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Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
és a Klubkönyvtár
Nőnapi ünnepségre
várja a Tisztelt Gyenesdiási Hölgyeket,
2010. március 8-án, hétfőn 18 órára,
a Községháza nagytermébe.
Köszöntőt mond:
Gál Lajos polgármester.
Műsort adnak a Hévízi Kiserdei
Szabadidőközpont Egyesület
kis táncosai

Meghívó

Tudósítás a Közmeghallgatásról

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
az Általános és Művészeti
Iskola, és a Klubkönyvtár
szeretettel meghívja az
1848-as Forradalomról és
Szabadságharcról történő
megemlékezésére
2010. március 12-én 16 órára
a gyenesdiási óvodakertben
felállított emlékműhöz.
Közreműködnek: Községi kórus, általános
iskolások és a Gyenesdiási Lovasbandérium
Január 25-én – a
Gyenesdiási Huszárbandérium katonai
tiszteletadásával,
Manninger Jenő,
Zala Megyei
Közgyűlés elnöke
ünnepi beszédével,
emlékeztünk meg a
gyenesdiási háborús
hősökről a Háborús
hősök emlékművénél.
Képünkön a szónok
koszorúz.

Aki gyerekekkel dolgozik
a jövőnek dolgozik.
Zala Megye Egészségügyéért díjat kapott

Horváthné dr. Takács Ágnes

2010. január 29-én tartotta a Zala Megyei
Közgyűlés ünnepi ülését, melyen a közgyűlés által alapított díjakat adták át.
Nagy örömünkre, Zala Megye Egészségügyéért díjat kapott Horváthné dr. Takács
Ágnes házi gyermekorvosunk, kiváló, áldozatos és példaértékű gyermek háziorvosi
munkájáért, a csecsemőgondozás, betegségmegelőzés, egészségnevelés terén végzett
tevékenységéért.
A kitüntetést Manninger Jenő, a közgyűlés
elnöke adta át (képünkön).
"Nagyon meglepődtem, amikor kinyitottam
az értesítést, meghívót tartalmazó borítékot,
(folytatás a következő oldalon)

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 2010. február 8-án – mérsékelt érdeklődés mellett – tartotta közmeghallgatását.
Gál Lajos polgármester köszöntötte az
érdeklődőket, ismertette a fórum napirendjét.
Első pontban az önkormányzat 2009. évi
tevékenységéből kiemelte az iskolaépítésbővítést, mint az elmúlt időszak legfontosabb
programját. E nagy kivitelezés 2009. nyarától
december 31-ig zajlott, de előkészítése ennél
korábban kezdődött. Az eredetileg tervezett
250 millió forintos beruházás az utómunkálatokkal, a régi épületrész hasonló színvonalúvá
hozásával összesen 321 millió forintba került.
Ebből közel 200 millió forint pályázati támogatásból térül meg. A racionális pénzügyi
gazdálkodás eredményeként, korábbi értékpapír befektetések felhasználásával – hitel
vállalása nélkül – sikerült a mérföldkőnek
számító beruházást megvalósítani.
További önkormányzati beruházás volt a
Klubkönyvtár felújítása, korszerűsítése,
valamint az óvodabővítés – 6. csoport kialakítása – és a bölcsődeépítés.
Tavaly az önkormányzat nagy figyelmet
fordított a turizmusfejlesztésre, ennek hála,
a 40 napos Medárd ellenére 15 % strandbevétel-növekedés keletkezett. A polgármester
megemlítette a strandanimációt és a strandon
kialakított bűnmegelőzési pontot, melyeknek
– és a sok játékelemnek, és infrastrukturális
beruházásnak - nyilvánvaló szerepe volt a
strand népszerűségében.
Az elmúlt év környezetvédelmi beszámolójaként polgármester elmondta, hogy több
utca szőnyegaszfaltozására került sor, részben
pályázati támogatással (Csillag utca, Csillag
köz, Hernád Tibor utca). A 71es főút mentén
(folytatás a 6. oldalon)

