés lebonyolítását titkárunknak Horváth Kornélnak.
Ezután átadta a szót Gál Lajos polgármesterünknek, aki
méltatta az önkormányzat és egyesületünk kiemelkedően jó
kapcsolatát és polgárőreink áldozatkész munkáját.
A bál nagyon jó hangulatban kezdődött a Gyenesdiási
Néptánc Együttes majd 1 órás bemutatkozó produkciójával,
melyet közben is többször nagy tapssal jutalmazott a közönség,
majd egy jóízű, bőséges vacsora következett.
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Ezt követte Lehoczky Judit művésznő, aki 30 percben operett
részleteket adott elő.
A bál további részében beszélgetés, tánc, majd éjfélkor
tombola következett.
Ezután hajnalig tánc, majd az étterem bezárása után a
még maradó vendégek egy része tovább mulatott házibuli
formájában.
Összességében jó hangulatú sikeres rendezvény volt, melyet
rendszeressé szeretnénk tenni.
A bál és az értekezlet mellett tevékenységünk sikeréről is
beszámolhatunk, februárban Kandikó Imre polgárőr társunknak
- a rendőrség közreműködésével - szinesfémtolvajt
/rézcsöveket lopót/ sikerült tettenérni. A rézcsövek
visszakerültek a helyükre, a rendőrség az elkövetővel szemben
eljárást kezdett.
Természetesen fő célunk a megelőzés, de hasonló esetben
egy konkrét bűncselekmény megakadályozása, felderítése
jelentős esemény számunkra és a megmentett érték tulajdonosa
számára is.
Szabó Sándor és Horváth Kornél
az egyesület vezetősége részéről.

A TURISZTIKAI EGYESÜLET HÍREI
2008. évi közgyűlés
A február 25-én tartott
Közgyűlésen
elfogadásra
került az elmúlt évi
munkáról szóló beszámoló,
a 2007. évi zárszámadás,
a 2008. évi költségvetés,
valamint
ezzel
együtt
meghatározásra kerültek a
fő feladatok. Az előző évek
gyakorlatának megfelelően
kiadványok
készültek:
szálláskatalógus,
infomap,
rendezvénynaptár,
melyekkel az egyesület
7 belföldi szakvásáron
mutatkozik be.
Tagdíj korrekció témakörében
a
Közgyűlés
kizárólag a belépési díj
összegét emelte a korábbi
5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra.
Az idei év újdonságaként
bevezetésre kerülő Gyenesdiás Kedvezménykártya a tagok
között osztatlan támogatást élvez, hisz mindannyian felismerik
a benne rejlő forgalomnövelő lehetőségeket: a kártyát ugyanis
kifejezetten egyesületi szállásadóknál veheti meg a vendég,
mellyel egyhetes ingyenes strandbelépőn túl, további számos
kedvezményes szolgáltatás (pld. termálfürdők, múzeumok,
éttermek, sportolási lehetőségek) igénybevételére lesz
feljogosítva. A kártya amellett, hogy jelentős megtakarításokat
eredményez a vendégek számára, lehetővé teszi kicsiknek
és nagyoknak egyaránt, hogy még több élményben legyen
részük, természetesen kevesebbért.

Gyenesdiási Híradó
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2008. évi Budapesti Utazás Kiállítás
Településünket az egyesület február 29-március 2-a között
a
Nyugat-Balatoni standon képviselte. Tapasztalataink
szerint a kiállítások elsősorban a település nevének,
pozíciójának általános ismertetésére alkalmasak, melyet az
egyesület a jövőben egy célzottabb, közvetlenül megszólító
direkt marketingtevékenységgel kíván kiegészíteni. Sokak
érdeklődését keltette fel a Gyenesdiás Kártya, mely csábító
ajánlatnak bizonyul a belföldi színes turisztikai palettán.
Egyesületünk a következő hetekben a pécsi, nyíregyházi,
győri, debreceni, szolnoki és miskolci közönségnek mutatja
be településünk gazdag turisztikai vonzerőit.
Rendezvénynaptár
A budapesti
Utazás kiállításon már elérhető volt a
szomszédos településekkel közös rendezvénynaptárunk (lásd
a rovatcím alatt), melyet örömmel fogadtak az érdeklődők.
További információ:
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. • 06 83/511 790
gyenesdias@tourinform.hu • www.gyenesdias.info.hu

