GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2009. április XX. évfolyam, 4. szám
Megjelenik: április 15-én

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a tizenegyedik alkalommal megrendezendő
„Rügyfakadás – Tavaszünnep”
térségi kulturális szabadtéri
rendezvényünkre.
Ezen a két napon egy gasztronómiai,
sport és a természetvédelem ismereteit
népszerűsítő szabadtéri kulturális hétvégén vehetnek részt gyermekek, felnőttek
munkahelyi közösségek, családok egyaránt.
Az előző években meghatározott és
megvalósult célok:
1999: János-forrás újraöltöztetése
2000: Bálványos regős prés felállítása
2001: Nagymező déli oldalának rendbetétele
2002: Falusi jégverem rekonstrukciója
2003: Csider völgy természeti és kulturális értékeinek megmentése
2004: A Csider völgyben található „Hatlábú pajta” rekonstrukciója
2005: Keszthelyi-hegységi túrautak helyreállítása
2006: Keszthelyi-hegység hegylábi területein információs tábla kihelyezése
2007: Zalai Balaton-parti mandulafa
pótlás I.
2008: Zalai Balaton-parti mandulafa
pótlás II.
Az idei „Rügyfakadás – Tavaszünnep”
bevételét (adományok, felajánlások) hasonlóan az eddigi évekhez - természetesen a helyi értékek rendbetételén túl,
továbbiakban is a „Zalai Balaton-parti
mandulafák (III.) pótlásának folytatására” szánjuk.
Helyszíne: Gyenesdiás - Nagymező
Ideje: 2009. április 18-19. / szombatvasárnap/
Fővédnök: Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere
Gálné Németh Ildikó
elnök

Rügyfakadás – Tavaszünnep
Gyenesdiás Nagymező 2009. április 18-19-én
Ápr. 18.(szombat)
8.00 Gyalogtúra a Zalai Természetjárók
emléknapján.
8.30 Vetélkedés a Nagymező legsportosabb iskolája címért, vándorkupáért.
9.00 Országos GEOCACHING találkozó
és verseny.
10.30
III. Szegedi Honvéd zászlóalj és a Gyenesdiási Huszárbandérium
vidám felvonulása a településen, kísér a
Bombatucada ütős együttes
14.30 Növénytani séta a Keszthelyihegységbe.
18.00 Szabadtéri koncert a Nagymezőn
(Török Ádám és a MINI)
Ápr. 19.(vasárnap)
8.30 Erdei főzőverseny szabadtűzön.
9.00 Vidám zenés játékok a Varázshangok
az Egészségért Egyesület vezetésével
10.30 Íjászbemutató, tűzoltóság bemutatója
11.00 Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar
12.00 Varga Zoltán tekerős és a Gyenesdiási
citerások műsora – közben ebéd
12.30 Föld Napi természet- és környezetvédelmi vetélkedő
13.00 A Régi Korok Konyhája stand
bemutatkozása, főzőverseny és a környezetvédelmi vetélkedő eredményhirdetése,
díjátadások
A FORRÁSVÍZ Természetbarát Egyesület tisztelettel és szeretettel M E G H Í V
mindenkit a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium - együttműködésben az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal,
valamint az Önkormányzati Minisztériummal
– által az

Európa Tanács Táj Díjára

történő felterjesztésre kiírt pályázatok anyagából készült

vándorkiállítás megnyitójára

Időpont: 2009. április 15-én 14 órakor
Helyszín: Általános és Művészeti Iskola,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.

14.00 Huszár és 1848-as honvédbemutató.
14.45 Vazul Lovas Baranta Egyesület
bemutatója
15.15
Népzenei blokk: Gyenesdiási
Népdalkör, Gyenes Néptánc Együttes és
Gyenesdiási Dalárda
16.00 Helyi lovardák sokszínű programjai.
17.00 „Nagymező bajnoka” kődobó- és
„Nagymező bajnoknője” sodrófahajító
versenyek.
18.30
Tábortűz-táncház a Tátorján
zenekarral
20.30 Kétnapos rendezvény zárása.
Egész napos programok:
Balaton Régió Európai Információs bemutatói.
Természetvédelmi egyesületek bemutatói.
Népművészek, kézművesek bemutatkozásai és vásár
Katasztrófavédelem, Rendőrség, Tűzoltóság bemutatói.
Térségi sportklubok bemutatói
A helyi lakosokat kérjük, hogy autóikkal a Jókai u. végén parkoljanak a torlódás
elkerülése érdekében! A jó idő reményében mindenkit sok szeretettel vár a: Forrásvíz Természetbarát Egyesület. 8315,
Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. 30/45 16 927
E-mail: forrasviz@zalaszam.hu
INFO ECKE
FRÜHLINGSFEST
Ort: Grosse Wiese Gyenesdiás
18 April (Samstag):
8.00 Wandertour an Gedenktag der
Zalaer Wanderverein
8.30 Wettbewerb für den Titel: „ Die
sportlichste Schule der Umgebung“- an
der großen Wiese
9.00 XV.Nationale GEOCACHING
Wettbewerb und Fest
1030 Prozession der III. Szegeder
Soldaten
14.30 Wanderung in dem Keszthelyer
Gebirge.
weitere: Seite 8.
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A tavaszi időszakban – a Rügyfaka- 12.30: Labanc Györgyi környezeti nevelő emberektől. Cserepes virágok átültetése,
dás nagyrendezvény mellett – az óvoda és zöld óvoda koordinátor előadása: „Az gondozása.
és az iskola rendezvényeivel is részt erdei óvodák létrehozása és fenntartása”
Április 17. péntek:
vesz a környezettudatos nevelésben. Az címmel.
14.00 óra: KRESZ teszt és gyakorlat az
Emlékfa ültetés.
alábbiakban közöljük e két intézmény
iskolaudvaron alsósoknak és felsősöknek.
programjait:
Rendőrséggel, polgárőrséggel közösen.
Április 21. kedd:

XI. Zöld Hetek (óvodai)
2009. április 15-24-ig

Április 15. szerda:
9.00 óra Ünnepélyes megnyitó
Tartja: Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere
Skublics Sándorné intézményvezető
Rajzkiállítás megnyitása és eredményhirdetés
Játékos természetvédelmi vetélkedő intézmények gyermekcsoportjai között
Április 16. csütörtök:
Terepgyakorlat a Nagymezőn az alsó tagozatos iskolásokkal, várvölgyi óvodásokkal,
szülők bevonásával.
Április 17. péntek:
Csoportok főzőversenye az óvoda udvarán, délután.

