GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. május XIX. évfolyam, 5. szám
Megjelenik: május 9-én

"Család, te vagy az Egyház útja! Család, te vagy az emberiség útja!"
II. János Pál pápa

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, a József Attila
Klubkönyvtár, a Római Katolikus Egyházközség és a
Horgászegyesület szeretettel meghív minden érdeklődőt

GYENESDIÁS PÜNKÖSDI PROGRAMJAIRA
május 9. péntek 18 órakor:
Kollár Szabolcs fazekas és Urbán Zoltánné hímző
kiállításának megnyitója a gyenesdiási Községházán.
Megnyitja: Németh János Munkácsy-díjas
keramikusművész
május 11. vasárnap déltől
Családi nyílt nap a diási horgásztanyán
gulyás- és babgulyás kóstoló (egyéni főzésre is van
lehetőség)
14 órától folklórműsorok
fellépnek:
Pacsai Népdalkör és Citerazenekar
a Gyenes Néptánc Együttes
Gyenesdiási Népdalkör
Gyenesdiási Dalárda,
Általános és Művészeti Iskola néptáncosai
május 12-én, hétfőn
reggel 6 órától 9(10) óráig a diási strandon
Nyílt horgászverseny
Nevezni a verseny előtt a helyszínen lehet.
14 órától a gyenesdiási Plébánia udvarán
(Dobó u. 17.)
Családünnep a hűség jegyében
14 - 15 óráig: "Tedd könnyűvé énnekem ezt a nehéz
hűséget"- Pfitzner Tibor és Ágota előadása a házastársi
hűség megerősítéséről
Egész délután: kézműves foglalkozások (pl: agyagozás
Kollár Szabolccsal), játékok. Az előadás alatt a
gyermekek foglalkoztatásáról gondoskodunk.
17 órakor: Szentmise
18 órától: Tábortűz, szalonnasütés
Pogácsát, süteményt, üdítőt, borocskát és vidám,
pünkösdi lelkületet szívesen fogadunk.
Minden érdeklődőt, családot szeretettel várunk!
További információk: Klubkönyvtár Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507

Jól sikerült Rügyfakadás!
Tisztelt Támogatóink! Kedves Barátaink!
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület tagjainak nevében
ezúton is szeretnénk megköszönni a 2008. április19-20-án
megrendezésre került jubileumi, tizedik "RügyfakadásTavaszünnep" kulturális és környezetvédelmi szabadtéri
rendezvény lebonyolításában segítők fáradozását, támogatását
és a szervezésben való aktív szerepvállalását.

Szegedi hagyományőrzők díszsortűzzel tisztelegtek Háborús
hőseink emlékének

Nagy örömmel vettük, hogy ismét sikerült megmozgatni
a környék iskoláit, családokat, baráti köröket, akik a két
nap folyamán kiránduláson, szabadtéri főzőversenyen,
folytatás a következő oldalon

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

INFO ECKE - PROGRAMME:
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)

Gyenesdiási Híradó
folytatás az 1. oldalról - Rügyfakadás

kulturális, sport, természet- és környezetvédelemi ismereteket
népszerűsítő szabadtéri összejövetelen vehettek részt.
Az idei "Rügyfakadás - Tavaszünnep" bevételét (adományok,
felajánlások), a tavaly már elkezdett "Zalai Balaton-parti
mandulafák pótlására" szánjuk.
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Giber Márk és Krasznai Martin II., Krasznai Kevin III.,
a felnőtteknél Bernáth család csapata I., Tompos Ákos és
családja II., Balogh család III. helyezést ért el.

A programok szombat délelőtt a Szegedről érkezett a III.
Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesület felvonulásával
kezdődtek.

A főzőverseny (fennt) és a hajítóversenyek (lennt)
győztesei és helyezettjei

Délután a főszerep az iskolásoké volt, csapatokat állítva
mérték össze ügyességüket a "Nagymező legsportosabb
iskolája" címért (képünkön). Az első alkalommal a
vándorserleget a gyenesdiási iskola tanulói vihették haza.
A délutáni kiránduláson igen népes (közel 100 fő) csapat jött
össze az állattani sétára. Minden köszönet a túravezetőnek:
Dr. Kondorosy Elődnek.
Az esti program is fantasztikusan jól sikerül, itt különböző
stílust képviselő zenészek mutatkoztak be, a keszthelyi csapat
jazz-t, a sümegi Veritas pedig rockzenét játszott.
A vasárnapi napon a főzőversenyre 17 versenyző csapat
jelentkezett. A "Régi korok konyhája" főzőhelyen a tavalyi
év győztesei a Tapolca-hévízi Gazdászok Vörösboros
pincegulyást készítettek.

Az ügyességi és erősségi sodrófa és kőhajító versenyben a
Nagymező Bajnoknője (2008): Demeter Klaudia (16,8 m),
valamint Bajnoka (2008): Szőllősi István (6,3 m).
A lovasbemutatók nagyon tartalmas műsoráért és levezetéséért
köszönet a környező lovaskluboknak (János lovarda, Finta
Géza), valamint Varga Zoltánnak a szervezésért.
E nap népszerű bemutatókat láthattunk a Nyugati
Gyepű Harcosai íjászcsapattól, Páli Barna vezetésével, a
Tűzoltóságtól, a Rendőrségtől és a keszthelyi Feltámadás
cserkészcsapattól Nagy Tamás vezetésével. Köszönet érte.
A kultúrális műsorokért köszönet a Herendi Hagyományőrző
Egyesületnek, a Gyenesdiási citerásoknak, a Gyenesdiási
dalárdának és a Gyenes Néptánc együttesnek, valamint a
Tátorján népzenei együttesnek. (Felkészítők: Pék András és
Julika, Balogh László és Kovács Péter, Fodor Iván és felesége
Edit).
Az est tábortűz mellett ért véget.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület köszönetet mond,
mindannak a 3500-4000 fős vendégseregnek, támogatóknak,
részt vevő fellépőknek, valamint a helyszínen megjelent
kézműves mesternek (Kollár Szabolcs), akik e napon fent
voltak és támogatták a természetvédelem nemes ügyét.

