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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2009. október XX. évfolyam, 10. szám
Megjelenik: október 16-án

Néptánc csoportunk Szicíliában táncolt.

Meghívó

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Klubkönyvtár
tisztelettel meghívja
Önt, Barátait, Családját

2009. október 20-án,
kedden 18 órakor

a Gyenesdiási Községházán tartandó

IRODALMI ESTRE.

Rómában, a Szent Péter téren
Augusztusban, Gyenesdiáson láttuk vendégül a Szicíliából, Messina városából érkezett
„Canterini Peloritani” folklór együttest, akik
különleges zenéjükkel és táncaikkal lepték
meg a helyi és környékbeli közönséget.
A Gyenes Néptánc Együttes viszontlátogatásként szeptember végén utazott Szicíliába. Az odautazás közben csaknem egy
napot szentelhettünk Róma város nevezetességeinek megtekintésére. A Vértesaljai
család közbenjárásával, egy Rómában éppen
tanulmányait folytató jezsuita atya vállalta
csoportunk kíséretét és lelki vezetését. Ezen
a napon a pápa a szokásos nyílt audiencián
köszöntötte az oda látogatókat, és közöttük
a Rómában járó gyenesi fiatalokat. Mindez
nagy megtiszteltetés volt csoportunk számára,
miközben nem győztünk betelni a Szent Péter
tér és Bazilika gyönyörű értékeivel. Sötétedésig jártuk a várost és igyekeztünk megnézni
mindent, amit időnk és erőnk engedett. Rövid
éjszakai pihenés után másnap hosszú út várt
ránk Szicíliáig. Gyönyörű vidékeken, magas
hegyeken át vezetett az autópálya. Viaduktokon, alagutakon keresztül haladtunk, és alattunk a tenger ragyogott. Szicíliába komppal
keltünk át és az esti órákban érkeztünk meg
szálláshelyünkre. Itt vendéglátóink, Dr. Lillo
Alessandro és csoportja fogadott bennünket,
és egy jó hangulatú, táncos estét töltöttünk el
a helyi és a litván csoporttal együtt.
Másnap ismerkedtünk a tengerrel, majd
Messinába kirándultunk. Következő nap

Taorminába látogattunk, amely város egy
hegy tetején épült festői környezetben, de
emellett legnagyobb látványossága a görögök által épített amfiteátrum. Csoportunk tett
egy próbát és néhány percet táncolt az ókori
színházban. Produkciónkat a turisták lelkesen
megtapsolták.
Fesztiváli szerepléseink a híres Etna hegy
lábánál voltak. Színes, hangulatos felvonulásokkal ünnepeltünk és késő esti órákban
színpadi szerepléseken léptünk fel, ami az
ottani szokásoknak teljesen megfelel. Csoportunkat nagy szeretettel fogadták és hangos
taps kísérte táncainkat. Meglepő volt az ottani
közönségnek, hogy ezek a fiatal gyerekek
ilyen virtuóz, fegyelmezett táncot mutatnak
be.
Hazafelé utazva Peruggiában szálltunk meg,
ami egy hegy tetején épült ókori város. Most
hangulatos egyetemi város. Sötétedés után
érkeztünk meg és fáradtan cipeltük fel csomagjainkat a meredeken emelkedő lépcsősorokon a szálláshelyünkre, mivel autóbuszunk
nem tudta megközelíteni azt. Amikor azonban
kinéztünk a mellettünk lévő utcára, láttuk,
hogy milyen nyüzsgő élet zajlik még éjnek
idején is a városban.
Másnap Pisában álltunk meg egy rövid
időre, hogy mindenki élőben meggyőződhessen arról, hogy a pisai ferde torony valóban
ferde. Nem csak a torony, hanem környéke is
gyönyörű volt.

folytatás a következő oldalon

Különös sorsok, igaz történetek
(Elvarratlan szálak 1919-1945-1956-2006)
Részletek hangzanak el H. Bodó József
egykönyves író A HÁRSFA VIRÁGA című
nagysikerű családregényének második, bővített kiadásából, a szerző közreműködésével.
A tizenöt éves, tehetséges fiatalember,
Vörösváry Márton a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kivételes Tehetségek
Osztályának hallgatója Liszt, Paganini és
Vieuxtemps műveket ad elő.
A könyv az est során megvásárolható,
dedikáltatható.
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Az 1956-os forradalomról szóló
– iskolai – megemlékezésre
október 22-én csütörtökön 16 órakor
kerül sor a Községházán.
Utána 16.30-kor

koszorúzás az Óvoda kertjében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Iskola és Önkormányzat

Meghívó
A Szivárvány csoport
szeretettel meghívja és várja a 2002-ben
( a részben osztott nagycsoportból )
elbúcsúzott volt óvodásokat
2009. október 29-én ( csütörtökön)
15 órakor kezdődő
csoporttalálkozóra.
Kérünk Benneteket, hogy jelezzétek, ha a
találkozón nem tudtok részt venni.
Horváthné Lóránt Mária és
Varga Zoltánné
Óvodapedagógusok

Gyenesdiási Híradó
Utazásunk tartalmas volt, táncosaink feltöltődtek a sok látnivalóval, és a több ezer km
megtétele ellenére sem érzékeltük fáradtságukat.
A pápa köszöntése áldás volt utunkra, hiszen
szerencsésen megérkeztünk és elkerültük
azokat az esőzéseket, viharokat, amelyekről
hazaérkezésünk után a híradások szóltak.
Köszönjük mindazoknak – szülőknek,
Önkormányzatnak, vállalkozóknak, egyéni
felajánlóknak – akik anyagilag, vagy más
formában hozzájárultak, támogatták az utat,
hogy fiataljaink eljuthassanak ilyen gyönyörű
távoli vidékekre. ( A következő számban részletesen is szeretnénk megköszöni számukra
az önfeláldozó adományaikat) Táncosaink
aktív táncolásaikkal, műsorok bemutatásával
igyekeznek köszönetüket kifejezni.
Fodor Ivánné
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Fesztiváli hangulat Szicíliában

Negyedik „diós találkozó” Diósgyőrött
2009. szeptember 12-én hajnalban indult a „gyenesdiási delegáció”
a Miskolc melletti diósgyőri várhoz, hogy ott a helyi Vadas Napokkal
egybekötött negyedik „Diós Települések Találkozóján” képviselje
Nagyközségünket.
A délelőtt folyamán a Népdalkör és Néptánccsoport mutatta be
megszokottan magas színvonalú műsorát, majd a diós sütemények
versenyén Szakály Rudolfné által készített diós grillázs kosarának II.
helyezése gazdagította tovább érdemeinket.
Településünk turisztikai, gasztronómiai kínálatával egész nap a
részünkre felállított rendezvénysátorban lehetett ismerkedni.
Jövőre Diósjenő látja vendégül a „Diós Településeket”, Gyenesdiásra
– számításaink szerint – 2013-ban érkezik vissza a rendezvény.
A rendezvény során ismét megerősítést nyert az a találkozókat létrehívó gondolat, mely szerint napjainkban egyre nagyobb szükség van
a távolabbi baráti szálak megerősítésére is.
A sikeres képviseletért köszönet illeti a Népdalkör énekeseit, a Néptánccsoport táncosait, a Nyugdíjasklub lelkes tagjait.

Idén máshogy szerveztük a Szüreti vígasságokat. A menet kicsit
hosszabb volt, a körforgalom mellett felállított rendezvénysátorban
zajlottak a programok éjfélig (vagy még tovább is)

