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Meghívó

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
szeretettel meghívja az érintetteket
és az érdeklődőket
2010. január 31-én, vasárnap
a gyenesdiási háborús hősök tiszteletére rendezett megemlékezésére,
a Községháza előtt lévő
Hősi emlékműhöz.
10 órakor Szentmise a Szent Ilona
kápolnában, a háborúban meghalt
hősök emlékére,
majd (kb 10 óra 50-kor)
tiszteletadás az emlékműnél.
Közreműködik a M. Kir. I. Ferenc József
Jászkun Huszárezred Hagyományőrző
Egyesület, a Gyenesdiási Huszárbandérium és a Gyenesdiási Dalárda

Lancz Ferenc iskolaigazgató köszönti az ünnepség résztvevőit.
Az első sorban a kitüntetettek és a díszvendégek.

Iskolaátadás
2010. január 9-én került sor a gyenesdiási
általános iskola épülete bővítése, felújítása,
akadálymentesítése nagyberuházás ünnepélyes átadására, valamint az önkormányzati
kitüntetések átadására.
Az ünnepségre zsúfolásig megtelt az új aula
földszintje és emeleti „kerengője”.

A Kórussal közösen énekelt Himnusz után
általános iskolai tanulók rövid fogalmazást
olvastak fel a tanítási év első feléről, amit
az iskola épületén kívül, alkalmi iskolában
– a Tulipán üdülőben, a Községházán kialakított osztálytermekben, illetve a vonyarci
iskolában – töltöttek. A gyermekkórus rövid
szereplése után Lancz Tamás iskolaigazgató
köszöntötte a megjelenteket, méltatta a beru-

Magyar katonasírok a Don mentén
(Arhangelszkoje)
KÖZMEGHALLGATÁS
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. február 8-án (hétfő) 18.00 órakor
közmeghallgatást tart.
Továbbiak a 7. oldalon

A szalagátvágás ünnepélyes pillanata, a képen balról Lancz Tamás iskolaigazgató,
Manninger Jenő a megyei közgyűlés elnöke, Mohácsi József országgyűlési képvieslő,
Gál Lajos polgármester, Újhelyi István államtitkár, Horváth Jácint munkaszervezet-vezető
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házás jelentőségét, a 900 négyzetméterrel
bővülő iskolaépület új tereit, lehetőségeit. Gál
Lajos polgármester avatóbeszédében visszatekintett a gyenesdiási iskolafejlesztésekre, a
település fejlődésére, szólt az önkormányzat
szilárd elkötelezettségéről, komoly anyagi
erőfeszítéséről, mellyel az Új Magyarország
Fejlesztési Terv 200 milliós támogatásához
önrészként, több, mint 100 millió forint saját
erő megteremtését biztosította.
Ezt követően Újhelyi István, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára üdvözölte a
település életében jelentős beruházást, majd
Manninger Jenő, országgyűlési képviselő
(Fidesz), a Zala Megyei Közgyűlés elnöke,
aztán Mohácsi József országgyűlési képviselő
(MSZP), a kulturális bizottság tagja mondott
rövid beszédet. A beszédek sorát Horváth
Jácint, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezetének vezetője
zárta, aki elismerően szólt az önkormányzat
pályázati folyamatban végzett tevékenységéről, hatékony együttműködéséről.
Az új épületrészt Deák Ákos, a település plébánosa és Kuti Géza református lelkész áldotta
meg, majd a felszólalók közösen vágták át az
épület átadását jelképező nemzeti szalagot.