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Szülőértekezletek
Február hónapban, minden hittanos évfolyam szülőinek
a plébánia termében szülőértekezletet tartott Folly Eszter
hittanár. A szülőket tájékoztatta a gyermekek hittanórai
munkáiról, kérte őket, hogy ne csak küldjék a gyerekeket szent
misére, hanem vigyék, hisz a példaadás a döntő. Megemlítette,
hogy a "második" hittanórák az alsósok számára Tüttőné
Ibolya és Vargáné Csilla vezetésével milyen tartalmasak és
vonzóak a gyerekek számára. A felsősök második hittanórája
már nem megy ilyen gördülékenyen. Kérte a szülőket, hogy
akik felelősséget éreznek a felsős gyerekeik kereszténnyé
nevelésében, jelentkezzenek nála, hogy eredményesebb
legyen a foglalkozás.
Családmisét ünnepeltük február 24-én a plébánia
termében.
Egyre népszerűbb a kisbabás családok körében ez a mise.
Azért szeretik, mert a kisgyerekek miatt nem kell aggódniuk,
ha elszaladgál, vagy egy kicsit kiabál, mert itt a gyerekek
senkit nem zavarnak. Annak is örülnek az anyukák, apukák és
nagyszülők, hogy mise után egymással jól el lehet beszélgetni,
a gyerekek ezalatt csocsóznak, vagy rajzolnak és esznek isznak
a kínálatból. Szeretettel várjuk az újabb kisbabás családokat,
mert biztosan a babák és szüleik is itt barátokra lelnek.
Az elsőáldozás
időpontja 2008. május 18-án délelőtt 10 órakor. A
hagyományoknak megfelelően a helyszín a vonyarcvashegyi
iskola aulája lesz.
A bérmálás
időpontja 2008. június 1-én, délután 4 órakor a
vonyarcvashegyi iskola aulájában lesz. A bérmálásra
felkészítés utolsó szakasza a beavatási szertartásokban valósul
meg. A beavatási szertartások elkezdődtek március 2-án a diási
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templomban a háromnegyed 12-es szentmisén. Ez alkalommal
a biblia, a szentírás került átadásra a felnőtt kereszténységre
készülőknek. "Vedd a szentírást, olvasd és váltsd életre az
Isten szavát." A további beavatási szertartások is a diási
háromnegyed 12-es szentmise keretében valósulnak meg
minden vasárnap.
Nagyböjti lelkigyakorlat,
a tridum március 13-14-15-én, este 6 órai szentmisében
Gyenesben, a Szent Ilona templomban lesz. Fontos, hogy jól
tudjunk felkészülni húsvét titkára. Tanuljuk, tanítsuk magunkat
az alázatra, önmegtagadásra, kiüresedésre a nagyböjtben azért,
hogy a teljes életet képesek legyünk befogadni, a feltámadt
Krisztussal járni a mindennapjainkat. Mert a keresztény
fölöslegesen nem sanyargatja magát, de komoly értékért képes
áldozatot hozni.
Családos keresztutat járunk Sümegen Virágvasárnap
március 16-án délután 3 órakor. Már 8. éve, hogy a
Gyenesdiás és vidéke családjai Sümegre zarándokolunk saját
kocsinkkal. Idén is így lesz. A ferences templom előtti téren
(a vár alatt) találkozunk háromnegyed 3-kor. Szabad üdítőt,
kis harapnivalót, süteményt hozni, hiszen hagyományosan a
15. állomás után, ahol Jézus urunk feltámadását ünnepeljük,
a gyerekeket megetetjük-megitatjuk. És mi is haraphatunk
valamit. Ezt követően a fiúk focicsatát vívnak a téren.
(Vigyázni kell a templomba menő mamikákra, mert ők ezt nem
feltétlenül díjazzák.) Öröm látni, hogy még a kamasz gyerekek
is szívesen végzik a keresztutat, hiszen ebbe nőttek bele, mert
megtapasztalták, hogy nem unalmas hosszú szenteskedésről
van szó, és szívesen ők is bekapcsolódnak, sőt vezetik az
imádságot.
Passió
Virágvasárnap a diási templomban háromnegyed 12-kor
kezdődő szentmisében és nagypénteken este 6 órakor vonyarci
iskola aulájában kezdődő "csonkamisén" lesz.
Nagyheti szertartások:
Nagycsütörtöki szertartás este 6 órakor kezdődik. Helyszíne
a vonyarci iskola aulája lesz, azért mert 38 bérmálásra készülő
fiatal beavatási szertartása itt történik, mert itt mindnyájan oda
férnek az oltár köré, és a családtagok számára is van hely.
Nagypénteki keresztút a diási templomból indulva délután
3 órakor kezdődik a közeli parkban. Az állomásokat a hittanos
gyerekeink jelenítik meg az általuk készített képekkel.
Nagypéntek esti szertartás 6 órakor kezdődik a vonyarci
iskolában.
A nagyszombati késő esti szertartás is itt lesz, és éjjel 11kor kezdődik, mivel az egyházi előírások szerint: "A húsvéti
vigília egész szertartását éjjel végezzük, úgyhogy egyrészt
nem kezdjük el az éj beállta előtt, másrészt be kell fejeznünk
húsvétvasárnap hajnala előtt."
A húsvétvasárnapi szentmisék a szokott időben és helyen
lesznek.
A március havi családmise
nem a hónap utolsó vasárnapján lesz, mivel "Gyenesdiás a
színpadon" lesz Keszthelyen a színházban, 30-án 17 órakor,
és sok gyerek érintett. Ezért április 6-án 17 órakor tartjuk a
családmisét a plébánián.