A főzőversenyen a szakmai zsűri (képünkön) a sok
finomabbnál finomabb étel közül a Szívhegyi betyárok által
készített "Szarvaspörkölt vargányával" ítélte nyertesnek.
Az ételek és italok zsűrizését követően vetélkedők kezdődtek
a környezetvédelem és a sport jegyében.
A Föld Napja alkalmából meghirdetett vetélkedő ifjúsági
kategóriáiban: XY(így nevezték el magukat) csapata I.,

Köszönet támogatóinknak: Polgármesteri Hivatal dolgozói,
Piroska Csárda, Balázs ABC, Simon Díszfaiskola, Kődiszkont,
Szőnyegország, Lámpaház, Szent Ilona Gyógyszertár,
Szerelvény Szaküzlet, Csősz-Tóth Kft, Rózsahegyi Kft,
Pampetrics Borház, Cserép Ferropark, Katalin Wellness
Hotel, Takács Panzió, J&A Kerámiaház, Dr. Vajda és Tsa,
Torony Csárda, Jenei Horgászbolt, Dr. Novák Zsuzsanna,

Gyenesdiási Híradó
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Hunnia Kft, Royal Sportcentrum, Horváth-Ép Kft, Vincze
Lívia, Sümegi Ferenc, Z+D Kft, Sualex Kft, Páli Lajos, Nők a
Balatonért Egyesület, Coop Zrt, Gyenesdiás Önkormányzata
Környezetvédelmi Bizottsága, DRV Zrt, Befag Keszthelyi
Erdészet, Papp Diszkont, Motyó Diszkont, Gyenesdiási
Étkezde, Kehida Thermál, Komáromy Pékség, Csordás József,
Fehér Vilmos, Gyenesdiási Polgárőr Egyesület, Rádi László,
Papp Antal, Szalai Szikvíz és végül, de nem utolsó sorban a két
nap során a egyesületünk segítőinek, valamint tagságának
Visszavárunk mindenkit jövőre is!
Gálné Németh Ildikó egyesületi elnök

KLUBKÖNYVTÁR HÍREI

Állásajánlat
A Klubkönyvtár - 1 éves időtartamra szóló szerződéssel, heti
20 órás munkaidővel - álláshely betöltésére felvételt hirdet.
Ellátandó munkakör: eMagyarország pont üzemeltetése,
valamint egyéb, az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó
technikai feladatok ellátása.
További információk a Klubkönyvtárban kaphatók
(Tel: 314-507)
Kedves Anyukák, kisbabák, kicsit nagyobbacskák!
2008. május 14-én, szerdán 15 órától a Községházán

BABA-MAMA KLUBOT TARTUNK!

Előadási téma: Homeopátia
Előadó: dr. Nyírő Eszter
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Klubkönyvtár és Koronczné Cs. Ilona védőnő

ÓVODAI HÍREK
A 10. ZÖLD HETEK Rendezvénysorozatról
(2008. április 07-20-ig)

Az idei évben is alapos előkészítő munka eredménye volt
az a programsorozat, amivel méltón ünnepeltük meg a 10.
évfordulót.

A Költészet Napja alkalmából családi versmondóversenyt
rendezett a gyenesdiási Klubkönyvtár. Öt család több tagja
mondta el kedvenc, vagy - néhány esetben - saját versét.
Ez alkalommal emlékeztünk meg a diási születésű
Talabér János papköltőről. Képünkön a versmondók.
Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy idei "Öregek Napja"
rendezvényünket június 29-én tartjuk, a diási
horgásztanyán, a szokásos programokkal (ebéd, kulturális
műsor, tombolasorsolás, nosztalgiazene)

90.
születésnapja
alkalmából
köszöntötte a
község, barátok,
ismerősök,
rokonok
Lakics Ferencnét
gobelin képei
kiállításán a
gyenesdiási
Községházán.

Terepgyakorlaton iskolások és óvodások

Gyenesdiási Híradó
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folytatás az 3. oldalról - Óvodai hírek

A Nagymezőn tartott terepgyakorlaton óvodásaink bogarakat,
növényeket kutattak és vizsgáltak, az ismeretleneket határozó
segítségével azonosították be.
Délelőtt játékos vetélkedőkön, délután erdők-mezők
kincseit, valamint szelektív hulladékot hasznosító játszóházi
foglalkozásokon vettek részt.
A következő napok a csoportonkénti kirándulásokról szóltak,
mint: a Veszprémi állatkert, Salföldi major, Alsópáhoki
dombvidék, Szigligeti vár.
Az idén is megpróbálkoztunk a biciklitúrával, a gyerekek
kitartása, erőnléte még a felnőtteket is alaposan meglepte.
A nevelőknek szóló szakmai előadások is színesítették a 10.
rendezvényt.
Nagy érdeklődés kísérte Labanc Györgyi környezeti
nevelő, zöld óvoda koordinátor előadását, akitől sok hasznos
információhoz jutottak a kollégák.
Érdekes volt a gyerekek számára Fehér Csaba Endre
előadása, melynek témája Muravidék természeti élete volt,
valamint Nánássy Árpád környezetvédelmi referens "Szelektív
szemétgyűjtés az óvodában" című előadása.
Mindkét környezetvédelmi szakember munkáját köszönjük,
kik környezetvédő munkánk kezdeteitől segítettek bennünket.
Köszönjük a Szülők aktív részvételét és segítségét a
csoportok kirándulásain és a Zöld Hetek rendezvényein.
Köszönjük Szalai Csaba szülőnek, hogy az óvoda udvarán
lévő mászóhálót elkészítette.
Köszönjük
Önkormányzatunk
Környezetvédelmi
Bizottságának, hogy minden évben segítette intézményünket
anyagi támogatásával.
A 10 év alatt kialakult gyakorlatot folytatjuk, továbbra
is együttműködve a családokkal, az iskolával, a helyi és
környékbeli civil egyesületekkel.

Öko Napok
A "Természetesen Gyenesdiás" programsorozat nyitó
rendezvényeiről az előző számunkban már hírt adtunk. A
folytatásban is további tartalmas rendezvényeken vehettek
részt a diákok, hála a programok megvalósításában segédkező
jó szándékú magánszemélyeknek és vállalkozóknak,
akik munkájukkal felajánlásaikkal segítették céljaink
megvalósítását.

Településünk polgárőrségének szervezésében, közösen a
Keszthelyi Rendőrkapitánysággal biciklis KRESZ vetélkedőn
tesztelhették tudásukat az iskolások (képünkön).
Újra hasznosítható anyagok közül papírgyűjtés tartottunk
a reggeli órákban, majd a felsős tanulók kaptak hasznos
tanácsokat bőrük ápolásához, egészségük megőrzéséhez.
A tiszta környezetünk megóvását segíti a szelektív
hulladékgyűjtés az alsós tanulók kaptak erről tájékoztatást egy
vetélkedő keretében.