Önkormányzati kitüntetések átadása

Az iskolaátadással egy rendezvényen – az
ünnepi alkalmat is kihasználva került sor a
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
által alapított kitüntetések átadására.
A Községi Kórus ünnepi dala után Gál Lajos
polgármester rövid bevezetőjében elmondta,
hogy eddig két alkalommal volt kitüntetésátadás, 1999-ben Hernád Tibor díszpolgári,
dr. Marosvári miklós (posztumusz) díszpolgári címet, Hóbár János és Claudio Macor
Gyenesdiás Nagyközségért kitüntetést, 2006ban dr.Bertók Sándor Gyenesdiás Nagyközségért kitüntetést kapott.
Ezt követően dr. Kardos József ismertette
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete határozatát:
Gyenesdiás Díszpolgára kitüntető címet
Szalóky Jenő, gyenesdiás nyugalmazott polgármestere kapta.
Dr. Csehi Ottó alpolgármester a kitüntetett életútját ismertette, érdemeit méltatta.
Kiemelte – többek közt -, hogy Szalóky Jenő
16 éven át látta el a település polgármesteri
tisztét, vezetése alatt egy elhagyatott társközségből egy dinamikusan fejlődő, turizmusban piacképes, civil szervezeteiben erős
élhető települést sikerült alakítani. Korábbi
polgármesterünk közéleti tevékenysége túlnyúlt a település határain, több szervezet
alapítójaként, elnökeként, tevékeny tagjaként (Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulás,
Zala Megyei Közgyűlés, Alpok-Adria Munkaközösség, Balatoni Szövetség, Megyei
Területfejlesztési Tanács, stb.) sikeresen tevékenykedett. Nevéhez fűződik a már mintaként
szolgáló Turisztikai Desztinációs Menedzsment modell hazai bevezetése. Eddigi munká-
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el (2006-ban a Balaton Díszpolgára, 2007ben Pro Turizmo díjas).

Az új és a régi, immár díszpolgár polgármesterünk (Szalóky Jenő a kép jobb oldalán)
Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető címet
– posztumusz – kapta Bujtor Bálint, aki
közösségért végzett munkáját mindig nagy
lelkesedéssel és felelősséggel végezte. A
’80-as évektől tanácstag, 1987-től a tanács
végrehajtó bizottságának tagja, az első
gyenesdiási képviselő-testület tagja, majd
további 3 ciklusban is, a pénzügyi bizottság
elnöke. Munkáját a következetesség, fáradhatatlanság, lelkiismeretesség jellemezte. A
kitüntetést özvegye vette át.
Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető címet
kapta Tüttő Lajos, aki 1948-ban résztvevője
volt az óvodakerti ’48-as emlékmű létrehozásának, 1956-ban a Gyenesdiási Forradalmi
Bizottság tagja volt az ifjúság képviseletében,
részt vett községi épületek létrehozásában,
felújításában. Volt a helyi sportklub elnöke,
1990-ben részt vett a helyi KDNP megalakításában, vezette az erőbirtokossági társulatot.
Nem lehetett jelen az ünnepségen, a kitüntetést fia vette át.
A kitüntetetteket Manninger Jenő, a Zala
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte, majd
Szalóky Jenő szólt a kitüntetettek nevében.
Elmondta,
hogy
1973-ban,
amikor
Gyenesdiásra került, nem arra gondolt,

2010. január
hogy majdan díszpolgár lesz, hanem arra,
hogy „jöttmentként” befogadja a közösség.
Gyenesdiáson olyan közösség révén sikerült eredményeket elérni, amely magatartása
mindig is vitte a települést. Ő is ezeknek a
közösségeknek köszönheti, hogy díszpolgár lehet. Felszólalását egy bibliai idézettel
fejezte be: „Ha első akarsz lenni, akkor légy
szolgája mindenkinek!”
Meglepetésként szolgált, hogy ezen az
ünnepi alkalmon került sor a Kézfogás Rend
Arany fokozata kitüntetés átadására. Ezt
a Kézfogás harangja, János Pál pápa által is
megszentelt harang ügyének kezdeményezője, a hasonló nevű alapítvány képviselője,
Vértesaljai András adta át Szalóky Jenőnek.
Az ünnepi aktusok sorozata a gyermekek kórusának énekével, a Gyenes Néptánc
Együttes Palotásával, majd a Szózat eléneklésével zárult. Ezt követően rövid iskolabejáráson vehettek részt az érdeklődők, majd
ünnepi fogadás várta a közönséget.

December 17-én került sor az iskolaberuházás műszaki átadását követő projektzáró rendezvényre, melyen részt vettek a
beruházó, kivitelező szervezet vezetői, a tervező és a műszaki ellenőrök is.
Fényképünk itt készült.
Balról: Máté István építész műszaki ellenőr,
Szencz Lajos, a kivitelező SzL Bau vezetője, tulajdonosa, Fodor László villamossági
műszaki ellenőr, Meinhofer Albert építésvezető
(SzL Bau), Péczeli István tervező, Puruczki
László gépész műszaki ellenőr, Király
András létesítményfelelős (az önkormányzat
részéről).
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Klubkönyvtár szeretettel
vár minden érdeklődőt.
2010. február 5-én, pénteken 18 órára,
a gyenesdiási községháza nagytermébe,

Botond Béla

grafikus- és festőművész
„Válogatva”
c. kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:

Pelcz István tanár, szerkesztő.
Megtekinthető: március 5-ig.

