
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. április XIX. évfolyam, 4. szám
Megjelenik: április 11-én

Rügyfakadás - tavaszünnep

Tisztelettel meghívjuk Önt/Önöket a tizedik 
alkalommal megrendezendő térségi kulturális szabadtéri 
rendezvényünkre.

Ezen a két napon egy gasztronómiai, sport és a 
természetvédelem ismereteit népszerűsítő szabadtéri kulturális 
hétvégén vehetnek részt gyermekek, felnőttek munkahelyi 
közösségek, családok egyaránt.

Az idei "Rügyfakadás - Tavaszünnep" bevételét (adományok, 
felajánlások) -hasonlóan az eddigi évekhez - természetesen a 
helyi értékek rendbetételén túl, továbbiakban is a "Zalai 
Balaton-parti mandulafák (II.) pótlásának folytatására" 
szánjuk.

Fővédnök: Gál Lajos, Gyenesdiás Polgármestere

10. "Rügyfakadás - Tavaszünnep"
Gyenesdiás - Nagymező 2008. április 19-20.

2008. április 19. (szombati nap) programjai:
10.30 III. Szegedi Honvéd zászlóalj vidám felvonulása a 

településen (Útvonal: Diási strand - Madách u - Csokonai u 
- Faludi u - Lőtéri u - Nagymező)

14.00 Növénytani és állattani séta a Keszthelyi-hegységben 
(Egyetemi szakoktató vezetésével). A túrán és a fórumon 
elhangzottak lényegesek lesznek a következő napi Föld Napi 
vetélkedő kérdéseihez!)

16.30 Vetélkedés a Nagymező legsportosabb iskolája címért, 
vándorkupáért (térségi szabadtéri sportprogram)

18.15 Gyenesdiási Dalárda műsora (bordalok, 
katonadalok)

19.00 Szabadtéri koncert a Nagymezőn (jazz-rock)

2008. április 20. (vasárnap) programjai:
8.30 Erdei főzőverseny szabadtűzön (hagyományos térségi 

ételek kóstolója - régiós meghívás a programra!) - kijelölt 
tűzrakó helyeknél, regisztráltan (!)

9.00 Reggeli torna (0-100 éves korig), sorversenyek és 
kötélhúzás gyerekeknek és felnőtteknek

10.30 Íjászbemutató, tűzoltóság bemutatója
11.00 Herendi Kulturális Egyesület bemutatója
12.00 Varga Zoltán tekerős és a Gyenesdiási citerások 

műsora - közben ebéd 
13.00 Föld Napi természet- és környezetvédelmi vetélkedő 
13.30 A Régi Korok Konyhája stand bemutatkozása, 

főzőverseny és a környezetvédelmi vetélkedő 
eredményhirdetése, díjátadások

folytatás a következő oldalon

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

M E G H Í V Ó

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Klubkönyvtár

szeretettel meghívja
Önt, Kedves Családját, Barátait

2008. április 11-én, pénteken 15 órára
a gyenesdiási

Községháza nagytermébe
KÖLTÉSZET NAPI

programjára
Megemlékezés
Talabér János

gyenesdiási születésű papköltőről
Családi versmondóverseny

Pünkösdi Szezonnyitó

Május 9. péntek: Kollár Szabolcs fazekas és Urbán 
Zoltánné hímző  kiállítása megnyitója a Községházán 

Május 11. vasárnap déltől: Családi nyílt nap a 
horgásztelepen, gulyásfőzés, tánczene, délután folklórműsor 

Május 12. hétfő reggel 6 órától: Horgászverseny a diási 
strandon  

délután, 14 órától a gyenesdiási Plébánián: Családünnep a 
hűség jegyében - játékos programok, 18 órakor tábori mise, 
tábortűz, szalonnasütés.

Mindenkit szeretettel várunk!

Gyenesdiás a színpadon

2008. március 30-án a keszthelyi Balaton színházban 
mutatkoztak be a gyenesdiási amatőr művészeti csoportok.

Már hagyományosan, évente a Gyenes Néptánc Együttes , a 
Gyenesdiási Népdalkör és utánpótlás csoportjai, a Gyenesdiási 
Dalárda, a Községi Kórus és a Gyenesszín színjátszókör egész 
estés nagyműsorral szórakoztatja a közönséget, mutatják be 
legújabb koreográfiákat, dalcsokrokat illetve színdarabokat.

folytatás a következő oldalon
Info-Ecke: Siehe Seite 2.
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folytatás az 1. oldalról - Rügyfakadás

14.00 Huszár és 1848-as honvédbemutató - 
csatajelenetekkel

14.45  Diósdi Hagyományőrzők középkori bemutatója
15.15  Népzenei blokk (Gyenes Népdal és Néptánc) - kísér 

a Tátorján zenekar
15.45 Salföldi Kopjások - lovas bemutatója 
 16.15 Helyi lovardák sokszínű programjai: díjlovas 

bemutatója (János és Szécsi lovarda lovasai), Lovasemberség 
Parelli módon természetes lovaglási módszerrel (Bocskai 
János és Uta Simma), Finta Géza bemutatója.

17.00 "Nagymező bajnoka" kődobó- és "Nagymező 
bajnoknője" sodrófahajító versenyek - vándorkupáért - 
nevezés a helyszínen  

18.40 Eredményhirdetés és vándorkupa átadása a 
bajnokoknak

19.15 Tábortűz-táncház a Tátorján zenekarral
22.00 Kétnapos rendezvényünk zárása.

Egész napos programok:
- Balaton Régió Európai Információs bemutatói, térségi és 

régiós interaktív bemutatók a helyszín több kissátrában
- Természetvédelmi egyesületek, szervezetek és az erdészet 

bemutatói /a standoknál ismertetők, térképek is kaphatók/
- Népművészek, kézművesek bemutatkozásai és vásár
- Katasztrófavédelem, Rendőrség, Tűzoltóság bemutatói.
Térségi sportklubok bemutatói
(A programváltozás joga fenntartva)

A jó idő reményében mindenkit sok szeretettel vár a:
Forrásvíz Természetbarát Egyesület.
8315, Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. 30/45 16 927
E-mail: forrasviz@pghl.hu

folytatás az 1. oldalról - Gyenesdiás a színpadon

Helyi művészeti csoportjaink rendszeres fellépői a települési 
és környékbeli kulturális és szórakoztató rendezvényeknek, 
művészeti bemutatóinak, de az országban másutt és - 
különösen a néptáncosok -  külföldön is többször  felléptek. A 
Gyenes Néptánc Együttes a Zala Megyei Közgyűlés nívódíját 
is elnyerte már, akárcsak a Gyenesdiási Népdalkör. Utóbbi e 
kitüntetés mellett, többszörös aranyminősítéses, kétszeres 
Arany Páva díjas és Arany Páva Nagydíjas is. A szinjátszók 
területi versenyen bronz minősítést szereztek, a Dalárda 
pedig alig hároméves működése alatt nagy népszerűségre tett 
környékünkön, különösen olyan rendezvényeken, ahol a bor 
valamilyen szerepet játszik. A Községi Kórus helyi községi és 
templomi ünnepek nélkülözhetetlen résztvevője.

Hála a gyenesdiási művészeti iskolában folyó színvonalas 
munkának, az utánpótlás csoportok - Csillagvirág éneklő 
csoport és az Apraja gyermek tánccsoport - is nagyszerű 
szereplésével vívta ki a közönség tapsát. Mégis különleges 
alkalom a már ötödik éve megszervezett színházi bemutató, 
ahol a közönséget a bemutatott nagyszerű produkciók 
lenyűgözik. A két és félórás, jól szerkesztett műsor minden 
száma nagy tapsot kapott, a közönség nagyon élvezte a 
színvonalas előadásokat.

Az idén 10 éves  Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány 
menedzseli a csoportokat, jelentős támogatást közvetít az 
SZJA 1 %-ából (2007-ben 202 ezer Ft-ot), de Gyenesdiás 
Önkormányzata  vállalja a legnagyobb szerepet a csoportok 
nem kis - fellépőruhák, koreográfiák, utazás - költségeiből.