Óvodai kirándulás a Kis-Balatonhoz.
Rossz idő esetén diavetítés.

Április 18. szombat
Vetélkedés a Nagymező legsportosabb
iskolája címért, vándorkupáért.
Április 22. szerda:
Túra a Csodabogyós barlanghoz.
Községünkben a csoportok által választott területek gondozása. Figyelemfelhívó
Április 20. hétfő:
táblák elhelyezése.
12.50 óra: Tisztán drogmentesen élni.
Felsős tanulók részére előadások rendeÁprilis 23. csütörtök:
zése.
„Balaton futás” a sportpályán.
Április 24. péntek:
Április 21. kedd
Kirándulás csoportonként kerékpárral,
Balaton tantárgy, projekt nap a tantervnek
busszal, vonattal, hajóval.
megfelelően.
Programjainkra szeretettel várunk minden
Április 22. szerda
érdeklődőt!
14.00 óra „Vigyázz rám!” Társasjáték az
Információ és jelentkezés: 83/311-490
alsós tanulók részére a NABE szervezéséE-mail: ovoda@gyenesovi.t-online.hu
ben.

III. Öko Napok (iskolai)
2009. április 15-24-ig

Április 23. csütörtök
Takarítás az iskolaudvaron és környékén.
Emlékfa ültetés az iskola udvaron.

Április 18. szombat - 19. vasárnap:
Április 15. szerda:
Rügyfakadás – tavaszünnep
Április 24. péntek:
14.00 óra: Ünnepélyes megnyitó Lancz
Szabadtéri programok, főzőverseny a Tamás, igazgató és Gálné Németh Ildikó az
10.00 – 14.00 óra: Polgárvédelmi ifjúsági
Nagymezőn.
verseny
területi döntője az iskola udvarán
FTE elnöke értékeli a „FA” című fotópályázatra érkezett alkotásokat.
Április 20. hétfő:
Programjainkra szeretettel várunk minden
15.00 óra: Az Európai Táj Egyezményt
9.30: Mesteremberek bemutatkozása.
és az Európa Tanács Táj Díja programot érdeklődőt!
Lehetőség nyílik a gyermekek számára az bemutató kiállítás megnyitója.
Információ és jelentkezés a következő
agyagozásra, nemezelésre, gyöngyfűzésre,
elérhetőségeinken:
papírmerítésre.
Telefon: 83/316-106.
Április 16. csütörtök:
11.00: Érzékelő-ház avatás
E-mail: iskgyd01@t-online.hu.
12.50 óra: „Ép testben ép lélek!” EgészSzakmai délután:
ségügyi tanácsok felsős diákoknak, szak-

A klubkönyvtár híreI
Április 1-től ismét nyitva áll a könyvtár az
olvasók előtt. A szokásos nyitva tartás szerint,
naponta 13-17 óráig, pénteken 9 órától ½ 4
óráig várjuk kedves Olvasóinkat.
Használt könyvek kiárusítása
A Klubkönyvtár kiselejtezett, használt könyveit kiárusítja, 2009. április 22-24-ig, szerdán
és csütörtökön 9-17 óráig, pénteken 9-15 óra
30-ig, 50, illetve 100 Ft/db áron.

A rendezők Rosta Géza énekes-gitáros
műsorával is kedveskedtek a hölgyeknek Nőnap
alkalmából. A műsort színesítették a művészhez
társult alkalmi zenészek

Gyenesdiási Híradó

-3-

2009. április

Remek hangulatban telt a süteménysütő
verseny és a konyhai falvédő-kiállítás,
szombat (március 28.) délutánja. A kiállított
mintegy 47 db falvédőért köszönetet mondunk
a helyi nyugdíjasklubnak, gyenesdiásiaknak,
rezieknek, zalaapátiaknak, keszthelyieknek,
az 58 féle süteményért pedig a 30 készítőnek,
akik szintén több környékbeli településről
érkezetek.
A szakmai - Hetényi Tamás -, társadalmi
- Vetőné Zeke Erzsébet és Gál Lajos - zsűrinek igencsak nehéz dolga akadt (mikor nincs
nehéz dolga?!) a sok finomság bírálatakor.
Képünk (fennt) a megnyitón készült, amit
Kocsis Réka és Fodor Matyi tánca színesített
Nagy sikere volt a húsvéti készülődés
címen tartott állatsimogatónak, süteménysütésnek, húsvéti díszek készítésének Nagyhét
előtti szombaton, a Pásztorház udvarán.

MEGHÍVÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és
a Klubkönyvtár szeretettel meghívja
Önt, Kedves Családját, Barátait
2009. április 23-án csütörtökön, 18.00 órára
a gyenesdiási Községháza nagytermébe,
Nagy-Kövi Bernadett
fazekas, népi kismesterségek
oktatója, pedagógus és
Bognár Edit
csipkeverő népi iparművész, mézeskalács
készítő, szövő, gyöngyfűző, pedagógus
kiállítása megnyitójára.
Megnyitja:
dr. Petánovics Katalin néprajzkutató
Közreműködnek a Kovács testvérek (zene)
A kiállítás megtekinthető: május 8-ig,
munkanapokon 11-16 óráig, illetve a megbeszélt időpontban.
***
A rendező Klubkönyvtár, Varázshangok az
egészségért Egyesület és a Plébánia Hittanos
csoportja nevében ezúton mondunk köszönetet minden közreműködőnek, külön Tánczosné
Marikának a kecskékért és nyuszikért, Galát
Mihálynák az állatok ideszállításáért.