Következő időszak óvodai programjai:
Május 9-én: Nagymezei túra minden csoport részvételével.
Május 30-án: Tanévzáró ünnepség
Június 5-én: Sportnap
A 2008-2009 -es tanévre felvett gyermekek névsorát a
következő Híradóban tesszük közzé.

ISKOLAI HÍREK
Nyári szünet előtti utolsó tanítási nap 2008. június 13.
péntek.
A ballagás és a tanévzáró ünnepély 2008. június 14-én
szombaton 9.00 órakor lesz.

A hét utolsó napján sportnapot rendeztünk az iskolában,
Balaton távot teljesítettek a diákok a Kinizsi SK Balaton úti
pályáján. (felső kép)

Sok szeretettel meghívjuk a kedves Szülőket és érdeklődőket
2008. május 23-24-én (péntek-szombat) a gyenesdiási
Községházán tartandó művészeti záróvizsgára.
A két est keretében bemutatják éves munkájukat az énekzene, a néptánc és a drámajáték tanszak növendékei. Iparés képzőművészeti alkotásokból kiállítást rendezünk a
Községházán.
További információk az iskola hirdetőtábláján olvashatók.
Művészeti Iskola nevelői

Szemétgyűjtés a polgárőrökkel

Gyenesdiási Híradó

A testi egészség megőrzése után a drogmentes életről
hallhattak a nyolcadik osztályosok, majd egy teljes nap
tanítását szerveztük a Balaton köré, mint témanap.
A programsorozat zárásaként megtisztítottuk az iskolaudvart,
elültettünk egy emlékfát és megrendeztük a polgárvédelmi
ifjúsági verseny területi döntőjét, amit megnyert iskolánk
csapata.
A Föld Napján pedig önként vállalkozó diákok a Kossuth
Lajos utcában elszórt szemetet szedték össze a polgárőrökkel
közösen.
G. I.

Gergely-napi Művészeti Fesztivál
a Gyenesdiási Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolában
A gyenesdiási általános iskolában 2001. szeptemberétől
indítottuk az alapfokú művészeti oktatást. Ez a képzési
forma szervesen illeszkedik az általános iskolai nevelő
oktatómunkához. Így azóta intézményünk egységes
intézményként működik. E képzés keretében a heti legalább
négy órában /előképző esetében 2 óra/ nyílik lehetőségük a
tanulóknak az öt tanszak /drámajáték, ének-zene, néptánc,
ipar- és képzőművészet/ valamelyikén bekapcsolódni a
munkába.
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munkával. "A Gergely-nap ünneplését IV. Gergely pápa
rendelte el 830-ban, aki elődje I.( Nagy) Gergely pápát ( 590604) az iskolák alapítóját, a gregorián éneklés megteremtőjét az
iskolák patrónusává tette. E naphoz felvonulások, diákpüspök
választás és vetélkedők kapcsolódtak."
Másrészt erre az időpontra összeállnak, elkészülnek azok a
művészeti alkotások, amelyeket érdemes bemutatni, kiállítani
egy-egy közös rendezvényen.
Hagyományőrző szándékkal rendeztük meg ezt a fesztivált
az Apáczai Kiadóval a Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai
Intézettel közös szervezésben. A fesztiválon a kiadót Süle
Ferenc, Lévay Erzsébet és Németh Lívia képviselték.
Összesen 15 intézmény jelentkezett fesztiválunkra. Több
mint 250 tanuló volt érdekelt az eseményekben. A képző- és
iparművészeti kiállításra mintegy 100 alkotás érkezett. A
program egyszerre 2 helyszínen zajlott /Községháza, iskola/
Helyezések, díjazottak
Az Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Gyenesdiás
tanulói illetve csoportjai az alábbi helyezéseket érték el.
Képzőművészet tanszak
I. korcsoport, 2. helyezett: Gál Emese 1.b
III. korcsoport, 1. helyezett: Csehi Angéla 8.b
Felkészítő pedagógus: Karancsy Péter
Iparművészet tanszak
Tárgyalkotás
I. korcsoport
1. helyezett: Páli Csilla 3. o.
2. helyezett: Vajda Ádám 1.a o.
3. helyezett: Kovács Barnabás 4.a o.
Különdíj: Vaszkó Eszter 3. o.
II. korcsoport
2. helyezett: Zarnóczai Zalán 4.a o.

Az ünnepélyes megnyitón a Gergely-járás népszokást
bemutatták: Divinyi Dóra, Fodor Mátyás, Gál Flóra,
Horváth Kinga, Horváth Zita, Kató Dorottya,
Krasznai Adrienn, Nánássy Ákos, Simon Dániel,
Somogyi Barna, Stefanics Dániel, Szabó Dóra, Tótok Balázs,
Tótok Bálint, Tódor Bence, Várbíró Bianka, Varga Orsolya,
Vértesaljai László, Zakár Brigitta
A tehetséggondozásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének
olyan lehetősége vált valóra, amelyre eddig anyagiak
hiányában gondolni sem mertünk.
Az elmúlt 6 évben tanítványaink egyre több találkozón
bizonyították, hogy tehetségesek és szorgalmasak.
Az olyan jellegű rendezvény, verseny ahol kimondottan
a művészeti iskolák tanulói találkoznak viszonylag kevés.
Ezért döntött úgy a művészeti iskola nevelőközössége, hogy
regionális jelleggel négy megyében /Vas, Veszprém, Somogy,
Zala / meghirdeti a Gergely-napi fesztivált.
Azért döntöttünk a Gergely nap mellett, mert egyrészt ennek
a napnak már évszázadok óta szoros kapcsolata van az iskolai

III. korcsoport
3. helyezett: Horváth Krisztina 6.a o.
Felkészítő pedagógus: Inkler Ildikó
Drámajáték tanszak
I. korcsoport
1. helyezett: Mókuskák
II. korcsoport
2. helyezett: Aranyeső
III. korcsoport
2. helyezett: Kuncogók
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Vers- és prózamondás
I. korcsoport
1. helyezett: Kovács Írisz 2.a o.
II. korcsoport
2. helyezett: Torda Péter 6.a o.

