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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa
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Megjelenik: február 13-án

GYENESDIÁS
MONOGRÁFIA
IV. KÖTETE
KÖNYVBEMUTATÓJA
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja a
Tisztelt érdeklődőket
2009. február 28-án 17 óra 30-ra
a gyenesdiási Községháza
nagytermébe

Gyenesdiás sporttörténete
c. könyv bemutatójára.
A most megjelenő kötet Góth
Imre Árpád munkája, 370 oldalon,
sok fényképpel tekint vissza településünk 100 éves sportmúltjára.
Az ünnepélyes bemutatón a
könyv kedvezményes áron vásárolható meg, valamint sor kerül a
„Gyenesdiás sportjáért” kitüntető címek átadására.
A nap a sportbállal zárul.

Meghívó
A Kinizsi SK szeretettel meghívja

III. Farsangi sportbálra
2009. február 28-án 19 órára
a Nádas Csárdába.
Szórakoztató műsorral, svédasztalos
vacsorával – melegétel, hidegétel,
köret, saláta, sütemény -, éjfél után
tombolasorsolással
várjuk Kedves Vendégeinket!
Fővédnök: Gál Lajos polgármester.
Asztalfoglalás:
Mosdósi Attilánál, ill. a
30/52-00-375-ös telefonszámon.

Meghívó
A Gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár
és a Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és
Vidéke Csoportja szeretettel meghívja Önt,
Kedves családját, barátait

A Kis-Balaton fotókon
című kollektív fotókiállítás megnyitójára
2009. február 20-án, pénteken 16 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe.
A kiállítást megnyitja
Dr. Szabó István tanszékvezető
egyetemi tanár (Pannon Egyetem).
Ez alkalommal mutatjuk be
a szerző közreműködésével
Futó Elemér
Berekjárás
című könyvét.
Közreműködik: a Gyenesdiási Népdalkör
***

BATYUS BÁL
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár
szeretettel várja az érdeklődőket
2009. február 24-én, kedden 18 órától
a gyenesdiási Községházára,
hagyományos

HÚSHAGYÓKEDDI
FÁNKPARTIJÁRA
Közreműködnek:
Zalakomári Dalkör
Gyenesdiási Dalárda és a Citerások –
legújabb dalos jelenettel
Gyenesdiási Népdalkör
zene: Szabó Laci
A jelmezeseket jutalmazzuk!
Érd: Klubkönyvtár Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a Klubkönyvtár

Nőnapi ünnepségre
várja a Tisztelt Gyenesdiási Hölgyeket,
2009. március 9-én, hétfőn 18 órára,
a Községháza nagytermébe.
Köszöntőt mond: Gál Lajos polgármester.
Közreműködik: Rosta Géza
énekes-gitáros előadóművész

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
az Általános és Művészeti Iskola,
a Klubkönyvtár és a
Gyenesdiási Lovasbandérium
szeretettel meghívja az
1848-as Forradalomról és
Szabadságharcról történő
megemlékezésére
2009. március 14-én 17 órára
a gyenesdiási óvoda kertben
felállított emlékműhöz.

Info ecke
Programme:
1.)
Schweinschachtel
bzw.
Schlachtfest am 14. Februar 2009.
um 9 Uhr und um 18 Uhr im Nádas
Tscharda.
2.)
Fasching-Krapfenparty
am
Mittwoch, 24. Ferbuar 2009 um 18
Uhr im Gemeindehaus. (Jeder darf
seine eigene Krapfen mitbringen!)
3.) Sportball am 28. Februar 2009
ab 19 Uhr im Nádas Tschárda.
Tischreservierung am Ort.
4.) Frauentag am 9. März 2009 um 18
Uhr im Gemeindehaus.
Deutschsprachige Anzeige:
siehe letzte Seite.
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Baba-mama klub
2009. február 16-án,
15 órakor a gyenesdiási
Községháza
nagytermében.
Téma:
Családtervezés,
fogamzásgátlás
Előadó: dr. Divinyiné Zsoldos Zsuzsanna

2009. február
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Tisztelt Gyenesdiási
Polgárok, Vállalkozók!