Könyvbemutatóra hívjuk az érdeklődőket
2009. május 18-án, hétfőn 18 órára,
a Klubkönyvtárba.
Kardos Gy. József és a szerző bemutatja
Pálfalvi Nándor: A finánc c.
(társadalmi krimi) regényét.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Néptáncosaink Deldenben
Deldenben, Keszthely testvérvárosában
ismét megrendezésre került a dunántúliak
körében ismerté vált verseny, a Helikon.
Keszthelyről indult egy 40 fős delegáció,
akik Hollandiában mérhették össze tudásukat az ottani csoportokkal. A Gyenes Néptánc Együttes is ennek a küldöttségnek volt
a tagja, 4 párral szórakoztatták a holland
közönséget. Az egyik résztvevő, Vértesaljai
László így emlékszik vissza a hollandiai utazásra:
A Keszthelyi Fő térről indultunk március
31-én egy negyvenfős busszal. Jó ütemben,
(bár kicsit kényelmetlenül) haladtunk és
másnap reggelre meg is érkeztünk Goorba.
Ekkor egy uszodában frissíthettük fel magunkat. Ezután kezdetét vette az igen tömör és
szigorú, de nagyon élvezetes program, melyben sokat táncolhattunk, és táncoltattuk a
vendéglátóinkat is.
Többek között eljutottunk Amszterdamba,
csónakáztunk a csatornákon, óriási Rembrandt festményeket néztünk, és még sorolhatnám. A szállásadó holland családok nagy
szeretettel fogadtak bennünket. Mindenki
nagyon elégedett volt a vendéglátójával.
Sok élménnyel gazdagodva, fáradtan, és egy
igazi magyar húslevesre vágyva értem haza
Virágvasárnap.

Gyenesdiási Híradó

2009. április

-4-

Óvodai-bölcsödei hírek
Érzékelő házikó az óvoda udvarán
A napokban készült el egy nagyszerű ötlet
kapcsán létrejövő kis házikó, mely az óvodáskori érzékszervi fejlődésben rendkívüli helyet
kapott. A kis „épület” anyagösszetétele,
berendezése, a megtapasztalást, a sokszínű
érzékeltetési lehetőséget rejti magában.
A hatszögletű házikó alaprajzát, vázszerkezetét Riedl Tamás tervezőmérnök, szülő
készítette el az óvoda felkérésére, munkáját
önzetlenül felajánlva.
Az alap térkövezését Kovács Zoltán
cserszegtomaji burkoló-vállalkozó olyan igényesen rakta le, mely méltón folytatásra talált.
A vázszerkezet elkészítését Bognár Gyula és
Földesi Attila, az önkormányzat dolgozói
végezték. A bádogos munkát Kéri Zsolt bádogosmesternek köszönhetjük. Az aprólékos,
nagy odafigyelést és türelmet kívánó munka
színvonalas eredménye vitathatatlan.
A berendezés, a különböző anyagok megjelenítése az óvodapedagógusoknak köszönhető.
Novák Andreától, a Szülők Közösségének
vezetőjétől textíliát, műfüvet, egyéb anyagokat kaptunk.
A fent leírt munkák mind felajánlások, társadalmi munka, az anyagköltséget pedig a SzM
báli bevétele fedezte. A sokszínű anyag-kavalkád: nád, fa, tégla, laposkő, polikarbonát,
kavics, homok, textília, stb., a szegélyek, a
vázszerkezet költsége együtt 180.000 forintba
került.
Köszönjük mindazoknak, kik bármilyen
módon segítettek az óvodásaink örömére létrejött kis érzékelő házikónk megvalósításában.
Skublics Sándorné
intézményvezető

iskolai hírek
Ahogy már különböző fórumokon- így
Hiradónkból is - tájékozódhattak, 200 millió
Ft-os pályázati támogatással, kb 80 millió
Ft-os saját erővel sor kerül az iskola bővítésére, korszerűsítésére. E munkára közbeszerzési eljárás keretében kiválasztotta
az Önkormányzat a kivitelezőt, elkészült a
munkák ütemezése, hogy a következő tanév
már rendes időben megkezdődhessen. Terv
szerint a kivitelező április elején felvonult
volna, megkezdeni azokat a munkálatokat,
melyet a tanítás zavarása nélkül lehet (palatetős raktárépület bontása, aula bővítmény
építése). Bár a pályázat eredményhirdetése
megtörtént, de a támogatási szerződést még
nem írták alá.
Az iskolabővítés kezdésének időpontja a
szerződés aláírásának függvényében előre-

láthatóan április második felére várható.
Az építkezés addig nem kezdődhet el, amíg a
hatóságok kézjegyükkel, pecsétjükkel a támogatási szerződést el nem látják. Azért haladunk lépésről-lépésre a tanév átszervezésével
kapcsolatban, mert nagy a bizonytalanság,
tervezni hónapokra előre ebből kifolyólag mi
sem tudunk.
Kérjük a Tisztelt Szülők megértését, türelmét. Amint konkrétumok állnak rendelkezésünkre az ismert módokon (levél, internet),
tájékoztatjuk Önöket.

Versenyeredmények
A zalakarosi Móra Ferenc Általános
Iskola által meghirdetett prózamondó versenyen az alábbi eredmények születtek:
Hefler Flóra 1.b osztályos tanuló I. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné
Hocz Veronika 2.b osztályos tanuló III helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus:Augusztinyiné NagyBalázs Szilvia
Csali Matilda 1.a osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné
Apáczai Kiadó által megrendezett Népdalversenyen
Gál Emese 2. osztály VI. helyezés
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp
Edit
„Tiszán innen, Dunán túl” Népdaléneklési Verseny Országos döntőjén - 2009. április 4., Néprajzi Múzeum, Budapest

Szóló kategóriában:
Prezenszki Benjámin
Arany minősítés
Kisegyüttes kategóriában:
Balatoni Betyárok (Prezenszki Benjámin,
Bagyó Áron, Fodor Mátyás)
Kiemelt arany minősítés
Énekegyüttes kategóriában:
Szivárvány éneklőcsoport (Szabó Dóra,
Divinyi Dóra, Gál Flóra, Várbíró Bianka,
Bagyó Áron, Prezenszki Benjámin, Horváth
Kinga, Gelencsér Regina, Horváth Zita, Kató
Dorottya) Arany minősítés
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp
Edit
Gratulálunk!
Teleki Pál Országos földrajz-földtan verseny – Zalaegerszeg, megyei döntő:
Borza Dániel 7. osztály I. helyezés
Felkészítő pedagógus: Lancz Tamás
Móra könyvtári
Zalakaros

levelezős

verseny,

Gőgös Rebeka 5. osztály 4. hely
Szabó Kitti 5. osztály
8. hely
Prókai Regina 5. osztály 10. hely
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
Hegedűs Dorina 6. osztály 3. hely
Kocsis Réka 5. osztály
3. hely
Kiss Vivien 5. osztály
6. hely
Felkészítő pedagógus: Pénzváltóné Kocsis
Bernadett

