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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa
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Meghívó

Pótszilveszter

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata szeretettel meghívja
2009. január 25-én,

a gyenesdiási háborús
hősök tiszteletére rendezett
megemlékezésére,

a Községháza előtt lévő
Hősi emlékműhöz.
10 órakor Szentmise a háborúban
meghalt hősök emlékére, majd
(kb 10 óra 50-kor) tiszteletadás az
emlékműnél.
Beszédet mond
Gál Lajos polgármester.
Közreműködik a
M. Kir. I. Ferenc József Jászkun
Huszárezred
Hagyományőrző Egyesület
és a Gyenesdiási Dalárda

Programelőzetes
Húshagyókeddi fánkparti – 2009. február
24-én 18 órakor. Várjuk a fánkot sütőket és
fánk kedvelőket műsoros zenés-táncos rendezvényünkön.
Bővebbet a következő számunkban, illetve
plakáton olvashatnak.
Klubkönyvtár

Info ecke

Am Sonntag, 25. Januar um 10
Uhr: Messe für die Helden des I.
und II. Weltkriegs in der St. Ilona
Kapelle. Um 10.50 Uhr: Gedenken
beim Heldendenkmal mit militärischer
Ehrenbezeugung.
Weitere Informationen für unsere
deutschsprachigen Einwohner auf
Seite 5.

Szeretettel meghívjuk a szülők által
rendezett

Gyenesdiási Óvodás
Gyermekekért
alapítványi báljára
2009. január 31-én
18.30 órai kezdettel
a Nádas Csárdába
Az est programja:
Nyitótánc
(Gyenes Néptánc Együttes)
Swing – Jazz
(Helikon kórus)
Musical válogatás
(Non együttes)
Dancing Queen
(Szülők meglepetés műsora)
Tombola, játék
A bál fővédnöke:
Gál Lajos polgármester
Vacsora ára: 3900,- Ft/fő
Menü: svédasztalos vacsora
(meleg ételek, köretek, saláták,
hideg ételek, sütemény)
Rendkívüli vidám műsorral várjuk
minden Kedves Vendégünket!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
óvodánkban a gyermekek farsangja
február 19-én csütörtökön kerül
megrendezésre. Bővebb információ az
óvoda hirdetőtábláján, és a csoportokban.

A szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt - fiatalokat is - élőzenés batyus
bálunkon.
2009. január 31-én 18 órától
a Községháza nagytermében.
Szívesen fogadunk tombolaajándékot, melyet
a rendezvény kezdetéig kérünk leadni.
Zenél: Szabó Laci
A Nyugdíjasklub nevében
Tánczos Lászlóné klubvezető

Varázshangok az Egészségért
Egyesület programajánlója

Farsangi kézműves játszóház

Sok szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket január 24-én szombaton 14.00-17.00. óra
között a gyenesdiási Községháza aulájában
megrendezendő kézműves játszóházunkba,
ahol farsangi álarcokat és dekorációkat készítünk. A játszóház ingyenes!
Sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt 2009. február 12-én 18.00 órakor

Hódosi Cecília zenepedagógus,
gyógypedagógus (Pécs)

A diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia
fejlesztési lehetőségei című előadására
Gyenesdiási Községháza nagytermébe.
Az utóbbi néhány évben jelentősen megnőtt
a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek
száma. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia
okairól egyre többen beszélnek, egyre többen
vizsgálják, és egyre kevesebben tudják mi is
az valójában. Az előadás során mind a szülők,
mind a pedagógusok figyelmét szeretnénk
felhívni a tanulási problémák korai felismerésének jelentőségére, a korai felismerés eszközeire és azok terápiás lehetőségeire.
Az előadásban bemutatásra kerülnek különféle fejlesztő foglalkozások, gyakorlatok és
játékok is. A belépés ingyenes!
folytatása a Varázshangok az Egészségért
Egyesület rovat alatt a 2. oldalon

Táncház és batyusbál

Szeretettel várjuk a népzenét, néptáncot kedvelőket 2009. január 23-án, pénteken
19 órakor a gyenesdiási Községházán a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő
estünkön. A talpalávalót a Tátorján népzenekar húzza, az enni és innivanót minden
résztvevő maga hozza. A belépés díjtalan.
Gyenes Néptánc Együttes, Klubkönyvtár
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varázshangok az egészségért Egyesület hírei
„Játszunk most együtt!”