Köszönet a résztvevőknek, a csoportok vezetőinek (Fodor 
Iván és Fodor Ivánné - néptánc, Csordásné Fülöp Edit - 
népdalkör, kórus, Balogh Katalin - színjátszók, Balogh Lászlő 
és Kovács Péter - dalárda, Pékné Orbán Julianna - citerások), 
a közreműködő Tátorján zenekarnak és a hálás közönségnek.

Az estről képek a 6. és a 11. oldalon láthatók.

INFO ECKE - PROGRAMME:

- 18. April, 18 Uhr: Gobelin Ausstellung (Gemeindehaus) von Lakits 
Ferencné

- Knospensprung - Frühlingsfestival (Ort: Gyenesdiás - Grosse 
Wiese)

19. April (Samstag):
10.30 Prozession der III. Szegeder Soldaten
14.00 Wanderung in dem Keszthelyer Gebirge. 
16.30 Wettbewerb für den Titel: " Die sportlichste Schule der 

Umgebung"- an der großen Wiese
18.15 Mannerchor
19.00 Freilicht Konzert (Jazz-rock) -Große Wiese
20. April (Sonntag):
8.30 Kochwettbewerbe über offenem Feuer (Kosten der traditionellen 

Speisen der Region). Registration nötig!
9.00 Reihen- und andere Spiele für Kinder und Erwachsene
10.30 Bogenschießer- und Feuerwehrvorführung
11.00 Kulturelle Programme
13.30 : "Küche der alten Zeiten stellt sich vor, die Ergebnisse der 

Kochwettbewerb und des Quizes werden bekannt gemacht
von 14.00 Husarenvorführungen - mit Schlachtszenen, 

Reitervorführungen - Salfölder Kopjások, Reitervorführungen (János 
und Szécsi Reiterhöfen), (Bocskai János und Uta Simma)

17.00 "Meister der Großen Wiese" Steinwurf, "Meisterin der Großen 
Wiese" Nudelholzwurf-Wettbewerb

19.15 Lagerfeuer - Volkstanzabend mit der Tátoján Kapelle
22.00 Abschluss der 2 tätigen Veranstaltung

Ganztägige Programme:
Europäische Information Vorführungen der Balaton Region, 

Vorstellungen der Naturschutz Vereine, und Forstwirtschaft (an den 
Ständen sind Informationsmaterialien und Landkarten zu bekommen), 
Volkskünstlicher und Handwerkermarkt, Vorführungen des 
Katastropheschutzes und der Polizei, Abfall Road Show,  Vorführungen 
von Sportclub der Region

Das Recht zur Programmveränderung ist vorbehalten!

Verein der Naturfreunde "Quellenwasser"
Gyenesdiás, Gödörházy u. 60., Tel: 83/316-690, 316-943

Pfingsten, Saissoneröffnung

9. Mai, Freitag 18 Uhr: Ausstellung Kollár Szabolcs Töpfer und Urbán 
Zoltánné Stickerin (Gemeindehaus)

11. Mai, Sonntag, ab 13 Uhr ( bei Diáser Anglerhütte) Familientag: 
Gulasch, Folkloreprogramme, Tanzmusik

12, Mai, Montag: Anglerwettbewerb (ab 6 Uhr, Diáser Strand)
Im Hof der Pfarramt (Dobó Str.) ab 14 Uhr: Familientag, 

Spielprogramme, Feldmesse, Lagerfeuer
(Weitere Informationen: Klub Bibliothek Gyenesdiás Kossuth Str 97., 

Tel: 83/314-507)
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Ezen és a következő héten két önkormányzati intézmény - 
az óvoda és az iskola - a környezettudatos nevelés jegyében 
rendezvényeket tartott, illetve tart:
Zöld Hetek (óvodai)

Április 4-én, pénteken nagytakarítással megkezdődtek a Zöld 
Hetek programjai, mely ünnepélyes megnyitójára 7-én, hétfőn 
került sor.

A megnyitóünnepség során az apróságok
néptáncműsorral kedveskedtek

Lapunk megjelenése után az alábbi rendezvényeken vehetnek 
részt óvodásaink, illetve szülők, érdeklődők.

Április 14. (hétfő) Terepgyakorlat a Nagymezőn az alsó 
tagozatos iskolásokkal, várvölgyi óvodásokkal, a szülők 
bevonásával főzés.

Április 15. (kedd) Délelőtt: Nánássy Árpád környezetvédelmi 
referens előadása gyermekeknek a szelektív szemétgyűjtésről 
az óvodában.

Délután a KRESZ parkban a biztonságos kerékpározás.
Április 16. (szerda) 10.00 óra: Fehér Csaba képes előadása az 

állatvilágról az óvodában.
Zöld játékok az udvaron.
Délután: Mit tudunk alkotni a "szemétből"? Barkácsolás kis 

csoportokban az óvodában.
Április 17. (csütörtök) A házi vetélkedő eredményhirdetése.
Emlékfa ültetés.
Április 18. (péntek) Kirándulás csoportonként. 

Programjainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Információ és jelentkezés a következő telefonszámon:
83/311-490 E-mail: ovoda@gyenesovi.t-online.hu

Öko Napok (iskolai)
2008. április 7-20-ig

Az óvodai Zöld Napokkal párhuzamosan iskolánkban 
hasonló rendezvénysorozat kezdődött.

Első programja egy érdekes, rendhagyó fizikaóra volt a 
Községházán, április 3-án, csütörtökön,  "Fizibusz" címmel. 

Tóth Pál matematika, fizika szakos tanár a Fizibusz című 
rendezvény keretében érdekes, szórakoztató fizika órát tartott  
az iskola felső tagozatos tanulói részére. Képünkön épp az 
elektromosság hatását demonstrálja a rendkívüli bátorságról 
tanúbizonyságot tevő Kelemen Eszter hatodik osztályos 
tanulóval.

 Az ilyen kísérletektől feláll az ember haja
Hétfőn az ÖKO napok ünnepélyes megnyitója keretében 

vehették át jutalmukat azok a gyenesdiási, keszthelyi és 
cserszegi diákok, akik fényképeikkel beneveztek a Balatont 
bemutató fotópályázatra. A kiállításra idén 28 pályázó küldte 
el 80 fényképét, ahol mindegyik megragadott pillanat egyedi 
világként mutatja be tavunkat és a környező élővilágot.

A fényképen az egyik fiatal fényképész Tótok Balázs veszi át 
jutalmát Gál Lajos polgármestertől, Csordásné Fülöp Edit 
igazgató helyettestől és Góth Imrétől a környezetvédelmi 

bizottság elnökétől.
A kiállítás április közepéig tekinthető meg az iskolában 

kialakított ÖKO sarokban.
A rendezvények a héten tovább folytatódnak, lapunk 

megjelenése utáni rendezvények:
Április 11 (péntek): Sportnap az iskolában, Balaton  távok 

teljesítése.
Április 14. (hétfő) 12.50 óra: Tisztán drogmentesen élni. 

Felsős tanulók bevonásával előadások.
Április 15. (kedd) Balaton tantárgy, projekt nap.
Április 16. (szerda) 12.50 óra: Vetélkedők felsős 

tagozatosoknak az egészséges életmódról elhangzott előadások 
felhasználásával.

Április 17. (csütörtök): Takarítás az iskolaudvaron és 
környékén.

14.00 óra: Emlékfa ültetés.
Április 18. (péntek) 10.00 - 14.00 óra: Polgárvédelmi ifjúsági 

verseny területi döntője az iskola udvarán.
Programjainkra szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Információ és jelentkezés a következő elérhetőségeinken:
Telefon: 83/316-106, E-mail: iskgyd01@t-online.hu
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Életmentő

Április 3-án a Községházán, Gál Lajos polgármester - 
ünnepélyes keretek között - dr.Divinyi Tamásnak életmentő 
oklevelet és emlékérmet adott át.

Az egyébként ÁNTSZ főorvos tisztviselő a közelben lakó 
édesanyjánál volt látogatóban, amikor a  kutya után menő 3 
éves Bojta  a szomszéd kerti medencéjébe esett.

A már eszméletlen kisfiút dr. Divinyi Tamás újraélesztette, a 
tüdejéből a vizet eltávolította, a mentőhelikopter megérkeztéig 
szakszerűen ellátta.