A KÖZKINCS program 4,6
millió Ft-os támogatásával,
jelentős önkormányzati saját
erővel, nagyrészt önkormányzati dolgozók munkájával
felújítjuk a Klubkönyvtár
közel 100 éves, többször toldott-foldott épületét. Szükséges
is volt, hiszen utoljára
VARÁZSHANGOK AZ EGÉSZa ’70-es évek elején, akkor
A klub és a könyvtárhelyiség még tavaly decemberben
SÉGÉRT EGYESÜLET HÍREI
is társadalmi összefogással
történt ilyen az épülettel. Mára kicsi, elavult, sok miatt – nem minden esetben pontosan
kopott lett az intézmény és berendezései, (ÁFA?) tervezhető költségvetése és a kezdődő
„Játsszunk most együtt!”
igazán méltatlan településünkhöz, lakóink- iskolaberuházás terhei ellenére kiegészítette
(IDŐPONTVÁLTOZÁS!!)
hoz. Nem utolsósorban a korszerűtlen vas hozzájárulását közel 1 millió forinttal, ám,
Sok szeretettel várjuk a családokat játszóhányílászárók és hőszigeteletlen fal és födém hogy az elkezdett munkát kellő színvonalon
zunkba, ahol különböző készségfejlesztő tárenergiapazarló, sőt utóbbi veszélyessé is vált. fejezhessük be, további pénzforrásra volna
sasjátékok kipróbálására adunk lehetőséget! A
A felújítás tavaly decemberben elkezdődött szükség.
célunk, hogy a gyermekek saját tempójukban, és egy hónapon belül a munkálatok elkészülKérjük a Tisztelt Gyenesdiásiakat, hogy
örömtelien, felszabadultan játszanak együtt nek. Sajnos közben derült ki, hogy bizonyos lehetőségük szerint a Gyenesdiási Közszüleikkel, ismerőseikkel. Ezek a játékok munkák többe kerülnek, mint ahogy tervez- Kultúra Alapítvány közhasznú szervezeten
azonban - többek között - fejlesztik a térbeli tük, nem gondoltuk volna, hogy a falazat keresztül a felújítást anyagilag támogatni
látást, a koncentrációt, a kreativitást, a kép- üreges, a villamoshálózat teljes cserére szorul, szíveskedjenek. A támogató magánszemélyek
zeletet, a ﬁnommotorikát, a problémamegol- a vakolatot le kell verni, mert nem tartaná a pénzbeli támogatás 30 %-át SZJA-jukból
dó-képességet és a szociális (alkalmazkodó) meg a hőszigetelő rendszert. Menet közben levonhatják, a vállalkozások pedig adózás
képességet is. Ezen képességek fejlesztése és próbáltuk áttervezni elképzelésünket, mit előtti eredményüket csökkenthetik a pénzbeli
karbantartása egész életünket meghatározza, hagyhatunk el, miről mondhatunk le. Néhány támogatás összegével.
Az adományozók nevét megörökítjük,
ezért ezek a játékok 0-99 éves korig játszha- ilyent találtunk – a parkettát nem cseréljük ki
járólapra,
néhány
régi
belső
ajtót
még
kijarészükre
az intézmény – szükségük szerint –
tók!
víthatunk-, de nem szeretnénk lemondani a termet, technikai szolgáltatást (pl. hangerősíhomlokzatszigetelésről, a korábbi lapostetős tést) nyújt.
Várjuk tehát Önt és Kedves Családját
toldalék vizesblokk lapos teteje szigeteléséről
Technikai részleteket a Klubkönyvtárban
2009. február 21-én szombaton
és néhány elhasznált – már valahol leselejte- kaphatnak.
14.00.-17.00. között
zett - bútor kicseréléséről.
a gyenesdiási Községháza aulájában!
Az Önkormányzat a feszes – és a nem
Köszönettel:
éppen kedvező országos gazdasági kilátáHársfalvi György klubkönyvtárvezető
***
A Varázshangok az Egészségért Egyesület
sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
2009. március 19-én 18.00. órakor
Kőhalmi Balázs
A japán kertkultúra titkai
című előadására a Gyenesdiási
Önkormányzat nagytermébe.
A japán kertkultúra titkai
A természet és az ember közötti hatalmi
viszonyok az évszázadok során jelentősen
megváltoztak, ma azt tapasztaljuk, hogy az
emberiség fejlődése szinte egyet jelent a természet kizsákmányolásával. Életünkben a
kert tekinthető egyrészt a természet kicsinyített másának, mely elősegíti érzelmi és ﬁzikai
kiteljesedésünket; másrészt a kertek szimbolikus kifejezőeszközei a különböző kultúrák
világnézeti felfogásának. A japán kertkultúra
magában hordoz egy olyan egyedi jellegzetességet, ami számunkra - nyugati kultúrával rendelkező emberek számára - szokatlan,
ismeretlen, nehezen megfogható. Az előadásban ennek az egyedi jellegzetességnek jár
utána az előadó.

Megemlékezés a hősökről
Január 25-én katonai tiszteletadással, Gál Lajos polgármester ünnepi beszédével, verssel,
énekkel emlékeztünk meg a gyenesdiási háborús hősökről a 2000-ben állított emlékműnél.
Köszönjük a közreműködést a M.Kir. I. Ferenc József Honvéd Huszárezred hagyományőrző
egyesület katonáinak, a Gyenesdiási Dalárdának. Képünkön Manninger Jenő országgyűlési
képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke koszorúz.
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A POLGÁRŐR
EGYESÜLET HÍREI
Egyesületünk szeretettel vár minden
érdeklődőt hagyományteremtő
gyenesdiási disznóvágásra és böllérversenyre, a Nádas Csárda udvarába,
2009. február 14-én 9 órától, illetve
18 órára a csárda éttermébe,
toros vacsorára.
Évente, Farsang idején szeretnénk a következő években is megrendezni e reméljük szórakoztató, baráti, faluhelyen hagyományos
disznóölést.
A Nádas Csárda és környezete alkalmas a
rendezvény lebonyolítására, több száz vendég
fogadására.
A böllérversenyen csapatok mérik össze a
feldolgozási technikáikat és a versenyzők a
népi hagyományoknak megfelelően készítik el
a disznótor ﬁnomságait, a hurkát, kolbászt és