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

Gyenesdiási Híradó
(folytatás az előző oldalról)
azt hittem, hogy valamilyen továbbképzésre
hívnak. Arra gondoltam, hogy hogyan fogok
az első sorban jegyzetelni. Aztán láttam csak,
hogy miről van szó. Igazán nem számítottam
rá. Nagyon köszönöm azoknak, akik úgy gondolták, hogy ilyen kitüntetést megérdemeltem.
1972 óta vagyok a pályán, 5 évet a kórház
gyermekosztályán dolgoztam Kutor főorvos irányításával – nagyon jó gyakorlati
évek voltak. 1977-ben szakvizsgáztam és a
gyenesdiási körzetbe kerültem. Akkor itt egy
füstös cserépkályhás rendelő volt, egy vizsgálóasztal és az orvosi táskám. A nővéremmel mentünk el Pécsre műszereket vásárolni.
Azóta szép, korszerű rendelőben dolgozunk.
Három község (Gyenesdiás, Vonyarcvashegy,
Balatongyörök) tartozik hozzám. Munkámhoz
tartozik a betegségmegelőzés, szűrések, oltások, gyógyítás. Védőoltáspárti vagyok, mely a
megelőzés fontos eszköze. Egy mondás szerint
„ a fertőző betegségeket nem érdemes kipróbálni, ha egyszer meg lehet előzni”.
Aki gyerekekkel dolgozik, a jövőnek dolgozik. Célunk, hogy minél egészségesebb gyerekek kerüljenek ki a kezünk alól. A munkánk
csapatmunka, asszisztensem – Csanakiné
Kati – és két védőnő – Koronczné Cserép Ica
és Micsoda Ivett – nélkül a jó munka el sem
képzelhető.
A gyógyító munka alatt sokféle esettel találkozunk. Büszke vagyok, hogy körzetünkben
kevesebb az asztmás, szénanáthás gyermek –
és nem csak a jó levegő miatt.
Ma az egykori gyermekek, mint szülők
jönnek gyermekeikkel. Sok kedves emlékem
van a gyerekekkel, néhányan a vizsgálat vége
után sem akarnak elmenni."
A doktornő rövid interjúnk végén elmondta,
hogy a humán papillóma (méhnyakrákot
okozó vírus) elleni védőoltást most szervezik.
Erről az érdekeltek (13-18 éves korosztály)
értesítést kapnak.

A Klubkönyvtár hírei
Szombatonként 9-11 óráig kézműves foglalkozásra várjuk a családokat, gyerekeket a
Klubkönyvtárba
Felhívjuk az érdekelteket, hogy a babafotó
kiállítás képeit a könyvtárban átvehetik.

Főzőklub
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, tagjainkat
2010. február 19-én, pénteken 18 órakor
az önkormányzati étkezdében tartandó
főzőcskénkre.
Kérjük, hogy részvételüket előzetesen telefonon jelezni szíveskedjenek: Finta Maya
06/30/389-23-16
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Húshagyókeddi fánk
partin ezúttal fánkkirálynőt és borkirályt
választottunk.
Az
elfogulatlan szakmaipolitikai zsűri (GyutaiSzalay
Nikoletta,
dr. Kardos József,
Gál Lajos) a legjobb
fánk
készítőjének
Papp Antalnét találta.
Tiszta véletlen, hogy
borkirályként Papp
Antal fejére kerülhetett a korona.

A kommunizmus áldozatainak
emléknapja
Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola
és a József Attila Klubkönyvtár szeretettel
meghívja Önt
Rendhagyó történelem órájára
2010. február 22 – én 17.00 órára
Gyenesdiáson a Községháza nagytermébe.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
alkalmából tartandó megemlékezésre.
Témája: kitelepítések az ötvenes években.
Az órán Báló Lajosné mesél emlékeiről.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
A kommunista diktatúrák áldozatainak
emléknapja (szokásos említése: A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja) megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlése
2000-ben rendelte el. Ennek értelmében a
középfokú oktatási intézményekben minden év
február 25-én tartják a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, annak emlékére, hogy
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt
(FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon
jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba
hurcolták.
Forrás: http://hu.wikipedia.org