Bojta több szerencsés körülménynek köszönheti életét; hogy 
édesapja időben észrevette, fia nincs a homokozóban, ahova 
játszani engedte, hogy a lélekjelenlétből és életmentésből - 
már nem először - kitűnőre vizsgázott dr.Divinyi Tamás  éppen 
édesanyjánál volt látogatóban, a mentőhelikopter 10-15 percen 
belül a helyszínen volt. 

Az eset kapcsán fel kell hívni az udvari medencével 
rendelkezők figyelmét, hogy annak veszélyei is vannak, 
melyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Képünkön: középen az életmentő, dr. Divinyi Tamás,
mellette Bojta - aki már csak mint egy kalandra emlékszik

a történtekből - édesanyja ölében, polgármesterünk
és a széleken Bojta nagyszülei.

Március 15-ét ünnepeltük

160 éves évfordulóján, az óvodakertben emlékeztünk 
forradalmunkra az Általános és művészeti iskola 6. a. és b. 
osztályos tanulói - Borza Dániel,  Bődör Violetta, Divinyi Dóra, 
Gróf Klaudia, Horváth Krisztina, Horváth Laura, Molnár 
Alexandra, Nánássy Ákos, Németh Viktória, Torda Péter, Tótok 
Barbara, Vértesaljai Valéria, Zsiros Dániel, Horváth Tihamér, 
Gelencsér Regina, Pordán Áron, Pék Flórián, Ábrahám Babett, 
Prezenszki Benjámin, Horváth Szonja, Horváth Kinga, Szennyai 
Alex, Simon László, Adrián Zsanett, Lajter Eszter, Varga Cintia  
(of. Inkler Ildikó és Karancsy Péter, Egyedné Bakó Ildikó és Vajda 
Renáta tanárnők felkészítésében) - a Gyenes Néptánc Együttes és 
a Községi Kórus közreműködésével.

Az ünnepi beszédében Góth Imre az iskola történelemtanára, 
önkormányzati képviselő, rövid történelmi áttekintés után a béke - 
szabadság - egyetértés hármasáról beszélt. Bár nagy volt az öröm 
a forradalom győzelmével, de a felszín alatt megbúvó nemzetiségi 
ellentéteket Bécs a maga javára kihasználta, megosztotta a 
Kárpát-medence népeit, hogy uralkodni tudjon rajtunk.

A szónok bíztatta a hallgatóságot,  a 160 évvel ezelőtti példa 
alapján; összefogással, a célok bátor vállalásával, a jövő szem 
előtt tartásával szép és erős hazát építhetünk.

Az ünnepség végén az emlékműnél koszorút helyeztek el;  
Manninger Jenő, országgyűlési képviselő, a Zala Megyei 
Közgyűlés elnöke, Gál Lajos polgármester, Gergye Miklós 
(Gyenesdiási Polgári kör), Márkus Marianna (Fidesz), Lancz 
Tamás, Somogyi Kitti és Horváth Péter (általános és művészeti 
iskola)

Tájház lesz a Pásztorházból

Az önkormányzat a műemlékvédelmi követelményeknek 
megfelelően felújítja a Pásztorházat, illetve megszünteti a falak 
nedvesedését, mely eddig a legnagyobb műszaki problémát 
okozta.

Az utca felőli első két helyiséget az önkormányzat bérbe adta 
- művésztelep működik itt - , a hátsó két helyiségben régészeti 
kiállítás volt látható. A felújítási munkák kapcsán e kiállítás - mely 
bemutatja a településünk története néhány fontosabb régészeti 
leletét, illetve dokumentumait a  kőkorszaktól a múlt század 
elején megalakult fürdőegyesületekig - a polgármesteri hivatal 
földszinti folyosójára került (hivatali időben megtekinthetik).  

A pásztorház hátsó két helyiségében néprajzi kiállítást, egy 
szobabelsőt (enteriőrt) szeretnénk kialakítani. Ehhez gyűjtünk 
lakószoba, illetve konyha bútorait, belső felszereléseit, 
dísztárgyait, lehetőleg a második világháború előtti kor paraszti 
lakásbelsőjének megfelelően.

Várunk a Tisztelt Gyenesdiásiaktól ilyen tárgyakat (szekrényt 
- bele régi ruhát, textileket -,  székeket, sarokpadot, asztalt, 
ágyat, ládát, tükröt, képeket, komódot, lámpát, (csikó)tűzhelyet, 
konyhai edényt, üvegpoharakat, tányérokat, polcot, fali tékát, 
stb.), amelyet a kiállításra felajánlhatnának, önkormányzati 
tulajdonba, vagy akár kölcsönbe, tartós bérletbe (a tulajdonos a 
felajánló marad, visszakérheti). 

A tárgyak felajánlói, tulajdonosai nevét természetesen a kiállítás 
ismertetőjében feltüntetjük. Fontos lenne egy ilyen gyűjtemény 
megalapítása azért is, hogy a továbbiakban - mint muzeális 
intézmény - a közgyűjtemények számára kiírt pályázatokon részt 
vehessünk.

További információt a Klubkönyvtárban kaphatnak
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel. 83/314-507, 

gyenesdiaskultura@t-online.hu)

* * *

Főzőklub április 25-én, 18 órakor az Önkormányzati 
Étkezdében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

* * *

A Klubkönyvtár eMagyarország pályázaton újabb számítógépet 
(szkennerrel és nyomtatóval) nyert a klubkönyvtári közösségi 
Internet elérési helyhez. A kiíró követelményei szerint az 
internetes pontunk a munkaidő után is nyitva fog tartani - három 
géppel - , azaz naponta délután 6 óráig, illetve valamelyik hétvégi 
napon (ennek munkaszervezése még folyamatban van).

Szándékunk szerint a hét bizonyos napjain 17-18 óra között az 
internettel ismerkedni szándékozók részére tartanánk oktatást.

A májusban érvénybe lépő új nyitva tartásunkról a 
Klubkönyvtárban tájékozódhatnak.
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ÓVODAI HÍREK

ISKOLAI HÍREK

X. ZÖLD HETEK (2008) - A RAJZPÁLYÁZAT 
DÍJAZOTTJAI

 "CSODÁLATOS BOLYGÓNK A FÖLD"
I.díj:
KUBICSEK PANNA (6 éves) Keszthely, Gagarin utcai tagóvoda
BOSZNAI PÉTER (7) Hévíz, Brunszvik Teréz óvoda
II.díj:
NAGY ADRIENN (6) Alsópáhok, Napköziotthonos Óvoda
BOROS JANKA (6) Keszthely, Gagarin utcai tagóvoda
III.díj:
FARKAS TITANILLA (6) Hévíz, Brunszvik Teréz óvoda
NÉMETH JOHANNA (6) Keszthely, Kísérleti utcai tagóvoda
KÜLÖNDÍJ:
HORVÁTH ZSUZSANNA (6) Gyenesdiási Óvoda
PÉTER LEVENTE (5) Vonyarcvashegyi Óvoda
PAPP CSENGE (6) Zalaegerszeg, Kis utcai óvoda
BALOGH JANKA (4) Gyenesdiási Óvoda
ZUMBÓK BENEDEK (7) Zalaegerszeg, Napsugár Óvoda
MATYI DORINA (4) Keszthely, Tapolcai úti tagóvoda
CUPPON PANNA (6) Gyenesdiási Óvoda
KURUCZ DOMINIK (7) Gyenesdiási Óvoda
BALOGH BLANKA (5) Gyenesdiási Óvoda
IGNÁC VALENTINA (5) Keszthely, Sopron utcai óvoda
HOLLÓS FANNI (6) Keszthely, Életfa óvoda
VAJDA KATA (5) Balatongyörök, Óvoda

Kék, papír de csak tiszta...
avagy bevezetés a szelektív hulladékgyűjtés tudományába

Nagy sikerrel járja az országot egy mesejáték, melyet az elmúlt 
héten intézményünk csoportjai is megtekinthettek.

Az ÖKO-Pannon Kht. Oktató programjának keretében 
megvalósuló mesejáték címe "Hajnal", s négy fiatal színész adta 
elő. A Társulat 45 percig - kiváló tolmácsolásuknak köszönhetően 
- nagyszerűen szórakoztatta a gyermekeket.