Az Országos Könyvtári napok programjaként a nyugdíjas klub
tagjai szépülhettek a Landek család segítségével. Köszönjük Landek
Istvánné, Landek Vera és Landek Viki munkáját.
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Új utcanév-adók
A képviselőtestület elmúlt ülésén több új
utcát nevezett el. Névadóul a Gyenesdiás történetében szerepet játszó személyeket választott.
Bita Dezső (Keszthely, 1831. okt. 3. –
Keszthely, 1922. márc. 8.): egyházi író, egyetemi tanár. Teológiai tanulmányait a budapesti
egyetemen végezte. 1857-ben szentelték
pappá. Pannonhalmán volt teológiai tanár,
majd 1868-tól 1905-ig a budapesti egyetem
tanára volt. Széles körű egyházi irodalmi
tevékenységet fejtett ki.
A mai Kapernaum evangélikus üdülő, szeretetotthon eredetileg dr. Bita Dezső győri
bencés egyetemi tanár nyaralójának épült a 19.
század végén. 1907-ben a Balatonra saját lejáratot és fürdőt létesített, így volt idő, amikor
a falunak három strandja volt. A ház többször
gazdát cserélt, végül a Soproni Evangélikus
Teológus Otthon vásárolta meg 1933-ban lelkészüdülő és konferenciatelep céljára. Máig
többszörösére bővült, több átalakításon, korszerűsítésen ment át az épület.
Hernád Tibor evangélikus lelkész (1921
Nagytarcsa -1906 Veszprém) 1955 és 1975
között a Gyenesdiási Evangélikus Szeretetotthon igazgató lelkésze. Húsz éven át dolgozott
Gyenesdiáson, ebből 16 évig tanácstag, élete
nem csak a Kapernaummal, de Gyenesdiással
is összeforrt. Jelentős szerepe volt a falu villamosításában, a 8 osztályos általános iskola
megteremtésében, néprajzi gyűjtemény létrehozásában – az egykori malom épületében -,
a település története kutatásában. Feldolgozta
a Gyenesdiási fürdők történetét, mely könyv
alakban 1995-ben jelent meg. Életem regénye c. könyvében (2001) sokat foglalkozik a
gyenesdiási évekkel. A Kapernaum története
c. könyve is sok helytörténeti adattal szolgál.
Több kiadatlan, kéziratban meglévő
munkája foglalkozik Gyenesdiás történetével
(Gyenesdiás monográfiája, a Vasút története,
stb.)
Nyugdíjas évei alatt is aktív, könyvei, cikkei
jelentek meg, előadásokat tartott.
Kedvessége, humora miatt nemcsak az
otthon lakói és dolgozói, vendégei szerették,
ismerte õt szinte egész Keszthely, és tisztelte
õt Gyenesdiás népe.
Gyenesdiás díszpolgárává választották
1999-ben.
Eszes László (1913 Keszthely -1986
Gyenesdiás) Tanár, helytörténeti kutató
Bölcsészettudományi tanulmányai után,
egykori iskolájában, a keszthelyi Premontrei
Gimnáziumban világi tanárként francia nyelvet és irodalmat tanított. A háború, illetve
hadifogság után apja nagykereskedésében
dolgozott, majd a Balatoni Nádgazdasági
Vállalatnál volt vezető közgazdász, innen
ment nyugdíjba 1973-ban.

-31945-től haláláig, a gyenesdiási Madách
utcai - ma már nem álló - „Eszes villában”
élt.
A keszthelyi értelmiségi kör jól ismert és
szeretett személyisége volt. Fiatal korában
aktív természetjáró, barátaival együtt éveken
keresztül ők újították fel és festették a Balaton-felvidék turistajelzéseit. Szenvedélyes és
nagyon jó fényképész volt, a két világháború
közötti korszaktól haláláig fényképezte környezetét és a Balatont. Több idegenforgalmi
könyvet az ő fényképeivel adtak ki a hatvanas
és a hetvenes években.
A hatvanas évek elejétől évtizedeken
keresztül kutatta Keszthely és környéke helytörténetét, budapesti és vidéki levéltárakban
végzett szívós adatgyűjtést és kutatómunkát.
Több forrásértékű publikációja jelent meg,
többek közt a keszthelyi céhekről, a posta történetéről, a Keszthely környéki kőfaragókról,
a Gersei Pethő családról és más helytörténeti
kutatásairól.
Hertelendi család: A 15. század végére feltűnik, Falud és Diás új birtokos családja, akik
több évtizeden keresztül meghatározói voltak
Falud és Diás fejlődésének.
Víz János: Víz János a "vonyarczi és diási
hegynek helységbeli bírója volt". Később
gyenesnek egyik legnagyobb szőlősgazdája
lett, komoly birtokokra tett szert.
***

Kedves Olvasóink!

2009. október
A József Attila Klubkönyvtár

SZÍNHÁZLÁTOGATÁST
SZERVEZ
2009. NOVEMBER 21 -ÉN
SZOMBATON
BUDAPESTRE
A NEMZETI SZÍNHÁZBA

Az előadás címe:
Darvas Benedek - Varró Dániel - Hamvai
Kornél - Rejtő Jenő

Vesztegzár a Grand Hotelben
zenés vígjáték két részben

A jávai luxushotelben felhőtlenül nyaral a
hetvenéves trónörökös, a gavallér szállítmányozó, a hajdani operaprimadonna, arisztokraták és szélhámosok, amikor felüti fejét a
bubópestis. A lezárt kapuk mögött megölnek
egy rejtélyes szerzetest, eltűnik egy milliókat
érő füzet és a komplett bevétel. A rendőrfelügyelő ciános vermuttal a kezében pohárköszöntőre emelkedik: "Mindenki őrizze meg a
nyugalmát!"
Néhányan a szereplők közül: Hollósi Frigyes, Molnár Piroska, Benedek Miklós,
Malek Andrea, Garas Dezső, Ujlaky László
és még sokan mások.
Program:
•
Bory-vár, Székesfehérvár
•
Planetárium / Bolygóközi társasutazás. Vendégeink a Kárpátia űrhajóval
bekalandozzák a Naprendszert, közelről megismerkedhetnek a bolygókkal és holdjaikkal.
A látványos, diaképekkel illusztrált műsort
sok videófilm-bejátszás teszi érdekesebbé.
•
Aréna Plaza /szabadprogram
•
Nemzeti Színház

Már régóta dédelgetett szándéka a Híradónak, hogy „Anyakönyvi hírek” rovatot nyisson.
Itt szeretnénk jelezni a Gyenesdiáson,
vagy
Gyenesdiásra
születetteket,
házasságot kötötteket és az elhunyt Részvételi díj: busz - 3500.-Ft,
Színházjegy - 1800 vagy 2100.-Ft
gyenesdiásiakról is szeretnénk tudósítani,
Planetárium: 1500.-Ft , nyugdíjas 1200,-Ft
értesíteni.
/fakultatív/
A személyiségi jogokat természetesen Bory-vár: -600.-Ft, nyugdíjas 300.-Ft
tiszteletben tartjuk, ezért minden esetben
szeretnénk az érdekeltek hozzájárulását Érdeklődni és jelentkezni a részvételi díj
is megszerezni. Örülnénk, ha a hivatalos befizetésével a Klubkönyvtárban lehet szeméút mellett az érdekeltek is tájékoztatnák lyesen vagy telefonon a 314-507-es számon
szerkesztőségünket.
***
Köszönettel: a szerkesztő
***
Október 5-én, a Községházán élvezetes
útibeszámolót hallhattunk, vetített képeket láthattunk Szörényi Zoltántól, aki
2002-ben Alaszkában 6 hetes horgász-nomádtúrán vett részt barátjával. Kalandjairól olvashatunk is „Alaszka – útinapló
nem csak horgászoknak” c. könyvéből,
mely a könyvtárból kikölcsönözhető.

Köszönjük a Pásztorház részére adott
katonaládát, vaseszközöket, szerszámokat
annak az ismeretlen adományozónak aki ház
ajtajába tette le ezeket az eszközöket.
Ha tudnánk kilétét személyesen is megköszönnénk, illetve feljegyeznénk a tárgyak
származási helyét.
Továbbra is várjuk a Pásztorház – két
háború közti időszaknak megfelelő – berendezéséhez alkalmas tárgyakat, bútorokat.
Különösen az alábbiak volnának szükségesek: sarokpad, asztal, ágy, szekrény,

Gyenesdiási Híradó
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komód, csikótűzhely, szentkép(ek), bekeretezett fényképek, háborús emlékek (lehetőleg
helyi), tükör, falióra, lámpa, dísztárgyak, textilek, viselet, ruha, használati eszközök, szerszámok, borászati- illetve pincefelszerelések,
***
A Klubkönyvtár köszönetet mond
Pasqualetti Zsófiának azért a négy festményért, amit a Klubkönyvtárnak ajándékozott.
A képeket a felújított klubhelyiségben helyeztük el.
***
Pilates-torna
Szerdánként, 17 óra 30-tól várják az érdeklődőket a Községházán mélyizom tornára.
Polifoam hablemezt mindenki hozzon magával.
További információkat a foglalkozásokon, illetve Körtvélyesi Ibolyától kaphatnak
(20/91-45-675).

Szeptember 25-én, a Népmese Napja alkalmából több előadócsoport mutatta be meséjét a
Községházán. A résztvevő csoportok: Keszthelyi Szivárvány Színjátszókör, Pölöskei Színjátszók, Keszthely Belvárosi Színjátszók. Képünkön együtt az összes szereplő.