Botond Béla kiállítása
Szokatlan tárlatnak lehetnek tanúi azok,
akik ellátogatnak a gyenesdiási Községházára. Még március 22-ig láthatók Botond
Béla képei, melyek a fotók - grafikák – festmények határain hol innen, hol túl képviselik, mutatják - az alkotó szerint - a művészet
jövőbeli technikai repertoárját. (A kiállítás
a hivatali időben tart nyitva, más esetben:
06/83/314-507)
Botond Béla Budapesten született 1938ban, 1956-os forradalom után Németországba
került. Ottani tanulmányai után Würzburgban,
majd Offenbachban oktatott grafikusokat, 14
évig az Offenbachi akadémián volt docens,
majd saját formatervező cégében dolgozott.
2003-ban települt vissza Magyarországra,

Gyenesdiáson épített házat, műtermeket.
Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének.
Első magyarországi bemutatkozása 2005ben volt, Budapesten a Magyar Táncszínház
galériájában. Majd képeivel, szobraival több
tárlaton vett részt.
Művészetében törekszik a szomszédos
művészeti ágak határainak áttörésére, egy teljesen új technológia alkalmazásával, következményeként a fotóművészet, a grafika,
litográfia, valamint a festészet között megmozdult valami.
Egyik szándéka, hogy maga és alkotóművész társai felajánlásából olyan aukciós
anyagot gyűjtsön össze, mely elárverezéséből
jótékony célokat támogathatna ilyen célra létrejött karitatív szervezeten keresztül.
Részletesebb információkat kaphat Botond
Béla honlapján: www.bela.eoldal.hu

Színházlátogatás
A József Attila Klubkönyvtár színházlátogatást szervez 2010. március 14-én vasárnap
Kaposvárra a Csiky Gergely Színházba
Az előadás címe:
Lehár Ferenc: Víg örvegy
nagyoperett három felvonásban
A történetben Pontevedro államkincstára
koldusbotra jutott, ám mégis káprázatos
estélyt rendeznek, ahol megjelenik Glavari
Hanna, a szép, fiatal és vagyonos özvegy is.
Zéta nagykövetnek ekkor remek ötlete támad.
A gazdag özvegyet és Danilo követségi titkárt
össze kell hozni, s a házasság megmentheti az
eladósodott Pontevedrót....
Részvételi díj: busz - 2000.-Ft,
Színházjegy - 3200.-Ft
Ásványmúzeum: 200.-Ft
Steiner gyűjtemény: 250.-Ft
Érdeklődni és jelentkezni a részvételi díj
befizetésével a Klubkönyvtárban lehet személyesen vagy telefonon a 314-507-es számon.