Sok szeretettel várjuk a családokat játszóházunkba, ahol különböző készségfejlesztő társasjátékok kipróbálására adunk lehetőséget! A
célunk, hogy a gyermekek saját tempójukban,
örömtelien, felszabadultan játszanak együtt
szüleikkel, ismerőseikkel. Ezek a játékok
azonban - többek között - fejlesztik a térbeli
látást, a koncentrációt, a kreativitást, a képzeletet, a finommotorikát, a problémamegoldó-képességet és a szociális (alkalmazkodó)
képességet is. Ezen képességek fejlesztése és
karbantartása egész életünket meghatározza,
ezért ezek a játékok 0-99 éves korig játszhatók!
Várunk tehát mindenkit
2009. február 14-én
szombaton 14.00-17.00 között
a gyenesdiási Községháza aulájában!
A belépés ingyenes!

A forrásvíz természetbarát egyesüleT
2009. február 1-jén (vasárnap), 14 órai kezdettel a Forrásvíz Természetbarát Egyesület
túrát szervez a „Keszthelyi-havasokba”,
melyre szeretettel várunk mindenkit. (Találkozó a gyenesdiási Községháza előtt.)
Felszerelés: az időjárásnak megfelelően,
réteges öltözködés, enni és innivaló.
Találkozó: Gyenesdiás, Községháza előtti
parkolóban 13.45-kor.
Vezetőség

Gaali túraelőzetes

Értesítjük az érdeklődőket, hogy a hagyományos alpesi túránkat a megszokott június
első hétvégéje helyett egy héttel későbbi
időpontra, június 13-14-ére tervezzük.
Részletes kiírás a májusban várható.
Pék András és Julika túravezetők

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
Felemelő hangulatban búcsúztattuk a
2008-as évet!
Kétnapos Adventi Gesztenyesütő- és
Karácsonyi Vásárunkat nem várt mértékű
érdeklődés jellemezte. A rendezvény sikeressége már a szervezésnél érezhető volt.
Egyesületünk választmányi tagjai a program
kezdetét megelőzően esténként négyszer-ötször találkoztak, hogy vidám hangulatban a
részleteket egyeztessék. Önzetlen odaadásukkal mindent elkövettek, hogy vendégeink a
lehető legszebb környezetben finom italaink

– és étkeink (többek között sült gesztenye,
halászlé) mellett jó hangulatban néhány szép
órát együtt tölthessenek. A hangulat emeléséhez természetesen a rendezvényt ötvöző
programok, úgymint a községi karácsonyi
ünnepség, kézműves- és gasztronómiai kirakódó vásár, J&A Kerámiaház betlehemi citerás bemutatója, a Dalárda-férfikórus ragyogó
dalai, a süteménysütő versenyre benevezettek
remekművei és a szépszámú, illetve értékes
tombolanyeremény is hozzájárult.
Ezúton mondunk minden kedves segítőnknek, támogatónknak, kirakodó árusnak és
résztvevőnek köszönetet, hogy részvételükkel hozzájárultak – a remélhetően hagyományossá váló és osztatlan sikert arató – évzáró
rendezvényünk szívet melengető hangulatához.
Támogató szervezetek:
Anita Panzió, Cube Kreatív Kft, Dobosi
Pincészet, Forrásvíz Természetbarát Egyesület, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
Helikon Rádió, J&A Kerámia Kft, József
Attila Klubkönyvtár, Papp Pincészet, Rádi
Pincészet, Rózsahegyi Kft, Sualex Kft, Torony
Csárda, Zöldhangya 2000 Bt, Zöldház EC.
Támogató magánszemélyek: Dr. Iglódi
Endre, Fodor Tibor, Gyutai Barnabás,
Hagemann Mária, Hóbár Petra és Hóbár
Péter, Koller Tibor, Körtvélyesi Ibolya, Lugosi
László, Németh Béla, Papp Lajos, Porkoláb János, Rádi László, Riedl Ferenc, Suba
Zoltán és felesége Suba Zoltánné, Szalóky
Jenő, Varga Zoltánné, Visontai Béla.
Reméljük jövőre hasonló hangulatban tekinthetünk vissza a most kezdett esztendőre....
Ezúton kívánunk minden kedves Olvasónak
eredményekben gazdag boldog új évet!