Gyenesdiási Híradó

III. korcsoport
3. helyezett: Gyöngyösi Nándor 7.b o.
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Népdaléneklés
Szólóének:
I. korcsoport
Kiemelt 1. helyezett: Kató Dorottya 4.a o.
1. helyezett: Gál Emese 1.b o.
1. helyezett: Várbíró Bianka 4.b o.
II. korcsoport
Kiemelt 1. helyezett: Prezenszki Benjámin 6.b o.
III. korcsoport
1. helyezett: Csordás Anna 8.b o.
Duó:
1. helyezett: Gál Emese - Divinyi Dalma
1. helyezett: Gál Flóra-Divinyi Dóra
Csoport:
Kiemelt 1. helyezett: Apróka Éneklőcsoport
1. helyezett: Csillagvirág Éneklőcsoport
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp Edit
Szakmai zsűri tagjai voltak
Drámajáték: Lévay Erzsébet, Ferge Zsuzsa, Simon Pál
Ipar- és Képzőművészet: Dr. Szarkáné Lampert Anikó, Kiss
E. Hajnalka
Népdaléneklés: Horváth Károly, Süle Ferenc, Vakler Anna
Vers- és prózamondás: Cseh-Bodnár Zsanett, Tóth Rita,
Szabó Ilona
A rendezvény fő támogatói voltak:
Almakúti Bt. - Zalaszántó, Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola, Apáczai Kiadó - Celldömölk, Balázs ABC - Keszthely,
Diákönkormányzat - Gyenesdiás, Dósa Csaba-OTP Bank
- Keszthely, Freez Land Kft - Keszthely, Gerdenics Zsolt
- Keszthely, Gróf- és társa Bt - Gyenesdiás, Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata, Horváth-Ép Kft - Keszthely, J
& A Kerámia - Gyenesdiás, Kertrendező Kft - Gyenesdiás,
Komáromy Pékség - Gyenesdiás, Kósa Virágkertészet Gyenesdiás, Novum Könyvkereskedés, Pölöskei Szörpüzem,
Produktív Bt - Keszthely, Számítógépes Gravír Stúdió - Tóth
Kft - Gyenesdiás, Szánti József - Várvölgy polgármestere,
Szőnyegország P-Floor Kft - Gyenesdiás, Szülői
Munkaközössége - Gyenesdiás, Tálos Kerámia - Gyenesdiás,
Tourinform - Gyenesdiás, Torma Béla - Várvölgyi pékség, Z+D
Kis- és Nagykereskedés - Keszthely, Zala Megyei Művelődési
és Pedagógiai Intézet - Zalaegerszeg
Az iskolavezetés köszönetet mond mindenkinek, aki
bármilyen felajánlásával vagy személyes segítségével
hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.
S a fentieken túl az önkormányzat, az óvoda és az étkezde
vezetésének és valamennyi dolgozójának.
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TANULMÁNYI VERSENY
EREDMÉNYEK
Szövegértő megyei verseny - Nagykanizsa:
Kovács Írisz
2. a osztály
II. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tamás-Nikolics Virág
Szeles Benjámin
5.b osztály
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta

II. helyezés

Darvas Nóra
7.b osztály
VII. helyezés
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Szabó Angelika
3. osztály
Papp Virág
3. osztály
Felkészítő pedagógus: Tóth Béláné
Megyei alapműveleti verseny:
Szabó Angelika
3. osztály
Felkészítő pedagógus: Tóth Béláné

IX. helyezés
X. helyezés

X. helyezés

"Nyelvünkben élünk" megyei verseny:
Csordás Anna
8.b osztály
IV. helyezés
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Simonyi megyei verseny:
Tüttő Ágnes
8.a osztály
X. helyezés
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
"Tiszán innen Dunán túl" Országos Népdaléneklési
verseny - Budapest Néprajzi Múzeum:
Prezenszki Benjámin 6.b osztály
kiemelt I. helyezés
Csordás Anna
8.b osztály
II. helyezés
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp Edit
Apáczai Kiadó által szervezett Országos Népdaléneklés
verseny - Budapest:
Prezenszki Benjámin 6.b osztály
I. helyezés
Csordás Anna
8.b osztály
III. helyezés
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp Edit
Zala Megyei Számítástechnika Alkalmazói Verseny:
Molnár Dóra
5.a osztály
II. helyezés
Szeles Benjámin
5.b osztály
VI. helyezés
Felkészítő pedagógus: Kocsa János
Festészet verseny - Ady Endre Ált. Isk., Gimn. és Alapf.
Művészetokt. Intézmény, Zalaegerszeg:
Csehi Angéla
8.b osztály
II. helyezés
Felkészítő pedagógus: Karancsy Péter
Területi polgárvédelmi verseny:
I. helyezettek:
Góth Gergő
7.a osztály
Borza Dániel
6.a osztály
Szi-Péter Zsolt
5.a osztály
Varga Balázs
5.a osztály
Felkészítő pedagógus: Góth Imre
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A TURISZTIKAI EGYESÜLETI HÍREI

MEGHÍVÓ
"A jövő útja az összefogás!"
(Szalóky Jenő, Gyenesdiás polgármesterének a
2003. február 10-én rendezett II. Turisztikai Fórumon
elhangzott gondolata.)
Sok szeretettel várjuk a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

ötéves jubileumi rendezvényének keretében
megrendezésre kerülő szezonnyitó nyíltnapra
2008. május 17-én szombaton.

Rendezvényünk célja - a bemutatkozáson túl - , hogy Önnel
is megismertessük településünkön működő szolgáltatókat.
Egy finom halászlé elfogyasztása után így az ingyenes nyílt
nap keretében lehetősége van családjával egy mozgalmas,
élményteli délutáni programsorozaton részt venni, és akár az
agyaggalamb-lövészetet, vagy a korongozást kipróbálni, de
lehet dzsipbe, vagy vízre szállni és az újdonságként beinduló
nordic walking lépésekkel barátkozni. Ez a nap legyen
mindannyiunk élménye!
Program
10.30: Köszöntők és ünnepi közgyűlés a Községházán
Beszédet tartanak:
Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere
Semsei Sándor, Chrome Kft, ügyvezető igazgató
Ferincz József, GYTE elnök
11.30: Kiállítás megnyitása - Öt év munkája
12.30: Vendégeink fogadása a Horgásztanyán
14.00-18.00-ig: Ingyenes fakultatív programok
1. Lövészet, minden egész órában a Lőtéren
2. Korongozás a J&A Kerámiaházban
3. Quad és Jeep program a Faludi-síkon
4. Squash és bowling játszmák a Sportházban
5. Nordic Walking bemutató a Nagymezőn,17.00
6. Vitorlázás, minden egész órában
Amennyiben további kérdései vannak a programmal
kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére!
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
www.gyenesdias.info.hu • gyenesdias@tourinform.hu
06 83/511-790 • 06 70/396-7986• 06 70/9432-839
Az alább megnevezett kiemelten közhasznú szervezet
megkereste híradónkat, hogy tájékoztassuk olvasóinkat
szervezetük tevékenységéről, illetve segítséget nyújtsunk
azoknak, akik igénybe vennék szolgáltatásaikat.