A művész e kiállítás ideje alatt, 2010. január
27-től február 14-ig kollektív tárlaton is részt
vesz a budapesti Duna Galériában.

2010. január
A Klubkönyvtár a Turisztikai Egyesülettel
közösen a karácsonyi ünnepekre betlehemkészítő versenyt hirdetett, melyre 12 pályamű
érkezett. Köszönjük azoknak, akik nem csak
lélekben, hanem egy-egy ilyen művel is
készültek.
A munkákat Bujtor Tibor gyenesdiási népi
iparművész zsűrizte és értékelte a Turisztikai
Egyesület gesztenyesütésén.
Köszönjük neki a munkáját és az általa felajánlott díjat.
Köszönjük a pályázóknak: Általános iskola
1.b osztály, Sebestyén család, Kovács család
(Temető u.), Czafit Leóna, Marton Zsolt,
Vargáné Nyíri Csilla, Varga Boglárka, Gúth
Szilvia, Szabó Vince, Tánczos Lászlóné, Borda
Erika, Cserép Jenőné (Várvölgy).

Szeretettel meghívjuk a szülők által
rendezett

Gyenesdiási Óvodás
Gyermekekért
Alapítványi báljára

2010. január 30-án 19 órai kezdettel
a Nádas csárdába.
A bál fővédnöke:
Gál Lajos polgármester
Vacsora ára: 4000 Ft/fő
Az est programja:
Salsa fuerte tanoda
Hevesi Sándor Színház művészeinek
előadása: Foki Veronika, Hertelendy Attila
„Született feleségek”
Meglepetés műsor az óvoda
doglozóinak előadásában
Tombola, játék
Svédasztalos vacsora:
- Hideg ételek - Meleg ételek
- Köretek - Saláták - Desszertek

A Karácsony szentesti éjféli mise résztvevői a mise kezdete előtt egy régi gyenesdiási betlehemezést láthattak többségében olyanoktól, akik ezt gyerekként a ’60-as években házrólházra járva adták elő. Angyalok: Táncos Lászlóné, Papp Tiborné. Pásztorok: Papp Ferenc,
Zsohár János, Nyúl Szilárd, Hosszú Péter. Felkészítő: Czafit Lajos.

Kulturális hírek
Január 25-től látható a Gyenesdiás az
elmúlt évben c. fotókiállítás.
A hagyományos kiállításon megelevenednek a 2009. évi események, hangulatok, a
Községháza előterében kiállított tablókon. A
teljesség igénye nélkül összeállított válogatás
több alkotó képéből készül, egy keresztmetszetet mutat településünk életéből, közösségeiről.
Bár most csak alig 2 hétig láthatók a képek,
az év folyamán találkozhatunk a tárlattal.

Húshagyókeddi fánk party
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
hagyományos batyus bálunkra február 16-án
kedden 18 órától a Községházán.
Mindenki, aki tud fánkot, enni-innivalót
hozzon magával

Pótszilveszter: Kitűnő hangulatban telt az este, január 16-án szombaton, amikor a Nyugdíjasklub (volt Nőklub) vendégei lehettek azok, akik eljöttek a Községházára.
A batyus bálra azért gondoskodtak a szervezők kocsonyáról (amit Hosszú Péter készített,
mindenki megelégedésére), hurkáról. Volt ital is bőven. Zenét Szabó Laci szolgáltatta. A
szervezők a tombolafelajánlóknak köszönetet mondanak.

Gyenesdiási Híradó
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2010. január