Gyenesdiási Híradó

óvódai hírek
Hírek a 15. Alapítványi bálról
2010. január 30-án tartottuk a Gyenesdiási
Óvodás Gyermekekért Alapítvány 15. jótékonysági álarcos bálját. A jubileumi bál
helyszíne a Nádas Csárda volt, a jó hangulatot a Bonus zenekar biztosította. Az est
műsora nagyon sokszínű és színvonalas volt.
A vendégeket először a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház művészei, Hertelendy Attila és
partnernője szórakoztatta. Ezt a Salsa Fuerte
tánccsoport bemutatója követte. A minden
igényt kielégítő ízletes vacsora után a „Született feleségek” műsora következett, a szülők
tánca most is elnyerte a nézők tetszését.
Az est meglepetés műsora a „Megalkuvó
macskák” az óvoda nevelőtestületének előadásában került bemutatásra. A 8 macskára
és 8 egérre kidolgozott „mókás” koreográfia
mosolyt csalt minden jelenlevő arcára (jobb
felső képünkön a szereplők).
A rendezvény jó hangulatban telt el, melyet
a szervező szülőknek köszönhetünk, kik
Novák Andrea SzK elnök vezetésével mindent
megtettek a bál sikeréért. Ezúton köszönjük a
tombola felajánlásokat és a támogatói jegyek
megvásárlását!
Köszönet a tombola felajánlásokért:
Borda László (Gyd.), Optika Tesco Áruház (Keszthely), Németh Krisztina (Kh.), Pál Szabóság (Kh.),
Kata Gyorstisztító Kft. (Kh.), Polgármesteri Hivatal-Gál Lajos polgármester (Gyd), Tourinform
(Gyd.), J&A Kerámiaház Kft. (Gyd.), Andor
Zsolt (Gyd.), Phytotech Gyógyszergyártó, Hotel
Karos SPA (Z.karos), Bertáné Iker Mónika (Gyd.),
Gergye Miklós-Szent Ilona Gyógyszertár (Gyd.),
Garamvölgyi Andrea (Gyd.), Márvány Éva (Várv.),
The Cube Creative Agency (Hévíz), Kék Vendégház
(Gyd.), Szabó Szilárd (Gyd.), Horváth Sebestyén
(Gyd.), Csiszár Krisztián (Gyd.), Szommer Szilvia
(Kh.), Zalaveczki Zita (Gyd.), Szabóné Szele Judit
(Gyd.), Bagoly Krisztián (Gyd.), Raák Optik (Kh.),
Balaton Színház (Kh.), Balláné Majlik Erzsébet (Cst.),
Julius Kft. (Kh.), Kandikóné Tóth Mária (Gyd.),
Z+D Kft. (Kh.), Világos Csaba (Kh.), Gép Miklósné
(Gyd.), Sebestyén Károly (Gyd.), Lóránt Veronika
(Gyd.), Sportház Kft. (Gyd.), Piroska Csárda (Gyd.),
Torony Csárda (Gyd.) , Ángyán Szilveszter (Gyd.),
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Gál Adrienn (Gyd.), Büki Emil (Gyd.), Vid Veronika
(Kh.), Kun Sándorné (Gyd.), Pintér Krisztina (Kh.),
Ertl Csaba (Gyd.), Bíró Andrea (Gyd.), Szalóki István
(Gyd.), Babina Gyula, Ács Zoltán, Novák AndreaSzőnyegország (Gyd.), Fashion Butik (Kh.), Riedl
Ferencné (Gyd.), Riedl Tamás és Judit (Gyd.), Gyutai
Imre (Gyd.), Kiss István (Gyd.), Csanádi Anett (Gyd.),
Tálos Tibor és Andrea (Gyd.), Landek Istvánné (Gyd.),
Patent Stúdió Kft. (Kh.), Magictan, Kődiszkont Kft.
(Kh.), Wellness Hotel Katalin (Gyd.), Zalaszám Informatika (Zeg.), Csák Tibor (Gyd.), Tóth Csaba (Gyd.),
Emy illatszer és fodrászat (Kh.), Balzsam Patika
(Hévíz), Paál Levente (Gyd.), Ata-Béta Kft. (V.vash.),
Visage Kozmetikai Stúdió (Hévíz),
Skublics Sándorné (V.vash.), Premium
Gast, Cigar Tower, Góra Szabolcs
(Gyd.), Szép Tibor (Gyd.), Szabó
László (Gyd.), Simonné Horváth
Ágnes (Kh.), Mozaik Áruház (Gyd.),
Komáromy Pékség (Gyd.), Kennys
Butik, Damo Papírbolt (Kh.), Produktív Bt. (Kh.), Pintér Jánosné (Gyd.),
Reistetter Magdolna, Jutasi Éva, Rádli
László (Gyd.), Anker Pékség (Kh.),
Tóth Noémi(Gyd.), Kaposi Tibor
(Gyd.), Garai Pí-víz (B.sztgy.), Belga
Söröző (Zeg.), Dr. Kovácsné Kopfer
Beatrix (Gyd.), Pintér Ágota (Gyd.),
Sirsom István (Gyd.), Hotel Európa
Fit (Hévíz), Zsinkó Lajos (Gyd.), KisRába Menti Takarékszövetkezet (Kh.)
Köszönet a támogatói jegyek megvásárlásáért:
Fáró Csaba (Kh.), Oláh Zoltán
(Gyd.), Paál Miklós (Gyd.), Varga
Zoltán (Hévíz), Szabó Szilárd (Gyd.),
Buzás Attila (Gyd.), Kiss István
(Gyd.), Bujtor Árpád (Gyd.), Vidman
István (Gyd.), Tóth Csaba (Gyd.),
Venekei Richárd (Gyd.), Lóránt Veronika (Gyd.), Zakár Csaba (Gyd.),
Nánássy Árpád (Gyd.), Sebestyén
Károly (Gyd.), Krasznai István (Gyd.),
Balázs Péter (Gyd.), Dr. Vajda Gábor
(Gyd.), Lakatos Zoltán (Gyd.), Bangó
Edina (Gyd.), Tencz Károly (Gyd.),
Szalóky Jenő (Gyd.), Szabóné Szele
Judit (Gyd.)