Hiperaktivitás
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Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak,
figyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek adott pszichiátriai
szerek számos mellékhatást és függőséget okozhatnak
a gyerekeknél. Ha gyermeke "tanulási probléma" vagy

A FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT
EGYESÜLET HÍREI
Felhívás fotópályázatra
A Környezetvédelmi Világnap alkalmával kerül meghirdetésre
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület fotópályázata.
A 2008. év, mint a "Vizek éve" adja önmagát, hogy a pályázat
által felhívjuk a figyelmet a térségünk vizes élőhelyeire és az
ott előforduló ritka növényekre, állatokra és védelmükre.
A Balaton, a Kis-Balaton, a Hévízi-tó, a térségünket körül
ölelő hegyek forrásai mind számos "csodával" bővelkednek,
amelyet meg kell látni és meg kell láttatni, megörökíteni.
A pályázaton bárki - életkortól függetlenül - részt vehet a
Nyugat-Balaton térségéből.
Beküldhető minden olyan felvétel, ami a pályázat céljában
megfogalmazott témakörben készült.
Beérkezési határidő, hely: 2008. június 8. (vasárnap);
Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.
Bővebb információ: www.forrasviz.eu

SPORT
A megyei második osztályban szereplő focicsapatunk
hátralévő mérkőzései:
Labdarúgás sorsolás
05. 10. 16.30 óra: Gyenesdiás - Police-Ola
05. 18. 17.00 óra: Sármellék - Gyenesdiás
05. 24. 17.00 óra: Gyenesdiás - Páterdomb
06. 01. 17.00 óra: Becsvölgye - Gyenesdiás
06. 08. 17.00 óra: Gyenesdiás - Zalaszentiván
06. 15. 17.00 óra: Vonyarcvashegy - Gyenesdiás
06. 22. 17.00 óra: Gyenesdiás - Zalaszentgyörgy
(Látogassák a mérkőzéseket, a csapatnak szüksége van a
buzdításra!)

Alpesi túra
Családi alpesi túránkat partnertelepülésünkön Gaalban
2008. 06. 7-8-án szervezzük.
Érdeklőni: Pék András 70-208-13-25
"viselkedési zavar" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermeke állapota semmit sem változott, vagy
rosszabbodott emiatt, keresse fel szervezetünket.
Az alapítvány megjelentetett egy INGYENES tájékoztató
kiadványt a hiperaktivitással kapcsolatban, melyet szívesen
bocsát az érintettek rendelkezésére.
Cím: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány,
1461Budapest, Pf. 182.
Tel.: (1) 342-63-55, e-mail: info@cchr.hu ,
www.emberijogok.hu
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület
Közhasznúsági jelentése
2007. évről
Székhelye:
8315 Gyenesdiás Csokonai utca 12.
Adószám:
19282831-1-20
Közhasznúsági fokozat: Kiemelkedően közhasznú szervezet
Közhasznú végzés:
Pk.60.102.2007/8. sz.
Nyilvántartási száma: 2196
1. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója.
A Gyenesdiási Polgárőr Egyesületet (továbbiakban:
GyPE) a Zala Megyei Bíróság 2007. december 05-én 2196
nyilvántartási számon kiemelkedően közhasznú jogállású
szervezetté nyilvánította.
Az egyesületet 29 természetes személy hozta létre
Gyenesdiáson.
Célunk, községünk polgári védelmének biztosítása.
Az egyesület kiemelkedően közhasznú tevékenysége az alábbi
feladatokra terjed ki:
a) Polgári védelmi tevékenység,
b) Egyéb:
- közrend és közlekedésbiztonság
- gyermek és ifjúságvédelem
- környezetvédelem
A GyPE célja és feladatai:
a) a közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények
megelőzése és a baleset-megelőzés, az államhatár őrizete, a
schengeni határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem,
valamint a balatoni vizimentés és környezetvédelem érdekében
önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság
alkotmányos rendjével összhangban.
b) A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált
bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság
javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi
szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
c) a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési,
közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi,
balatoni vízmentő, a gyermek- és ifjúságvédelmi, balesetmegelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a
Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM)
népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások,
javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.
d) AZ GyPE és a Polgárőrség céljait megvalósító szervezetek
munkáját elősegítő információk:
* jogszabály-változtatások,
* működési környezet változtatásai,
* módszertani ajánlások és útmutatók,
* bűnmegelőzési feladatok változásai
* egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos
megoldások közvetítése,
* nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása,
népszerűsítése;
e) külföldi, és magyar azonos profilú szervezetekkel (BEOSZ)
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kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása;
f) szakmai konferenciák, megyei, regionális és országos
rendezvények, továbbképzések szervezése, lebonyolítása,
segédletek kiadása, terjesztése;
g) a rendőri és rendvédelmi szervekkel, katasztrófavédelmi
tűzvédelmi és vám hatósági valamint a helyi (települési)
önkormányzattal,
iskolával
kapcsolatos
feladatok
végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző
szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése;
A 2007-es év tartalmi beszámolója:
2007. október 19.
Alapító közgyűlés. A jelenlévő 29 fő
egyhangú döntéssel elhatározta az egyesület megalapítását és
megfogalmazták az alapszabályt.
2007. november 12.
Alapszabály módosító közgyűlés
jelen van 28 fő. hiánypótlásra.
2007. november 23.
Alapszabály módosító közgyűlés
jelen van 28 fő hiánypótlásra.
2008. január 10.
2007 évi beszámoló, 2008 évi
tervek, feladatok, szolgálati beosztások, polgárőr telefonok.
2007. évben az idő rövidsége miatt pályázatot nem adtunk
be.
2. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolója 2007. évről:Megtekinthető az
egyesület székhelyén és a titkárnál.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2007. 10.19.
Nyitó
0 Ft
Bank
0 Ft
Pénztár
0 Ft
Egyesületi bevételek
Tagdíjak
Pénznövelő tételek összesen
Egyesületi kiadások:
Dologi
Ebből:
Anyag jellegű
Szolgáltatás
Ebből:
Postaköltség
Nem anyagjellegű költség
Személyi:
2007.12.31. Záró
Bank
Pénztár