óvodai-bölcsŐdei hírek
A Zöld Óvoda Hálózat 2 napos
kistérségi fóruma Gyenesdiáson.
A Természetes Életmód Alapítvány elnöke
Labanc Györgyi környezeti nevelő (képünk
közepén, mellette Skublics Sándorné óvodavezető), felkérte intézményünket, hogy biztosítsunk helyszínt az alapítvány által koordinált
2 napos fórumnak. A pályázati pénzen nyert
lehetőség 6 helyszínt kért fel az országban,
köztük másodikként szerepelt intézményünk.
Megtiszteltetés volt számunkra a felkérés,
hogy mint kétszeres Zöld Óvoda ismét tehettünk valami hasznosat a környezeti nevelésért.
A kétnapos fórum megszervezése, mely az
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus
keretében megnyert „Zöld Óvodák Hálózatának kiépítése, bővítése és fejlesztése” c.
pályázat keretében valósult meg, széles körű
érdeklődésre számíthatott. Ez már akkor bebizonyosodott mikor a tájékoztatást elkezdtük..
A Természetes Életmód Alapítvány elnöke
Labanc Györgyi által elküldött programtervezetet, meghívót mi is elküldtük a régió
valamennyi óvodájába, a helyi és keszthelyi
iskolákba, az önkormányzatokhoz és a kistérséghez.
Intézményünkbe meghívást kaptak a szülők,
községünk polgármestere, jegyző, valamint
valamennyi intézmény vezetője és nevelője. A
2 napos fórumon 26 óvoda 45 óvodapedagógusa, számtalan érdeklődő más intézményekből, önkormányzattól képviseltette magát.
Az első nap óvodánk Kerek erdő csoportjában dolgozó két óvodapedagógus Kun
Sándorné és Világos Csabáné örömmel vállalta a környezeti nevelési bemutató megtartá-

sát. Negyedik éve a kompetencia alapú óvodai
programcsomag alapján dolgozó csoport a
levegő témakörből, az érlelődő gyümölcsökkel kapcsolatos kezdeményezést tartott. Cél,
az ősszel termő gyümölcsök megismerése,
ismeretszerzés – átadás, szüretelés, vásárlás
szabályainak megbeszélése. Feladat, beszélgetés a gyümölcsökről, gyümölcsfogyasztás
szabályainak a megbeszélése, hova kerül a
csutka stb.
A bemutatót kiscsoportos megbeszélés, plenáris összegzés követett, ahol az előzőekben
kiosztott megfigyelési szempontok szerint a
foglalkozással és az intézményünkkel kapcsolatos észrevételeket is összegezték a jelenlevők.
Második nap, a Zöld Óvoda kritérium rendszerének ismertetésével kezdődött. Mint
Labanc Györgyitől hallhattuk, a jövő zöld
óvodája életforma, gondolkodásmód, mindennapok tevékenysége. Hangsúlyozottan
környezetbarát jellegű, élményalapú, örömre
szabott, szolid és biztos. A megbeszélést

műhelymunka követte, mely a gyakorlati tevékenység szülői, fenntartói támogatottságával,
a társintézmények közötti együttműködéssel,
a partnerkapcsolatok fejlesztésével volt kapcsolatos. Karas László vezető tanácsos által
vezetett foglakozás érdekfeszítő hatású, hasznos és tanulságos volt.
A délután folyamán kiscsoportos konzultációra került sor a Zöld Óvoda Hálózatba
belépni kívánó óvodák képviselőivel. Labanc
Györgyi elnök asszony ismertette a hálózat,
nyújtotta lehetőségeket. Beszélt a továbbképzési lehetőségekről, az együttműködés módjáról és lehetséges formáiról.
A találkozón lehetőség volt a Zöld Óvodák
közötti tapasztalatcserére, a gyakorlati megvalósításhoz ötletek szerzésére, átadására,
esetleges negatív tapasztalatokból való okulásra.
Skublics Sándorné Óvoda és Bölcsőde
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású
Intézmény vezetője
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Új csoport az óvodában
Örömmel tudatjuk, hogy az óvoda ismét
bővült, ezúttal a ZÖLDIKE csoporttal,
ahova kiscsoportos korú gyermekek járnak.
A remek hangulatú nagymezei „ismerkedős” kirándulásunkról tudósítunk, amelyen
közösen túráztak és eközben ismerkedtek
egymással szülők, gyerekek, óvónénik a szép,
napsütéses időben. A sok játszás és beszélgetés után ízletes bográcsos paprikás krumpli és
finomabbnál-finomabb sütemények várták a
megfáradt csapatot (felső és bal odali középső
kép).
Köszönetnyilvánítás:
A gyermekek ideális környezetének kialakításához nagyon sok segítséget kaptunk a
Kedves Szülőktől, akik játékokat, könyveket,
képeket, virágokat, kosarakat, festéket és még
sok apróságot ajándékoztak csoportunknak.
Köszönjük mindenkinek a támogatást!
Fiók Zsófia – Lóránt Vera
óvodapedagógusok

Színes őszi programok
a Szivárvány Csoportban
Vagyunk biztosan egypáran szülők, akik
fontosnak és hasznosnak érezzük gyermekeink változatos, természetközeli csoportos
programjait.
Közvetlenül láthatjuk, hogy ilyenkor gyermekeink számára hogyan tágul a világ, mert
kérdéseikben a természet újabb arcának
bemutatkozását vélhetjük felfedezi.
Szeptember 22-én ezért immár a második
alkalommal mandulaszüretet szerveztünk a
gyermekek részére. A napsütéses délelőttön
szorgalmasan gyűjtöttük „Gyenes aranyát”, a
mandulát, továbbá mogyorót és csipkebogyó
is (alsó nagy kép).
A megtelő kiskosarak látványa, a gyűjtögetés öröme, valamint az óvónőktől kapott sok
hasznos útmutatás a gyerekeknek reményeink
szerint kellemes, maradandó emléket szerzett.
Fontosnak érezvén a közvetlenebb kapcsolatok
kialakítását a csoportban, ugyanazon a héten
pénteken - kihasználva a nyárutó természetbe
csalogató napjait- a Nagymezőre szerveztünk
családias hangulatú találkozót, melynek során
az új és régebbi szülők ismerkedhettek egymással. Délután együtt tornáztunk a felújított
erdei tornapályán, megkóstoltuk az otthon
készített házias finomságokat, este pedig
Fliszár Jenő jóvoltából gesztenyét sütöttük
(jobb oldali középső kép).
Úgy érezzük, törekvéseink nem hiábavalók,
hiszen ma már minden apropó nélkül spontán
szerveződnek a családias hangulatú, „gesztenye sütögetős” találkozók, melyen szülők és
gyerekek egyaránt jól érezik magukat!
Szivárvány Csoport Szülői Munkaközössége

Köszönettel! A gyenesdiási Bölcsőde valamennyi dolgozója és kisgyermeke nevében
köszönetet mondunk Papp Lajos teherfuvarozó gyenesdiási lakosnak, a bölcsődének ajándékozott méterfa rönkökért. A kivájt rönköket virágtartóként használjuk, mely még esztétikusabbá teszi intézményünk környékét. Köszönjük önzetlen támogatását.
Skublics Sándorné intézményvezető
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Varázshangok az Egészségért Egyesület hírei
Meghívó!
Szia kis játszótárs!
- Ha nem jársz bölcsibe és ovis sem vagy
még,
- ha szeretnél egy kis társaságot a hideg,
unalmas időben,
-szívesen játszanál egy jót pár kisgyerekkel,
-vagy csak a közösséget szeretnéd megszokni,
-szereted a gyerekdalokat és a mondókákat,
-esetleg anyukád vagy apukád egy jót
beszélgetne a többi szülővel
akkor a Varázshangok Játszóházban a
helyed!
Gyertek el a Gyenesdiási Községháza nagytermébe, ahol heti egy alkalommal, szerdánként találkozhatunk!
Várunk tehát minden szerdán 10.00 órától!
További információ:
Kőhalmi Ági 30/339-1959, 83/ 315-582
Varázshangok az Egészségért Egyesület,
8315 Gyenesdiás, Madách u. 24.
Honlap:www.varazshang.hu
E-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
A játszóház ingyenes!
Sok szeretettel várunk

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
Sikeres szezon a Gyenesdiás kártyával
Tovább nőtt az igény a Turisztikai Egyesület
gondozásában tavaly bevezetett kedvezménykártyára, melyből az idei évben 37%-kal több
került értékesítésre.
Gyd.kártya 2008
2009 változás
Felnőtt
734
938
+27,8%
Gyerek
280
448
+60 %
Összesen
1.014 1.386 +36,7%
A névre szóló kártya fő vonzereje elsősorban
abban rejlik, hogy vendégek a kártyával egy
héten keresztül ingyenesen (és sorban állás
nélkül) látogathatják strandjainkat. A kártya
természetesen a más kiegészítő programlehetőségek miatt is csábító, hisz széles gasztronómiai kínálatot, aktív sportolási programokat, a
környék termál- és gyógyfürdőit, múzeumait,
hajókázási, és egyéb programlehetőségeket
vehetnek vele jutányosan igénybe a vendégek.
Ezúton köszönjük minden kedves tagunknak
az aktív közreműködését. Hisszük és tapasztaljuk is, hogy ezzel a kedvezménykártyával
is vendégeinknek nyújtunk plusz szolgáltatást, vonzóbb nyaralási feltételeket.