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
2009. évi belföldi vásárok
Egyesületünk az idei évben hat belföldi
turisztikai vásáron (február végén Budapest
Utazás kiállításon, márciusban Pécsett, Szegeden, Debrecenen, Miskolcon, majd május
végén Budapesten még egyszer) képviseli
a települést és tagjait. A kiállításokon idén
újdonságként – a tavaly elkezdett, vendégadatbázist növelő nyereményjátékok mellett
– tagjaink által összeállított vásári akciós csomagajánlatokkal próbáljuk meg a vásárlátogatók ﬁgyelmét szolgáltatóinkra irányítani.
2009. évi rendezvénynaptár
A tavalyi esztendőben településünk Balatongyörökkel, Vonyarcvasheggyel és Keszthellyel együtt közös kiadásban jelenítette
meg programjait, rendezvényeit. Ez az összefogáson alapuló rendezvénynaptár lakosaink
és vendégeink körében osztatlan sikert aratott. Ennek alapján az idei évben is – Hévíz
társulásával – hasonló együttműködésben
kívánjuk rendezvényeinket a közelgő, február
végi budapesti Utazás Kiállításon a vendégeink elé tárni.
Keszthelyi Kilométerek 2009. június 7.
Várjuk mindazon tagjaink jelentkezését,
akik a 2009. június 7-én megrendezésre
kerülő futóversenyhez, mint szálláskiadók
csatlakozni szeretnének. Gyenesdiás kiemelt
szerepet élvez a futamok során, így reményeink szerint a versenyzőket kísérő családtagoknak is kedvező ajánlatokat tehetünk.
További információért kérjük forduljanak
hozzánk bizalommal!
Kovács Judit és Belenta Réka

-3a nagy népszerűségnek örvendő toros káposztát. Kóstolási lehetőség van a csapatoknál és a
szervezők által felállított standokon is.
A böllérek munkáját szakértő zsűri bírálja.
Díjakat több kategóriában adunk át, minősítjük a disznóölési termékeken, technikákon
kívül a kínált fogópálinkát, forralt bort is.
Vízi Polgárőrök szolgálatban, a téli
Balaton vészélyeinek megelőzésére
Vízi polgárőreink a téli hónapokban is
kiemelt ﬁgyelemmel kísérik a Balaton partszakaszát, a téli sportokat űzőket, az ő biztonságuk érdekében. Vizsgálják a jég vastagságát,
ﬁgyelik a lékhorgászatot, orvhalászokat.
A
keszthelyi
térség
településein
Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen és Balatongyörökön a polgárőrök összefogásával
biztonságosabb a téli Balaton. Ezek mellett
kiemelt feladat a tó ökológiai védelme is.
Horváth Kornél titkár

ÓVODAI-BÖLCSÖDEI HÍREK
Jótékonysági bál Gyenesdiáson
Január 31-én tartottuk a Gyenesdiási Óvodás
Gyerekekért Alapítvány 14. jótékonysági farsangi bálját a szülők szervezésében.
A rendezvény helyszínéül hagyományosan