Iskolai sport
Kézilabda – megyei döntő II. korcsoport
leány II. helyezés

Gyenesdiási Híradó
Leányaink nagyszerűen játszottak a rangos
tornán, ahol csak a döntőben szenvedtek vereséget. Csapatunk játéka elismerést váltott ki
a szakemberek és nézők értékelésekor egyaránt.
Játékosaink: Bellók Veronika, Biró Boglárka, Borsi Fanni, Hegedűs Dorina, Horváth
Laura, Horváth Zita, Köbli Vanessza, Marth
Dominika, Nagy Ramóna, Tóth Regina, Tótok
Barbara, Vértesaljai Valéria.
Felkészítő pedagógus: Csordás József
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
Területi Teremtornája
II. korcsoport I. helyezés
Csapatunk veretlenül végzett a 8 csapatos
tornán.
Különdíjban részesült: Tóth Roland (legjobb
mezőnyjátékos)
A siker „kovácsai” a következők voltak:
Schmitz Dávid, Heincz Adrián, Pálfi Patrik,
Tóth Roland, Leberzipf Thomas, Darázsi
Bálint, Hegyi Zsolt.
Ugyancsak ezen a tornán III. korcsoportos
csapatunk szoros mezőnyben az V. helyezést érte el.
Csapatunk tagjai a következők: Bődör Kristóf, Csák Benjámin, Giber Márk, Hajdu Nagy
Balázs, Krasznai Martin, Polgárdi Barnabás,
Sényi Áron, Szántó Bence.
Felkészítő pedagógus: Csordás József
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
Területi Tornája – Hévíz
Korosztályos csapataink nagyszerűen szerepeltek a rangos Tornán. Két korosztályban
dobogósok lettek labdarúgóink.
I. korcsoport (1-2. oszt.) III. helyezés
A dobogóra a következők állhattak fel:
Németh Péter, Darvas Alex, Rajki András,
Németh Sándor, Pintér Ákos, Divinyi Zsolt,
Szi-Márton Péter, Kurucz Dominik, Papp
Levente, Németh Norbert.
II. korcsoport (3-4-5. oszt.) I. helyezés
Az aranyérmet a következők szerezték: Pálfi
Patrik, Leberzipf Thomas, Darázsi Bálint,
Hegyi Zsolt, Tóth Gergő, Schmitz Dávit,
Heincz Adrián, Fisli Dominik.
III. korcsoport (5-6-7. oszt.) V. helyezés
Felkészítő pedagógus: Csordás József
Helyesbítés
Tévesen jelent meg elmúlt havi számunkban a Gergely-napi Művészeti fesztivál drámajáték tanszak III. korcsoport eredménye.
Helyesen 1. Törpikék (Egry J. Ált. és Alapfokú Műv. okt Intézmény)
Az érintettől elnézést kérünk
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A „Yacht Egylet Gyenesdiás”
Közhasznúsági jelentése
Készült a közhasznú szervezetekről szóló
1997.évi CLVI.törv.előírása alapján.
A „Yacht Egylet Gyenesdiás” nevű közhasznú szervezetet a Zala Megyei Bíróság
2000.03.20-án jegyezte be a PK.60/2000/6.
számon és 1523-as sorszámon.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid
beszámoló:
A fent említett közhasznú szervezet a közhasznúság megvalósítását a vitorlássport
segítségével valósítja meg, mert az Egylet
használatában lévő kikötőt ez irányban
működteti, ill. üzemelteti. A Yacht Egylet
Gyenesdiás a Magyar Vitorlás Szövetség tagjaként 2008-ban 44 leigazolt versenyzővel
rendelkezett. Tagjai ezen kívül rendszeresen
indultak a Magyar Vitorlás Szövetség által
elismert pontszerző versenyeken meglehetős
helyezéseket értek el.
Külön megemlíteném az utánpótlás-nevelést, amelyre sajnos általában kevés figyelem
irányul. A Yacht Egylet 2008-tól különösen
ügyel erre, támogatja és segíti, valamint népszerűsíti az ifjúsági vitorlássportot. /Kikötőnkben 2008-ban gyermek vitorlásiskola
működött./
Saját szervezésű versenyeket rendeztünk, a
viharos szél ellenére jól sikerült az évadnyitó
versenyünk májusban, valamint a 3 napos
Nyugat –Balatoni Vitorlásnapok rendezvénysorozata augusztus 20-a körül.
Költségvetési támogatások:
Az egylet 2008.évben költségvetési szervektől /Munkaügyi Központ,Sportminisztérium,/
3,6 M FT támogatásban részesült,amelyet
élsportoló díjazására, valamint a Munkaügyi
Központ által kiközvetített rehabilitációs
programban részt vevő csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatására használtunk fel. /Jelenleg 5 főt foglalkoztatunk./
A Yacht Egylet Gyenesdiás tisztségviselői semminemű juttatásban nem részesülnek
munkájukért.
Sümegi Ferenc elnök