Kedves Szülők!
Az egyesület minden szerdán 10.00 és 11.00. között ingyenes játszóházzal várja a 0-3 éves
korú gyerekeket szüleikkel együtt a Gyenesdiási Községháza nagytermébe!
A létszámtól függően megpróbálunk minden játszóházba egy kis zenét, mozgást, fejlesztő
ötleteket belecsempészni, de elsősorban nem zenebölcsi, vagy más egyéb fejlesztő foglalkozás
létrehozása a célunk, hanem hogy az intézményes kereteken kívül mi, szülők megismerjük egymást: tapasztalatokat, véleményeket cseréljünk miközben gyermekeinkkel együtt játszunk.
Ha neked vagy ismerősödnek van ilyen korú gyermeke és szívesen megismerkednél a többi
szülővel, akkor ott a helyetek a Varázshangok Játszóházban!
Várunk szeretettel minden szerdán 10.00 órától a Gyenesdiási Községháza nagytermében
egy kis kikapcsolódásra!
További információ: Kőhalmi Ági 30/339-1959, 83/315-582
2010. évi turisztikai katalógusokban való
megjelenési lehetőség
Egyesületünk elkezdte következő évi katalógusának összeállítását. A tavalyi jól sikerült kiadványunkban apróbb változtatásokat,
módosításokat tervezünk csak. Családbarát
üdülőhelyként újdonságként külön megjelöljük a bababarát szálláshelyeket. A térségi
West-Balaton Travel Magazinhoz is várjuk
az érdeklődőket. A színvonalas, és részletes
információval szolgáló katalógusokba jelentkezési határidő 2009. október 30. További
információ a Tourinform irodában.
Keressük a településünkről készült legjobb fotókat
Szeretnénk, ha a településre érkező vendégeiknek színvonalasan, sokoldalúan és
változatos módon tudnánk környezetünket,
rendezvényeinket illetve a nyaralás örömteli
pillanatait bemutatni a különböző marketingkommunikációs felületeinken.
Ha úgy érzi/érzed, hogy sikerült az év
folyamán látványos képeket megörökíteni
és szívesen megosztaná(d) azokat másokkal
is, úgy várjuk a fotókat CD-n vagy DVD-n
Tourinform irodánkba, hétköznaponként 9-17
óra között. A legjobban sikerült fotókat értékes nyereménnyel köszönjük meg.

Internetes fejlesztéseink
Turisztikai portálunk – www.gyenesdias.
info.hu – fejlesztéseknek köszönhetően újabb
funkciókkal bővül a napokban, így utazástervező, kiadványrendelő és webshop modul,
interaktív térkép, garantált programok rész,
csomagajánlatok, ajánlatkérő, hírlevél küldő,
szabad szavas kereső épül be. Mindezek a
vendégek, az internet keresőmotorjainak,
illetve partnereink igényeinek megfelelően
készültek és kerülnek bevezetésre.
Megújult a térségi weboldal is (www.westbalaton.hu), mely több hónapnyi munka
során érte el jelenlegi formáját. A weboldalon
turisztikai egyesületi tagjaink természetesen
megtalálhatóak.
2009. évi felmérés a Gyenesdiáson nyaralók utazási szokásairól
Az előző évekhez hasonlóan 2009-ban is
végeztünk kérdőíves felmérést a településünkön nyaraló vendégek véleményének megismerése, és kínálatunk javítása érdekében.
Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy
visszajelzést kapjunk a szabadságukat nálunk
töltő turistáktól, hogy szolgáltatásaink színvonalát igényüknek megfelelően tudjuk korrigálni, az őket zavaró tényezőket javítani.
A kutatás legnagyobb igyekezetünk ellenére
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sem nevezhető reprezentatívnak. Kutatásunk
alapjául ezúttal 171 kérdőív szolgált.
Vendégeink döntő többsége magyar és német
származású, 60 és 26%-os arányban, azaz a
belföldi turizmus előretörését tapasztalhatjuk. Magyar vendégeink többnyire NyugatDunántúlról (38%) és Budapestről (26%)
érkeznek és az átlagos életkor tekintetébe
elsősorban a kisgyermekes családok (31-45
év közötti korosztály), fiatal párok, baráti
társaságok választják településünket szabadságuk helyszínéül. Információt elsősorban
barátoktól, ismerősöktől szereznek (53%),
illetve komoly jelentősége van az internetnek
is (30%). Míg belföldi vendégeink többnyire
4-7 napot töltenek általában magánszálláshelyeken (70%), addig a külföldi vendégek 11-14
napot. Vendégeink 75%-a a balatoni fürdőzés
miatt választ bennünket és a megkérdezettek
többség (75%) még mindig arányosnak véli a
szolgáltatásainkért kért árakat. Több tényező
is pozitív megerősítésként szolgál: a strandjainkról, animációs programjainkról, állandó,
garantált programkínálatunkról, a Sindbad
strandrádióról megfogalmazott véleményük.
Természetesen kritikák is érkeztek, elsősorban a Gyenesi Lidóstrand vizesblokkjára, az
esti szórakozási lehetőségek csekély választékára, a sok szúnyogra, illetve az utak állapotára vonatkozóan.
Vendégeink véleményére, javaslataira érdemes odafigyelnünk, hogy aztán minél többen
elégedetten térjenek haza nálunk töltött
nyaralásukból, hiszen ők lesznek a legjobb
„reklámhordozóink”. (A részletes felmérés a
Tourinform irodában megtekinthető)
Kovács Judit és Belenta Réka

Egyházközségünk hírei
Kedves gyerekek, kedves családok, jöjjetek
és zarándokoljatok velünk a Mária szoborhoz!
Egyházunkban október hónap Rózsafüzér Királynőjének, Szűz Máriának szentelt
hónap.
Kérjük együtt Isten Édesanyjának közbenjárását. Imáinkat Hazánk lelki megújulásáért,
Családjaink
boldogságáért,
Gyermekeink testi-lelki egészségéért, a Szépkorú felebarátainkért, betegségben szenvedő
Testvéreinkért és egyéni szándékainkért
ajánljuk fel.
Találkozzunk a gyenesi templom előtt október 18-án vasárnap, 15 órakor.
Családmisére is várunk benneteket, mely
rendhagyó módon a diási Plébánia termében
lesz. /Dobó I. u. 15./ Időpontja: október
25-e vasárnap, 17 órakor.

-7-

Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
2009. október 25-én túrát szervezünk a
Keszthelyi-hegységbe.
Indulás: 14 órakor a Nagymezőről. Érkezés
túrafelszerelésben.
2009. november 7-én faültetés lesz. A mandula és egyéb honos fásítás helyszínei: Kossuth u., Arany J. u., Faludi u.
Minden kedves segítőkész gyenesdiásit szeretettel várunk. Kezdés: 9.30, Községháza
előtt.
2009. november 14 (szombat) 18.00 Márton nap, Községháza.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinken!
Gálné Németh Ildikó, elnök