Skublics Sándorné
Kuratórium elnöke

Óvodai farsang
Óvodánkban 2010. február
5-én tartottuk a farsangi mulatságot.
A gyermekek izgatottan érkeztek az oviba és rögtön jelmezbe

2010. február

bújtak. Következett a vidámság, a tánc, és
a szórakozás. A csoportok műsorai után az
óvoda felnőtt dolgozóinak műsorszámán
mulathattak a gyermekek.
Az iskolás néptánc-csoport bemutatója táncházzal zárult, melynek vezetését köszönjük
Fodor Ivánné Editnek.
***
Értesítjük a Kedves Szülőket, Gyermekeket
és az Érdeklődőket, hogy óvodánkban a Zöld
Hetek tervezett időpontja 2010. április 13-23.

Gyenesdiási Híradó

Iskolai hírek
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy iskolánk
2010. március 6-án, szombaton rendezi meg a
Gergely-napi Művészeti Fesztivált, melyre
minden művészeti ágban sok jelentkezés
érkezett. Szeretnénk kérni a kedves Szülőket,
hogy támogassák rendezvényünket! A támogatás formája lehet anyagi felajánlás, személyes segítség, sütemény, zsákbamacska és
ajándéktárgy. (A gyerekek kapnak erről tájékoztató papírt.)
Kérjük, hogy minél többen segítsék regionális fesztiválunkat, hogy idén is színvonalas
rendezvényre kerülhessen sor!

Farsang az új aulában
Az ünnepélyes iskolaavató után másodjára
is benépesült a szép, új aula. Így az alsósok és
a felsősök egy napon, február 6-án megtartott
farsangi ünnepsége méltó helyszínt kapott.
A felsősöknél sok színvonalas, begyakorolt
produkciót láthattunk. A tanulók az ajándékokon, tortákon kívül a következő helyezéseknek örülhettek:
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I. helyezett: 7. a osztály - Jampik
II. helyezett: 6. a osztály - Cselszton
III. helyezett: 6. b osztály - Hajrá csajok
Különdíjak:
- 5/b Görög Istenek
- 5/b Velencei Karnevál
- 5/a Gyenesegyházi asszonykórus
Egyéni helyezettek:
1. Michael Jackson 5 o.
2. Axterix és Obelix 7/a
3. Télapó 6/a
Az alsós kisdiákok közül sokan szép, saját
készítésű jelmezbe bújtak, nehéz feladat elé
állítva ezzel a zsűrit, minek tagjai 1-3. helyezéssel és különdíjjal is jutalmazták az ötletes
maszkarákat.
Egyéniben:
1. hely: karácsonyfa 2. b
2. hely: gólya 3. a
3. hely: Ludas Matyi 1. b
Különdíjak:
1. csizmás kandúr 2.a
2. szaloncukor 2. b

3. madárijesztő 1. a
4. múmia 1. a
Ezen kívül még a zsűri két főből álló kiscsoport díjat is adott ki a következőknek:
1.
rendőr és rab 2. a
2.
ácsbrigád 2. b
3.
Dalmata kutyák 2. a
Itt is született különdíj:
Görkoris boszik
Nagycsoportoknak is hirdettünk eredményt:
1.
Tűz és tűzoltók 3. b
2.
Cirkusz 4. o.
3.
Gyümölcsök 3. b
A különdíjat pedig az erdei barátok kaptak.
Az alsósok programját játékos vetélkedő is
gazdagította. A tombolahúzásnál bevezetett
újításaink is sikert arattak.
Összességében jól sikerült a hétvége. Köszönet illeti a szülői munkaközösség, a tantestület tagjait! Köszönjük a kedves szülőknek a
felajánlásokat, a sok süteményt, a büfében,
s az iskola kitakarításában nyújtott önzetlen
segítséget!
DÖK, iskolavezetés