Gyenesdiási Polgárőr Egyesület
Közhasznúsági jelentése
2008. év
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
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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:
Polgári védelmi tevékenység, közrend és
közlekedésbiztonság, gyermek és ifjúságvédelem, környezetvédelem
A GyPE célja és feladatai:
a) A közrend és közlekedésbiztonság, a
bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, 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, baleset-megelőzési
és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom
(a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e
tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.
d) 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 2008-es év tartalmi beszámolója:
2008 évben több pályázatot is adtunk be,
ezekből a nyári idegenforgalomra, bűnmegelőzésre, valamint polgárőr oktatásra nyertünk pályázati pénzeket 350 000 Ft össz
értékben. A Gyenesdiási Önkormányzattól
kaptunk támogatást 100 000Ft értékben. A
pályázati és önkormányzati pénzeket a pályázatban meghatározott célokra fordítottuk, az
önkormányzati pénzt pedig teljes mértékben
csak polgárőr ruházatra és sárga mellényre
fordítottuk.
Kiemelt nyári feladat volt a 2 gyenesi strand
felügyelete, ahol BŰNMEGELŐZÉSI iroda
lett telepítve és 2 hónapon át működött. Ennek
meg is lett az eredménye. Nem történt a strandokon lopás, valamint nem történt a strandok
parkolójában gépkocsi feltörés és csak 2 gép-
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kocsi lopás a 2007 évi 19 gépkocsi lopással
szemben. Nagy segítség volt számunkra a
szolgálatunkba besegítő diákok jelenléte.
Részt vettünk a 8.Országos Vízi járőrversenyen Tiszafüreden. Kategóriánkban csapatunk az 1-ső helyet szerezte meg.
Szolgálataink során éber polgárőreink találtak nyítva hagyott személyautót, benne a
kocsi indító kulcsával, mobil telefonnal, kis
táskával, benne a tulajdonos személyi irataival, bank kártyájával és pénzével. Szolgálaton
kívüli polgárőrünk betörőket ugrasztott meg
az egyik háztól a késő esti órákban. Az egyik
elmenekült, de a másikat elfogta, közben telefonált a rendőrségre. A kiérkező rendőrök
kikérdezték az illetőt, aki közben valamit a
háta mögé ejtett. Ezt polgárőrünk meglátta
és szólt a rendőröknek, hogy valamit közben
ledobott. A rendőrök a földre lehajolva látták,
hogy az egy pisztoly. Az illetőt ekkor azonnal
megbilincselték, majd megállapították, hogy
egy éles pisztoly éles lőszerekkelvolt nála.
Találtak szolgálatban lévő polgárőreink irat
és pénztárcát melyben pénz, bankkártya,
gyerekek és a tulajdonos adó és TB kártyái
voltak. Még az éjszaka folyamán elmentek
a tulajdonos Alsópáhoki lakására és vissza
adták hiánytalanul. A tulajdonos tőlük értesült
az okmányai elvesztéséről, azt addig észre
sem vette.

A Plébánia
közleményei
Hittanos hírek
Április 21-én kedden 17.30-kor Hittan munkacsoport megbeszélés.
Április 23-án csütörtökön 17.00 órakor a
plébánián az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek megbeszélés.
Április 24-én pénteken 15.30 órától hittanos
akadályverseny a nagymezőn.
Május 7-én csütörtökön 17.00 órakor a plébánián a bérmálkozó gyermekek szüleinek
megbeszélés.
Elsőáldozás időpontja: május 10-én, 10.00
órakor a vonyarci iskola aulájában.
Bérmálás időpontja: május 17-én, 16.00
órakor a vonyarci iskola aulájában.

A Varázshangok az Egészségért Egyesület hírei
Az egyesület április 19-én vasárnap, a
Rügyfakadás-Tavaszünnep
rendezvényen
várja a gyerekeket és szüleiket a Nagymezőn
az alábbi programjaival:
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összegben gyűjtöttek fémet, mely teljes egészében az iskola és az óvoda megsegítésére
lett felajánlva.
2 alkalommal részt vettünk a helyi iskolával
24 fó polgárőr és 106 fő diák-tanár közreműködésével a föld napja alkalmából szervezett
szemétszedési akcióban, valamint a tiszta
közút akcióban.
2 alkalommal szerveztünk közlekedési és
KRESZ vetélkedőt a helyi iskolában, de nem
csak a helyi, hanem a meghirdetésre régióból
eljött iskoláknak.
Részt vettünk a megyei és országos polgárőr
napok rendezvényein, valamint az OPSZ és
ZMPSZ által szervezett egyéb rendezvényeken, többek között az október 23-i központi
rendezvényen a HM. Központi épületében a
Stefánia palotában.
2 alkalommal szerveztünk polgárőr bált..
2 alkalommal biztosítottunk a régió több
egyesületével együtt rendezvényt- István a
Király, és a Balatoni Maraton futó verseny.
Biztosítottuk
részben a Keszthelyi
kilóméterek elnevezésű országos rendezésű
futóverseny területünket érintő részeit.
Polgárőreink 2008 év során szolgálatban
töltöttek 6862 órát.

- Varázstorna: reggeli zenés mozgás
- Interaktív zenés mese Időjóslás címmel
- Csoportos szabadtéri játékok
- Társasjátékok 0-99 éves korig
A program kezdési ideje a létszámtól függ,
de kb. 9-9.30 óra között!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület aktuális hírei
Az elmúlt évben nagy sikerrel bevezetett
Gyenesdiás Kártya változatlan rendszerben
működik az idei évben is. Az elfogadóhelyekkel való egyeztetés folyamatban van, új
csatlakozókat a partnerek közé szívesen fogadunk. A kártyához tartozó füzet új arculatunknak megfelelően átszerkesztve előreláthatólag
májusra elkészül.
Örömmel tájékoztatjuk az Olvasókat,
hogy az elmúlt nyáron debütált Sindbad
Gyenesdiás Strandrádió májustól interneten
(www.strandradio.com) keresztül online is
elérhető lesz, azaz bárhol élőben tájékozódhatnak a hallgatók a település eseményeiről,
aktualitásairól.
A Diási Játékstrand a fejlesztéseknek,
szolgáltatásainak, hangulatának, az animációs programoknak és nem utolsósorban a
Strandrádiónak köszönhetően az egyik legvonzóbb a környéken. A strandolók mind-
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Megjelenésünkkel - az állandó jelenléttel a nem kívánatos elemeket sikerült távol tartanunk.
Ez volt a 2008 év rövid története, mely igazolta, hogy polgárőrségünk jelenléte kiemelkedően meghatározó lett községünk életében.
2. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2008. évről: Megtekinthető az egyesület
székhelyén, a titkárnál és a www.gype.cjb.
hu honlapunkon teljes terjedelmében részletezve.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás
Egyesületi bevételek: (pályázatok, támogatások, tagdíj, kamat, tombola, egyéb)
813.959 Ft
Egyesületi kiadások: (munkaruha, bank,
hatósági díjak, oktatások, diák kresz vetélkedők, nyomtatványok, tagdíjak, bankköltség,
hirlap előfizetés, posta) 794.212 Ft
2008.12.31. Záró egyenleg: 19.747 Ft
4. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
Egyesületünk 2008-ban nem nyújtott pénzbeli támogatást vezető tisztségviselőinek.
Szabó Sándor elnök