Gyermeknevelés:
Csődbe vezető magatartásformák
- Dr. Teleki Béla nyomán Dr. Teleki Béla (PhD) nevével először a
főiskolán találkoztam. Minden előadását
végighallgattam, számos könyvet és tanulmányt olvastam tőle. A Nyugat-Magyarországi Egyetem BEPF Karán tanszékvezető, a
szociálpedagógus képzés felelőse.
Vajon mit is takar jól csengő címünk? Kapcsolatunkra vonatkozik párunkkal és gyermekünkkel, még hozzá azokra a negatív
tényezőkre, melyek rossz irányba (csődbe
viszik) két ember – legyen az felnőtt és felnőtt,
vagy felnőtt és gyermek – közti viszonyt.
Az alábbiakban megismerhetik, hogy
melyek azok a viselkedésformák, melyeket
ajánlatos hosszú távon kerülni emberi kapcsolatainkban.
Fenyegetés „Ha még egyszer kupi lesz a szobádban, ki dobom a cuccaidat az ablakon!”
vagy „Ezt még egyszer meg ne próbáld, mert
nagyon siralmas vége lesz!” Önök szerint
lehet ezekkel a támadó, fenyegető szavakkal
hosszú távon jó irányba terelni valakit? Rövid
távon esetleg, de ez a megfélemlítésen alapul,
tehát nem látja be a gyermek vagy párunk,
hogy miért ne. Magyarázzuk meg pl. a gyermeknek, hogy miért ne tegye, amit tett, mi
lehet tettének következménye. Mondjuk el,
fogalmazzuk meg érzéseinket és elvárásainkat konkrétan.
Megvesztegetés vagy zsarolás sem célravezető. Ne azért tegyen meg a gyermek valamit,
mert kap egy gombóc fagyit. Két ember kapcsolatában folyamatosan jelen van a kérés,
a másik segítése, mely csak akkor tud kialakulni természetesen és önzetlenül, ha nem
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neveljük bele a gyermekbe folyamatosan,
hogy ha ezt és ezt elvégzed, kapsz valamit.
Egyértelműen kérjük meg, például, ha szeretnénk, hogy elmenjen a boltba. „Légy szíves
menj el a boltba és hozz egy liter tejet!”és
ha hozzánk fordul valaki kéréssel, ugyanúgy
halljuk meg azt.
Ígérgetés, kapcsán a következő mondás jut
eszembe. Az ígéret szép szó, ha betartják úgy
jó. Közhely, de igaz. Ha folyamatosan nem
tartjuk be ígéreteinket, becsületünkkel játszunk. Hiteltelennek és igaztalannak fogunk
tűnni a másik számára. Tehát nagyon óvatosan bánjuk az ígéretekkel. Csak az ígérjük
meg gyermekünknek, amit meg is tudunk
tenni, illetve tőle se várjunk el állandó ígéreteket, hiszen az ő esetükben még nagyon
sok minden nehezen betartható. Ne kelljen
szembesülnie folyamatosan azzal, hogy már
megint nem volt jó, mert megígért valamit és
nem tartotta be. Ez bizonyos életkorban még
például egyáltalán nem elvárható magatartás.
Gúnyolódás az egyik olyan viselkedésforma, mely súlyosan veszélyezteti az egyén
személyiségfejlődését. A gyermeknek, de
még a felnőttnek is az egészséges lelki fejlődéséhez jó és dicsérő szavak kellenek. A
gúny, az élc nemcsak, hogy énképromboló, de
két ember kommunikációjában is gátat jelent.
Azzal nem érünk el semmit, ha valakit leminősítünk, negatív szavakkal illetünk. Hiszen,
ha valaki azt mondja nekünk te buta, te eszetlen vagy, hogy te úgysem értesz hozzá, attól
eleve elfordulunk, szavait nem fogadjuk el. A
bántó szavak ellenállást vagy szomorúságot
okoznak.
Lehet-e
udvariatlanul
udvariasságra
nevelni? Nagyon jó a kérdés. A válasz nem.
Miként várhatnám el azt a gyermekemtől,
hogy köszönjön az iskolában a tanárnőnek,
ha én az utcán sorozatosan nem veszem észre,
és nem köszönök neki. Vagy az apák fiaikat,
hogy nevelik udvariasságra, ha felesége vagy
más hölgyek előtt rendszeresen bemegy az
ajtón, mondván, hogy ő siet. Ez egy olyan
viselkedésforma, melyet mintakövetéssel,
utánzással sajátít el a gyermek az évek
során. Ha nem látja a szülőtől, nincs kitől
megtanulnia. Az idősekkel szembeni udvariasságot, előzékenységet is például csak így
ültethetjük el a gyermekeinkben.
Lehetne folytatni a sort, egy biztos a fenti
viselkedésformákat kellene elkerülnünk a
nevelésben és kapcsolatainkban. Természetesen nincs olyan ember, aki mindig mindent
jót csinál, aki soha, a fenti mondatok egyikét
sem ejtette ki a száján. A cél az, hogy lehetőleg mellőzzük, ne alkalmazzuk ezeket folyamatosan.
Forrás: Dr. Teleki Béla Családpedagógia,
Korda Kiadó Kecskemét 2005
Bali Júlia I.K. Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Zalaszántó, Fő utca 3. Tel.: 83/370-124
E-mail: zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.hu
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mint a fénykép is mutatja, a vendégeknek sok
energiát kellet fordítaniuk a védekezésre.
Nehéz helyzetben
asztaliteniszezőink

Szeptembertől megkezdődtek a Gyenesdiás
Kinizsi SE Röplabda Szakosztály teremedzései. A röplabdázás népszerűségét jelzi,
hogy jelentősen megnőtt az edzéseken résztvevők száma. Az év eleji létszám megkétszereződött.
Elkészült a labdafogó háló

Labdarúgó csapatunk túljutott a bajnokság felén és kilenc mérkőzésből ötöt megnyert, négyet elvesztett. Értékes nagyarányú
győzelmet szereztek legutóbb hazai pályán a
Zalaszentgyörgy ellen (6-1) és jól jött idegenben az Alsópáhok elleni (2-1) siker. Szombaton a Kertváros érkezik, majd a következő
hétvégén kettős fordulóra kerül sor, előbb
Várvölgyre utazunk, majd a Sárhida érkezik
hozzánk. A mérkőzések 14.30-kor kezdődnek.
Az edzések és a mérkőzések színvonalasabb
megrendezése érdekében összefogás eredményeként elkészült két labdafogó háló és a
pályák Balatoni út felőli oldalán lettek felállítva.
Szabadidejükben végzett munkájukért a
labdarúgó szakosztály vezetése köszönetet
mond a labdafogó hálótartó vasak elkészítésében, festésében, és felállításában: ifj. Kőrösi
János, Szabó Béla, Rudolf István, Koller
Tibor, Sirsom László, Czafit Tibor, Sándor
István, Fatér Tamás, Fatér Jánosnak. Köszönik Fatér Istvánnak az elvégzett földmunkát.
A hálók felavatására október 3-án a

Az NB II-ben szereplő
asztaliteniszezőink jól felkészült csapatokkal kezdték
a bajnokságot. Játékosaink
kitettek magukért, ám eddigi
otthonukat az általános iskolát átépítik, és mint Kovács
Tamás edző elmondta megérzik a változást.
- Az, hogy nincs hazai
pályánk, meglátszik az
eredményünkön. Kevés az
edzéslehetőségünk, a hazai
pálya hangulata elmarad és
így kicsit magára hagyatott a társaság. Megoldottunk már ennél nehezebb helyzetet is,
ezt is megoldjuk valahogy. Egy kis segítség,
figyelem azért nem ártana.
Eredmények: Gyenesdiás ASE – Kaposvári AC 10-8 Győztesek: Barabás 2, Bontó
2, Fazekas 2, Illés 3 és a Barabás - Fazekas
páros 1. Sportszerű, végig kiélezett mérkőzésen megérdemelten nyert a Gyenesdiás Illés
Mihály nagyszerű formájának köszönhetően,
az előző szezon ezüstérmese ellen.
Szombathely - Gyenesdiás ASE 10-8
Győztesek: Barabás 3, Fazekas 2, Bontó
1, Illés 1, és a Barabás - Fazekas páros 1.
A Gyenesdiás már 6:2-re is vezetett, ettől
kezdve szinte semmi sem sikerült, és 4 mérkőzés labdát is elveszítettek.
Gyenesdiás ASE - Hévíz SK 6-12.
Gyenesdiás győztesei: Barabás 2, Bontó 2,
Illés 1, Fazekas 1. Hévízi győztesek: Nyírő 4,
Gubica 3, Huppán 2, Tőkés 1, és a Huppán
– Gubica, Nyírő - Tőkés párosok 1-1. A házigazdákat most is elkerülte a szerencse, 5:3-ra
is vezettek, ám a végjátékban mégis alulmaradtak a jól hajrázó Hévíz ellen.

Dynamo Party 2009.

A Kinizsi SE Kerékpáros Szakosztálya a
hajdani Dynamo-maraton helyett megszervezte az első Dynamo party-t. A rendezvény
ez év augusztus 22-én, szombaton került
megrendezésre a gyenesdiási nagymezőn.
Ez a rendezvényünk a kerékpározás adta
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örömeiről szólt, mely magába foglalt egy
túrázást a Keszthelyi-hegységben, továbbá
ügyességi vetélkedőt és egy ’’DH” versenyt
a Berzsenyi kilátótól egészen a nagymezőig.
Az időjárás kedvezett nekünk, mivel egész
nap ragyogó napsütés volt.
A túra egy 40 km-es táv volt 1200m-es
szintkülönbséggel, melynek során érintették a Keszthelyi-hegység legszebb pontjait,
melyek a következők voltak: Büdös kút,
Kutya sírok, Szent Miklós forrás, Boszorkány
konyha, Szépkilátói kilátó, Pad-kő kilátó és
a Berzsenyi kilátó. A megmérettetésen közel
50 fő indult el. Míg a helyszínen kellemes
zenék szóltak, addig a hozzátartozók ügyességi vetélkedőn vehettek részt, többek között
bringadobó versenyen, ill. monobiciklizésen.
A résztvevők gulyást is fogyaszthattak a helyszínen, melyet a keszthelyi Gesz-konyha biztosított.
Miután megérkeztek a kerékpárosok a hegységből, ezt követően kezdődött a DH verseny.
Itt összesen 22 induló vett részt. A legjobb idő
1 perc 41 mp volt.
Ezen a hétvégén csupán 120 embert sikerült
kicsalogatnunk otthonaikból a természetbe.
Őszintén szólva több polgártársra számítottunk, de sebaj, aki nem jött el, az lemaradt egy
nagyon jó kis egész napos programról.
Jövőre, azaz 2010. április 25-én szervezzük
meg a 4. Kürtös kupát, ahová sok kerékpározni vágyót várunk sok-sok szeretettel!
Léránt Balázs

A Polgármesteri Hivatal
közleményei:
Forgalmi rend változások:
a./ A Gyenesdiás – Keszthely alsó összekötő
út (Gyenesdiás, Balaton utca- Keszthely, Semmelweis utca között), a Gyenesdiás Balaton
utcai kereszteződésben a korábbi „ Elsőbbségadás kötelező”, helyett „STOP Elsőbbségadás kötelező” tábla került elhelyezésre és
STOP burkolati jel került felfestésre, valamint
mint a gyenesdiási, mint a keszthelyi csatlakozó kereszteződésektől, a közutat használó
gépjárművekre vonatkozó 3,5 t súlykorlátozó
táblák kerülnek kihelyezésre.
b./ Rövid időn belül beépítésre kerül a
Gyenesdiás, Széchenyi utcában a Liliom utcai
kereszteződés után 1 db forgalomlassító burkolati elem, a KRESZ előírásainak megfelelő
sebességkorlátozó és előjelző táblák, valamint
az ezeket kiegészítő burkolat festések.
2./ A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől várhatóan a
napokban megérkezik a Gyenesdiás, Lendvay
– Pacsirta (vízhálózat építése), valamint
Iskola – Szőlőhegyi utcák (szennyvízcsatorna
építés), víz és csatornaépítésekre vonatkozó
vízjogi létesítési engedélye. Az engedélyek
alapján rövid időn belül elkezdődik a közműépítési munka, hogy a téli idő beállta előtt
befejeződhessenek a közterületeket érintő
munkálatok.