Képeink
a Farsangon
készültek

A gyenesdiási IV korcsoportos megyei 2. helyezett
teremfoci csapat (lásd következő oldal - Iskolai sport)

Gyenesdiási Híradó
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- Csillagvirágok
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
Középiskolás korosztály:
- Csordás Anna - Rónaky Rebeka –Keszthely, Vajda János Gimnázium
Felkészítő nevelő: Hamvas Endréné
ÉNEKEGYÜTTES KATEGÓRIA
7-8.osztály
- Rezeda Énekegyüttes - Keszthely, Ranolder
Római Katolikus Általános Iskola
Felkészítő nevelő: Németh Ildikó
- Szivárvány Éneklőcsoport - Gyenesdiás,
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit

”Tiszán innen- Dunán túl”
Országos népdaléneklési verseny
A „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny megyei fordulóját 8. alkalommal rendeztük meg
Gyenesdiáson. Az eseményre a Községháza nagytermében került sor. 15 település
28 intézményéből érkeztek a dalosok, közel
250 fellépőt köszönthettünk a megyei fordulón. A három helyszínen megrendezett
területi versenyről 42 szólista és 27 csoport
jutott a megyei döntőbe.
A rendezvényt Gyenesdiás polgármestere,
Gál Lajos nyitotta meg (képünkön).
A zsűriben foglalt helyet Vakler Anna,
népdalénekes és népzenetanár, Németh
István, a Magyar Tudományos Akadémia
munkatársa, valamint ifj. Horváth Károly,
a népművészet ifjú mestere, népzenetanár.
Iskolánk tanulói kitűnően szerepeltek és
az alábbi minősítéseket szerezték:
Ertl Zsófia - KIEMELT ARANY
Gál Emese - ARANY
Csicseri Énekegyüttes - ARANY
(Darázsi Fruzsina, Hefler Flóra, Farkas
Laura,Gál Emese, Hegyi Bianka, Szabó
Flóra, Divinyi Dalma, Pálfi Bianka, Hocz
Veronika, Ertl Zsófia)
Kató Dorottya - KIEMELT ARANY
Várbíró Bianka - ARANY

Csillagvirágok - ARANY
(Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Divinyi
Dóra, Gál Flóra)
Szivárvány Éneklőcsoport - ARANY
(Horváth Zita, Divinyi Dóra, Gál Flóra,
Várbíró Bianka, Horváth Kinga, Gelencsér
Regina, Kató Dorottya)
Zala megyét képviselik a „Tiszán innen
Dunán túl” Országos Népdaléneklési Versenyen Budapesten a Néprajzi Múzeumban (az
országos versenyen csak a 7-8. osztályosok és
a középiskolások vesznek részt):
SZÓLÓÉNEK KATEGÓRIA
7-8.osztály
- Csonka Boglárka - Lenti,Vörösmarty Általános Iskola
Felkészítő nevelő: Németh Ágnes
- Prezenszki Benjámin - Gyenesdiás, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
középiskolás korosztály:
- Horváth Laura-Nagykanizsa, Thúry SZKI
Felkészítő nevelő: Püspökiné Jámbor Zsuzsanna
- Csordás Anna - Keszthely,Vajda János
Gimnázium
Felkészítő nevelő: Hamvas Endréné

Gál Flóra - ARANY
Prezenszki Benjámin - KIEMELT ARANY
Balatoni betyárok - KIEMELT ARANY
(Bagyó Áron, Prezenszki Benjámin)

KISEGYÜTTES KATEGÓRIA
7-8.osztály:
- Balatoni betyárok - Gyenesdiás, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

A fiatal népdalénekesek és felkészítőik a
hagyományápolásban és a népzenei kultúra
átörökítésében jelesre vizsgáztak. Elmondhatjuk Kodály Zoltán szavait:
„Hisszük, hogy az emberiség boldogabb
lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni,
s aki csak valamit is tesz ez irányban, már
nem élt hiába.”