Első direkt marketinges online
hírlevelünk

2008. december közepén kiküldtük első
direkt marketinges online hírlevelünket az
adatbázisunkban lévő több száz címzett
részére, melyben a decemberben elkészült
katalógusunkról (A hírlevélből átlinkelve
turisztikai portálunkra, onnan le is tudják töl-

teni) és egy marketing akcióról tájékoztattuk
vendégeinket. A hírlevélre és az akcióra már
sokan válaszoltak. Hírlevelet negyedévente
tervezzünk a továbbiakban visszatérő, illetve
leendő vendégeinknek küldeni aktuális ajánlatokkal.

Felhívás vásári marketingakcióhoz
való csatlakozáshoz

Az idei évben három külföldi és hat belföldi
vásáron terjesztjük személyesen települési
kiadványunkat. A korábbi évek tapasztalatai
alapján úgy látjuk, érdemes volna adatbázis
növelő nyereményjátékaink mellett tagjaink
akciós csomagajánlatait egy csokorba gyűjteni és így vonzóbbá tenni településünk, de
főként tagjaink iránti érdeklődést. Az ingyenes akcióhoz való kapcsolódás részleteiről
további információ a Tourinform irodában.
Belenta Réka és Kovács Judit

Főzőklub

Január 23-án 18 órakor Főzőklub az önkormányzati étkezdében.
Szeretettel várjuk klubtagjainkat.
Jöveteleteket jelezzétek;
Finta Maya 30/389-23-16,
Vargáné Koller Mária 30/969-96-00
Reprezentatív könyv készül „A halfőzés fortélyai a Balaton mentén” címmel. A könyv
egy sorozat része. A szerző és kiadó - Szabó
Zoltán - azzal a kéréssel kereste fel polgármesterünket, illetve intézményünket, hogy
segítsen helyi ételrecepteket gyűjteni, azok
készítői elmondásában, leírásában.
Kérjük tehát, hogy helyi receptjeiket osszák
meg velünk, amelyben a halat főzik (halászlé,
halleves, paprikás, pörkölt, stb.). A recept
mellé kérjük a recept leírója, az étel elkészítője nevét, életkorát, lakhelyét, esetleg kitől
tanulta azt.
Köszönettel: Klubkönyvtár (Gyenesdiás
Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507)
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Egyházközségi hírek
A karácsonyi ünnepkör lezárult. Sajog a
szívünk ha a meghitt, családi körben eltöltött
órákra visszagondolunk. Jó volt megpihenni,
lazítani egy kicsit.
Az adventi időszakban a Szent Család szállást kért tőlünk. Megváltó Jézusunk ,Szívünk szállodájában’ szeretne tovább élni és
tevékenykedni. Hívását ne utasítsuk vissza,
mondjunk rá igent és kövessük Őt!
Vessünk egy pillantást a lélekben gazdag
decemberi élményeinkre.
Az adventi gyertyagyújtások, melyek a
községi betlehemnél melegítették a résztvevők szívét. Persze az éneklésen és verselésen
kívül forralt bor és tea fényesítette a vacogók
kedvét napsugarasra.

Szenteste délutánján a Pásztorjátékra készülő fiatalok, /45 gyermek/ várt bennünket izgatottan az előadásra. Az idei színdarabban az Árpád házi szentek is hódoltak a kis-Jézus előtt.
A szép énekekkel a hivatásos angyalkáink és a Községi kórus tagjai gazdagították a játékot.
Mindenkinek aki részt vállalt e nemes feladatból, köszönjük szépen! H.M.Cs.
Áldás és átok?

Televíziózás gyermekkorban

Hittanos rajzpályázatunk és kiállításunk
megnyitójára (felső képünk) melyet Markos
Éva néni és Juli csuhészobraival együtt állíthattunk ki, sokan eljöttek. A kiállított rajzokat,
festményeket, makettet köszönjük készítőiknek. Sokan gyönyörködtünk bennük. Köszönettel tartozunk Karancsi Péter tanár úrnak a
rajzok körüli munkálatokért.