2009. február
a gyenesdiási Nádas Csárdát választottuk, hol
a megszokottól eltérően svédasztalos vacsorával várt bennünket Zsinkó Lajos az étterem
tulajdonosa. A reggelig rendelkezésre álló
bőséges kínálat osztatlan elismerést aratott.
Az est zenekara a Bonus együttes egészen
hajnalig gondoskodott a vendégek szórakoztatásáról. A rengeteg móka-játék, műsor, a
szülők meglepetés műsora ismét fergeteges
sikert aratott.
A jól sikerült rendezvény, a rutinos lebonyolítás, a színvonalas szervezés a Szülők
Közösségének köszönhető, kik példaértékű
hozzáállásukkal sikerre emelték a 14. jótékonysági bált. Köszönjük az SzK. vezetőjének Novák Andreának és valamennyi segítő
szülőknek a fáradhatatlan munkát.
Köszönjük Bakonyiné Gellén Viktóriának az
est háziasszonyának a műsorvezetést, a proﬁ
lebonyolítást.
Köszönjük azoknak a szülőknek kik szorgalmasan, gyűjtötték az értékes tombolákat
és köszönjük a bálon való „szorgos háziaszszony” tevékenységüket.
Köszönjük a Gyenes Táncegyüttes Palotás
nyitó táncát, valamint művészeti vezetőjének
Fodor Ivánnak a hagyományos részvételt.
Köszönjük a Non együttesnek, Bonus zenekarnak közreműködő segítséget. Köszönjük
Zsinkó Lajosnak a nagyszerű svédasztalos
vacsorát, és azt is hogy a néptáncos csoportot
ismét megvendégelte.
Köszönjük a Született feleségek kis csapatának (képünkön) a „Dancing Queen”
táncát.
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Megérte a titkolózás, mert fergeteges táncos
perceket láthattak a nézők, a szülők és óvónők
előadásában. Sikerüket mi sem bizonyította
jobban, mint a visszatapsolás, a megismételt
műsorszám.
A rendezvény sikere csupán a szervezés
által tanúsított összefogással jöhetett létre,
melynek közreműködői a szülők, kollégák, és
támogatóink.
A bál bevételéből csúszda beszerzését és
érzékelő ház kialakítását tervezzük.
Köszönet a tombola felajánlásokért:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
Zöld Hangya bolt Gyenesdiás, Gizi Néni
Csárda Hévíz, The Cube Creative Agency
Hévíz, Világos Csaba és Világos Csabáné,
Borda László, Hermann Crystal, Hotel Europa
Hévíz, Riedl Ferenc és Riedl Tamás (T.J.TERV
BT.), Kaposi Lajos, Kaposi Tibor, Szalóki
István, Szalóki Jenő, Balla Zsolt, Szabó Szilárd, Németh Andrea (Fox Autorent Kft.),
Szalay Imre (Szalay szikvíz), ATA-BÉTA Kft.,
Rózsahegyi Iparcikk Áruház, Dongó Árpádné,
Lámpaházak Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Szent Ilona Gyógyszertár Gyenesdiás,
Visionet Kft., Bertáné Iker Mónika, Zsinkó
Lajos (Nádas Csárda), Gitta Bt., Sportház
Kft., Broadway Márkabolt Keszthely, Darázsi család, Hal Capone Étterem, Mészáros
Szerelvény Áruház, Sebestyén család, Zöldház Egészség Centrum, Kék Vendégház Bt.,
Gyutai Imre, Ertl Csaba (Interspar), Mozaik
Kisáruház Kft., Búzás család, Kissné Varga
Erika, Hardi Péter, Casanova Vendéglő
Gyenesdiás, Finta Maya, Zalaveczki Zita,
Landek Istvánné, Kopfer József, Kovácsné
Kopfer Beatrix, Szabóné Szele Judit, Csali
Zsolt, Papp László és felesége (Papp-Vill Bt.),
Góra Szabolcs (Astoria kávézó), Simonné
Horváth Ágnes, Anita Étterem Gyenesdiás,
Éberhardt Erzsébet, Ergoline szolárium,
Bandi taxi, Gas Márkabolt Keszthely, Produktív Bt., Cseresznyés Sándor (Cserkó
Bt.), Tourinform iroda Gyenesdiás, Németh
Attiláné, Helikon Taverna, Szőnyegország
P-Floor Kft., Tálos Andrea, Hannos Gábor
(Optikomfort-Optika Hévíz), Bíró Andrea,
Komáromy pékség, Hegyi Zsolt (Janika
panzió), Tóth Árpád (Belga söröző), Damo
papírbolt, Sun Tenisz Klub, Koller Éva (Duett
fodrász szalon), Szűcs Mariann, Cuppon
Ferenc, Z+D Kft. Keszthely, Pékné Orbán
Julianna és Pék András (J&A Kerámiaház),
Millenium Kávézó Hévíz
Köszönet a támogatói jegyek megvásárlásáért:
Kapuváry Zsolt, Pintér Norbert, Novák
Andrea, Szakály Tímea, Szabó Károly,
Sebestyén Károly, Ertl Csaba, Kissné Varga
Erika, Papp László, Némethné Simon Anita,
Szabó Szilárd, Pál István, Lakatos Zoltán,
Schuch Angéla, Farkas Olivér
Köszönjük!
Az alapítvány kuratóriuma
és az óvoda nevelőközössége
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ISKOLAI HÍREK
Gergely-napi Művészeti Fesztivál
Tisztelt Szülők!
Iskolánk 2009. március 7-én (szombaton)
tartja a Gergely-napi Művészeti Fesztivált.
E találkozó színvonalas lebonyolítása érdekében kérjük az általános iskola szülői közösségét, hogy munkánkat segíteni szíveskedjék.
Az idei évben 25 iskola közel 600 tanulója
jelentkezett a Fesztiválra. Mivel anyagi forrásaink szűkösek, nagyrészt önerőből kell lebonyolítanunk a találkozót. Így ha kevés anyagi
támogatással, de tudnák segíteni a szervezést,
nagyon megköszönnénk. Az alábbi feladatok
sikeres megvalósításában kérjük támogatásukat.
1. anyagi támogatás
2. tud-e süteményt sütni, ill. hozni
3. büfében segíteni „váltó műszakban”
4. április 26-án, reggel szendvicset készíteni
(fél 8-tól)
5. ajándéktárgy felajánlása
6. zsákbamacskának kis ajándék felajánlása
Ilyen és bármilyen segítséget szívesen
veszünk!
Segítségüket előre is köszönjük!
Általános iskola nevelőtestülete
2009. január 31-én, Keszthelyen a Színházban megrendezésre került a Rákóczi szövetség Wass Albert vers- és prózamondó
verseny, melyen az alábbi eredmények születtek:
3-4.o.: Kovács Írisz Karolina 3.o. I. hely
7-8.o: Gyöngyösi Nándor (8.b) I. hely
Prezenszki Benjámin (7.b) IV. hely
Felkészítő pedagógus:
Egyedné Bakó Ildikó
Gratulálunk!
VERSENYEREDMÉNYEK
Iskolai sport
Teremlabdarúgó tornák
Megyei döntő – Lenti
II. korcsoportos csapatunk a város,- városkörnyéki bajnokság megnyerése után a
megyei döntőn is eredményesen szerepelt
– egy hajszállal maradt le a dobogóról – IV.
helyezést ért el.
A csapat tagjai: Darázsi Bálint, Hegyi Zsolt,
Tóth Gergő, Tóth Roland, Pálﬁ Patrik, Heincz
Adrián, Takács Attila.

Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
Korosztályos Tornái – Hévíz
A szövetség által rendezett területi döntőkön
a különböző korosztályos csapataink szép
sikereket értek el.
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I. korcsoport:
IV. helyezés
A legﬁatalabbak csapatát alkották:
Pintér Ákos, Tombor Ernő, Rajki András,
Papp Levente, Darvas Alex, Németh Sándor,
Divinyi Zsolt, Krasznai Kevin
II. korcsoport:
I. helyezés
Az aranyérmet a következők nyakába akasztották:
Tóth Gergő, Tóth Roland, Hegyi Zsolt,
Darázsi Bálint, Pálﬁ Patrik, Takács Attila,
Fisli Dominik, Leberzipf Thomas
III. korcsoport:
III. helyezés
Bronzérmeseink a következők:
Tóth Gergő, Biró András, Darázsi Bálint,
Czibor Zoltán, Hegyi Zsolt, Polgárdi Barnabás, Csák Benjámin, Hajdu-Nagy Balázs,
Varga Balázs
Felkészítő pedagógus: Csordás József
Gratulálunk!