Nem csupán eljátszották a szerepeket, hanem be is vonták a 
gyerekeket a játékba, így aktív részesei lettek az eseményeknek.

A darab főszereplője Hajnalka, aki ÖKO Panna és ÖKO 
Palkó segítségével kereste a választ arra, hogyan menthetők 
meg környezetünk értékei. Így jutottunk el a szelektív 
hulladékgyűjtéshez, s a környezettudatos neveléshez.

A program kidolgozói fontosnak tartják, hogy a gyermekek 
kicsiny korban megismerjék ezen  értékeket, hogy felnőve életük 
szerves része, természetes velejárója legyen a környezetvédelem, 
s a környezettudatos magatartás.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2008. április 29-én, 
kedden 17.00 órától fogadóórát tartunk az iskolában az 
alsó és felső tagozaton egyaránt.

Várjuk szeretettel a Kedves Szülőket!

2008. május 1-je (csütörtök) ünnepnap, május 2-a 
tanítási szünet. A hosszú hétvége utáni első tanítási nap: 
2008. május 5-e, hétfő.

Tanulmányi verseny eredmények

Bárczi Géza Megyei Anyanyelvi Tanulmányi Verseny
- Szeles Benjámin 5.b   I. helyezés
- Csordás Anna 8.b   II. helyezés
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta

Megyei Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Tanulmányi 
Verseny - Zalaegerszeg

- Kovács Írisz Karolina 2.a  II. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág
- Kató Dorottya 4.a   III. helyezés
- Balázs Georgina 4.a   VII. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
- Csordás Anna 8.b   I. helyezés
- Horváth Krisztina 6.a   VIII. helyezés
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
- Darvas Nóra 7.b   III. helyezés
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó

Területi Mátyás királyhoz kapcsolódó hangos olvasási 
verseny - Zalaapáti

- Kovács Írisz Karolina 2.a  I. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág
- Tüttő Viola 2.b   VI. helyezés
Felkészítő pedagógus: Juhász Péterné
- Szabó Angelika 3.o.   III. helyezés
- Szabó Fanni 3.o.   VI. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tóth Béláné
- Darvas Edina 4.a   II. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
- Horváth Zita 4.b   IV. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné

1848-as szabadságharc tiszteletére - SZAVALÓ-
VERSENY "Írók-Költők szemével" - területi verseny

- Gyöngyösi Nándor 7.b  III. helyezés
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó

Országos Komplex Tanulmányi Verseny
"Talpra magyar" - Budapest
- Darvas Edina 4.a   XI. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

"Tiszán innen - Dunán túl" Országos népdaléneklési 
verseny megyei fordulója

Énekegyüttes-általános Iskola:
- "Csillagvirág" éneklőcsoport I. helyezés
Kisegyüttes:
- Gál Flóra - Kató Dorottya - Várbíró Bianka I. helyezés
- Prezenszki Benjámin - Nagy Krisztián - Szalay Fúta  

II. helyezés

2008. április 26-án, szombaton tartjuk a Gergely-napi 
Művészeti Fesztivált.

Az iskolában drámajáték, ének-zene és versmondás, míg a 
Községházán képző- és iparművészet, illetve néptánc kerül 
megrendezésre.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy felajánlásaikkal és 
támogatásaikkal segítsék iskolánkat, hogy idén is színvonalas 
Művészeti Fesztivált tudjunk lebonyolítani.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
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Szólóének 3-4. osztály:
- Várbíró Bianka 4.b   I. helyezés
- Kató Dorottya 4.a   II. helyezés
Szólóének 5-6. osztály:
- Prezenszki Benjámin 6.b  I. helyezés
- Gál Flóra 5.a   II. helyezés
Szólóének 7-8. osztály:
- Csordás Anna 8.b   I. helyezés

Az országos fordulóját 2008. április 5-én a Néprajzi 
Múzeumban rendezte a Fővárosi Pedagógiai Intézet, ahol:

Szólóének kategóriában:
- Prezenszki Benjámin 6.b kiemelt I. helyezést ért el,
- Csordás Anna 8.b  II. helyezést ért el.

Apáczai Kiadó által meghirdetett megyei népdalverseny
- Gál Emese 1.b  I. helyezés (továbbjutó)
- Várbíró Bianka 4.b  II. helyezés
- Prezenszki Benjámin 6.b I. helyezés (továbbjutó)
- Csordás Anna 8.b  I. helyezés (továbbjutó)
Országos döntőben
- Gál Emese 1.b   II. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp Edit

Víz Világnapja alkalmából hirdetett RAJZVERSENY
- Gál Emese 1.b  VI. helyezés
- Hocz Veronika 1.b  IV. helyezés
- Tóth Gergely 4.a  II. helyezés

Területi RAJZVERSENY a víz világnapja alkalmából 
VÍZ = ÉLET

- Varga Boglárka 2.b  III. helyezés
Felkészítő pedagógus: Glóbits Judit

TUDOMÁNYOS MUNKA
- Jánosa Tamás  II. helyezés
- Csordás Anna  különdíj

Megyei SZÁMÍTÁSTECHNIKAI versenyre jutottak:
- Molnár Dóra (területi fordulón I. helyezés) 5.a
- Szeles Benjámin (területi fordulón II. helyezés) 5.b
Felkészítő pedagógus: Kocsa János

Móra Napok keretében rendezett Móra Ferenc élete és 
művei című KÖNYVTÁRHASZNÁLATI megyei verseny:

- Kocsis Réka 4.a  I. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
- Kiss Vivien 4.a  III. helyezés
Felkészítő pedagógus: Pénzváltóné Kocsis Bernadett

A "Rigó Énekeljen" Országos KÖRNYEZETVÉDELMI 
Csapatversenyre továbbjutottak:

- Természetvédők csapat tagjai:
Darvas Edina, Kiss Vivien, Kató Dorottya, Tóth Gergő 4.a 

osztályos tanulók megyei II. helyezést értek el.
- Zöldikék csapat tagjai:
Krasznai Zsolt, Tóth Levente, Balázs Georgina, Kocsis Réka 

4.a osztályos tanulók megyei III. helyezést értek el.
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

ISKOLAI SPORT

Város-városkörnyék leány kézilabda: II. helyezés
A leány kézilabda csapat tagjai:
Gróf Klaudia, Tóth Eszter, Tóth Anna, Csehi Angéla, 

Szemeti Mercédesz, Csordás Anna, Horváth Laura, Strausz 
Nikolett, Adrián Zsanett, Koller Martina, Gróf Alexandra, 
Darvas Nóra, Bicsérdi Katalin.

Nagy csatában, büntetődobásokban maradt alul csapatunk a 
döntő mérkőzésen.

Felkészítő pedagógus: Csordás József

Az utánpótlás csoportok is nagy tapsot 
kaptak. Balról a Csillagvirág éneklő csoport 

alul az Apraja táncegyüttes.
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EGYESÜLETI HÍREK

Új egyesület alakult Gyenesdiáson

A Varázshangok az Egészségért Egyesület 2007. őszén 
alakult. Tagjai mind magasan képzett kreatív szakemberek: 
zenepedagógusok, művészetterapeuták, óvodapedagógus, 
gyógypedagógus, gyermekpszichiáter, természetgyógyász, 
kertészmérnök és egy rendezvényszervező koordinátor segíti 
elő a szervezet minél hatékonyabb működését. Az egyesület 
céljainak középpontjában az egészséges életmód támogatása, 
a lélektani segítségnyújtás, valamint a megfelelő szellemiség 
és esztétikai normák kialakítása áll a művészeti nevelés 
segítségével. Céljai és tervei között szerepel művészetterápiás 
segítségnyújtás; művészeti szakkörök, alkotó- és zenei 
táborok, foglalkozások létrehozása; az alternatív, természetes 
gyógymódok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, 
valamint ismeretterjesztés a környezettudatos, egészséges 
életmódról. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet 
működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül 
igénybe veheti. Az egyesület minden tevékenységében 
szorosan együttműködik a célzott területeken dolgozó 
szakemberekkel, biztosítva így a támogatások, juttatások 
magas szakmai színvonalon történő felhasználását. 
Előkészületben lévő programunk egy nyári élmény-életmód 
tábor felnőttek számára.