A "Szállást keres a Szent család" kilenced
résztvevői, / kétszer nyolc család / vándoroltak házról házra esténként. (felső képünk)
Imáikkal, énekükkel szentelték meg a ,Jézusváró’ időszakot. Az együttlét értékessé vált
számukra, az egymással eltöltött minőségi idő
az igazi karácsonyi ajándék.

Betlehemezőink idén is megajándékoztak minket szép hagyományőrző játékukkal.
Köszönet érte, tartsák meg e jó szokásukat!

MIT? MENNYIT? KIVEL?
Szülőként bizonyára többen feltettük már
magunkban a fenti kérdéseket (ha még nem,
gyorsan tegyük meg!). Cikkemben nem szeretnék senkit sem kioktatni, megróni, csupán
az a célom, hogy gondolkodjunk el, egy a
gyermekeinket érintő, lényeges kérdésen!
Témánk szempontjából különösen veszélyeztetett korosztály a 3-12 éves gyerekek.
Feltéve azt, hogy eddig az életkorig nem
néznek a kicsik televíziót, illetve csak a
nagyon egyszerű képi és hangú felépítésű
mesékkel találkoznak és ezt is csak rövid
ideig. Két éves korukig súlyosan károsítja
agyi, érzékszervi fejlődésüket, mely gyermekkori hiperaktivitáshoz és figyelemzavarhoz vezethet.
A gyerekek 9 éves korukig még nem képesek megérteni a televízióban látott filmekben
az összefüggéseket, a lényeget, a történetet
teljes egységként, egészben értelmezni. Az
erőszakos cselekedetek direkt módon hatnak,
fizikai valóságként fogják fel, élik meg a
látottakat. Gondoljuk bele, hogy mit élhet át
az a három éves gyermek, aki például egy
eltorzult, őrjöngő (vértől csöpögő) alakot lát a
tévében, amint egy kisfiúra támad? Mekkora
félelmet válthat ki belőle, hogy az ő biztonságos kis világába ilyen teremtmények behatolhatnak? Hiszen ő még nem tudja, hogy amit
ott lát az nem valóság. Agyi fejlettsége még
nem képes az elvonatkoztatásra (az elvont
fogalmi gondolkodásra). Ugye nem akarjuk
ilyenekkel megalapozni gyermekünk értelmi
és érzelmi fejlődését?! A mai, gyermekeknek
szánt mesék sajnos tele vannak ilyen és ehhez
hasonló elemekkel. Igenis szűrjük meg, válogassuk ki ezeket a filmeket, meséket, mert a
mi felelősségünk.
A tévéérettség 9-10 éves korra tehető, természetesen ez sem azt jelenti, hogy vég nélkül,
mindent és minden mennyiségen nézhetnek a
nebulók. Az ő korosztályuk az aki, már képes
értelmezni a látottakat, eljuthat hozzájuk a