„Otthonunk a Nyugat-Balaton”
Felhívás
Lakóhelyünk, a Nyugat-Balaton sok természeti és épített örökséggel megáldott.
Művészeink, hagyományőrzőink, jeles lokálpatriótáink szép számmal vannak. Mindanynyiunk érdeke, hogy lakóhelyünk és környéke
elsősorban a mi, de az idelátogatók megelégedését is szolgálja.
Ennek érdekében a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás KÖZKINCS Kerek-asztala a következő felhívást
teszi közzé:
Várjuk ﬁgyelemfelkeltő írásaikat, fotóikat,
rajzaikat méltatlanul elfeledett értékeinkről,
melyek lehetnek kevéssé ismert gyűjtemények, írások, egy jó recept, öntevékeny kör,
természeti érték, műemlék stb.
Várjuk leveleiket, ötleteiket, javaslataikat
egy vagy több település, a Nyugat-Balaton
felemelkedése, önazonosságtudata emelkedésének, önismeretének bővítése érdekében.
Milyen változásokat szeretnének szűkebb
és tágabb környezetükben, fejlesztéseket,
programokat, településszépítést, települések
együttműködését?
A javaslatok formája és műfaja tetszőleges,
lehet levél, vers, fotó, rajz, CD, stb. Terjedelme lehetőleg maximum 1 A/4 oldal.
Javaslataikat
várjuk
„KÖZKINCS
Gyenesdiás”
jeligére személyesen vagy
levélben a gyenesdiási Klubkönyvtárba, vagy
e-mail-ben a civilforum@keszthelytarsulas.
hu e-mail címre legkésőbb 2009. március
30-ig. A legjobb ötleteket díjazzuk.
Amennyiben részt kíván venni az ötletversenyben, úgy kérjük, tüntessék fel nevüket és
címüket, vagy telefonszámukat, vagy e-mail
címüket, esetleg egy jeligét.
Véleményüket tisztelettel várja a
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú
Társulás KÖZKINCS Kerek-asztala

Gyenesdiási Híradó

Kábeltelevízió szolgáltató
felhívása
Tisztelt Előﬁzetőink!
Eleget téve jogszabályban előírt kötelezettségünknek, ezúton értesítünk minden kedves
előﬁzetőnket, a szolgáltatást érintő, 2009.
január 1-től életbe lépő változásokról.
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Sikeresen pályázott a
gyenesdiási Forrásvíz
Természetbarát
Egyesület
Miniszteri elismerés a Környezetvédelmi Együttműködési Modellnek