103.400 Ft
103.400 Ft
24.855 Ft
24.855 Ft
10.465 Ft
14.390 Ft
390 Ft
14.000 Ft
0 Ft
78.545 Ft
30.000 Ft
48.545 Ft

4. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének,
illetve összegének kimutatása
Egyesületünk 2007-ben nem nyújtott pénzbeli támogatást
vezető tisztségviselőinek.
Szabó Sándor
elnök
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A Varázshangok az Egészségért Egyesület
2007. évi közhasznúsági jelentése
Az egyesületet a Baranya Megyei Bíróság PK.60.166./2007/
4. számú nyilvántartási szám alatt jegyezte be és nyilvánította
közhasznú szervezetté.
a.) Számviteli beszámoló
Megtekinthető az egyesület székhelyén: 8315 Gyenesdiás,
Madách u. 24.
b.) Költségvetési támogatás:
Az adott időszakban a Varázshangok az Egészségért
Egyesület nem részesült támogatásban az önkormányzatoktól,
az állami költségvetési szervektől, az állam által alapított
alapítványoktól, a személyi jövedelemadó APEH által
folyósított 1 %-ából, az országgyűléstől, illetve bizottságaitól.
c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az adott időszakban pénz felhasználása az alapítással
kapcsolatos ráfordítások és működési kiadások finanszírozására
történt.
d.) Cél szerinti juttatások kimutatása:
Az adott időszakban a Varázshangok az Egészségért egyesület
cél szerinti juttatásban nem részesült.
e.) Az államháztartás alrendszeréből kapott támogatás
mértéke:
Az időszakban a Varázshangok az Egészségért Egyesület
nem részesült az államháztartás alrendszeréből származó
támogatásban.
f.) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értéke:
A munkát a Varázshangok az Egészségért Egyesület tagjai és
vezetői is társadalmi munkában végzik, munkájukért juttatást
nem vesznek fel.
g.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi
beszámoló:
A Varázshangok az Egészségért Egyesület közhasznú
minősítését a bírói végzés alapján az alapítás idejével egy
időpontban szerezte. Az egyesület az adott időszakban az
alapítással és a székhelymódosítással kapcsolatos változások
miatt közhasznú tevékenységet nem látott el.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Család-mise a plébánián
Április 27-én kora délutántól fogva jöttek a plébániára
az elsőáldozásra készülő vonyarci, gyenesi hittanosok
plébánosunkhoz, hogy megmutassák, mennyire jól készültek
fel az első szentgyónásra és az Oltáriszentség vételére.
Ezen a napon - hiszen a hónap utolsó vasárnapja volt -,
ünnepeltük a családok szentmiséjét is az udvaron felállított
sátor alatt. Ülőhelyünk nyolcvan volt, de még legalább
ennyien álltak és vettek részt a szentmisén és hallgatták meg a
gyerekek anyák-napi köszöntését. Az elsőáldozásra készülők
és az elsősök is verses ajándékműsort adtak a jelenlévő
édesanyáknak és nagymamáknak.

Különösen szívhez szóló volt, mikor gyerekeink Folly Eszter
hittanárunk felkészítésével, a rózsafüzér titkai képeinek
felmutatásával, négysoros verssel fordultak az édesanyákhoz
(alsó képen). A rózsafüzér királynője, mindannyiunk égi
Édesanyja a gyerekek által fordult a földi anyákhoz, adott
nekik bátorítást, vigaszt és megerősítést, hogy gyermekükben
Isten gyermekét lássák és így szeressék őket. Az igazi édesanya
szeretete a Szűzanya szeretetéhez
hasonlít, aki teljes emberi és isteni
életre segíti gyermekét az örömök és
nehézségek hordozásával. Az édesanyák
igazi hivatása az, hogy gyermekükből
kibontakoztassák a teljességre törekvő
embert, a krisztusi embert.
Az ünneplést követően felszabadult
játék,
foci,
csocso,
kergetőzés,
süteményezés
vette
kezdetét,
amiben a felnőttek is részt vettek jó
beszélgetésekkel, vidám barátkozással
(fenti képünkön).
Pünkösd közeledtével megéltük a
Lélek kiáramlását, aki egységet és
közösséget teremt, aki a szabadság, az
igazság és az öröm lelkét ajándékozza
nekünk.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata értesíti a település
lakóit, hogy a 2008. évi útburkolat javítási, felújítási
munkák megkezdődtek. A korábbi éveknek megfelelően
az alábbi utcákban történik hidegemulziós felületi útburkolat
felújítás: Katica köz, Malom utca, Kárpáty utca, Homoki
utca és köz, Erzsébet köz, a Vörösmarty utcától keletre lévő
zsákutca rész, Iskola utca, a Csokonai utcából nyíló 1347/4
hrsz-ú út, Mandulás utca, Váci Mihály utca.
Aszfaltszőnyegezésre és útburkolat szélesítésre kerül sor
az alábbi helyeken: Szőlőhegyi utca ( Gödörházy és Lőtéri
utca között), Jókai utca (Petőfi és Kökény utca között), Ady
E. utca és köz, Bem utca (Forrás utca és Mély út között),
Bartók B. utca (Hámán Kató utca alatti rész), Diótörő utca és
köz, Meleghegyi utca, (a Homoki utca és Lőtéri utca között)
Kisfaludy utca, Esze T. utca, Ságvári köz.
Természetesen a település többi utcájában is, az útburkolati
hibáktól függő lokális javítások is el lesznek végezve ezen
időszakban.
A 2008. április végén megjelent Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása- mely az útburkolati
javításokra lett kiírva- az Önkormányzat pályázatot kíván
benyújtani az Esze Tamás, Kisfaludy, Ságvári köz, Temető
utcák útburkolat javításának támogatására. A pályázat beadási
határideje: 2008. május 15. ezért ezeknek az utcáknak a
burkolat javítására később kerül sor.
További útburkolati felújításokat is terveztünk. Ezek között
szerepel a Nefelejcs utca és Bem József utca teljes hosszban.
Ezekben az utcákban a csapadékvíz elvezetés hiánya minden
évben rendkívül komoly károkat okoz. Ezért a csapadékvíz
elvezetés megoldására az Önkormányzat pályázatot nyújtott
be a Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP)
fejlesztési céljai között szereplő belterületi csapadékvizek
támogatás elnyerésére. A pályázatban komplexen szerepel a
fenti utcákon kívül kapcsolódó csapadékvíz elvezetésként , a
Bem utca esetében a Darnay utca Kossuth Lajos utca közötti
szakasz, a Nefelejcs utca esetében a Malomkő utca és a Béke
utca teljes hosszban. A pályázott összeg közel 100 millió Ft,
melyhez az Önkormányzat 15 millió Ft saját forrást biztosít.
A pályázatunk még nem került elbírálásra, ezért az említett
utcákban az útburkolat helyreállítások a tavasz folyamán
részlegesen, szükség szerint kerülnek elvégzésre. Amint a
pályázatunkkal kapcsolatosan döntés születik, utána kerül
mind a Bem J., mind a Nefelejcs utca aszfaltszőnyegezésre.
Felhívás
A Polgármesteri Hivatal több alkalommal helyszíni
ellenőrzést tartott a diási, illetve az algyenesi strandon.
Sajnos minden alkalommal a kihelyezett tiltó táblák ellenére
többen a strandokat kutya sétáltatásra, valamint horgászatra
használják. Ezért ismételten felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy mindkét strand területén egész évben tilos a horgászás és