Gyenesdiási Híradó
A ZÖLDFOK ZRT. LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓJA
az idei évi hulladékszállítási díjak
alakulásáról
A települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására
vonatkozó közszolgáltatás 2009. évi normálistól eltérő mértékű díjemelését a Zala ISPA/
KA hulladékgazdálkodási rendszer elindulása
okozta. Az új Európai Uniós előírásoknak
is megfelelő rendszer működésének a többletköltsége 32,9 %-os díjemelést okoz. A
többletköltséget a Zalabéri szigetelt hulladéklerakón fizetendő (a szigeteletlen hulladéklerakóhoz képest) magasabb ártalmatlanítási
díj, valamint a használati díj eredményezi. A
használati díjjal a települések pénzügyi alapot
képeznek a most pályázaton elnyert eszközök,
gépek, autók, létesítmények lecserélésére és a
hulladék lerakók majdani rekultivációjára. A
szolgáltató a használati díjat beépíti a hulladékszállítási díjaiba és a számláiban a lakosságtól ezen a jogcímen beszedett összeget
átutalja a települések egy elkülönített számlájára.
A fentieken kívül a szolgáltatás elvégzése
érdekében felmerő költségek - az infláció és
egyéb jogszabályi változások hatása - 5,3%-os
emelkedését tartalmazta az idei díj.
A szolgáltató a hulladékszállítás díját tartalmazó számláit az éves díjat fizető ingatlan
tulajdonosok részére negyedévente, az üdülőingatlan tulajdonosok részére a második és
harmadik negyedévben készíti el.
A számlázás nem egyenlő részletekben,
hanem a számlázott időszakban teljesített ürítések száma alapján történik:
Éves díjat fizető ingatlanok (kötelező
igénybevételi időszak: 01.01-12.31):
I. negyedév
12 ürítés
II. negyedév
23 ürítés
III. negyedév
26 ürítés
IV. negyedév
13 ürítés
2009. év összesen
74 ürítés
Üdülőingatlanok (kötelező igénybevételi
időszak: 04.01-09.30):
II. negyedév
23 ürítés
III. negyedév
26 ürítés
2009. év összesen
49 ürítés
Az egyes számlák végösszegét az időszak
ürítési számának és a választott edényméret
ürítési díjának a szorzata adja, ez okozza,
hogy az egyes időszakokban kibocsátott
számla végösszege eltérő.
Díj-összehasonlítást végeztünk, amiből látható, hogy a díjszabásban az eltérés a szolgáltatás műszaki többlet tartalma miatt adódik
Gyenesdiáson.
Az állandó költségek megléte miatt a járatszám csökkentése csak kis mértékben csök-
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kenti a díjakat. Községünkben a hulladék
mennyisége indokolja a járatszámot.
2010. évben várhatóan az inflációt meghaladó emelés nem várható, mely érdekében
egyeztetéseket folytat az Önkormányzat.

év tavaszától önkormányzati tulajdonba
kerül. Kérjük a lakosságot, amennyiben valakinek feleslegessé vált borászati eszközei
vannak, a Darnay pince és a mellette felállítandó bormúzeumban szívesen kiállítanánk.

2009. november 2-3-án (hétfő, kedd) a hulladékszállító cég az 1 méternél nem hosszabb
ág- és fanyesedéket kötegelve, falevelet és a
levágott füvet bármilyen zsákba rakva, maximum 25 kg súlyhatárig ingyenesen elszállítja.
Kérjük a lakosságot, hogy 2009. november
2-ig helyezzék ki az ingatlan előtti területre az
elszállítandó zöldhulladékot.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ömlesztett, nem megfelelően kihelyezett ágnyesedék
csak fizetés ellenében kerül elszállításra.

Tájékoztató az iskolaépítésről

***
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
a Faludi utca végén lévő régi komposzttelep bezárt. Az új telephely az Iparosok
útjára költözött, a többi ipari telephely mellett (a komposzttelepet tábla jelzi). Kérjük
műanyagtól és vastól mentes zöldhulladékot
beszállítani ezen túl is.
A nyitva tartás nem változott: Hétfő: zárva,
kedd: 14-17, szerda: zárva, csütörtök: 14-17,
péntek: 14-17, szombat: 9-13, vasárnap:
9-13.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyűjtőszigetekre kihelyezett szelektív gyűjtőedényeket rendeltetésszerűen vegyék igénybe,
nem szelektív hulladékot itt NE helyezzenek
el!

Környezetvédelmi Bizottság hírei:
Az előző évekhez hasonlóan a Forrásvíz
Természetbarát Egyesület és az Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága meghirdeti az „Egy ház, egy szőlő” akciót október
végétől. Minden gyenesdiási család 250 Ft-os
egységáron rezisztens (ellenálló) szőlőfajtához juthat, maximum 10 db-hoz, az egyesület
székhelyén. (Gyenesdiás, Gödörházi u. 60.)
A Környezetvédelmi Bizottság pályázatot hirdet 110 literes hulladékgyűjtő edény
cseréjére. Pályázhatnak azok a magánszemélyek, akik fémedényeiket, illetőleg igazoltan
tönkrement műanyag edényeiket szeretnék
lecserélni. Felmérés alapján lehetőség nyílik
indokoltsági fok igazolása mellett a 60 l-es
szemétgyűjtő (kuka) edény becserélésére is
kedvezményes áron.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban
Samu Zoltánnál (516-001), jelentkezni írásban szükséges. Az edények cseréje korlátozott számban lehetséges.
***
A Darnay-Dornyay Kör tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Darnay pince 2010.

Gyenesdás Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola átalakítása, bővítése, korszerűsítése
és komplex akadálymentesítés beruházással
kapcsolatosan:
Az elmúlt hónap (szeptemberi) építési,
megvalósítási állapothoz képest „egyre láthatóbban”, kívülről is érzékelhető az iskola
átalakítási, felújítási munkák végzésének
eredménye.
1./ Meglévő épületrész:
A teljes épületrészben belül kicserélésre
kerültek a belső nyílászárók (ajtók), az akadálymentesítés keretében. Ezzel együtt elvégzésre kerültek a bontások utáni faljavítások,
burkolatjavítások.
Mind három szinten teljes mértékben felújításra kerültek a vizesblokkok. Jelenleg a
bontások utáni vakolások, új csempe burkolatképzések vannak folyamatban. Ezek elkészülte után kerül sor a teljesen új WC kagylók,
mosdók, stb felszerelésére.
Elkészült az épületrész fűtését biztosító központi fűtésszerelés (vezetékek, fűtőtestek felszerelése). Vele együtt kibontásra kerültek az
eddigi épületfűtést biztosító villanykályhák.
A villanykályhák kiszerelésével együtt az
összes szükséges villanyszerelés elvégzésre
került.
A belső nyílászárókkal együtt cserére kerültek a külső nyílászárók is, azokon a helyeken,
ahol ez korábban nem történt még meg.
A tetőtéri szinten, illetve az első emeleti
szinten, ahol már lehetséges volt, - ahol a
bontási munkák miatti javítások elkészültek elvégzésre kerültek a belső festési munkák.
Minden tanteremben felújításra került a parketta,- PVC burkolat. Teljesen felújított tantermek várják az iskolásokat.
2./ Új épületrész:
Október második felére elkészül az új
épületrész tetőszerkezete és tetőfedése. A
pince részben folynak a belső felületképzések. Rövid időn belül megkezdhető lesz a
kazánházi gépészeti szerelés (villany, központi fűtés), valamint az új részt a meglévővel összekötő fűtésszerelés kivitelezése,
hogy november közepén elvégezhető legyen
a teljes épületre vonatkozó próbafűtés. Az
ehhez tartozó közterületre csatlakozó gázhálózati bekötés elkészült.
Az új belső parkoló és az új épületrész csatlakozás kivitelezése megkezdődött.
Összességében elmondható, hogy a generál
kivitelezést végző SZL- BAU Kft., az alvállalkozókkal együtt megfelelő módon, szakszerűen végzik az építési szerződésben vállalt
kivitelezési tevékenységet, hogy a decemberi

Gyenesdiási Híradó

2009. október

- 10 -

átadás-átvételi határidőre az iskolaépítés
megfelelő módon, minőségben megvalósuljon.
Király András, az Önkormányzat részéről
ellenőrzéssel megbízott létesítményfelelős

LEADER PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉG ÚJRA
Megjelent az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyes LEADER
pályázati kiírás 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet.
Elérhető a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján, a www.fvm.gov.
hu honlapon a jogszabályok menüpontnál.