arról tájékoztatást kapnak, amit községünk
a látogatóknak nyújthat. Mindezt élőben és
a vendégeket közvetlenül megszólítva. A
vendégnek nem kell átküzdenie magát programfüzetek és prospektusok hadán, hanem
nyugodt körülmények között és azonnal
minden olyan információt megtudhat a községben megrendezésre kerülő programokról,
illetve a szolgáltatók kínálatáról, amire csak
szüksége lehet. Mindezt a saját anyanyelvén
(magyar, angol és német nyelveken).
További részletekért forduljon bizalommal Swoboda Dieterhez (20/255-4645) vagy
Fehérné Kenyér Ildikóhoz (20/5848-829).
Belföldi vásárok kapcsán újabb adatokkal tudtuk bővíteni vendégadatbázisunkat. A
napokban küldtük ki tavaszi direkt marketinges hírlevelünket, benne tagjaink akciós
csomagajánlataival és egyéb nyaralási tippekkel, információkkal, mellyel reméljük sikerül
újfent településünkre irányítani a figyelmet.
A Pelsoline Hajózási Kft az idei évben
sokak örömére már május 1-től a gyenesdiási
vitorláskikötőből többféle programra várja a
vendégeket: sétahajózás, borkóstolóval egybekötött program, illetve naplemente túra lesz
a repertoárban. Részletes menetrend a www.
gyenesdias.info.hu turisztikai portálon, illetve
nyomtatott formában a Tourinform irodában
beszerezhető.
Kovács Judit és Belenta Réka

Gyenesdiási Híradó
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A Gyenesdiás Hunyadi utcában a
HIRDETMÉNY
Községháza és a Temető utca után forgalomlassító burkolat megemelés Értesítem Gyenesdiás választópolkerül beépítésre. Felhívjuk a gépjár- gárait, hogy Sólyom László köztársaA Faludi síkon Gyenesdiás – Keszt- művel közlekedőket a körültekintő köz- sági elnök úr az Európa Parlamenti
választások időpontját 2009. június
hely határán 2008. november 20-án lekedésre.
7. napjára tűzte ki.
megkezdődött - a már évtizedek óta a
területre lerakott - illegális hulladéktól Tájékoztatjuk a fizető-vendéglátó
a terület megtisztítása. A munkálatokat engedéllyel rendelkezőket, hogy 2009. A választópolgárok a névre szóló
az Önkormányzat dolgozói, és a Tér- évben az idegenforgalmi adó mértéke értesítőt 2009. április 6-10. között
ségi Forrásvíz Természetbarát egyesület 350 Ft/fő/éjszaka. Kérjük a szállásadó- postán kapják meg. A névjegyzékből
való kihagyás vagy a népjegyzékbe
tagjai végezték.
kat, hogy a fizetendő idegenforgalmi
való felvétel miatt 2009. április 8-tól
Először a hulladék szétválogatásával, adót pontosan számolják ki (összes
április 15-én 16.00 óráig lehet kifomajd a terület gyomnövényektől, bozó- eltöltött éjszaka X 350 Ft), ettől eltérő
gást benyújtani.
tostól történő megtisztítását végeztük el, összeg befizetése feldolgozási nehézséA névjegyzéket 2009. április 8-tól
utána következett a hulladék felrakása, gek okoz.
április 15-ig kell közszemlére tenni,
elszállítása, melynek mennyisége több, Fontos továbbá, hogy a befizetésről a amely megtekinthető az I. em. 11.
mint 250 t volt. A munkálatokat terep- havi adóbevallást a beszedést követő számú irodában.
rendezéssel fejeztük be.
hó 15. napjáig benyújtsák.
Külföldön történő szavazáshoz a
Felkérjük a gyenesdiási lakosokat,
külképviseleti névjegyzékbe való felüdülővendégeinket, hogy a Faludi sík A Forrásvíz Természetbarát Egyesület vételét a választópolgár személyesen,
(természetvédelmi terület) nem senki székhelyén folytatódik az egy ház egy vagy magánokiratba foglalt meghaföldje, Ön is vigyázzon rá. Kérjük, hogy szőlő akció, kedvezményes áron lehet talmazással rendelkező meghatalmaügyeljenek környezetük tisztaságára. vásárolni rezisztens szőlőoltványokat zott útján kérheti 2009. május 22-ig.
Ajánlott levélben úgy kérhető, hogy
Amennyiben illegális hulladéklerakást 250 Ft/db áron.
az legkésőbb 2009. május 22-ig megészlelnek, tegyen bejelentést a Polgárérkezzen a helyi választási irodába.
mesteri Hivatalban (83/312-737), vagy Tűzgyújtási tilalom!
a Polgárőrségnél (06-20-9459-670). A Tűzgyújtási tilalmat rendelt el a A lakóhelytől távol történő szavalegközelebbi hely ahol hulladék elhe- Földművelésügyi és Vidékfejlesztési záshoz igazolást személyesen vagy
lyezhető, a keszthelyi hulladékkezelő Minisztérium az ország erdeiben és a meghatalmazott útján 2009. június
5-én 16.00 óráig, ajánlott levélben
udvar (Festetics fasor).
határuktól számított 200 méteren belüli
pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009.
területeken.
június 2-ig megérkezzen az illetékes
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a Erre azért van szükség, mert az utóbbi
helyi választási irodához.
napokban megkezdődik a Pilikáni utca időben a csapadékmentes időjárás, valaA módosított névjegyzéket 2009.
mentén a 90-es évek elején bezárt hul- mint az emberi gondatlanság követ- június 5-én 16.00 óráig lehet megteladéklerakó rekultivációja. A rekul- keztében jelentősen megnőtt az avar-, kinteni a Polgármesteri Hivatalban. (I.
tiváció előreláthatólag egy hónapot parlag-, nádas- és erdőtüzek száma. em. 11.)
vesz igénybe. A munkagépek az alábbi Az erdőkben a tűzrakóhelyeken is tilos A szavazásra a három szavazókörútvonalat veszik igénybe: Faludi utca, tüzet gyújtani, illetve ugyanez vonatko- ben 2009. június 7-én az Általános
Szoroshadi utca.
zik a közút és vasút menti fásításokra, Iskolában lesz lehetőség. Az igazolással szavazók, valamint településszintű
továbbá a parlag- és gazégetésre is.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok
lakcímmel rendelkező választópolfigyelmét, hogy a hulladékszállítás Kérjük a közúton és vasúton uta- gárok az 001. számú szavazókörben
rendje megváltozik. Május 1-től szep- zókat, hogy égő cigaretta csikket és szavazhatnak.
tember 30-ig hetente kétszer, kedden és dohányneműt ne dobjanak ki a járműszombaton történik a hulladék elszállí- vek ablakán, mert a kiszáradt árokpar- Helyi Választási Iroda címe:
tása. Az üdülőtulajdonosok április 1-től ton, vasúti töltések mellett keletkező Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., vezeszeptember 30-ig vehetik igénybe a tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és tője: Dr. Kardos József címzetes
főjegyző, telefonszám: 83/312-737,
szolgáltatást.
mezőgazdasági területeket is veszélyezfax: 83/314-550
tetnek.
Még egyszer megköszönjük, azok- Felhívjuk továbbá az erdőben kirándu- Választási Információs Szolgálat
működtetésével megbízott HVI tag:
nak, akik tavaly virágokat ajánlottak lók, valamint a mezőgazdasági területeHarnóczi Klára Ilona Gyenesdiás,
fel, melyeket a strandjaink díszítésére ken dolgozók figyelmét arra, hogy égő
Kossuth L. u. 97. Telefon: 83/510használtunk fel. Idén is várjuk a felaján- dohányneműt eldobni nem szabad, azt 565, 83/312-737, fax: 83/314-550
lásokat, akiknek feleslegessé vált virá- minden esetben gondosan el kell oltani.
						