a kutyák bevitele a strandterületekre. A Polgármesteri Hivatal
ezt a tilalmat a Polgárőrség, és a Rendőrség bevonásával
a továbbiakban fokozottan ellenőrizni fogja. A tilalom
megszegőivel szemben minden esetben szabálysértési eljárást
kezdeményez.
Az előző éveknek megfelelően a gyenesdiási lakosok
mindkét strandot ingyen látogathatják. Az igazolvány
kiváltásakor és érvényesítéséhez regisztrációs díjat kell
fizetni. A díj mértéke 500 Ft/fő/év. Családon belül a harmadik
és minden további gyermek esetén regisztrációs díj megfizetése
nélkül lehet az igazolványt kiváltani. Az igazolvány
kiváltásához 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép, és
személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges.
Az igazolványok érvényesítése:
május 19-től május 31-ig hétfőtől péntekig 11-15
óráig, június 1-től július 15-ig
hétfőtől péntekig 8-18
óráig, szombaton 8-18 óráig történik az algyenesi strand
pénztárában.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hulladékszállítás rendje
május 1-től megváltozott. Heti két alkalommal történik a
szállítás, kedden és szombaton.
Strandjainkat szeretnénk mediterrán növényekkel
is díszíteni. Megköszönve az eddigi felajánlásokat, még
májusban is várjuk a nagyméretű leándereket, fikuszokat és
pálmákat.

Meghívó
Az IHS Alapítvány, a Karis Group Magyarország és
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata közös szakmai
tanácskozást tart 2008. június 13-án 10.00 órakor Gyenesdiás
Községháza nagytermében. A szakmai tanácskozás témája
az "Idősek Nagy-Britanniában és Magyarországon",
"Szociális gondoskodási helyzet, stratégiák, módszerek".
A tanácskozás előadást tartanak:
Dr. Mervyn J. Suffield, (Karis Group UK) - Idősellátás NagyBritanniában,
Vas Péter szociálpolitikus - A szociálpolitika múltja és
jövője,
Czibere Károly Református Szeretetszolgálat - A szociális
szolgáltatások szabályozási dilemmái,
Prof. Em. Dr. Iván László Ph. D. (Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinikai Tömb) - A magyar szociálpolitika
kockázatai és esélyei,
Antal Zsuzsanna
szociálpolitikai tanácsadó, Nyugatdunántúli régió,
A nyugat-dunántúli régió szociális
ellátórendszerének fejlesztési stratégiája ,
Királyné Domaházi Csilla (Karis Group Magyarország) - A
segítők segítés program Nagy-Britanniában.
A szakmai tanácskozásra minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők. A gyenesdiási lakosok részére a
tanácskozáson a részvétel ingyenes.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A képviselő-testület 2008. április
22-én tartotta legutóbbi ülését. Az
első napirend keretében a képviselőtestület a 2007. évi költségvetésről
zárszámadását
tárgyalta.
Az
Önkormányzat
a
költségvetés
elfogadásakor a kiadási és bevételi
előirányzatát 506 millió 310 eFt-ban
állapította meg. Az évközi előirányzatmódosítások következtében ez az összeg
624 millió 161 ezer Ft-ra módosult.
Az eredeti előirányzattal szemben a
bevételek teljesítése 576 millió 040 eFt,
míg a kiadásoké 546 millió 810 eFt lett.
A második napirend keretében a
Környezetvédelmi Bizottság elnöke a
Környezetvédelmi Program 2008.
évi végrehajtási feladatait ismertette.
A vízminőség védelme érdekében a
talajterhelési díj alkalmazásával az a
cél, hogy minél többen kössenek rá a
meglévő csatornahálózatra. Sikeres volt
az idei évben a fémhulladék-gyűjtés,
melynek lebonyolításában aktív szerepet
vállalt a helyi Polgárőrség. A szelektív
hulladékgyűjtő szigetek elkészültek,
fontos lenne ezek beindítása, amely
szervezés alatt áll. Az önkormányzat a
zagykazetták önkormányzati tulajdonba
adását kezdeményezte. Az épített
értékek védelme érdekében a bizottság
minden évben pályázatot hirdet.
Megfogalmazódott a bizottság részéről,
hogy a pályázati kiírást pontosítani
szükséges.
A virágosítást elsősorban civil
szervezetnek kellene kezdeményezni; a
Turisztikai Egyesület szívesen az élére
állna a mozgalomnak.
A bizottság elismerését fejezte ki a
településen megrendezett különböző
környezetvédelmi
rendezvényekért:
Zöld Hetek - Óvoda, Öko-hetek - Iskola,
Rügyfakadás - Forrásvíz Egyesület.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a zöldhulladék összegyűjtésére a