A pályázatokat 2009. október 1. és november 2. között lehet benyújtani.
A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület kiírásai a következők:
- Mezőgazdasági állatfajok bemutatóhelyeinek kialakítása
- Képzőközpont létrehozása
- Mozgó üzlet kialakítása, helyi termékek
közvetlen fogyasztóhoz való jutásának elősegítése
- Infoterminál rendszer kiépítése
- Tájház, művészeti emlékház, bemutató
múzeum kialakítása, rekonstrukciója, kiállítási tárgyak felújítása
- Vidéki rendezvények, programok, fesztiválok megvalósítása
Megjelent a rendelethez kapcsolódó
141/2009 (X. 5.) MVH közlemény, mely mel-

Info-Ecke
Gyenesdiás Karte Die Anzahl der bei den Unterkunftsparter vom
Tourismusverein erhältlichen Gyenesdiás Vorteilskarte ist heuer um +37%
gestiegen. Der große Vorzug der Karte ist, daß man damit eine Woche lang
beide Strandbäder kostenlos benutzen kann.
Gyenesdiáser Unterkunftverzeichnis für 2010 Diejenige touristische
Interessanten, die Ihre Objekten in unseren lokalen und regionalen
touristischen Kataloge erscheinen lassen möchten, können bis 30. Oktober
sich in Tourinformbüro im Gemeindehaus melden. Die Kataloge werden den
Gästen an heimischen und internationalen Messen vertrieben.
Foto-Wettberwerb Wir möchten immer wieder bischen an unserem Image
bessern, deshalb suchen wir schöne Fotos über unsere Siedlung. Der beste
Fotograf wird mit wertvollen Geschenke vergütet. Wir erwarten die Fotos im
Tourinform Büro ab Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.
Müllabfuhrgebühren Die Gebühren von Müllabfuhr sind um 5,3% wegen
der Einführung des EU-rechtmäßigen ZALAISPA/KA System gestiegen.
Die Überschusskosten kommen vom höheren Preis der Vernichtungs und
Gebrauchsgebühren vom Zalabérer Abfalldepot.
Grün- und Gartenabfälle: Am 2-3. November 2009. holt unsere
Müllabfuhrfirma, Zöldfok Zrt Grün- und Gartenabfälle unentgeltlich ab.
Voraussetzungen. Äste dürfen nicht länger als max. 1 Meter sein und müssen
zusammengebunden werden. Blätter, Gras und kleine Zweige sollen in einem
beliebigen Sack (max. 25 kg) verstaut werden. Wir bitten die Einwohner, ihre
Grünabfälle bis 2. November vor ihren Grundstücken auszulagern.
Bitte beachten Sie, dass nicht ordnungsgemäß ausgelegte Grünabfälle nur
gegen Bezahlung mitgenommen werden. können.
Hiermit möchten wir Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, daß die
Kompoststelle- bei der Faludi Straße geschlossen wurde. Die neue Stelle befindet
sich in der „Iparosok” Straße, welche um ein Stück weiter nördlich zu finden
ist. Die Öffnungszeit ist unverändert geblieben.(Di*Do*Fr: 14-17, SA*SO:
9-13 Uhr) Folgen Sie den Beschilderungen zum alten Militärgelände!
Müllsammelstellen Wir bitten die Einwohner die Mülltrennung bei den
Müllsammelstellen zu beachten!
Nachrichten der Umweltschutz Ausschusses Ab Ende Oktober fängt
wieder die „Ein Haus, ein Weinstock” Kampagne an. Sponsoriert vom
Umweltschutz Ausschuss und von den Naturfreunden des Quellwasservereins
an. Jede Familie kann max. 10 resistente Stöcke für 250,-Ft/Stock vom Sitz
des Vereins (Gyenesdiás, Gödörházi u. 60) abliefern.
Der Umweltschutz Ausschuss schreibt eine Bewerbung für den Austausch
von 110 L Mülltonnen aus. Bewerben können sich diejenigen Privatpersonen,
deren Mülltonne nachgewiesen kaputtgegangen sind, sein. Weiterhin besteht
die Möglichkeit auch die 60 L Mülltonne –gegen Vorzugspreis- umzutauschen.
Weitere Information im Gemeindehaus.
Ab Frühling 2010 steht der Darnay Eggekeller im Eigentum der
Gemeinde. Falls Sie überflüssige Weinbaugeräte haben, stellen wir sie
gerne im Eggekeller und im daneben stehendem Weinmuseum aus.

léklete tartalmazza az adatlapokat (főlapokat,
betétlapok, kitöltési útmutatókat). A közlemény elérhető a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján a www.mvh.gov.hu
honlapon a közlemények rovatban.
További információt kaphatnak:
Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig
Egyesülettől
(8238, Badacsonytomaj, Fő u. 2. illetve
8360, Keszthely, Kossuth u. 42.
Tel: 87/471-126 illetve 83/515-490
Honlap: www.zdvv.hu
E-mail: leaderegyesulet@gmail.com)
Csiza Elemér,
Leader munkaszervezet vezető
Gálné Németh Ildikó,
Leader egyesületi tag, FTE

Szülőknek, leendő szülőknek, nevelőknek!

Thomas Gordon: Szülői eredményességi tréning 30
órás minősített, akkreditált képzés indul.

Jó szülőnek lenni az egyik legnehezebb feladat. Jó hír azoknak, akik úgy érzik, segítségre lenne szükségük: a szülői eredményesség tanulható!
Senki sem tanított rá, de most megtanulhatod:
• hogyan építhetjük, hogyan ronthatjuk el a szülő-gyerek kapcsolatot;
• hogyan lehet véget vetni a háborúzásnak szülő és gyerek
között;
• hogyan lehet vesztes nélkül megoldani a konfliktusokat;
Tanfolyamkezdés:
2009. november 15. 9 óra, Klubkönyvtár
Ára: 8.750 Ft/ alkalom, alkalmanként fizetve.
Tanfolyamvezető: Somogyi Emília (Gordon-instruktor)
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás:
Kovács Anita (83/314-894, 20/802-5299,
kovacsanita24@gmail.com)

Gyenesdiási Híradó
TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember
15-én tartotta legutóbbi ülését.
Az 1.) napirend keretében a polgármester
tájékoztatást adott az I. félévi gazdálkodás
alakulásáról. Az önkormányzat gazdálkodása az év első felében zökkenőmentes volt.
A működésre betervezett kiadások időarányosan alakultak. A felújítások, fejlesztések
terén van még feladat; elsősorban az iskolabővítés az, aminek költségkihatásaira a fedezetet mindenképpen elő kell teremteni. Éppen
ezért minden többletforrás, amely az év során
keletkezik, ezt a célt szolgálja. Új feladatokat csak az esetleges többletbevételek terhére
lehet fölvállalni, akkor is csak azokat, amelyet
megvalósítása létfontosságú az önkormányzat
számára.
A polgármester elmondta, hogy a fejlesztések közül néhányat az iskolaépítés miatt át
kellett ütemezni, így pl. az idei traktorbeszerzés, közvilágítás korszerűsítése stb. A tartalékokat jó lekötésekkel lehetett gyarapítani.
A tavalyi évi strandi fejlesztések hozadéka
meglátszik a strandbevételeken. A bevétel 38
millió Ft jelenleg, amely az üdülési csekkek
feldolgozását követően akár további 1 millióval is emelkedhet. Ezt az összeget növeli
még a Turisztikai Egyesület elszámolása
(Gyenesdiás Kártya). Az adóbevételek 101,5
teljesítést mutatnak, ezen belül az építményadó 72,5 %, telekadó 104 %, idegenforgalmi
adó 66,2 %, iparűzési adó 73,6 %, gépjárműadó 68,5 %, pótlék 47,2 %.
A képviselő-testület tájékoztatást kapott az
óvoda költségvetési előirányzatainak és teljesítésének a félévi alakulásáról. A bevételek
és kiadások tervezett előirányzata 79.424 ezer
Ft volt, ezzel szemben a teljesülés összege
41.680 ezer Ft volt., 52,47 %. A 41.680 ezer
Ft kiadásokból 170 ezer Ft volt a beruházási
kiadásokra kifizetett összeg. Sikeres pályázat