gaik vannak (pl. leánder).
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket
Dr. Kardos József címzetes főjegyző
megszegi, szabálysértést követ el.
HVI vezető

a polgármesteri
hivatal közleményei
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a polgármesteri
hivatal közleményei
XCO - Kürtös kupa

2009. április 26. vasárnap
Gyenesdiás, gyenesi tornapálya
Nagymező
Kinizsi Sk Kerékpáros Szakosztálya
idén immáron 3. alkalommal szervezi meg a
hegyikerékpáros körversenyt Gyenesdiáson,
a Nagymezőn!
Verseny leírás: A versenyünk 2-3-6 körből
áll. 1 kör: 3,3 km pályahosszúságú.
Nevezni a helyszínen lehet reggel 7:30tól 9:45-ig, részvétel díja (nevezési díj):
1.000,-Ft
Nevezni a következő korcsoportokban
lehet:
U17:
14-17 év
Felnőtt: 18-34 év
Senior: 35-45 év
Veterán: 46Minden korcsoportban nevezhetnek a fiúk
és lányok egyaránt!
Rajt indítás: 2 körös 10-tól
		
3 körös 11:00-tól
6 körös verseny 12:30-tól
Minden nevezett versenyző, kürtös kalácsot
kap ajándékba!
Eredményhirdetés 15:00 órakor.
Bővebb információ + érdeklődés:
Főszervező: Léránt Balázs mobil: 06-20326-6578 e-mail: balazs.lerant@freemail.hu
Web cím: www.dynamo-maraton.atw.hu
Info Ecke 		

von 1. Seite

18.00 Freilicht Konzert –Török Ádám
und MINI:
19. April (Sonntag):
8.30 Kochwettbewerbe über offenem
Feuer (Kosten der traditionellen Speisen der
Region). Registration nötig!
9.00 Reihen- und andere Spiele für
Kinder und Erwachsene mit dem Verein
Varázshangok az Egészségért
10.30
Bogenschießerund
Feuerwehrvorführung
11.00
Vorstellung
des
Zalaers
Jugendlichen Blasorchesters
12.00 Vorstellung von Zoltán Varga
Drehleiters und die Gyenesdiáser Zithers
– inzwischen Mittagessen
12.30 Quiz an dem Tag der Erde: Naturund Umweltschutzquiz
13.00 : "Küche der alten Zeiten" stellt
sich vor, die Ergebnisse der Kochwettbewerb
und des Quizes werden bekannt gemacht
14.00 Husarenvorführungen – mit
Schlachtszenen
14.45 Volksmusik und Volkstanz

Igen látványos eleme volt március 15-i megemlékezésünknek a Gyenesdiási Lovasbandérium
részvétele, huszáresküje

Tisztelt Kábel TV Előfizetők!
A Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízió Kht megkezdi a rendszer felújítását,
ezért április, május hónapokban időszakosan előfordulhat adás kimaradás. A felújítási
munkák munkanapokon 08.00 és 15.00 között
lesznek. Ezen időponton túli adás kimaradást
kérem, hogy az ügyeleti telefonszámra jelezzék (06-20/96-92-582).

(Gyenes Volkstanzgruppe, Volksliedkreis,
Tátorján Kapelle)
15.15 Reitervorführungen – Vazul Lovas
Baranta Verein
16.00 Reitervorführungen der örtlichen
Reitschulen
17.00 „Meister der Großen Wiese”
Steinwurf, „Meisterin der Großen Wiese”
Nudelholzwurf-Wettbewerb
18.30 Lagerfeuer – Volkstanzabend mit
der Tátorján Kapelle

Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért
szíves elnézésüket és megértésüket kérem.
A felújítási munkákkal kapcsolatos észrevételeikkel, tapasztalataikkal kérem segítsék
munkánkat és a 348-900-as telefonszámon
jelezzék azt.
Martonné Kámán Györgyi
ügyvezető