Gyenesdiási Híradó

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
A lomtalanítás az előző évektől eltérő módon történik:
2008. március 29-én szombaton Önkormányzatunk a
gyenesdiási Polgárőrség bevonásával az iskola-óvodai
alapítvány részére vasgyűjtést szervez, melynek bevételét
mindkét intézmény játszótér és egyéb eszközök fejlesztésére
fordítjuk. Kérjük a lakosokat, hogy a vashulladékot ne
helyezzék ki az utcára, az önkormányzat dolgozói a Polgárőr
Egyesület tagjai jelentétében a gyűjtés végett felkeresi
önöket, és kizárólag részükre adják át a feleslegessé vált
vashulladékot. Akinek felesleges vashulladéka van, az
jelezze a Polgármesteri Hivatalban a Műszaki Csoportnál
az 516-001 telefonszámon.
Lomtalanítás időpontja: 2008. március 31-én kezdődik.
Előreláthatólag 2-3 napig tart. Kérjük a lakosokat, hogy a
hulladékot csak előző nap helyezzék ki (papír hulladék
kötegelve, műanyag, üveg zsákba gyűjtve). Nem megfelelően
szétválogatott, ömlesztett hulladék nem kerül elszállításra. A
szelektív lomtalanítás ingyenes, ezen a napon történik a limlom holmik (bútorok, háztartási és műszaki cikkek, stb.)
elszállítása is, amelyekért azonban fizetni kell. Ezt az összeget
az előzetesen kipostázott csekken (1440,- Ft) lehet befizetni.
A befizetésre szolgáló csekk másolatát a Polgármesteri
Hivatal részére megküldeni, vagy bemutatni szíveskedjenek.
A postautalványon kérjük feltüntetni az állandó lakhelyet
és a gyenesdiási ingatlan címét is. Amennyiben a befizetett
összegről Áfás számlát kér, kérjük, hogy a befizetett
csekk közlemény részében azt jelezze. A lomtalanítás csak
magánszemélyekre vonatkozik, vállalkozásoknak külön
szerződést kell kötniük.
Idén is lehetőség nyílik a komposzttelepet igénybe vevők
részére komposzt elhelyezésére egy utánfutóig ingyenesen,
illetve nagyobb mennyiség esetén 3.000 Ft/m3 egységáron.
Tüttő Lajosnál lehet jelentkezni nyitvatartási időben.
A szőlő akció tovább folytatódik. Korlátozott számban
ellenálló szőlőtő átvehető a Forrásvíz Természetbarát
Egyesület székhelyén, a Gödörházi u. 60. szám alatt, jelképes,
200 Ft-os áron.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a strandi
vállalkozók bevonásával a 2008-as idényre számos, a színvonal
növelését szolgáló fejlesztéseket hajt végre. Elsősorban a
kisgyermekes családok részére több, mint 400 m2-es delfin
alakú pancsolót alakít ki, szomszédságában fejleszti a
játszótéri eszközöket, melynek keretében elhelyezésre kerül
egy 12 m hosszú játékhajó. Fejlesztjük a strand hangosítását,
megvilágítását is. A Helikon Rádió partnerségével strandrádió
fog működni. A strandi vendéglátó egységek előtt térburkolat
kerül kialakításra. A delfinpancsoló körül és a strand középső
területén egy homokos terület kerül kialakításra árnyékolókkal,
gyermek gyümölcs-koktélozóval.
A strand fejlesztéshez szükségesek mediterrán növények is,
pl. leánder, pálma, ezért kérjük, hogy akinek feleslegessé vált
növénye van adja át részünkre.
Köszönjük Gyurákovicsné Végh Szilviának a felajánlott
leándereket.