Influenza-oltás!
Tisztelt Betegeim!
Tájékoztatom az ingyenes influenza oltásra
jogosultakat, hogy megkezdtük a védőoltások
beadását. A hagyományos (A+B ) oltás mellett az új típusú influenza elleni szérum is
kérhető a rendelőben. Az új influenza elleni
védőoltás ingyenességének körébe a 60 év
felettiek és a magas vérnyomásban szenvedő
betegek nem tartoznak bele automatikusan,
csak ha egyéb súlyos krónikus (szív- érrendszeri, légző és immunrendszeri, illetve daganatos) betegség is fennáll.
A praxishoz tartózó egészségügyi, ill. szociális dolgozóknak az oltás szintén ingyenes.
Mivel a hatályos rendelet alapján az új

- 11 folytán további fejlesztésekre is sor kerül az
év további részében, mivel a várvölgyi óvoda
fűtéskorszerűsítésére sikerrel pályáztunk. Az
önerőt Várvölgy Község Önkormányzata biztosította 440 ezer Ft összegben. Az elnyert
pályázati forrás összege pedig 1.760 ezer Ft.
Az iskola bevételi előirányzata 152.871 ezer
Ft volt, ezzel szemben a bevételek teljesülése
77.049 ezer Ft, ebből saját forrás: 1.014 ezer
Ft volt. A kiadások összege a félév végén
73.543 ezer Ft volt, amiből 43.903 ezer Ft
volt a személyi jellegű, és 13.790 ezer Ft a
járulék kiadások összege. A felhasználás a
félév végén időarányos volt.
A 2.) napirendi pont címe: Felkészülés
a 2009/2010-es tanévre. Ennek keretében
Lancz Tamás iskolaigazgató tájékoztatta
a testületet, hogy az iskolában elmúlt évet
sikeresen befejezték, bár azt is érintette
már az iskolabővítésből adódó átszervezés.
A 2009/10-es tanév helyileg átszervezésre
került; az elsősök a Községházán, az alsó
tagozatosok a vonyarcvashegyi iskolában, a
felsősök a Tulipán Üdülőben nyertek elhelyezést. Ez természetesen a várvölgyieket is
érintette. Ez egy átmeneti időszak. Az első
három hét tapasztalatait látva elmondható,
hogy normalizálódtak a viszonyok.
Szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt
az iskolakezdés időpontja. Az eredeti terv szerint szeptemberben, 2 hetes csúszással a régi
épületben kezdték volna a tanítást. Amikor
kiderült, hogy a kivitelezés üteme miatt ez
nem lehetséges, meg kellett találni a megfelelő helyszíneket. Az ÁNTSZ-szel egyeztetve, a minimális feltételeket megteremtve,
az étkeztetés megszervezésével kezdődhetett
el a tanítás..
Skublics Sándorné óvodavezető beszámolóját azzal egészítette ki, hogy a várvölgyi
szülők körében igényfelmérést készített az
óvodába integrált bölcsőde létrehozásának
igényéről Várvölgy településen. A felmérésből kiderült, hogy van rá igény. Tájékoztatásul elmondta, hogy egy 20 vagy annál

típusú (H1N1) influenza elleni Fluval-P védőoltást csak orvos adhatja be, az oltás beadása
a normál rendelési idő alatt nem lehetséges.
A védőoltás rendkívül bonyolult adminisztrációja miatt az oltás ideje a rendelési
időn kívül, kedd kivételével minden nap
7.00 – 7.45-ig tart.
Az otthon történő oltás igényét kérem a rendelőben telefonon jelezni !
Az ingyenes oltásra nem jogosultaknak a
recept kiváltása után a beadás szintén a fenti
időpontban, díjmentesen történik.
A védőoltás beadására kellő tájékoztatás és
beleegyező nyilatkozat aláírása után, saját
felelősségre kerülhet sor.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és
megértését.
Dr. Vajda Gábor

2009. október
alacsonyabb létszámú óvodai csoportba 5
bölcsődés korú gyermeket lehet integrálni. A
tárgyi feltételek biztosítása elkezdődött. Az
egyik óvónő rendelkezik gondozónői képesítéssel is, tehát a személyi feltétel biztosított.
Természetesen mindezekhez a központi bölcsőde szakvéleménye szükséges.
A testületi ülés 3.) pontja az önkormányzati,
4.) pontja a polgármesteri hivatali SZMSZ
módosítása, az 5.) napirendi pont pedig az
önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása volt. Mindezekre a 2010.
január 1-jétől hatályba lépő új szakfeladat
számok módosítása miatt volt szükség. Az
alapító okiratok az önkormányzat valamennyi
intézménye tekintetében átdolgozásra kerültek, melyet a képviselő-testület jóváhagyott.
A 6.) napirendi pontban a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt
pályázaton történő részvételről, annak önrészéről döntött a képviselő-testület, a LőtériMeleghegy, valamint a Bem-Darnay utcák
belterületi vízrendezése céljából.
Ezt követően a képviselő-testület az újonnan
kialakult közterületeket nevezte el, valamint
kettő utca tekintetében átnevezésre került sor.
(lásd 3. oldal)
Külön napirendben döntött a képviselőtestület a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához történő, növelt összegű csatlakozásról. (A pályázati csomag a Hivatalban Czibor Zoltánné
főtanácsosnál igényelhető.)
A képviselő-testület következő rendes ülését
október 20-án, 18 órakor tartja, melynek
napirendi pontjai: 1.) Beszámoló a 2009.
évi idegenforgalmi idény tapasztalatairól
2.) Turisztikai Egyesület beszámolója
A képviselő-testületi ülés nyilvános.

A Gyermekorvos tájékoztatója
Tájékoztatom a szülőket, hogy 2009. november 5-6-án továbbképzés miatt a beteg gyermekeket Keszthelyen (Rendelőintézet, Sopron
u. 2. gyermekszakrendelés) látják el, 8 órától
16 óráig. E két nap délelőtt – reggel 7 óra
30-tól 12 óráig – a gyenesdiási gyermekrendelőben csak asszisztensi ügyelet lesz.
Gyermekek számára H1N1 influenza
elleni védőoltás ingyenes lesz 14 éves korig.
Első körben csak a krónikus betegek kapják,
második körben a 14 év alattiak.
Kérjük a T.Szülőket, hogy az oltással kapcsolatosan rendelőben tájékozódjanak.
dr.Takács Ágnes
gyermek-háziorvos

Gyenesdiási Híradó
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

Egyre korábban sötétedik. Saját érdekében jó, ha tudja:
A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:
1. Fehér színű első lámpa
2. Vörös színű hátsó lámpa
3. Vörös színű hátsó prizma
4. Két, egymástól független fék
5. Csengő

30/266-8930

"Kis bolt nagy előnye"

2009.08.18-09.13-ig!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Helyben termesztet, előállított, kiváló minőségű élelmiszerek nagy választéka.
Zalai Hópehely, Somogyi Asterix burgonya
30 kg zsákban ...................................55 Ft/kg
Bakonyi Desirée és Agria burgonya
30 kg zsákban ...................................60 Ft/kg
Hansági káposzta zsákos ...................45 Ft/kg
hagyma zsákos .................................70 Ft/kg.

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:
KERTTERVEZÉS, TÁJÉPÍTÉSZET

BAUMSCHULE
3

r

rspa

Inte

6. Borostyán sárga színű küllőprizma
legalább az első keréken
7. Fényvisszaverő ruházat (lakott
területen kívül az úttesten éjszaka,
vagy rossz látási viszonyok között)

Várjuk a
szépülni
vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

Magyar tarka marhától frissen fejt tej. 139 Ft/l.
Magyar nemesítésű szőlőkből helyben készült
minőségi folyóborok Rozália, Georgikon,
Muskotály, Cserszegti fűszeres, valamint EU.
aranyérmes Virághegyi Bor Kft. Szekszárd
borainak forgalmazása.
Milka csokoládé többféle 100 g .......... 199 Ft
Milli krémtúró .................................. 99 Ft/db
Vas megyei Gloster alma I.o. 75-90 mm-es,
ládásan . ............................................55 Ft/kg
Gyenesdiási Komáromy Pékség
- naponta háromszor friss! M e g é r i a m a g y a r t !

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
Csoktok, cserepesek, száraz dekorációk, kegyeleti csokrok,
koszorúk
- akár telefonon is!

üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.

iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Magyarból, németből korrepetálás, vizsgákra
való felkészítés – vendéglátósoknak is -, nagy
gyakorlattal rendelkező tanárnál.
Érd: 06/30/607-36-94
Csöves kukorica eladó.
Érd.: 06/70/953-65-34
Búza eladó Gyenesdiáson, 3000 Ft/q áron.
Érd.: 83/316-487
Kerékpárok minden típusban, kiváló állapotban olcsón eladók Gyenesdiáson.
Tel: 30/469-42-31

Ü V E G E Z É S

• Foszlós
Gyenesikalács
parasztkenyér
... a régi
idők
íze ...
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
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Szerkesztõség: Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
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