Az egyesület működésével és a táborral kapcsolatban 
felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök
Tel.: 30/339-1959
E-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
Székhely: 8315 Gyenesdiás, Madách u. 24.

A FÜRDŐEGYESÜLET KÖZLEMÉNYE

Tavaszi Közgyűlés

A Gyenesdiási Fürdőegyesület 2008. április 19-én, szombaton, 
10.30 órai kezdettel közgyűlést tart a Klubkönyvtárban.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2007. évi tevékenységéről, 

gazdálkodásáról.
2. Tervek, feladatok 2008-ban.
3. Hozzászólások, kérdések, javaslatok.

Kérem az egyesület tagjait, hogy a tavalyi aktivitással 
indítsuk ezt az évet is, számítok rá, hogy ismét sokan leszünk. 
Amennyiben mégsem lennénk elegen a határozatképességhez, 
akkor ugyanezen a napon újabb közgyűlést tartunk 11 órakor.

Ezen a hétvégén tartja a Forrásvíz Egyesület "Rügyfakadás-
Tavaszünnep" rendezvényét, amelynek vasárnapi 
főzőversenyén egyesületünk is csapatot indít. Szurkolókat 
szeretettel várunk!

Tóbiás Pál elnök

A POLGÁRŐR EGYESÜLET HÍREI

2008. március 29-én községünkben az Önkormányzat  
egyesületünkkel közösen vasgyűjtést szervezett.

Ahhoz, hogy a vasgyűjtés eredményes legyen 
polgárőrségünknek előre meg kellett szervezni  a terület 
lezárását, és a biztosítást.

Sajnos a Gyenesdiási Híradóban megjelentekkel ellentétben 
nagyon sok lakos már napokkal előtte kitette a fémhulladékot 
is, ami nekünk elég nagy problémát okozott.

A nem kívánatos személyek már március 24-től folyamatosan 
ellepték községünket. 28-án már csak nagy erőkkel tudtuk 
községünkből ezeket az egyéneket eltávolítani, nem is 
beszélve 29-én, szombaton a gyűjtési napon. Ekkor  3 kocsival, 
6 polgárőr szinte mást sem csinált, mint ezeket irányította ki, 
vagy a már megrakott autóval felkísérték  a lerakó telephelyre. 
Sajnos ezért több fenyegetést kaptunk, még azt is megkaptuk, 
hogy fajgyűlölők vagyunk, pedig csak a csak az önkormányzat 
házalást tiltó rendeletének szereztünk érvényt. 

Ezért kérjük,  hogy a jövőben az ilyen és ehhez hasonló 
akcióknál az önkormányzatunk által megadottakat tartsák be.

A vasgyűjtéshez a gyülekező március 29-én, a gyűjtés napján   
9óra 30 perckor önkormányzat parkolójában volt. Itt történt 
meg az eligazítás, majd mindenki indult a kijelölt területre. 
Sajnos az idő nem volt velünk a legkegyesebb, mivel 10 és 12 
óra között szinte az egész területünkön esett az eső.

Itt szeretnénk megköszönni a lakosság nagyobb részének 
a segítőkész közreműködését (nagyon sok helyen már 
utánfutóba, vagy talicskába rakva elő volt készítve az 
elszállítandó vashulladék), mellyel segítették munkánkat a 
gyűjtésben.

Külön szeretnénk megköszönni azon polgárőreinknek, akik a 
rendes szolgálataikon kívül még tevékeny közreműködésükkel 
segítették ezt az áldozatos munkát.

Kiemelten szeretnénk megköszönni Kandikó Imre, Jankacsics 
István, Bognár Gyula, Kiss László polgárőr társainknak, akik 
a tehergépkocsijaikkal vettek részt a gyűjtésben, továbbá 
Nánássy Árpád, Horváth Kornél, Szabó Sándor, Hamza Tibor, 
Hamza Gábor, Krasznai István, Blaskovics Zoltán, Nagy 
Oszkár, Mátésné Szakály Ilona, Kovács László, Szakály Árpád, 
ifj Szabó Sándor, Petkovics Judit polgárőröknek, akik a terület 
védelmében, a gyűjtés biztosításában és a gyűjtött anyag 
felrakásában- lerakásában és őrzésében vettek részt.
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A Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány
2007. évi közhasznúsági jelentése

 Szervezetünket a Zala Megyei Bíróság Apk.60.023/1998/2. számú 
végzésével, 698/1998. nyilvántartási szám alatt jegyezte be és 
nyilvánította közhasznú szervezetnek, az 1997. évi CLVI. törvényben 
megfogalmazott, kulturális tevékenység, valamint kulturális örökség 
megóvása közhasznú tevékenység érdekében folytatott célkitűzések 
miatt.

a.) Számviteli beszámoló
A Klubkönyvtárban megtekinthető
b.) Költségvetési támogatás felhasználása
Utiköltségek:  466 ezer Ft -  (Gyenes Néptáncegyüttes és a 

Gyenesdiási Népdalkör belföldi fellépésekre, versenyekre utazására, 
kisebb részben a csoportvezetők belföldi szakmai utazására)

Terembér: 150 ezer Ft (a Gyenes Néptáncegyüttes 10 éves 
jubileuma alkalmából tartott bemutatóra, színházterem kibérlésére)

c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány pénzkészlete (ezer Ft-ban)
  2007. jan. 1-én 2007. dec. 31-én 
Bankszámlán: 988 301
Házipénztárban:    73   73
Készpénztartozás: -400 -300
 Összesen: 661   74
Csökkenés: 587
d.)  Cél szerinti juttatás kimutatása
Cél szerinti juttatásként az alapítvány pénzadományt a Gyenesdiási 

Művészeti Iskola Csillagvirág éneklő csoportja részére, utazásra 
nyújtott, 20 ezer Ft-ot.

Saját közösségek támogatására az alábbi kiadások valósultak meg 
(ideértve a költségvetési támogatásból fedezett kiadásokat is)

(ezer Ft-ban):
Utiköltségek: 466
Viseletekre: 418
Táncoktatás: 218
Terembér 150
Szakmai anyag és szolgáltatás: 259
Szállás, ellátás 342
A szervezetnek további kiadásai
Működésre (posta, bank, nyomtatv.): 23
Kiadások összesen: 1.896
e.) Szervezetünk költségvetési támogatást kapott (ezer Ft-ban):
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatától 280
APEH SZJA 1 %-ából 202
Összesen                                                                  482 
f.) Az alapítvány tisztségviselői semmilyen juttatásban nem 

részesültek.
g.) A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:
Alapítványunk közhasznú minősítést a bejegyzéssel egy időben 

kapta meg. Az alapítvány az alapítók céljainak megfelelően a helyi 
kulturális csoportok támogatásában vett részt. Segítette az amatőr 
művészeti csoportok működését, közreműködött helyi kulturális 
események megrendezésében - Gyenesdiási Pünkösdi Szezonnyitó, 
Gyenesdiási Bornapok, Szüreti Vígasságok. 

Részt vett a Gyenes Néptánc Együttes 10 éves jubileumi programja 
szervezésében.  

Igyekezett népszerűsíteni a helyi kulturális csoportokat. 
Közreműködött kulturális kapcsolatok (helyben, szomszédos 
településeken) kialakításában, ápolásában. 

Az alapítvány támogatásával a  Gyenes Néptánc Együttes több új 
tánckoreográfiát  tanult meg. A Gyenesdiási Népdalkör is tovább 
bővítette repertoárját.

A Gyenesdiási Dalárda - mint új közösség -  bemutatása, 
megismertetése jól sikerül, egyre több helyre hívják 
vendégszereplésre.

A Keszthely - Héviz Kistérségi Társulás által létrehozott Keszthelyi 
Tourinform, illetve a   Magyar Turizmus Rt idegenforgalmi 
vásárain (Berlin, Stuttgart) a Balaton régiót képviselve vettek részt 
néptáncosaink.

A Gyenesdiási Népdalkör részt vett az Egri Népzenei Fesztiválon, 
a Vasvári, majd  a Szászvári Népdalos találkozón. Ezek költségeit az 
alapítvány viselte, 2008-ban Gyenesdiás Önkormányzata némi terhet 
ezekből átvállal. 