Iskolai hírek
Tisztelt Szülők!
A 2009/2010-es tanév első félévének átszervezése együttműködést kívánt szülőtől,
gyerektől, pedagógustól egyaránt. Ezúton
köszönjük Önöknek, hogy a nehézségeket és
kellemetlenségeket felvállalva együtt tudtunk
működni az iskola megújítása érdekében.
A takarításban és az iskola visszarendezésében az Önök munkája óriási segítség volt
számunkra, mert saját munkaerővel ezt a
nagy feladatot nem tudtuk volna határidőre
elvégezni. Külön öröm, hogy voltak, akik
időt és anyagiakat nem sajnálva az iskola régi
épületrész felújításában is részt vettek (festés,
parkettázás, lambériázás).
A következő hónapokban – időjárás függvényében – az iskolaudvar felújítása lesz
napirenden. Megtörténik a parkosítás, a régi
elavult eszközök helyett a mai biztonsági előírásoknak megfelelő játékok kerülnek. Készül
egy 50 kerékpár befogadására alkalmas fedett
tároló, ami biztonsági kamerával lesz felszerelve.
Köszönjük Pék Andrásnak és családjának,
hogy Pék József nyugalmazott tanár hagyatékát a könyvtár rendelkezésére bocsátották.
Megkérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekeiket csak az iskola bejáratáig kísérjék,
illetve tanítás után ugyancsak a bejárat előtt
várják őket. Rövidesen elektronikus beléptető
rendszer lesz felszerelve az iskolába, csak
a munkájukat végző kollégák léphetnek be
automatikusan, vendégeink részére kaputelefon fog működni.
A rend és a biztonság érdekében szükséges
az épületben a mozgást korlátoznunk. Megértésüket köszönjük!
Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy az alsó és
felső tagozatos farsang 2010. február 6-án,
szombaton 14-20 óráig kerül megrendezésre
az iskola aulájában és tornatermében.
Részletekről a szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket.
Iskolavezetés
Kedves Olvasóink!
A decemberi körkérdésre adott válaszokból (Milyen volt az elmúlt év és mit vár a jövő
évtől?) sajnálatosan kimaradt Balogh László
dalárdavezető válasza. Elnézést kérve Tőle és
Önöktől, az alábbiakban közöljük a kérdésre
adott választ.
Eseménydús évet zárt a Dalárda!
Dalárdánk életében a 2009-es év valóban
programokban és eseményekben gazdag volt.
Már az év elején a farsangkor bemutatkozott
a csapat egy új műsorral. A magunk között
csak „Kocsmajelenet”-nek nevezett dalos
játék hangulatával olyan sikert arattunk, hogy
az év folyamán különböző helyszíneken
többször is előadtuk, mindig nagy sikerrel.

A 2.b osztályosok újra a régi-új tanteremben Tüttőné Katalin osztályfőnökükkel.

A községi karácsonyi ünnepségen az általános iskola hittanos tanulói a hagyományos
pásztorjátékkal köszöntötték a megszülető Jézuskát december 24-én.
A jelenet előtt Vértesaljai János diakónus mondott beszédet.
A sikeres szerepléseinkhez jelentősen hozzájárult, hogy még szorosabb lett a kapcsolat a
dalárda és a Pékné Julika által vezetett citerazenekar között. Ugyancsak emelte a színvonalat, hogy csatlakozott a dalárdához Stefán
Ferenc akinek tárogatójátéka tovább színesítette műsorainkat. Sokat segített karnagyunk,
Kovács Péter szakmai tudása és feleségének
Ágikának hegedűjátéka, komoly zenei hozzáértése.
Idei (2009. évi) fellépéseinknek száma a
tavalyihoz (2008.) hasonlóan kb. 30 volt.
A helybeli előadásokon kívül szerepeltünk
Hévízen, Zalacsányban, Reziben, Vonyarcvashegyen, Balatongyörökön, stb.
Nagy kihívás volt számunkra, hogy részt
vehettünk a Vas Lajos Népzenei verseny

regionális elődöntőjén. Annak ellenére, hogy
csapatunk nem kimondottan népdal beállítottságú, sikerült arany fokozatot elérnünk és így
2010-ben mehetünk az országos versenyre.
Szeptemberben, a fellépéseinken keresett
pénz, valamint az Önkormányzat segítségével, nagyon hangulatos kirándulást tettünk a
Népdalkör csapatával együtt a Dél-Dunántúlon. Szigetvár Pécs, Harkány, Villány, Barcs,
a horvátországi Eszék megtekintése nagy
élmény volt. A legnagyobb élményünk mégis
a villányi pincében elköltött vacsora és mulatás volt, ahol a saját zenészeink segítségével
együtt mulathatott 50 jó hangú gyenesdiási.
Balogh László dalárdavezető