ZÖLDFOK Rt.-vel van megállapodása
az önkormányzatnak. Elkészült a
keszthelyi hulladékgyűjtő, elindult a
válogatás.
Harmadikként Fehér Csaba Endre
tájegység vezető adott tájékoztatást
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
munkájáról. Elmondta, hogy a körzete
tekintélyes területet ölel fel. Május 5-től
egy új természetvédelmi őr fogja segíteni
munkáját. A fejlesztési elképzelésekkel
kapcsolatban
örömteli
dolgokról
nem tudott beszámolni. Gyenesdiás
közigazgatási területén nincs a Nemzeti
Park kezelésében lévő terület, ezért
nem tudnak ide fejlesztési pénzeket
csoportosítani. Bízik abban, hogy az új
kolléga belépésével jut idő a gyerekekkel
való foglalkozásra. Akár sikerül a
Nagymező Projektet megvalósítani,
akár nem, nagyon komoly szerepük
kellene, hogy legyen a gyermekek
nevelésében. Ezek a tevékenységek
talán ismételten előtérbe kerülnek.
Elmondta, a klímaváltozásnak számos
látható jele van. Olyan mediterrán állatés növényfajok jelennek meg, amelyek
még nem éltek Magyarország területén.
A Keszthelyi-hegység forrásai halódnak.
A Tátika-Kovácsi források szinte teljes
egészében kiszáradtak. Özönnövények
jelentenek problémát, különböző fafajok
nagymértékben elszaporodtak.
Ezt követően a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatóját
tárgyalta a testület.
Elhangzott, hogy a gyógypedagógus
szükségessége az intézményekben egyre
inkább fokozódik. A gyógypedagógus
óraszáma
rendkívül
kevés;
a
lakosságszám mindenképpen indokolná
még egy személy felvételét. Már az
óvodában nagyon nagy szükség lenne
rá. Jelenleg a logopédus kapja meg
ezeket a feladatokat. Egyre több olyan
gyermek van, akiket magántanárhoz

irányítanak a pedagógusok. Sajnos ezek
a gyermekek olyan családok gyermekei,
akik a magántanárt nem engedhetik meg
maguknak; nehéz anyagi helyzetben
lévő családokról van szó. A Szolgálat
munkatársai megköszönték a gyenesdiási
lakosoktól kapott nagyszámú adományt,
amelyet közvetlenül juttattak el a
rászoruló családokhoz.
A következő napirendben a képviselőtestület a helyi szociális rendeletét
módosította, mely két ellátást érint, a
közgyógyellátási jogosultságot és az
ápolási díjat.
Ezt követően a képviselő-testület
döntött:
az
Óvoda
Intézményalapító
Okiratának módosításáról,
- az önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak felújítására kiírt
pályázaton történő részvételről,
Közszolgáltatási
Szerződés
megkötéséről
folyékony
hulladék
elszállítására,
- Iparterület és strandi ingatlanvásárlási
kérelmek elbírálásáról,
Útnyitási
és
útvisszaadási
kérelmekről,
- a Pusztakovácsi Autósport Egyesület
roncsderby
megrendezése
iránti
kérelméről.
A képviselő-testület 2008. május
27-én tartja legközelebbi ülését.
Napirend: 1.) Iskolai és Óvodai
Intézményi
Minőségirányítási
Programok és Szervezeti Működési
Szabályzatok felülvizsgálata; 2) KözKultúra Alapítvány tevékenységéről
tájékoztató, 3.) Gyenesiás Közösségi
Életéért Alapítvány tevékenységéről
tájékoztató; 4.) Erdőbirtokosság
tevékenységéről
tájékoztató,
5.)
Horgászegyesület
tevékenységéről
tájékoztató, 6.) Kábeltelevízió KHT
tevékenységéről szóló tájékoztató.
A testületi ülés nyilvános.

A P R Ó H I R D E T É S E K Naponta friss kecsketej és sajt kapható. Adminisztratív teendők ellátását vállaMunkatársat keresek a gyenesdiási Szent
Ilona Gyógyszertárba. Szükséges végzettség: gyógyszerész vagy gyógyszertári
asszisztens. Szakmai gyakorlattal rendelkezők jelentkezését várom. Tel.: 516-010

Gyenesdiás, József Attila u. 5. Tel: 83/ lom, pénzügyi-.számviteli ügyintéző vég316-038, 30/9012-424
zettséggel, 15 év gyakorlattal, hétköznap
Kalóz típusú sportvitorlás eladó! Irányár 16 óra után és szombaton 16 óráig. Tel:
250.000 Ft (vezetői engedély és műszaki 30/324-28-34

vizsga nem kötelező. Műanyag hajótest,
alumínium árbóc és bummfa, teljes előírt
Naponta friss tehéntej és túró kapható felszerelés, védőponyva, vontatható
garázskocsi. Tel: 20/313-6414
Gyenesdiáson. Tel: 30/217-37-51

Gyenesdiáson 4 szobás kertes családi
ház eladó. Kisebb családi házat, nyaralót,
telket, fiatalabb autót, lakást beszámítunk.
Irányár 25 millió Ft. Tel: 30/324-28-34
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

30/266-8930

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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Ballagási akció
DIÁKSZÁMLA AZ ÉRTÉKES AJÁNDÉK!
Önállóságra tanít. Díjmentes számlanyitással,
számlavezetési díj nélkül.

Most ingyenes Zsebweb vagy Cirrus/MAestro bankkártyával,
Gyermeke az Ön felügyelete mellett megtanulja használni a
legújabb banki szolgáltatásokat és beosztani pénzét. Keresse
fel a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltségét

Gyenesdiás Kossuth u. 33.

Tel./fax: 83/361-111; Tel.: 83/511-359
www.heviztakarek.hu

A VINOTÉKA folyóbor kínálata
kizárólag minőségi kategóriában
VILLÁNY: Cabernet Sauvignon
Kékoportó - száraz
Kékoportó - félszáraz
SZEKSZÁRD: Cabernet Sauvignon
Merlot
Különlegesen kimagasló minőségű
Chardonnay Huszár Cuvée
BALATON KÖRNYÉK: Olaszrizling
Szürkebarát
Cserszegi Fűszeres
Rizling Szilványi
Frissen fejt tehéntej kapható az ABC-ben
MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
TELJES VÁLASZTÉKBAN
napi legkedvezőbb áron!

Az ajánlat 2008.05.09-től a készlet erejéig.

Ü V E G E Z É S
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Szeretettel
várjuk kedves
vendégeinket
Gyenesdiás,
Csokonai
köz 14.
Tel: 83/316-659

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

CSŐSZ TÓTH és COLORS
Lakásfelszerelési üzlet

M E G Ú J U LT U N K !

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. 7.
(ÍRISZ STÚDIÓ), Tel.: 83/340-790
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