Több táncházi estet sikerült a helyi közművelődési intézménnyel 
közösen rendezni, valamint a csoportok több helyi hagyományt 
felelevenítő rendezvényen vettek részt, adtak műsort.

Az alapítvány által menedzselt amatőr művészeti csoportok, - 
nagyobb részt  a Gyenes Néptánc Együttes - 2007-ben fellépéseik 
során 686 ezer Ft-tal gazdagították az alapítvány számláját.

Az alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti Civil Alapprogram 
2007. évi működési támogatásáért, az elnyert 439.700 Ft-ot a 
pályázat kezelője 2008. év elején utalta számlánkra.

A TURISZTIKAI EGYESÜLETI HÍREI

Vásárok
Az idei évben egyesületünk eddig hat belföldi vásáron 

(Budapest, Pécs, Nyíregyháza, Győr, Debrecen és Miskolc) 
képviseltette a települést és tagjait, mely rendezvénysorozatot  
április 17-19 között a szolnoki kiállításon való részvételünkkel 
zárunk. A vásárokon újdonságként nyereményakcióval kívánjuk 
partneradatbázisunkat növelni, mellyel felhívjuk a településünk 
kínálta lehetőségekre az érdeklődők figyelmét, illetve lehetővé 
tesszük, hogy a településünk iránt érdeklődő vendégeknek 
költséghatékonyabb és célzottabb ajánlatokat fogalmazhassunk 
meg.  A jövőben az egyesület nagyobb hangsúlyt kíván a közvetlen 
értékesítésre, marketingre fordítani, ezért ezúton is felhívjuk 
kedves tagtársaink figyelmét, hogy a jövőbeni kínálatukat - a 
vásári vendégek által is egyre erőteljesebben megfogalmazott - 
csomag-összeállítási szempontoknak megfelelően alakítsák ki. 

Gyenesdiás Kártya
Korábbi híradásaink során említett Gyenesdiás Kártyával 

kapcsolatban elmondhatjuk, hogy terveinknek megfelelően alakult 
az elfogadóhelyek megszólítása és bevonása (eddig összesen 25 
partner, többek között: BAHART, Bódis Hajózási Kft, Kehida 
Termálfürdő, Keszthely Város számtalan múzeuma, éttermek, 
sport- és egészségszolgáltatók, aktív lehetőségek, stb.), melynek 
köre még jelenleg is bővítés alatt áll. Tekintettel szándékainkra (az 
elfogadóhelyes füzet április végén megjelenik) az elfogadóhelyek 
listáját április 15-én zárjuk, ezért megkérünk minden korábban 
megszólított elfogadóhelyes partnert, vagy aki még csatlakozna a 
rendszerhez, hogy addig a kiküldött együttműködési nyilatkozatot 
kitöltve a Tourinform Irodában visszahozni szíveskedjen.

Info-mappa és kérdőív
Az idei szezonra aktualizált tartalommal, a korábbi 

megjelenéshez hasonló formátumban készül info-mappánk, 
melyben A-Z-ig praktikus tanácsoktól a jó és rossz időre ajánlott 
programokig. A nyáron gyakornokok bevonásával ismételten 
kérdőíves megkérdezést folytatunk vendégeink körében, 
melyet úgyszintén további fejlesztési terveink megalapozására 
használunk fel, de természetesen partnereink együttműködésére, 
segítségére is számítunk!

További információ: 
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/511 790

gyenesdias@tourinform.hu • www.gyenesdias.info.hu
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Lomtalanítás
Idén először, a háztartásokban feleslegessé váló 

fémhulladékokat az önkormányzat, illetve a Polgármesteri 
Hivatal szervezetten gyűjtötte össze. A bejelentések szerinti 
házakat öt munkacsapat, teherautókkal és a polgárőr szervezet 
önkénteseivel közösen kereste fel és szállította el az értékes 
fémhulladékot. Összesen 21 tonna vasat és valamennyi 
alumíniumot gyűjtöttünk így össze, melyből közel 1 millió Ft 
bevétel származott, melyet az iskola és az óvoda kap meg.

A gyűjtésnek - a bevételen felüli - további kedvező hatása, 
hogy jelentősen lecsökkent az utánfutókkal, sokszor zárt 
furgonokkal hasznosítható anyagot összegyűjtők száma, ezzel 
az udvarainkban lévő nem lomok is kisebb veszélynek voltak 
kitéve.

Köszönjük a lakosság együttműködését, a közösség javára 
felajánlott vashulladékot és természetesen külön köszönetet 
mondunk a gyenesdiási fuvarozóknak, akik díjazás nélkül, 
teherautóikkal részt vettek a vasgyűjtésben: Kandikó Imrének, 
Jancsakics Istvánnak, Kiss Lászlónak (Pacus) és Bognár 
Gyulának.

Köszönjük a Gyenesdiási Polgárőr Egyesületnek és 
közreműködő tagjainak.

Természetesen az önkormányzat teherautója és fizikai 
dolgozói is részt vettek az akciban. Az ő közreműködésüket 
is köszönjük.

Jövőre is hasonlóképpen szeretnénk a lomtalanítást 
lebonyolítani.

Március 31-én megtörtént az alsógyenesi vasúti átjáró 
műszaki átadása. A MÁV 30 millió forintos beruházása 

része annak a programnak, mely az 2003-as siófoki vasúti 
átjáróban történt buszbaleset kapcsán hirdettek meg,

a vasúti átjárók biztonsága fokozására.
Önkormányzatunkat az átjáróhoz vezető út, útburkolat,

és jelzőtáblák költségei terhelik.
Ezek a munkák is  hamarosan elkészülnek. 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Környezetvédelmi bizottságának felhívása:

Pályázat a  helyi népi építészeti és kultúrtörténeti
értékek támogatására

A pályázat általános feltételei
A támogatás a népi építészeti emlékek, hely- és kultúrtörténeti 

örökség megőrzése érdekében kerül kiírásra, pl. nádfelújítás, 
homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, falszigetelés, stb. 
A pályázatot gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 
Környezetvédelmi Bizottságához kell benyújtani. A határidőn 
túli, tartalmilag nem megfelelő pályázat érvénytelennek 
minősül. A keretösszeg vissza nem térítendő támogatás. A 
pályázathoz önerő szükséges, amelynek mértéke 50 %.

A pályázat tartalmi követelményei
A pályázó adatai (név, cím, hrsz, elérhetőségi cím, 

telefonszám)
Általános feltételei
Felújítás előtti és utáni állapotról fotódokumentáció, 

felújítás leírása, költségvetés, elkészülés határideje, pályázott 
pénzösszeg felhasználásának módja. A pályázott teljes 
összeget számlával kell igazolni.

Érdeklődni lehet, adatlapot lehet kérni a pályázattal 
kapcsolatban: Samu Zoltán 516-001

Beadási határidő: 2008. május 30.
Kiértesítési határidő: 2008. június 30.

* * *
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hulladékszállítás rendje 

az következőképpen változik: Május 1-től szeptember 30-ig 
heti két alkalommal történik, kedden és szombaton.

* * *
A Zala Megyei Agrárkamara értesítette hivatalunkat, 

hogy "Komplex gazdálkodói információs szolgálat" 
végrehajtására kiírt közbeszerzési pályázat támogatásával hat 
területi irodában foglalkoztat ügyfélszolgálati tanácsadókat. 
Gyenesdiásiak dr. Udvariné Szablics Mária tanácsadóhoz 
fordulhatnak a Keszthely Deák F. u. 55. sz. alatti területi 
irodában. (Ügyfélszolgálat időpontja: kedden 8 órától 16 óra 
30-ig, szerdán és csütrötökön 8-tól 12 óráig)

A népszavazás helyi eredménye

Mint ismert március 9-én országos ügydöntő népszavazásra 
került sor három kérdésben. Eredménye ismert, a sajtóban, 
közbeszédben immár következményei adják a fő témát.