Gyenesdiási Híradó
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olvasói levelek
Köszönöm DOKI !
Háziorvosom dr. Vajda Gábor, segítőivel
Lolával és Zsuzsával 2009- ben is több szűrővizsgálatot szervezett. Sajnos az egyik
szűrővizsgálati eredményem pozitív lett.
Labor, ultrahang (dr. Ifi Ferenc), tükrözés,
CT vizsgálat (dr. Vízer Gábor) és műtét
(dr. prof. Nagy Attila) következett, melyek
eredményeként az időben történt intézkedés (a beteg testrész eltávolítása) miatt
elhárult a tumorképződés veszélye.
Doktor Úr a műtét után is figyelemmel
kísért s ennek köszönhetően meggyógyultam. Áldozatos munkájukat ezúton
szeretném megköszönni s egyben felhívni
a figyelmet a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára is.
Köszönettel: Riedl Ferenc

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
Meseszerű adventi programmal
zártuk a 2009-es évet
Immár negyedik alkalommal szervezte
meg a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
hagyományőrző Adventi Gesztenyesütés és
Karácsonyi Vásárát. A hangulatosan berendezett Községháza előtti téren felállított karácsonyfa, kis faház és díszes ülőgarnitúrák, a
finom karácsonyi ételek – halászlé, mákos
guba gőzölgő vanília öntettel, zsíros kenyér
az illatos forralt borhoz, és az elmaradhatatlan
sült gesztenye, valamint a változatos programok a két napos rendezvényre közel kétezer
embert vonzottak. A rendezvény hangulatát
tovább fokozta a szombaton hullott hó, melyhez vasárnap ragyogó napsütés társult.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak, egyesületi tagjainknak és önkéntes segítőinknek
hozzáállásukat, segítségüket, önkéntes felajánlásaikat!

Kedves Gyenesdiásiak!
Örömmel szeretnénk tudatni Önökkel,
hogy angol buldog kutyánk, Mekbull James
Bond páratlan sikereket ért el 2009-ben.
Az októberben Pozsonyban megrendezett világkiállításon 2. helyezést ért el
Támogatóink:
Anita Étterem és Panzió Gyenesdiás,
Brazsil József, Dr. György Endre, Góra
Dominika és Blanka, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Gyenesdiási Általános
Iskola 1. osztálya, Dráma Csoportja és Énekkara, Gyenesdiási betlehemes Citerások és
Dalárda, Hosszú Csaba, Hotel Karos Spa
****Superior, József Attila Klubkönyvtár,
Komáromy Pékség, Lekics Andrea, Lugosi
László, Margit és Martin Falley, Németh Béla
– Sütibolt Keszthely, Kócsag utca, NyugatBalatoni Szuperinfó, Papp Antal, Rádi Pincészet, Renate és Joachim Thiele, Rollmedia Kft,
Simonfainé Szabó Ágnes, Sualex Kft, Szent
Ilona Patika, Varázshangok az Egészségért
Egyesület, Vetőné Zeke Erzsébet, Wellness
Hotel**** Katalin és Panzió Gyenesdiás,
Zöldhangya Diszkont Gyenesdiás, Zöldház
Egészség Centrum, valamint
A süteménysütő verseny nevezettjei:
Fodor Tiborné, Hóbárné Magdi néni, Suba
Alexandra, Szalay Imréné Erika, Tánczosné
Marika néni, Varga Eszter.

2010. január
Anglia leghíresebb bírójánál és
tenyésztőjénél.
Az elmúlt évben nagyon sok versenyt sikerült nyernünk, nem csak
Magyarországon, hanem 5 ország
győzelmét is magunkénak tudhatjuk.
Az év végén megrendezett legrangosabb Trophy-, Club- és Derby
gálán első helyezéseket sikerült
szereznünk.
Bár Bond még fiatal kutyus, de 22
hónapos létére az összes magyarországi bulldog kan kutyát maga után
utasítva az év kanja lett Magyarországon, ez egyedül álló teljesítmény.
Családommal nagyon büszkék vagyunk
rá, hiszen szépsége mellett egy szeretni
való, értünk maximálisan rajongó ebről
van szó, akire remélem ezek után Önök
gyenesdiásiak is hasonlóan büszkék lesznek.
Üdvözlettel: Tóth Attila és családja
Az est támogatói és lebonyolítói:
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület tagjai:
Csiszárné Rick Judit, Fodor Tibor, Gál
Lajos, Gyutai Barna, Gyutai-Szalay Nikoletta, Hagemann Mária, Hóbár Péter, Hóbár
Petra, Kovács Anita, Kovács Judit, Kovács
Pálné, Körtvélyesi Ibolya, Pék András, Pékné
Orbán Julianna, Riedl Ferencné, Riedl Judit,
Suba Zoltán, Suba Zoltánné Zsuzsa, Swoboda
Dieter, Szalóky Jenő, Varga Zoltánné Marika,
Vaszkó Ernő, Buzás Attila, Buzás-Belenta
Réka, valamint Hosszú Péter, Keresztes
József, Koller Tibor, Kőhalmi Balázs, Paál
Csaba, Purt-Szmollár Mónika, Rázsi Anna.
További információ: Tourinform Gyenesdiás
és Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.:83/511790, gyenesdias@tourinform.hu)
Kovács Judit és Belenta Réka
Bal oldali képünkön a gesztenyesütők,
jobbra a mindig zsúfolt terecske látható
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Varázshangok az egészségért egyesület hírei