Verein der Naturfreunde „Quellenwasser“
Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.,
Tel: 83/316-690, 316-943
Sindbad Strandradio in Gyenesdiás –
auch via Internet zu hören
Wer mehr über uns erfahren möchte sollte
einmal auf www.strandradio.com im Internet gehen. Dort streamen Sie kostenlos das
Feeling unseres Strandes live via Internet.
Ein Besuch dort lohnt sich. Ab 01.05.2009
sind wir auf Sendung mit Unterhaltung,
Information und guter Laune. Weitere
Ganztägige Programme:
Europäische Information Vorführungen Information: Dieter Swoboda (20/255der Balaton Region, Vorstellungen der 4645)
Naturschutz
Promenadenschiffahrt auch in Gyenesdiás
Vereine, und Forstwirtschaft (an den
Vom 1. Mai erwartet der Pelsoline
Ständen sind Informationsmaterialien und
Landkarten zu bekommen), Volkskünstlicher Schiffagentur mit verschiedenen Programme
auch
mit
und Handwerkermarkt, Vorführungen des (Promenadenschifffahrt,
Weinverkostung und Sonnenuntergangstour)
Katastropheschutzes
und der Polizei, Abfall Road Show, ihre Gäste. Detailiertes Fahrplan ist auf dem
touristischen Portal von Gyenesdiás (www.
Vorführungen von Sportclub der Region
gyenesdias.info.hu) oder im Tourinform
Das Recht zur Programmveränderung ist Büro zu erreichen.
vorbehalten!
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TUDÓSÍTÁS a képviselőtestület üléséről
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március 23-án tartotta legutóbbi soros
ülését.
Az első napirendi pont a 2009. évi idegenforgalmi szezonra történő felkészülés volt. A testületi ülést megelőzően az
Idegenforgalmi Bizottság bejárást tartott a
településen. Megtekintette a közterületeket, a komposztáló területét, strandokat.
A standi fejlesztésekre ez évben is
komolyabb összeget fordít az önkormányzat. Az algyenesi strandon a zagykazetták
kialakítását igyekeznek úgy elvégezni,
hogy a jelenlegi strandnak a miliője ne
sérüljön. Van érdeklődő csúszdapark
kialakításának lehetőségére. Pályázat
útján megvalósulhat a két strandot összekötő sétány. Nagyon fontos feladat a tájékoztató táblák kihelyezése. Az idei évben
új, négy hétvégét felölelő rendezvénysorozat indul, melynek elnevezése: „Süss fel
Nap!”. A rendezvények; június 20-21.
Keszeg Fesztivál, június 27-28 Sportnapok, július 4-5 Rock&Roll Musical, július
9-12 Gyenesdiási Bornapok.
A jelenlévők tájékoztatást kaptak a
jelenleg folyamatban lévő pályázatoktól
is. Amennyiben támogatást kap a Diási
Templom rekonstrukciója, még ez évben
indulhat a felújítás. A TEUT pályázat a
Csillag utcát érinti. Elő kell készíteni a
csapadékvíz pályázatot.

Várhatóan ez év őszén a Pacsirta –
Lendvay utcák ivóvízvezeték gerinc cseréje történik meg; ugyanez várható az
Iskola és Szőlőhegyi utcákban.
Az idegenforgalmi adóbevételek teljesítése érdekében nagyon nagy szükség
van a Hivatal és a Turisztikai Egyesület
együttműködésére, valamint a felderítések számának emelkedésére.
Idén is lesz strandrádió, az üzemeltető
cég az animációt is felvállalta.
A második napirend keretében az üdülőhely általános rendjéről szóló helyi
rendelet, illetőleg mellékletei kerültek
módosításra. A közterület-használati
díjak, valamint a strandbelépők emelése
10 %-os mértékű. A strandjegyek esetében
beépítésre került a családi jegy, a nappali
tagozatos diák- és nyugdíjas és csoportos
belépő, valamint a térségi kedvezményes
belépő is. A kerékpáros látogatójeggyel
a kerékpártárolót lehet igénybe venni,
amely a belépőjegy mellett 200 Ft-ba
kerül kerékpáronként.
Ezt követően a temetői szabályzat közzétételéről szóló rendeletét módosította
a képviselő-testület, melyben a temetési
hely megváltási és újraváltási díjai kerültek megállapításra.
A következő napirendi pontban a szociális alapszolgáltatásokért fizetendő
térítési díjakat állapította meg a képviselő-testület (házi segítségnyújtás, támogató

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)

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

szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás).
Egyebekben a képviselő-testület döntött:
• a Közfoglalkoztatási Terv elfogadásáról,
• az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatos intézkedési terv jóváhagyásáról,
• a Közbeszerzési Terv elfogadásáról,
• a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása és Alapító
Okirata módosításának jóváhagyásáról,
• Farkas Gábor és felesége területcsere
iránti kérelméről,
• Optinerg Kft. iparterület-vásárlási
kérelméről,
• Óvoda fűtéskorszerűsítése pályázati
önrészének biztosításáról.
A képviselő-testület a 2009. április
21-én 18 órakor tartja következő soros
ülését, melynek napirendi pontja:
1.)
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése, könyvviteli mérlege,
pénz- és eredmény-kimutatása, valamint
a belső ellenőr beszámolója
2.) Környezetvédelmi Program 2009.
évi végrehajtási feladatai
2.)
Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolója, Gyermekvédelmi
beszámoló
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

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

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
Apróhirdetés:
Gyermek és felnőtt kerékpárok eladók Gyenesdiáson.
Tel: 06/30-469-42-31

Kis bolt, nagy előny!
Helyben termelt előállított friss,
értékes élelmiszerek nagy választéka

2009.03.13-04.17-ig

Gyenesdiási házat keresek - csendes helyen -, érte
ingatlanokkal fizetek (1 keszthelyi lakás, + 2 garázs
+1 cserszegtomaji új ház) értéknek megfelelő
részaránnyal. Tel: 06/70/319-41-48
Teraszajtó, hőszigetelt üveges, I.osztályú, csomómentes fából, bontatlan csomagolásban eladó.
Tel: 06/70/319-41-48

Frissen fejt magyar tartka teljes értékű tehéntej Keszthelyről........................................................... 139 Ft/l
Pick téliszalámi.........................................3699 Ft/kg
• Mangalica zsír hagyományos házi sütésű.650 Ft/kg
Vinotékában
Villányi és szekszárdi minőségi és különleges minőségű folyóborok
Szekszárdi Cabernet Sauvignon (15 alkoholszázalékos)
Legolcsóbb bor:
Pincés, asztali fehér száraz és félédes............ 175 Ft/l
Pincés, asztali vörös száraz és félédes........... 195 Ft/l
Friss hazai primőr zöldségek teljes választéka

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Várjuk a
szépülni
vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!

• balkon növények • tavaszi virágok
• örökzöldek • díszfák, díszcserjék
• gyümölcsfák, szőlőoltványok
• rózsák • sziklakerti és tavi növények
széles választékban kaphatók.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:
KERTTERVEZÉS, TÁJÉPÍTÉSZET

BAUMSCHULE
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Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/254-65-61, 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
Közeleg az Anyák napja és a ballagás
csokrok, cserepesek, száraz dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
- akár telefonon is!

üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.

iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

LA BELLA

KÁVÉZÓ

Gyenesdiás, Hunyadi út 2.
Tel.: 06 30/373-7674

• 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