A krónika kedvéért azért leírjuk.
1. Kórházi

napidíj eltörlése
2. Vizitdíj 
eltörlése

3: Képzési 
hozzá-járulás 

eltörlése
igen % nem % igen % nem % igen % nem%

országos 84,08 15,92 82,42 17,58 82,22 17,78
Zala megye 86,93 13,07 85,39 14,61 85,41 14,59
Gyenesdiás 88,25 11,75 86,30 13,70 87,40 12,60

Az országos részvétel: 50,51%, Gyenesdiáson: 58,7%

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
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A képviselő-testület 2008. február 26-
án tartotta idei második ülését. Az első 
napirend keretében a képviselő-testület a 
2007. évi költségvetésről szóló rendeletét 
módosította. A tavalyi évi költségvetést 
a képviselő-testület 506 millió 310 ezer 
Ft-tal fogadta el, amely két alkalommal 
került módosításra. Az év során a tervezett 
bevételek és kiadások vonatkozásában is 
történtek olyan változások, melyeknek 
következtében az egyes előirányzatok 
megemelését vagy átcsoportosítását kellett 
eszközölni. Ennek alapján a 2007. évi 
költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 
624 millió 161 ezer Ft-ra módosult. 

A második napirend a 2008. évi 
önkormányzati költségvetés 
megtárgyalása volt.  

Gál Lajos polgármester elmondta, 
A költségvetés első olvasatban történt 
megtárgyalását követően a 2008. évi 
költségvetési tervezet 632 millió 689 
ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal 
került beterjesztésre. A helyi adók bevételi 
előirányzata 6 millió 500 ezer Ft-tal került 
megemelésre, a többi adónem tekintetében 
az emelés kisebb mértékű.

A központi támogatások 925 ezer Ft-tal 
növekedtek, tervezésre került a szociális 
ellátások után tervezett, utólag igényelhető 
normatív támogatások várható összege, 8 
millió 52 ezer Ft.

A gyermekorvosi szolgálatnál emelkedett 
a társközségi hozzájárulás összege. 

Csökkent viszont az iskolánál a 
társközségi hozzájárulás 5 millió 362 
ezer Ft-tal, továbbá a társult települések 
kistérségi támogatásának összege további 
809 ezer Ft-tal. 

A kiadási oldalon a személyi kiadás 
tekintetében csökkent az előirányzat, 
mivel Várvölgy Képviselő-testülete úgy 
foglalt állást, hogy a dolgozók részére 
betervezett jutalom és járulékai fedezetét 
nem tudja felvállalni. A személyi kiadások 
a testületi döntésnek megfelelően kerültek 
betervezésre. 

A költségvetésben elsődlegesen kell 
biztosítani a kötelezően ellátandó 
feladatok forrásait, így az önkormányzat 
intézményeinek működőképességét, a 
hatósági feladatok ellátását. 

Ingatlanértékesítésből származó 
bevétel 12 millió 885 ezer Ft összegben 
került tervezésre, amely tartalmazza a 
szerződésekben rögzített részletfizetések 
esedékes összegét. Az iparterületen 
várhatóan további 2 vállalkozó fog 
megjelenni. A strand mögötti hátsó 
udvarokkal kapcsolatban 2-3 vállalkozó 

jelezte vételi szándékát. Egy svéd 
érdekeltségű céggel előszerződést kötött 
az önkormányzat a Faludi sík menti 
önkormányzati sarokterületen ökoházak és 
sport-fittnessház felépítéséhez. 

Fejlesztésre tervezett kiadások összege 15 
millió 588 ezer Ft, amely összeg az utak, 
valamint a Pásztorház felújítására szolgál. 
Tervezi az önkormányzat a legszükségesebb 
helyeken több utca egy rétegben történő 
aszfaltozását.

Az ALDI Magyarország által az átjárási 
szolgalmi jog ellenértékeként átadandó 
pénzeszköznek cca. felét utak felújítására 
kívánják fordítani, a másik hányad részben 
tartalék, részben pedig pályázati alap 
részét képezné, illetőleg strandfejlesztésre 
fordítanák. Mindkét strandon szükséges 
a kotrás, újra homokozás. Elkezdődik a 
delfin alakú pancsoló, sétányok kialakítása, 
térplasztikák elhelyezése. Elindult a strand 
feletti terület, az ún. "korzó" terveztetése. A 
svéd érdekeltségű cég ingatlanvásárlásából 
befolyó pénz teljes egészében pályázati 
alapként kerülne felhasználásra.

A következő napirendben a falugazdász 
tájékoztatóját hallgatta meg a testület. 
A föld alapú támogatás igénybevételével 
kapcsolatban hangzott el kérdés a 
falugazdász, Nagy Ferenc felé, aki 
elmondta, a támogatás igénybevételének 
feltétele, hogy a terület művelve legyen. 
Ezt műholdról, valamint a Vidékfejlesztési 
Hivatal szakemberei helyszíni szemle során 
ellenőrzik. Megítélése szerint érdemes 
lenne pályázni a terület rendbetételére. A 
földhasználati jogot a Földhivatalnál be kell 
jegyeztetni. A pályázat előkészítésével és 
összeállításával kapcsolatos feladatokhoz 
felajánlotta segítségét.

Ezt követően az étkezde közétkeztetési 
díjairól szóló rendeletét módosította 
a képviselő-testület. Kovács Árpádné 
étkezdevezető elmondta, hogy az élelmiszer 
árak drasztikus emelkedése miatt válik 
szükségessé az étkezési térítési díjak 
megemelése. 

Szaklapokban olvasható, hogy a 
közeljövőben a nyersanyag-táblázatot meg 
fogják változtatni. A gyerekek rendkívül 
válogatósak, gyakran előfordul, hogy 
az ételt kóstolás nélkül küldik vissza. 
A gyümölcsöt el sem fogadják, vagy 
eldobálják. A testületi tagok részéről 
elhangzott, a nevelést a szülőknél kellene 
kezdeni. Sajnos az tapasztalható, hogy 
reggel a gyerek megveszi a zsebpénzéből 
a kólát, chipset, vagy a szülő veszi meg 
neki. Ezzel jól laknak, és az ebédet nem 
fogyasztják el.

A következőkben a szociális ellátásért 
fizetendő térítési díjak módosítására került 
sor, díjak a vonatkozó kormányrendelet 
alapján kerültek megállapításra. A 
szociális étkeztetés intézményi térítési 
díja nem haladhatja meg az egy 
ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és 
a tárgyévi normatív állami hozzájárulás 
különbségének egy napra jutó összegét.

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-
testület döntött:

- a Szavazatszámláló Bizottságok 
személyi összetételének kiegészítéséről,

- a Közkincs Pályázaton történő 
részvételről,

- a gyenesdiási 936/1 hrsz-ú ingatlan 
vételárának megállapításáról,

- autóbuszvárók létesítése céljára 
ROP pályázaton történő részvételről,

- a KVM által illegális 
hulladéklerakók megszüntetésére kiírt 
pályázaton történő részvételről.

A képviselő-testület munkaterv szerinti 
ülését tartotta március 25-én.

Az első napirend keretében a közbiztonság 
helyzetéről számoltak be a keszthelyi 
Rendőrkapitányság és Vizirendészet 
képviselői.

Dr. Bertalan János Keszthely város 
rendőrkapitánya elmondta, örvendetes az a 
tény, hogy 2007. évben a bűncselekmények 
számát 20 %-kal sikerült csökkenteni 
a Keszthelyi Kapitányság területén. A 
lakosság nagyban segíti a rendőrség 
munkáját: 35 Polgárőr Egyesülettel 
állnak kapcsolatban. Gyenesdiáson a 
bűncselekmények száma nem túl magas, 
ahhoz képest, hogy mekkora forgalmat 
bonyolít. Nagyon fontos dolognak tartja 
a belföldi turisták "visszaszoktatását", 
azonban érkeznek nem kívánatos személyek 
is a településre.

A Keszthelyi Kapitányság tekintetében 
a Rendőrség-Határőrség fúziója nem 
mondható igazán sikeresnek, mivel a 
kapitányság területére egyetlen egy határőr 
sem jelentkezett. 

Május 1-jétől van lehetősége az 
önkormányzatoknak a sebességmérők 
kihelyezésére. Ezt nagyon jó dolognak tartja. 
Zárt rendszerben működik, a szabálysértési 
ügyekben a Rendőrkapitányság jár el.