Farsangi játszóház
Február 13-án
szombaton 16 órától
a Községházán
0-3 éves korig
gyermek játszóház,
nagyobbaknak
gipszfigura festés.

Sport
Gyenesdiás ASE NB II- es asztalitenisz mérkőzéseinek sorsolás.
Kaposvári Asztalitenisz Club I. - Gyenesdiási ASE: 01.23. 11 óra
GYDASE - Szombathelyi AK SABARIA II.: Vonyarcv., Ált. Isk. tornaterem. 01.31. 11 óra
Hévíz SK - Gyenesdiási ASE: 02.14. 11 óra
Gyenesdiási ASE - Komlói Bányász SK: Vonyarcv., Ált. Isk. tornaterem 02.28. 11 óra
Harkány SE II. - Gyenesdiási ASE: 03.13 11 óra
Gyenesdiási ASE - Kanizsa Sörgyár SE I. Vonyarcv., Ált. Isk. tornaterem 04.11. 11 óra
PTE-PEAC-A. A.M. III. - Gyenesdiási ASE: 05.08. 10 óra
Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet - Gyenesdiási ASE: 05.23. 11 óra
GYDASE - CVSE MÁVÉPCELL WEWALKA II.: Vonyarcv., Ált. Isk. tornaterem 06.06. 11 óra

***

Sítúrát szervezünk
Gyenesdiás testvértelepülésére, Gaalba.
Időpontja: 2010. február 7-12.
Érd.: Pék András
Sí- és snowboard oktató
316-504, 70-208-13-25
jesapek@ppcomp.hu
***

Köszönjük
Az Öregek napja rendezvényhez – a múlt
havi számunkban felsoroltakon
kívül – támogatást nyújtottak:
Bődör Katalin, Bíró Andrea,
Balázs Zöldséges bolt az ABC-ben.
Köszönjük szépen.

Info-Ecke
Falls für Sie die Entwicklung des kulturelles, sportliches,
gesundheitliches, religiöses oder touristisches Lebens von Gyenesdiás
wichtig ist, haben Sie die Möglichkeit die nichtstaatliche Vereine in
Gyenesdiás zu unterstützen.
Darnay Dornyai Béla Heimatforschungsverein
Bankkontonummer: 74500248-10039997
Quellwasserverein für Naturliebhaber
Bankkontonummer: 74500248-10035450
Gödörházy Antal Stiftung Gyenesdiás
Bankkontonummer: 74500248-10030527
Gyenesdiáser Stiftung für öffentliche Kultur
Bankkontonummer: 74500248-10034868
Stiftung für die Kindergartenkinder in Gyenesdiás
Bankkontonummer: 74500248-10031542
Tourismusverein Gyenesdiás
Bankkontonummer: 74500248- 10039227
Stiftung für das Gesundheitswesen von Gyenesdiás (Vis Vitalis)
Bankkontonummer: 10404955-49-511305