A Budai Várban lévő Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal épületében február
ötödikén ünnepélyes keretek
között mutatták be az Európa
Tanács Táj Díj pályázatára
Képünkön Gál Lajos polgármester, Szabó Imre
érkezett legjobb munkák. Az
Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter, Gálné Németh
első alkalommal kiírt nemIldikó a Forrásvíz TB Egyesület elnöke, és Góth Imre
zeti pályázatra Zala megyéönkormányzatunk környezetvédelmi bizottságának
ből, Gyenesdiásról a Forrásvíz
elnöke a budapesti díjátadón
Természetbarát Egyesület és
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának civil szervezetek által közösen végzett munkát
Környezetvédelmi Bizottsága közösen nyújtott ismerték el a döntést hozók. Pályázatunk címébe pályamunkát, Környezetvédelmi Együtt- nek is ezért választottuk a Környezetvédelmi
működési Modell címmel és képviseltették Együttműködési Modell elnevezést, hogy
magukat a díjátadón.
ezt az évtizedes múltra visszatekintő munkát
Az ünnepségen a pályázatot kiíró minisztéri- ajánljuk mindenki ﬁgyelmébe.
umok közül az Oktatási és Kulturális MiniszA Táj Díj létrehozásával a kiírók a kitüntetettérium, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági teket szeretnék ösztönözni, hogy biztosítsák az
Minisztérium és az Önkormányzati Miniszté- érintett tájak területének fenntartható védelmét.
riumot államtitkárok, míg a Környezetvédelmi Az emberek ismerjék fel a táj minőségében,
és Vízügyi Minisztériumot Szabó Imre minisz- megőrzésében, javításában rejlő lehetőségeket
ter képviselte és adta át a díjazottaknak az elis- és annak szükségességét. Tudatosuljon, milyen
Az ügyfélfogadás helye: Vonyarcvashegy,
merő okleveleket.
hatást fejt ki az ember a tájra, különösen a rajKossuth u. 42. (Polgármesteri Hivatal épülete
tunk múló fenyegető veszélyekre. Elsősorban a
2. em. 5. ajtó)
A magas színvonalú munkákat valamennyi táji értékek bemutatását, a tájak szerepének megIdeje: hétfőtől csütörtökig 08.00-15.00 minisztérium részéről elismerő szavakkal mélértetését, a társadalom tájjal kapcsolatos felelősóráig pénteken 08-12.00 óráig.
tatták, így többek között arról szóltak, hogy ségének növelését hangsúlyozza a Táj Díj.
eredményesen szolgálják a hazai táj védelmét
- Elégedettek az elért eredménnyel?
Hibabejelentés munkaidőben a 06-20/96- és fejlesztését. Az önkormányzatok és civil
- Első ízben került kiírásra a pályázat és úttörő
92-582, vagy a 83/348-900 telefonszámon.
társulásaik nagy ﬁgyelmet fordítanak a fenn- munkát végzett minden résztvevő, akiknek a
tartható védelemre, a táj komplex kezelésre és munkájához nagy erkölcsi elismerést biztosít
Ügyelet (munkaidőn túl, hétvégén ill. ünnep- jövőbeni sorsának tervezésre.
a díj. Pályázati programunkat negyedikként
napokon) a 06-20/96-92-582 telefonszámon.
- A pályázat megírása közben milyen szem- ajánlották a résztvevők ﬁgyelmébe, ami a helyi
pontokra kellet ﬁgyelniük? – kérdeztük Gálné önkormányzat és egy helyi társadalmi szerveVonyarcvashegy-Gyenesdiás Németh Ildikót a Forrásviz Természetbarát zet együttműködését mutatja be. Eredményes
Kábeltelevízió kht képviseletében: Egyesület elnökét, aki így válaszolt.
együttműködésünket hazai viszonylatban
Martonné Kámán Györgyi ügyvezető
- A Táj Díj az Európa Tanács kitüntető, példaértékűnek találták. A díjjal megerősítést
európai szintű címe, amivel pályázatunkon kaptunk, hogy jó úton járunk, amikor a tájpokeresztül Gyenesdiást, az önkormányzat és a litikát érintő döntéshozatalban helyi civil szervezet és önkormányzat, szakértők bevonásával
közösen alakítja ki álláspontját a Turisztikai
Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezetek működésének rendszeréhez hasonlóan.
- Önkormányzatunk nagy ﬁgyelmet fordít a
környezetvédelemre és a civil szervezetekkel
való együttműködésre – folytatta a gondolatot Góth Imre a Környezetvédelmi Bizottság
elnöke. – Nagy öröm számunkra minden egyes
sikeres szereplés, ahol Gyenesdiás jó hírnevét
öregbítik egyesületeink. Közös feladataink
ﬁnanszírozását szolgálja a Környezetvédelmi
Alap, a fenntartható fejlődés gondolataival
pedig már a Zöld Óvodánkban és ÖKO iskolánkban ismerkedhetnek meg a legﬁatalabbak.
Az Együttműködési Modell tapasztalatait szívesen megosztjuk mindenkivel, aki egyetért az
Ha csak egy rövid hétvégére is, a gyerekek és a szülők élvezhették a havat
Európa Tanács Táj Díja pályázatban megfogalmazott követelményekkel.

2009. év elején elkezdjük a hálózat korszerűsítését, amely a sávszélesség bővítését jelenti.
Ezáltal, terveink szerint kb. júniustól, elérhető
lesz egy másik, úgynevezett bővített csomag
is, amelyet igyekszünk előﬁzetőink igénye
szerint kialakítani. A csomag tartalmáról és
díjáról írásos tájékoztatást fogunk küldeni.
Csatornakiosztásunkban január 1. napjától
látható az Echo Tv.
Műsorszolgáltatói díjunk 2100,- Ft havonta,
a bekötési díj 25.000,- Ft, a szüneteltetési díj
pedig 5.000,- Ft.
A műsorszolgáltatói díjat továbbra is a Takarékszövetkezet helyi ﬁókjaiban (Gyenesdiás,
Vonyarcvashegy), csekken, vagy átutalással lehet ﬁzetni. Átutalás esetén az emelt
összegre vonatkozó megbízást az előﬁzetőnek
kell megadnia folyószámláját vezető bankjánál. A ﬁzetési csekkek kiküldésére február
hónapban kerül sor.

Gyenesdiási Híradó

Tudósítás a közmeghallgatásról
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február
9-én tartotta közmeghallgatását.
Gál Lajos polgármester köszöntötte
a megjelenteket, akik jelentős része az
önkormányzati képviselők, intézményvezetők és a polgármesteri hivatal dolgozói voltak.
A polgármester az elmúlt évről szóló
beszámolójával kezdte, melyet vetített
diákkal illusztrált.
Következő pontban az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatát – melyet a képviselő-testület első
olvasatban már tárgyalt – mutatta be a
polgármester.
Itt elmondta, hogy az adómértékeket
tekintve nem terveztek emelést, kivéve
a kurtaxa (idegenforgalmi adó) 330
Ft-ról 350 Ft-ra történő emelését.

2009. február
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Megtudtuk, hogy az önkormányzat a
bizonytalan pénzügyi környezet, a tervezett ÁFA emelés és várható inﬂáció
miatt jelentősebb tartalékot biztosít
költségvetésében.
Elmondta, hogy az idei év legnagyobb
beruházása az iskola bővítése – aula
építése, fűtéskorszerűsítése lesz, mintegy 250 millió Ft értékben, 50 millió Ft
saját erővel. Az iskolabővítést – ahogy
más fejlesztési elképzeléseket is – látványtervek kivetítésével illusztrálta.
Szó esett így a közvilágítás korszerűsítéséről, energiatakarékos kapcsolásáról, a nagystrand környezetében
tervezett fejlesztésről, a Nagymező
– látogatóközpontról, a diási templom
felújításáról, kerítés építéséről, turisztikai desztinációs menedzsment fejlesztésekről, diási történelmi tanösvény és
történelmi emlékpark kialakításáról,
ezek különböző konstrukciójú pályázati ﬁnanszírozásáról.