Hasznos dolog még a bűnmegelőzési 
iroda működtetése, amely tavaly a vonyarci 
strandon eredményesen funkcionált. 

Hetényi Tamás őrsparancsnok tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy 2007. évben 70 fővel 
működött a Vizirendészeti Parancsnokság. 
Ezek az emberek élethivatásként végzik 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
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munkájukat; az állomány fiatalnak 
mondható, hiszen az átlag életkor: 26 év. 

A tárgyi feltételek tekintetében lenne 
mit javítani, hiszen a középkategóriás 
hajóik igencsak elöregedtek. A vízállás az 
elmúlt évben megfelelő volt, szinte egész 
évben vízen tudtak lenni. Ennek ellenére 
sajnos a fulladásos halálesetek száma nőtt. 
Fontos feladata még a vizirendőrségnek az 
orvhalászat elleni küzdelem.

A testületi tagok részéről elhangzott, a 
tavalyi évben indokolatlanul sok volt a II. 
fokú viharjelzés, ami a strandi vállalkozók 
forgalmát rendkívül negatívan befolyásolja. 
Az őrsparancsnok válaszában elmondta, az 
OMSZ a Katasztrófavédelemmel együtt 
dönt viharjelzés ügyben. A Vizirendészeti 
Kapitányság beadvánnyal élt az ORFK 
felé, amelyben indítványozta, hogy II. fokú 
viharjelzés esetén a parttól 100 méterig 
lehessen fürdőzni és fürdőeszközt (pl. 
vizibicikli) használni. 

A bűnmegelőzési iroda működtetését 
hasznosnak tartja. Az eredményesen 
dolgozó fiatalokat jutalomként elviszik 
hajózni.

A második napirend keretében az 
idegenforgalmi felkészülést tárgyalta a 
testület. Az idegenforgalmi és üdülőhelyi 
bizottság megtekintette a belterület 
északi részét. A quados csapat nagyon jó 
kezdeményezést indított el, komoly pályát 
alakítottak ki. Így vélhetően megalapozatlan 
az a félelem, hogy a belterületen fognak 
motorozni.

A bizottság megnézte az ALDI áruház 
területét; a helyszínen tájékoztatást kaptak 
a beruházással kapcsolatosan. Ezt követően 
a kisstandon jártak, itt szépen kialakult a 
korábbi Bakony Művek csónakos kijárója. 
A nagystrandon a bizottság tájékozódott 
a fejlesztésekről, amelyekről a testület 
korábban döntött. A strand két oldalán nem 

minden vállalkozó partner az infrastruktúra 
kiépítésében. A keleti oldalon nincs 
befejezve a sétány. 

A bizottság megtekintette a közterületeket. 
Megállapította, szükségessé válik a 
közeljövőben az utcanévtábla tartó 
vasállványok festése. 

A Turisztikai Egyesület bemutatta 
az egyesület idei rendezvénynaptárát. 
Tájékoztatta a jelenlévőket a vásárokon 
történő részvételről. Kevesebb prospektus 
fogyott a vásárokon, mint eddig. 
Megállapítást nyert, hogy megváltoztak az 
utazási szokások, így a marketingmunkát 
más irányba kell terelni. 

A Gyenesdiás Kártya bevezetésével 
összefüggésben megpróbál az egyesület 
további elfogadó helyeket is bevonni.

Az üdülőhely általános rendjéről szóló 
rendeletét módosította a képviselő-testület. 
Megállapította a 2008. évre érvényes 
strandbelépőket és közterület-használati 
díjakat.

A rendelet módosítás másik lényeges 
eleme az ún. házaló kereskedelem, 
adománygyűjtés polgármesteri engedélyhez 
kötése. Több esetben elfordult, hogy 
különböző szervezetek megbízásából 
ismeretlen személyek felkeresték a 
lakosságot adománygyűjtés vagy házaló 
kereskedés céljából. Sajnos előfordult olyan 
eset is, hogy azt követően besurranások és 
tulajdon elleni lopások követték ezeket a 
megkereséseket. 

A következő napirend keretében a 
Kistérségi Társulás tájékoztatóját 
hallgatta meg a képviselő-testület. Dr. 
Márkus Mirtill irodavezető - aki másfél 
éve gyenesdiási lakos - elmondta, 2007 
júliusában nevezték ki a Kistérségi Társulás 
irodavezetőjévé. 

A tájékoztatóban írt a Kistérségi Társulás 
2007-ben végzett munkájáról, közoktatási, 

szociális- és gyermekjóléti feladatairól, a 
belső ellenőrzésről és a területfejlesztési 
feladatokról. Tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy kistérségi közoktatási terv készül. A 
szakértők minden helyszínt megtekintettek 
és Gyenesdiás, mint esetleges gesztor 
többször is szóba került. A Kistérségi 
Társulás 2006. évben megalapította 
a Valcum KHT-t, amely elsősorban a 
területfejlesztés, vidékfejlesztés területén 
fejti ki tevékenységét. 

A KHT vállalkozói szemléletmóddal 
dolgozik; túl vannak már az első 
nyertes pályázaton. Jóval a piaci árak 
alatt dolgoznak. Jelenleg a buszváró 
pályázat van elbírálás alatt. A Nagymező 
Látogatóközpont pályázat befogadásra 
került. Több pályázat folyamatban 
van, illetőleg pályázati kiírás várható a 
boros rendezvények, a vidéki örökségek 
megóvása, hasznosítása, közösségi terek 
megóvása, hasznosítása, belterületi utak, 
földterületek rendezése, járdák építése 
tekintetében. 

Egyebekben a képviselő-testület 
döntött:

- a 2008. évi köztisztviselői 
teljesítményértékelés alapját képező célok 
megállapításáról,

- a zagykazetták területének állami 
tulajdonból való visszaigényléséről,

- Miklósváry József gyenesdiási 
lakos ingatlanvásárlási kérelméről.

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2008. április 22-én, 18 órakor 
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1) Az 
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
zárszámadása és a belső ellenőr 
beszámolója 2) A Környezetvédelmi 
Program 2008. évi végrehajtási feladatai 
3) Nemzeti Park tevékenységéről szóló 
tájékoztató. A testületi ülés nyilvános.

A művészeti csoportok vezetői: Pékné Orbán Julianna, Fodor Ivánné,
Fodor Iván, Csordásné Fülöp Edit, Kovács Péter, Balogh Katalin és Balogh László
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CSŐSZ TÓTH és COLORS 
Lakásfelszerelési üzlet

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

vasárnap is nyitva)

Folyamatosan megújuló
KERTIBÚTOR KÍNÁLAT.

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

20% engedménnyel rendelhetõk.

Ü V E G E Z É S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Ajánlatunk:
Mizo UHT tej 2,8% ...................................189 Ft/l
Mizo UHT tej 1,5% ...................................179 Ft/l
Gyenesi kovászolt házi kenyér ..............199 Ft/kg

Naponta lagalább háromszor friss pékáru!
Frissen fejt tehéntej magyar tarka marhától ......  
4,2% tejzsír.................................................199 Ft/l

MOLKE AKTÍV KENYÉR: lenmag, rozspehely, 
zabpehely, pirított búza és árpa, szezámmag, 
köménymag, TEJSAVÓ tartalmú rozsos kenyér
AZOKNAK AKIK KOMOLYAN
VESZIK AZ EGÉSZSÉGÜKET.

A VINOTÉKÁBAN villányi, szekszárdi
és balatoni folyóborok kaphatók

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
- lehetőség szerint - ízletes

MAGYAR TERMÉK napi kedvező áron!
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Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

Szeretettel
várjuk kedves 
vendégeinket 
Gyenesdiás, 

Csokonai
köz 14.

Tel: 83/316-659

A P R Ó H I R D E T É S E K
Kézzel morzsolt kukorica 6000 Ft/100 kg

áron eladó. Érd: 83/316-487.
Kecskegidák eladók. Ugyanitt naponta

friss kecsketej és sajt kapható.
Gyenesdiás, József Attila u. 5.
Tel: 83/316-038, 30/9012-424

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

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

(ÍRISZ STÚDIÓ), Tel.: 83/340-790

M E G Ú J U LT U N K !