Angel- und Wassersportverein von Gyenesdiás
Bankkontonummer: 11749039-20061533
Gyenesdiáser Tischtennisverein
Bankkontonummer: 74500248-10039162
Verien für das Gyenesdiáser Gemeinschaftsleben
Bankkontonummer: 74500248-11023067
Gyenesdiáser Badeverein
Bankkontonummer: 11712004-20147239
Gyenesdiáser Kinizsi Sportverein (verschieden Sportarten)
Bankkontonummer: 74500248-10030754
Kirchengemeinde der Karmelitenschwester des göttlichen Herzen
von Jesus
Bankkontonummer:10404955-49512265-00000000
Kaperneum Verpflegungsanstalt der Ungarischen Luterischen Kirche
in Gyenesdiás
Bankkontonummer:11749039-20006383
Gyenesdiáser Yachtverein
Bankkontonummer: 11749039-20074542
Bürgerwacheverein von Gyenesdiás
Bankkontonummer: 74500248-11027212
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TUDÓSÍTÁS a képviselőtestület üléséről
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. december 15-én tartotta legutóbbi ülését.
Az első napirend keretében a 2010. évi
munkatervét fogadta el a képviselő-testület. Ezt követően a környezetvédelmi
beszámolót, a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát, valamint a hulladékkezelésről szóló rendelet módosítását
tárgyalta a képviselő-testület.
A testületi ülést megelőzően a Környezetvédelmi Bizottság ülésezett. A
bizottsági ülésen elhangzott, hogy fontos
lenne a településen felhívni a lakosság
figyelmét a csapadékvíz összegyűjtésére,
a napkollektorok elterjesztésére, a klímastratégiánknak megfelelően. A bizottság
lehetőséget biztosít az elhasználódott 110
literes fém szemétgyűjtők vagy a roncsolt
edények cseréjére. Javaslatként hangzott el, hogy a háznál történő szelektív
hulladékgyűjtést meg kellene kezdeni,
a településen külön matricával megjelölt kukához kellene juttatni, melyben
az újrahasznosítható hulladékot lehetne
gyűjteni. Ez meghatározott napokon történne elszállításra, így a kihelyezett hulladékgyűjtő szigetek zsúfoltsága jelentősen
csökkenne.
A következő évben is folytatódik az
„Egy ház, egy szőlő” akció, amelynek
célja a települési szőlőkultúra megtartása,
egészséges talajerő gazdálkodás.
Sajnálatos, hogy sok esetben nem vezet
eredményre a külföldi ingatlantulajdonosok részére kiküldött parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos felhívás. Javaslatként
hangzott el, hogy ebben az esetben a külföldi tulajdonos lakóhelye szerinti polgármestert kellene erről a körülményről
és a delikvens kilétéről tájékoztatni.
A képviselő-testület a környezetvédelmi
beszámolót, valamint a Környezetvédelmi Program felülvizsgálat II. 20082009. időszakra tett intézkedéseiről,
feladatairól szóló beszámolót, illetve a
2010-2011-es év célkitűzéseit, cselekvési
programjait elfogadta.
A harmadik napirend keretében a
helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának

megállapításáról szóló 10/2005. (IV. 27.)
számú rendeletét módosította a képviselő-testület. A közszolgáltatóval történt
egyeztetés után az előterjesztés nem tartalmaz a szemétszállítási díjak vonatkozásában 2010. évre emelést. A bizottság
kezdeményezte a háznál történő szelektív gyűjtés bevezetését; nyáron hetente,
télen pedig kéthetente. Több településen
jól bevált módszer a zsákos gyűjtés. A
matrica használata eddig nem szerepelt a
rendeletben. A rendeletmódosítás tartalmaz még egy új elemet, a díjmérséklésnél
bevezetendő jövedelemhatárt, amely nem
haladhatja meg a mindenkori minimálbér
mértékét.
A következőkben a képviselő-testület az
alábbi pályázati támogatásokról döntött:
- „Kárpáti korzó központi multifunkcionális terének kialakítása” című pályázat,
- Diási Történelmi Tanösvény és Emlékpark elnyert pályázat kiegészítő támogatása
- Dornyay-pince belső rekonstrukciója,
Diási Bormúzeum című pályázat beadásáról
Az egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
- Skublics Sándorné óvodavezető kinevezésének 2011. augusztus 15-ig történő
meghosszabbításáról.
A képviselő-testület 2010. január
26-án, 18 órakor tartja következő soros
ülését, melynek napirendi pontja: 1.)
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetése és költségvetési rendelete első
olvasatban. 2010. évi közmeghallgatás
időpontja: február 8 (hétfő), 18 óra.
A képviselő-testületi ülés nyilvános.