2008. március
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy karbantartás miatt
2008. március 28-án pénteken 7.30-12.30 óra között
áramszünet lesz.
Tájékoztató a házi segítségnyújtásról
és szociális étkezésről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2008. január 1-jétől a házi
segítésnyújtást a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú
Társulás Szociális Szolgáltató Központja látja el.
A házi segítségnyújtás térítési díjai:
Régi ellátott esetében: 782,-Ft/h
Új ellátott esetében (ha az egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg) 544,-Ft/h
Új ellátott esetében (ha az egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 150%-át meghaladja) 855,-Ft/h
A gyógyszerkiváltás, bevásárlás, mentális gondozás továbbra
is térítésmentes.
A szociális étkezés intézményi térítési díjai 2008. március
1. napjától az alábbiak szerint változtak:
2007. évben már ellátásban részesülő: 298,-Ft
2008. évtől új ellátott (jövedelme max. nyugdíjminimum
150%- a) 256,-Ft
2008. évtől új ellátott (jövedelme max. nyugdíjminimum
300%-a) 366,-Ft
Az ebédszállítás térítési díja 2008. március 1. napjától
44,-Ft/nap.
A műemlék Pásztorház felújítása kapcsán – a Balaton
Múzeum munkatársaival közösen – a régészeti kiállítást
áthelyeztük a hivatal földszinti folyosójára.
A kiállított vitrinekben elhelyezett cseréptöredékek
római-, avar- és középkori leletek megtekinthetők a hivatal
nyitvatartási idejében. Kalauzt a klubkönyvtárban kérhetnek.
Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket
SZJA-ja 1%-ával
Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Gödörházy Antal Alapítvány
Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány
Forrásvíz Természetbarát Egyesület
Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület
Katolikus Egyház (technikai száma)

18959284-1-20
18954351-1-20
19275880-1-20
19276001-1-20
18960088-1-20
18967250-1-20
19282831-1-20
0011

Köszönjük mindazon állatbarátok támogatását, akik a Assisi
Szent Ferenc Állatmenhelyen lévő állatok gondozásához
textíliák felajánlásával, vagy egyéb módon hozzájárultak.
Támogató hozzájárulásukat továbbra is szívesen fogadjuk.
További információt Laczi Zsuzsannánál kaphatnak a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályánál.
A Janzsó Autósiskola március 11-én kedden 14.30-kor

segédmotor-kerékpár vezetői tanfolyamot indít
a Gyenesdiási Általános Iskolában
További információk a 83/510-112 vagy a 06-30/9397-333

telefonszámon vagy a helyszínen az említett időpontban kaphatók.

Gyenesdiási Híradó
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-8Apróhirdetés
Morzsolt
kukorica
8000 Ft/100 kg
áron eladó. Érd:
83/316-487.

Animátorokat
keresünk a
Diási strandra!

Viki kozmetika
30/50-40-648

Vera fodrászat
30/266-8930

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

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163
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Ajánlatunk:
Gyenesi kovászolt házi kenyér ..............199 Ft/kg
Kristálycukor magyar............................189 Ft/kg
Gici Trappista 1390 Ft/kg, egészben 1350 Ft/kg
Törley pezsgők ................................ 699 Ft/palack
Pepsi-Cola + Pepsi Max 2x2 l .................... 279 Ft
(a Pepsi Max ajándék)
Unicum 0,5 l díszdobozos.......................1999 Ft/ü

Új • Új • Új • Új
Vinotékában különleges minőségű
szekszárdi folyóborok
Cabernet Sauvignon 14,9% alk. 32%extr.
Huszár Cuvée 14,1% alk. 32%extr.
Merlot, Chardonay

Zöldségek, gyümölcsök nagy választékban,
kedvező áron kaphatók.

Az ajánlat 2008.03.07-től a készlet erejéig.

Ü V E G E Z É S
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BALATON, NYÁR , sok nevetés, új barátok, és
versenyképes fizetés!
Ha szeretsz sportolni, másokat szórakoztatni és szereted a
gyerekeket, jelentkezz:
www.animationclub.hu
jelentkezes@animationclub.hu
Tel: 472-1151, 20/916-1530
Jelentkezési határidő: március 21.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

CSŐSZ TÓTH és COLORS
Lakásfelszerelési üzlet
Folyamatosan megújuló

KERTIBÚTOR KÍNÁLAT.
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Szekrény-sorok, hálószoba- és ülőgarnitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok
20% engedménnyel rendelhetõk.
Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk (Tel.: 20/489-7829)
vasárnap is nyitva)

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

Gyenesdiási Hiradó • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1400 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