Iskolai sport
III. korcsoport fiú teremlabdarúgás
– városi diákolimpia
I. helyezés
III. korcsoport fiú teremlabdarúgás
– megyei diákolimpia
III. helyezés
A csapat tagjai:
Tóth Gergő Ádám 6.a, Hegyi Zsolt 6.b,
Darázsi Bálint 6.b, Sényi Áron 6.b, Csák
Benjámin 6.a, Polgárdi Barnabás 6.b, Pálfi
Patrik 4.b, Tóth Roland 3.b, Schmitz Dávid
4.a osztályos tanulók.
IV. korcsoport fiú teremlabdarúgás
– városi diákolimpia
I. helyezés
IV. korcsoport fiú teremlabdarúgás
– megyei diákolimpia
II. helyezés
A csapat tagjai:
(előző oldali képünkön)
Pápai Martin 8.b, Bíró András 7.b, Pordán
Áron 8.b, Bagyó Áron 7.a, Szi-Péter Zsolt 7.a,
Czibor Zoltán 7.b, Zsiros Dániel 8.a, Sényi
Benjámin 8.b, Hegyi Zsolt 6.b, Tóth Gergő
Ádám 6.a osztályos tanulók.
Gratulálunk!
Felkészítő pedagógus: Berta András

Gyenesdiási Híradó
folytatás az első oldalról
és a Balaton utcában mandulafák kerültek
elültetésre (sajnos galád emberek nagyon
sok facsemetét kitörtek - lásd képünket az
oldal alján). A Faludi, Arany János és a Kossuth Lajos utcában történt fásítás, parkosítás.
Csapadékvíz elvezetésére az önkormányzat
pályázatot nyújtott be, 187 milliós beruházáshoz önkormányzatunk 27 millió forint
önrészt biztosít. Talán ismert, hogy az egész
településre szóló csapadékvíz-elvezetési terv
2 milliárdos beruházás lenne, ezt szakaszolni
kellett, így a benyújtott pályázat 2 szakaszt
érint. (Lőtér-Fenyves utcák, Faludi sík és
Diótörő-Bem-Darnay utcák). A Faludi síkon
250 tonna szemét elszállítása történt meg, 4,2
millió forintos pályázati támogatással.
A polgármester örömmel tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnyerte az Európa Tanács Tájdíját.
Az est 2. napirendi pontjában a polgármester
ismertette a 2010. évi költségvetési tervet.
A bevételekhez /lásd 1. sz. táblázat/ hozzáfűzte, hogy a normatívák csökkenése miatt
37 millió forint bevételkiesésre számíthatunk,
főleg az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó
támogatások feleződése miatt. Várhatóan 682
millió forint bevételből kell majd az önkormányzatnak gazdálkodnia. A nehéz gazdasági
helyzet ellenére szeretné az önkormányzat
a különböző pályázati lehetőségekhez az
önrészt biztosítani.
A 2010. évi kiadások /lásd 2. sz. táblázat/
jelentős részét a bérek és járulékok, valamint
a kötelező dologi kiadások teszik ki. Gyakorlatilag az önkormányzatnak nagyon kevés
költségvetési mozgástere van, hiszen több
mint 90 %-át bérre, járulékokra, kötelezően
ellátandó feladatokra, pályázati önrészre kell
fordítani.
Gyenesdiás közeljövőjét illetően a polgármester elmondta, hogy elegáns nagyközségként szeretnénk működni, olyan központi
szerepkörrel, mely kedvező normatívákat
jelentene a feladataink központi támogatását
illetően, valamint megmarad az a lehetőség,
hogy az intézményintegrációk révén helyben, központi szerepű intézmények jöhetnek
létre. Így talán Vonyarcvasheggyel, iskola
ügyben is megindulhat valamilyen közeledés. Gyenesdiás mai lélekszáma 3765 fő, évi
37-42 gyermek születik. Ezért is volt szükség a 6. óvodai csoport beindítására és egyre
fokozódik az igény a több helyet biztosító
37-38 fős két csoportos új bölcsődére, melyre
az önkormányzat már az elmúlt évben pályázatot nyújtott be.
A polgármester még több fejlesztési elképzelést ismertetett /lásd 3. táblázat/, majd az
adóbevételek elmúlt 5 évi alakulását mutatta
be /lásd 4. táblázat/.
A következő pontban a „Település koncepciója és 2010. évi fejlesztési lehetőségek”
című prezentációt láthatták az érdeklődők.
Itt megtudhattuk, hogy egy 2008. évi, 17