film mondanivalója. Nagyon fontos azonban
felhívni itt is a figyelmet az értelmezésre.
A látottak feldolgozásában mi nyújthatunk
segítséget gyermekeinknek a filmről való
beszélgetéssel. Nem kell és nem is lehet gyermekeinket eltiltani a televíziótól, csak próbáljuk megtalálni az arany középutat.
Mit tehetünk ennek érdekében? Nézzünk
együtt műsorokat, minősítsük a negatív képi
elemeket, melyet már kisgyermekkorban
elkezdhetünk. „Ez nem szép, ez anyának nem
tetszik” és hasonló magyarázatokkal, hiszen
az óvodáskorú gyermeknek még mi felnőttek
vagyunk a mintái és példaképei.
A tévénézés kapcsán még egy fontos dologra
szeretném felhívni a figyelmet. Sok esetben a
pihentető, nyugodt alvás gátja lehet az esti
tévénézés. A félelmet keltő, agresszív elemekkel, sok izgalommal vagy lármás hangeffektusokkal dúsított történetek izgatják,
stimulálják idegrendszerünket, így nem jön
létre az alváshoz szükséges nyugalmi állapot, az agykérgi gátlások. Következménye;
gyermekeink másnap fáradtabbak, ingerlékenyebbek. A média legerősebb fegyverének,
a televíziónak vannak pozitívumai (pl.: ösztönző, ismeretadó, tájékoztató) és veszélyei
(túl sok információ, melyet a gyermek nem
képes feldolgozni és megszűrni, →gátlás,
elfojtás, félelem). Döntsék el Önök, hogy a
televíziózás kapcsán mit és milyen mértékben
engednek be csemetéik életébe! Önök rakják
az alapot gyermekeiknek!
Írásomat kérem a teljesség igénye nélkül
olvassák, hiszen fél oldalban lehetetlen
minden, a témával kapcsolatos gondolatot,
ismeretet közölni. További kérdéseiket, észrevételeiket szívesen várjuk a Gyenesdiási
Híradó szerkesztőségébe vagy szolgálatunk
elérhetőségeibe.
Bali Júlia
I.K. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszántó, Fő utca 3. Tel.: 83/370-124
Email cím:
zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.hu
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Figyeljünk Egymásra!
A péntek délutáni korcsolyázókból áradó
öröm töltötte be a Diási strand jegét. Vidáman
csúszkáltak gyerekek és felnőttek a befagyott
Balatonon, ahol a mérések szerint biztonságos vastagságúra hízott a hidegben a jég. A
korán érkezők már távozóban voltak késő délután, mikor néhány kisdiák meglepődve vette
észre, hogy a láthatár szélén hirtelen eltűnt
egy néhány centiméteresnek tűnő emberi
alak. Horváth Szonja, Gelencsér Regina,
Kovács Dominika és Nánássy Ákos azonnal
tudták, hogy valaki alatt beszakadt a jég a
távolban. Nem haboztak és nagyon határozottan megkérték a közelben korcsolyázó Buzás
Attilát, aki az iskolában tanáruk, hogy segítsen a bajba jutotton. A vízbe merült embert
ekkor nem lehetett látni, így Buzás Attila
elindult abba az irányba, amerre a gyerekek
mutattak. Néhány száz méter után a széltől
feltorlódott jégtáblákon nehézzé vált a korcsolyázás, szerencsére az elmerült ember nem
vesztette el a lélekjelenlétét, észrevette a felé
korcsolyázót és elkezdett kiabálni segítségért.
Pár biztató szó elégnek bizonyult, hogy a
rendkívül szerencsés és jó keringési rendszerrel megáldott ember, - akinél nem jelentkezett
a hipotermia (kihűlés) mellékhatása - nagy
lelkierővel kimászott a jégtáblára és elindult a
biztonságosabb jégmező felé. Közben Buzás
Attila értesítette a tűzoltókat, akikkel együtt
a mentők is rendkívül gyorsan, szinte pillanatok alatt megérkeztek és el tudták látni a
szerencsésen megmenekült embert.
Mondhatjuk a véletlen és a szerencse együtt?
Sokkal inkább az a képességünk, hogy tudunk
egymásra figyelni és nehéz helyzetekben segíteni egymáson. Ez tette lehetővé, hogy pénteken nem következett be tragédia a Keszthelyi
– öbölben.
Figyeljünk egymásra és tartsuk tiszteletben
a Balatont!
-G.I./Január 9-én egy Fenékpuszta felől érkező
korcsolyázó alatt beszakadt a Balaton jege.
Végül a kihűlés miatt életveszélyes állapotban
lévő férfit a kórházi intenzív osztályi kezelést
követően hazaengedték. A szerk./
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közfeladatból, közérdekű rendezvények, versenyek, települési rendezvények mellett és
szolgálattal kivívtunk regionális, megyei, és
országos elismerést és közmegbecsülést is.
Hírünk már a határokon túl is átszállt.
Amit kívánok minden embertársainknak a
2009-es évre:
Kívánom minden embertársainknak, hogy a
borút , a bút a vidámság váltsa fel, legyenek
barátságosak egymással szemben. Köszöntsék egymást úgy, mintha régóta ismernék
már egymást. Azt várom az új évtől, hogy
a közrend és közbiztonság jól megalapozott
legyen a földön, vízen, településünkön, hogy
az emberek jó érzéssel nyugtázzák, hogy jó
itt élni és pihenni Közös összefogással valósítsuk meg elképzelésünket a település civil
egyesületeivel és a település Önkormányzatával. Együtt, egymásért, sokat elérhetünk .
Horváth Kornél titkár
Tisztelt Gyenesdiási Civil
Egyesületek Vezetői!
A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület vezetősége, nyílt levélként kéri az egyesületek
vezetőit, hogy településünk érdekeinek, tennivalóikra, összefogására, összehangolására,
egy közös beszélgetésre jöjjünk össze, hogy
minél sikeresebben valósítsuk meg elképzelésünket, a településünkért.
Közös összefogással sokat tehetünk embertársainkért, a biztonságért, a jó közérzetért
amiben felelősségünk is van a felnövekvő
ifjúság nevelésében és szabadidejük hasznos
eltöltésének végrehajtásában.
Kérjük Önöket, hogy időpont egyeztetésként az alábbi telefonszámon, vagy E-mailcimen tegyenek ajánlatot.
06 30 621 51 03, Horváth Kornél
E-mail: kornel.horvath@t-online.hu
Horváth Kornél GYPE titkár

A Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség
szeretettel meghívja,
Gyenesdiás,
Vonyarcvashegy és Balatongyörök, valamint a régiótérség lakosait, polgárőreit és
családtagjait, és kedves vendégeit a
hagyományteremtő

kezdeményezésű disznóvágásra és az azt követő
disznótoros vacsorához,

forralt bor és magas fűtőértékű ital kínálattal és mulatsággal a
Gyenesdiási Nádas csárdába,
2009. február 14-én
A rendezvény reggel 9 h-tól kezdődik a
csárda udvarán, helyszini feldolgozással.
A toros vacsora (toroskáposzta, hurka
kolbász, sültek, köret és savanyúság) 18
h-tól fogyasztható a csárda éttermében.
A disznótoros vacsora ára: 1.800 Ft/
fő helyszínen fizetve, vagy elővételben :
1.500 Ft/fő a települési Polgárőrség titkáránál.
Gyermekeknek 50% engedmény
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon:
Gyenesdiás 06 30 621 51 03
Balatongyörök: 06 30 621 73 62
Vonyarcvashegy: 06 30 286 60 76
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
BVPSz. Vezetősége.
Tisztelt Polgárőr tagok
Értesítelek Benneteket, hogy egyesületünknek elkészült honlapja.
A honlap rovataiba írhattok üzeneteket a
vezetőséghez, közérdekű információt, észrevételeket, javaslatokat, stb. Hamarosan
képeket és információkat is közlünk a honlapunkon keresztül.
A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület honlap
címe: www.gype.cjb.hu
A Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség honlap
címe: www.bvpsz.cjb.hu
Horváth Kornél

Gyenesdiási Polgárőr
Egyesület hírei
Tisztelt Olvasóink!
Legnagyobb sajnálatunkra a tavalyi decemberi szám körkérdés rovatából kimaradt
a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület, illetve
annak képviselője által adott válasz.
Ezúton pótoljuk:
Milyen volt az elmúlt év és mit vár 2009től?
Egyesületünk elmúlt évét minden civil
egyesületnek úgy kívánom, ahogy a mi egyesületünk mögött áll. Megalakulásunk óta a
fokozatosan bővülő létszámmal, szorgalmas,

Az elmúlt hétvégére már biztonságos lett a Balaton
jege. Sok korcsolyázó, csúszkáló, fakutyázó ki is
használta. Képünk a diási strandon készült.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Decemberi számunkban két különösen
fontos önkormányzati, illetve hatósági ügyre
hívtuk fel figyelmüket. Ezúttal megismételnénk:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete januári ülésén a szabályozási (rendezési) terv felülvizsgálatát,
módosítását tárgyalja. Kérjük az érdekelteket,
hogy módosítási javaslataikat még a testületi
ülés előtt, legkésőbb január 25-ig a jegyzőhöz juttassák el.
A januári módosítás után hosszabb ideig
(néhány évig) a szabályozási terv változtatására nem kerül sor.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
módosította a 9/2005.(IV.27.) számú " a
helyi környezet,-és természet védelméről,
a település tisztaságáról szóló rendeletet.
A rendelet módosításának értelmében azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik ingatlana előtt nincs üzemelő szennyvízcsatorna
2009. január 31-ig nyilatkozni kell, hogy a
használatban lévő szennyvíztároló megfelel
a vonatkozó jogszabályban előírt vízzárósági
követelménynek.
A folyékony hulladékok (keletkezett
szennyvízek) elszállításra szállítási szerződést kötelező kötni a területileg egyedül illetékes és engedéllyel rendelkező
Talajerőgazdálkokodási Kft. Pápa szállítóval.
Ezt a szerződést kötelező bemutatni a Polgármesteri Hivatalban 2009. január 15-ig.
Az alábbiakban közöljük a rendelet vonatkozó részét, valamint a szerződött szállító
elérhetőségét:
1.§ A rendelet 24. § helyébe az alábbi 24. §
(1), (2), (3), (4), (5) bekezdések lépnek.
24. § (1) Szigorúan tilos a szennyvizet
- szakszerű szállítást kivéve - a tárolóból
kivezetni és bármely területen elhelyezni.
A használatbavételi engedély kiadását meg-