KÖZMEGHALLGATÁS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. február 8-án (hétfő) 18.00 órakor
közmeghallgatást tart.
Helye: Községháza nagyterme
Gyenesdiás, Kossuth L.u.97.
Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2009.
évi tevékenységéről
2.) Önkormányzati feladatok – a 2010.
évi költségvetés tervezete
3.) 2010. évet érintő pályázatok;
gazdaságfejlesztési koncepció
4.) Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
5.) Tájékoztató a lakosságot érintő helyi
rendeletek változásairól
A közmeghallgatáson minden résztvevő
közérdekű kérdést és javaslatot tehet bármely témakörben.
Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel
segítsék elő közös gondjaink megoldását.

Anyakönyvi hírek
Született: 2009. november 28-án Kovács
Boglárka.
Édesanyja: Kovácsné Béli Veronika
Édesapja: Kovács Zoltán
(Várjuk anyakönyvi híreket, melyet díjmentesen közlünk a Gyenesdiási híradóban)

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket SZJA-ja 1%-ával
Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány 18959284-1-20
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18954351-1-20
Gödörházy Antal Alapítvány 19275880-1-20
Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány 19276001-1-20
Forrásvíz Természetbarát Egyesület 18960088-1-20
Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány 18967250-1-20
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 19282831-1-20
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 18366422-1-03
Katolikus Egyház (technikai száma) 0011
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

30/266-8930

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

Matematikából és fizikából korrepetálást,
felzárkóztatást, csoportos foglakozást,
érettségire, felvételire felkészítést vállalok. Pékné Orbán Julianna mat-fizrajz sz. tanár 70-208-13-25, 16-504
jesapek@ppcomp.hu

Gyenesdiáson sütött friss, ropogós
zsemle ..................................... 14 Ft/db.
Zalai extra minőségű almák .... 89 Ft/kg.
Magyartarka marha frissen fejt teje
.................................................. 139 Ft/l.
Bakonyi (Hópehely, Desirée, Agria,
Fabiola), somogyi Asterix I. oszt. burgonyák 30 kg zsákban . ............... 70 Ft/kg.
Kézzel gyúrt, füstölt,
házi sajtok Békésből.
Coca-Cola ajánlata: 2,5 l-es Cola, Fanta
...................csak 289 Ft/2,5 l. (115 Ft/l.)
Vinotékában
15 féle minőségi villányi, szekszárdi,
balaton-felvidéki, keszthelyi, folyóborok
kaphatók.

06/30-613-98-08

Apróhirdetés

2010.01.14-től a készlet erejéig

"Kis bolt nagy előnye",
hogy a helyben termesztett és előállított
friss és megbízható élelmiszerek nagy
választéka kapható.

Torna!

Keddenként 18 óra 30-tól
az iskola tornatermében.
Gyermekeket és felnőtteket
szeretettel várok.
Tóth Csabáné gyógytornász,
fizioterapeuta

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

Gyenesdiási házáért ingatlanokkal
fizetnék (1 keszthelyi lakás+garázs+1
cserszegtomaji új ház) részarányos
beszámítással. Lehetőleg nyugodt környezetben, a fő úttól felfelé levő ingatlant
keresek. 70/319-4148

„minden ami virág”
Csokrok, cserepesek, száraz dekorációk, kegyeleti csokrok,
koszorúk

Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes
lucfenyő, hőszigetelt üveggel, 90x210-es
méretben, bontatlan csomagolásban,
kedvező áron eladó. 70/319-4148

üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.

1014 m2-es összközművesített, központi elhelyezkedésű építési telek
Gyenesdiáson, a Lőtéri úton SÜRGŐSEN
eladó. Irányár: 7,3 millió forint. Érd.:
20/9999-010-es telefonszámon, vagy a
szabo.estilla@gmail.com email címen
lehet.

- akár telefonon is!

iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

EGÉSZSÉGÜKRE!

Yaffa névre hallgató, 2 éves zsemleszínű, barátságos, játékos labrador (lány)
kutyánk december 29-én, a Faludi utcából elveszett. Ha tud róla, kérjük hívja a
06/30-491-75-70-es telefonszámot!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Német nyelvtanfolyam

indul kezdők és haladók részére,
a Klubkönyvtár helyiségében.
Érdeklődni a 06/30-604-36-94-es telefonon,
vagy február 2-án, kedden 17 órakor
a Klubkönyvtárban lehet.

Kerékpárok minden típusban, kiváló állapotban olcsón eladók Gyenesdiáson.
Tel: 30/469-42-31

ÜVE G EZÉ 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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