A 2009. évi költségvetés főbb számai
első olvasatban (1-2. ábra)

Dr. Kardos József jegyző ismertette
a fontosabb jogszabályi változásokat,
itt különösen a szemétdíj jelentősebb
emelésére hívta fel a ﬁgyelmet, ami azt
jelenti, hogy egy 110 literes kukaedény
után ﬁzetendő éves díj 17900 Ft-ról
23500 Ft-ra emelkedik, az új zalabéri
lerakó használatával. Bár az áremelkedés jelentős, de ezzel az önkormányzat
a hosszútávon gazdaságosabb megoldást választotta.
A jegyző külön felhívta a megjelentek
ﬁgyelmét arra, hogy lomtalanításkor a
hulladékvasat a szervezett gyűjtés keretében hasznosítsák, ahogy a tavaly is, a
polgárőröknek átadott vasanyagból 1
millió Ft bevétel származott (akkor az
iskolának és az óvodának).
A közmeghallgatás harmadik pontjában a közönség részéről közérdekű
kérdés, javaslat nem történt, így a polgármester a gyűlést bezárta.

2. ábra

1. ábra

Az adóbevételek alakulása
az elmúlt években (3. ábra)

3. ábra

Gyenesdiási Híradó
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január
27-én tartotta legutóbbi soros ülését.
Az első napirend keretében a 2009. évi
költségvetést tárgyalta a testület, első olvasatban. A Polgármester elmondta, nem
egyszerű költségvetési év elé néz az önkormányzat. Mindenképpen az a cél, hogy
olyan fejlesztések kerüljenek tervezésre,
hogy megfelelő, vonzó településkép alakuljon ki. Az összköltségvetés egyre nagyobb
részét emésztik fel a működési kiadások,
mintegy 61-62 %-ot. A strandüzemeltetés működtetése is szoros lesz ez évben. A
szociális normatíváknál pozitív a változás,
emelkedés várható. Az ingatlaneladással
óvatosan kalkuláltak, bár már érkezett kérelem 2 iparterületi ingatlan megvásárlására.
Az önkormányzatnál a szerződéssel alkalmazott technikai állományt szeretnék megtartani, jelenleg a klubkönyvtár átalakítását
végzik. Kiszervezésre került a turisztikai
referens a hivatali állományból, azonban
március hónaptól egy fő mellékállásban,
vállalkozási szerződéssel pályázati referensi feladatokkal lesz megbízva.
Az iskola-beruházáson túl is lesznek
fejlesztések az idei évben. A komposzttelep december 31-ig kerül áthelyezésre. A
közvilágítás korszerűsítésére 2,9 millió Ft
került tervezésre. Utak korszerűsítésére
TEUT pályázat kerül kiírásra, a Csillag
utca és a hozzá kapcsolódó kisebb utcák
kerülnének aszfaltozásra. Amennyiben lesz
az idén csapadékvíz-elvezetésre pályázat,
úgy a Béke, Lőtéri, Meleghegyi utcákra
kerülne pályázat benyújtásra. A strandszolgálat szakfeladaton egy 15 millió Ft-os
traktor beszerzését tervezik, melynek felét
kell 2009-es költségvetésből ﬁnanszírozni,
50 %-a pedig a következő évet terhelné. Ez
olyan traktor lenne, amely nemcsak síkte-

rületi fűnyírásra, hanem zagyterek rendezésére, hótolásra is alkalmas.
A strandi főbejárat előtt térkövezés
kerülne kialakításra. A keleti pavilonok
mögötti árokrész lefedésre kerülne. A Diási
Játékstrandra deﬁbrillátor beszerzése is tervezésre került.
Az idei évben először – hagyományteremtő céllal – kerül megrendezésre a „I.
Gyenesdiási Keszegfesztivál”, melynek
tervezett időpontja június 19-20. A Balatoni Halászati Rt. biztosítja az alapanyagot
a rendezvényhez. A strandot koncertekkel lehetne tovább népszerűsíteni. A helyi
sajátosságokon túl a helyi vállalkozókat is
érdekeltté kellene tenni. Vállalkozói, civil
és önkormányzati összefogással kellene
a rendezvényt elindítani, magas színvonalon. A programok közül június 26-án
a Faludi-síkon „Military Lovasfesztivál”
kerül megrendezésre, felelevenítve a
Military hagyományait lovaglással, sétakocsikázással és szabadtéri programokkal. A
következő hétvégén rock koncert, majd a
negyedik hétvége pedig a Gyenesdiási Borfesztivál időpontja lenne.
A klubkönyvtárban a 4 órás rendezvényszervezői feladatok 6 órára történő emelése
szerepel a tervezetben. A Pásztorház felújítása hamarosan befejeződik, a Balatoni
Múzeumnak átkerül egy kiállítási anyaga
az Önkormányzathoz, így a klubkönyvtár
el kell, hogy tudja látni a kiállítással kapcsolatos feladatokat is ebben az óraszám
emelésben.
A második napirendi pont keretében a
képviselő-testület a rendezési terv módosításának előkészítését tárgyalta. A rendezési tervet a képviselő-testület 2007
áprilisában fogadta el. Ekkor a képviselőtestület úgy határozott, hogy a rendezési
tervhez legközelebb akkor nyúl, ha össze-