előző helyszíni szemle során külön ki kell
térni a szennyvíztároló ellenőrzésére és ezt
a tényt a használatbavételi engedélyen is fel
kell tüntetni.
(2)
Az üzemelő szennyvíztárolóval
rendelkező ingatlan tulajdonosának nyilatkozni kell, hogy a szennyvíztároló vízzárósága teljes mértékben megfelel a vonatkozó
jogszabályban előírtaknak. A nyilatkozatot az
ingatlan tulajdonosa köteles minden év január
31-ig a Polgármesteri Hivatalnak megküldeni
(3)
A szennyvíztárolók folyamatos ürítésére az ingatlan tulajdonosnak egyedi szállítási szerződést kell kötni az önkormányzattal
mindenkor szerződésben álló, a folyékony
hulladékszállításra jogosult vállalkozóval.
Ezt a szerződést a tárgyév január 15-ig be kell
mutatni a Polgármesteri Hivatalban. A tulajdonosok csak az erre jogosult, az önkormányzattal szerződésben álló szállítóval köthetnek
egyedi szállítási szerződést.
(4)
A tárgyévet követő év január 31.
napjáig be kell mutatni a Polgármesteri Hivatalban az ingatlan tulajdonosa nevére kiállított, előző évi eredeti vízszolgáltatási és
azokat a számlákat, amelyet a folyékony hulladékszállító állított ki.
(5)
A tárgyévben elszállított folyékony
szennyvíz mennyiségének el kell érni az adott
évi vízfogyasztás 45 százalékát. Amennyiben
ez a mennyiség 10 százalékkal kisebb, úgy a
tulajdonos köteles haladéktalanul a saját költségére elvégeztetni a szennyvíztároló jogszabály szerinti ellenőrzését.
2.§ Jelen rendelet 2009. január 01. napján
lép hatályba.
A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) szállító elérhetősége:
Talajerő-gazdálkodási Kft. 8500 Pápa,
László Miklós utca 1.
Ügyintéző: Ölbei Tamásné Telefon: 06/30520-9559

A Szent Ferenc Alapítvány nevében Böjte Csaba testvér hálás köszönetét fejezi mindazoknak akik a múlt év karácsony előtti adományaikkal segítették munkájukat, könnyítették
az intézmények egyre nehezebb fenntartását. Kéri az Alapítvány, hogy aki teheti lehetőségéhez
mérten továbbra is támogassa tevékenységüket! Várják azoknak a jelentkezését is, akik fel
tudnak vállalni egy-egy gyermek folyamatos támogatását!
Részletes információ kapható: keresztszulo@devaigyerekek.hu email címen
Székely Gyöngyitől. Az Alapítvány adószáma: 18106802-1-41
További információt lehet kapni a Polgármesteri Hivatalban Király Andrástól.
Kyokushin karate Gyenesdiáson
Ingyenesen, Kindl György 2.dan-os
edző vezetésével
hétfőn 17 órától 18 óráig és szerdán
17 óra 30-tól 18 óra 30-ig
az általános iskola tornatermében.
Várunk minden érdeklődőt, kicsit,
nagyot, fiatalt és idősebbet,
aki szeretne megismerkedni
az önvédelem alapjaival, szeretne
ügyesebb, erősebb lenni.
További információk: 30/356-56-84

Matematikából és
fizikából korrepetálást,
érettségire, felvételire
felkészítést vállalok.
Pékné Orbán Julianna
mat-fiz-rajz szakos tanár
J&A Kerámiaház
Gyenesdiás
Kossuth L. 103.
83-316-504, 70-208-13-25
jesapek@ppcomp.hu

Informationen für unsere
deutschsprachigen Einwohner
Liebe Gyenesdiáser Mitbürger,
diesen Monat haben wir nur wenige, aber
dennoch wichtige Informationen für Sie.
Kurtaxe:
Wenn das Gebäude von anderen
Bewohnern außer dem Eigentümer und
seinen
direkten
Familienmitgliedern
(Ehemann/-Frau, Eltern, Geschwister,
Kinder) benutzt wird, muß Kurtaxe bezahlt
werden. Sie beträgt ab dem 1. Januar 2009
350.- Ft. pro Person und Tag. Kinder bis
18 und Rentner ab 70 sind davon befreit.
Man muß ein Gästebuch führen,das im
Bürgermeisteramt beglaubigt wird.
Gebäude- und Grundstücksteuer
Hinsichtlich der örtlichen Gebäude- und
Grundstücksteuer gibt es zum Vorjahr
keine Veränderungen. Wir möchten aber
Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, daß
diese Steuerarten von jedem abgeführt
werden müssen. Sie können jährlich
zweimal – jeweils die Hälfte der gesamten
Summe - eingezahlt werden: bis 15. März
und bis 15. September. Wir bitten Sie um
rechtzeitige Erledigung, da später oder
nicht eingezahlte Beträge mit Zinsen fällig
werden.
Wir wünschen unseren Lesern viel
Glück und ein erfolgreiches, gesundes
neues Jahr. Möge es für alle ein gutes Jahr
werden.
zusammengestellt und aufgeschrieben
von Margrit Falley

Computer-Hilfe
von Privat
für Privat

Streikt der Computer?

Private Hilfe bei Windows
(deutsche + englische Systeme), Internet,
DSL, ISDN, Netzwerke.

Martin Falley, Arany J. u. 1,
8315 Gyenesdiás,
Tel. 83 / 516 064
oder mobil 30 / 288 28 55

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
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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

Vén Diófa Csárda és Pizzéria

Pizza házhozszállítás 12-22 óráig
30 cm-es pizzák már 490 Ft-tól,
ingyenes házhoz szállítás (doboz ára 80 Ft)
Gyenesdiás, Csokonai u. 9. Tel: 83/312-182

Apróhirdetés:

Kis bolt, nagy előnye!
Helyben termesztett és előállított
élelmiszerek kaphatók, melyeknél:
- minimális a szállítási környezet terhelés
- Ön által ismert helyen, köztünk élő emberek
termesztik, megbízható körülmények közt
- friss! nem kell adalékolni, tartósítani
Javasoljuk
Komáromy Pékség Gyenesdiás:
naponta 3x friss pékáru
Egyetem Keszthely: frissen fejt tehén tej 139 Ft/l
Zalai (Bocfölde) I. o. almák 99 Ft/kg
Vindornyalaki házi savanyúságok nagy választéka
zalai, bakonyi és somogyi burgonyák
Hópehely keszthelyi fajta: 39 Ft/kg zsákosan.
Ön is tehet környezete védelmének érdekében.

Gyenesdiáson
olcsó albérletet
keresek, sürgősen.
Tel: 20/428-56-56

LA BELLA

KÁVÉZÓ

Gyenesdiás, Hunyadi út 2.

• Kávék, teák,
• Frissen sült péksütemények,
• friss sütik- torták,
• Toast, Hot-Dog, Hamburger
• Minőségi termelői borok

Sütemény előrendelést felveszünk,
elvitel esetén 10% kedvezménnyel

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

CSŐSZ TÓTH és colors
Lakásfelszerelési üzlet

Szekrény-sorok, hálószoba- és ülőgarnitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok
10-20-30-40% engedménnyel kaphatók.
Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk (Tel.: 20/489-7829) vasárnap is nyitva)

Tapolcai úti üzletünkben továbbra is nagy választékban
kaphatók barkácskellékek, tapéták.

Bútor Outlet üzletünk nyílt Hévízen
a Flavius Áruház emeletén
20-70% árengedmény 2009.01.16-től a készlet erejéig

ÜVE G EZÉS

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

Apróhirdetési akció!
• Foszlós kalács
sonkához 0,5 kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Minden január hónapra
megrendelt apróhirdetésre

20%
kedvezményt adunk!

Az akció 2009.
január 5-27-ig
érvényes.
Más akcióval nem
vonható össze.
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