gyűlik jó néhány lakossági észrevétel,
önkormányzati fejlesztési érdek, amelyek
miatt célszerű a módosítással érdemben
foglalkozni. Az előterjesztésben szerepelnek azok a módosító javaslatok, amelyek a
lakosság részéről érkeztek.
Ezt követően a Lendvay – Pacsirta utcák
ivóvíz-hálózat építésével kapcsolatos előterjesztést tárgyalta a képviselő-testület. A
testület az ivóvízhálózat-építés költségeihez hozzájárult 2 db tűzcsap beépítésének
anyagköltségével.
Egyéb ügyek keretében a képviselő-testület:
a Gyenesdiás Általános és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése, korszerűsítése beruházás közbeszerzési eljárás
értékelésére Bíráló Bizottságot hozott
létre.
döntött a tulajdonát képező
gyenesdiási 1889/10 és 1889/11 hrsz-ú,
egyenként 1540 m2 területű ingatlanok
elidegenítéséről az Alpin Technológia Kft.
részére.
Ezt követően a képviselő-testület zárt ülés
keretén belül az iskola belső ügyeivel foglalkozott.
A képviselő-testület a 2009. február
17-én, 18 órakor tartja legközelebbi
ülését soros ülését, melynek napirendi
pontja: 1.) A 2009. évi költségvetés elfogadása, 2.) 2009. évi köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célok
megállapítása.
A testületi ülés nyilvános.

A Gyenesdiási Horgász és Vízisport
Egyesület
rendes évi közgyűlését 2009. március 14-én
szombaton 9 órakor tartja a gyenesdiási Községháza nagytermében (Kossuth L. u. 97.)
melyre, mint egyesületünk tagját tisztelettel
meghívom.
A közgyűlés eredményessége érdekében
kérem, szíveskedjen azon részt venni!
Napirendi pontok:
1. A vezetőség beszámolója, 2008. évről
2. 2009. évi költségvetés
3. Vegyes ügyek
A közgyűlés határozatképtelensége esetén
azt fenti nap 9.30 órára változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal ismételten összehívom, ami akkor már a résztvevők számától

függetlenül határozatképes.
Ezúton tisztelettel ismételten felhívom azon
tagtársak ﬁgyelmét, akiknek az egyesülettel
szemben tagdíj vagy egyéb tartozása van, azt
a közgyűlés időpontjáig rendezzék, ennek
elmulasztása esetén fegyelmi eljárás lefolytatására kerül sor.

NB II-es Gyenesdiási ASE asztalitenisz csapat sorsolása

Egyesületünk Interneten keresztül is elérhető, alábbi címen - www.gyeneshorgasz.
csali.hu megtalálhatóak alapszabályunk, szabályzataink és az aktuális közgyűlési jegyzőkönyv is, továbbá gyeneshorgasz@freemail.
hu címen levelezés is bonyolítható.
Döbröntei Imre egyesület elnöke

Felhívjuk az ebtulajdonosok
ﬁgyelmét, hogy kutyájukat
megkötve vagy zárt udvarban
tartsák. A kóborló kutyák gazdái
pénzbírságra számíthatnak.

Valamennyi mérkőzés 11.00 órakor kezdődik, a hazai mérkőzéseit a Gyenesdiás ASE az
iskola tornaszobájában tartja.
3. forduló: 2009.02.21: Hévíz SK - GYASE
4. forduló: 2009.03.15: GYASE - Dunaújvárosi ASE I.
5. forduló: 2009.03.28: Polgárdi SE I. GYASE
6. forduló: 2009.04.12: GYASE - Kaposvári AC
7. forduló: 2009.04.18: Komlói Bányász SK
I. - GYASE
8. forduló: 2009.05.16: Szombathelyi AK
II. - GYASE
9. forduló: 2009.05.24: GYASE - CVSE –
MÁVÉPCELL - Vörsas II.

Gyenesdiási Híradó

2009. február
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Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

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 ELŐNY!
Magyar termékek
Akció (2009. február 12-28-ig)
Pick nosztalgia marhapárizsi .. 1399 Ft/kg
Délhús pulykamellsonka ........ 1489 Ft/kg
Ajánlatunk:
Bakony mangalica termékcsalád
Idared alma (zalai) ..................... 99 Ft/kg
frissen fejt tehéntej magyar tarka marhától
...................................................139 Ft/l

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

2db gyermek kerékpár (ﬁú-lány) kitűnő
állapotban, 6-10 éves
gyermekeknek, valamint
2db mountain bike eladó
Gyenesdiáson.
Érd: 06/30-469-42-31
Búvárszivattyú, új,
30 m-es gumicsővel
8 ezer Ft-ért eladó.
Tel: 311-080.

Angol nyelvből
korrepetálást vállalok
lakásomon. Két és fél
évig Angliában éltem.
Érdeklődni:
06/30/406-16-98

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
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány
Katolikus Egyház (technikai száma)

LA BELLA

18959284-1-20
18954351-1-20
19275880-1-20
19276001-1-20
18960088-1-20
18967250-1-20
19282831-1-20
18366422-1-03
0011

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

Ü V E G E Z É S

• Foszlós kalács
sonkához 0,5 kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

Gyenesdiási Hiradó • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1500 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