-6paraméter szerint készült KSH felmérés szerint Gyenesdiás a 3. legfejlettebb település
- Budaörs és Diósd után. A bemutató tartalmazta az elmúlt évek eredményeit és fejlesztési irányokat, pályázatokkal megvalósítható
fejlesztéseket, a csapadékvíz-elvezetési terv
szakaszait, a diási templom 35 millió forintos
felújítása tervét – melyet a Plébánia pályázati támogatásból valósít meg 2010. májustól
augusztusig. Utóbbi beruházáshoz az önkormányzat parkolóbővítést végez, új temetőkerítés és kolumbárium készül, a megközelítés
akadálymentes lesz.
Ugyancsak pályázati forrásból készül a diási
történelmi emlékpark, a mostani diási játszótéren.
Remélt pályázati – 10 milliós - támogatással
a Pásztorházban „Avar vezér kiállítás” létesül.
Pünkösdkor Gyenesdiáson a Faludi-síkon,
a Festeticsek egykori galopp-pályáján lesz a
Nemzeti Vágta dunántúli elődöntője. Ugyancsak új rendezvény lesz a Stihl fafűrészelő
verseny június 18-20-án, amely az Eurosport
televízió érdeklődésére számot tart és egy
Gyenesdiáson tartott 1982-es országos és
világbajnokság mintájára rendezik. A tavaly
beindult új rendezvények is folytatódnak,
lesz Keszegfesztivál és Országalma fesztivál,
utóbbi a Szent Ilona búcsúra és a Szent István
napra épül. A Darnay-pince önkormányzati
tulajdonba került, itt az önkormányzat –
ugyancsak remélt pályázati forrásból – egy
borászati bemutatóhelyet létesít.
Tekintettel arra, hogy a lakosságot közvetlenül érintő önkormányzati rendeletek, adómértékek nem változtak, így e szokásos jegyzői
napirend kimaradt.
A közérdekű hozzászólások sorát
dr. Jakus Péter (Széchenyi utca) kezdte meg.
Hozzászólásában elismerését fejezte ki az
elhangzottakkal kapcsolatban, látványosnak ítélte az elmúlt 4 év fejlődését – óvodabővítés, bölcsődeépítés, strandi színvonal
emelése, aszfaltozások, Kossuth utcai járda,
Keszthely-Gyenesdiás összekötő út, nagymezei épületek, turisztikai vonzerők, igényes
prospektusok, stb. terén. Példamutatónak
nevezte az összefogást, mely a feladatellátás
során megvalósult. Egy javaslatot tett, hogy
a Balaton utcán északi irányból jövőket lassítandó, fekvőrendőrt kellene elhelyezni a már
említett Keszthely-Gyenesdiás összekötő út
és a Balaton utca kereszteződésénél.
Botond Béla (Felső u.) felhívta az önkormányzat figyelmét arra, hogy a Kümell utcából az eső zúzalékot hord a Lőtéri utcára. A
válaszból megtudhattuk, hogy a csapadékvíz
elvezetési terv megvalósítása ezt a problémát
megoldja.
Dr. Ifi Ferenc (Temető u.) köszönte a keszthelyi kórháznak /ahol ő röntgenfőorvos. A
szerk./ nyújtott 350 ezer forintos önkormányzati támogatást. Elmondta, hogy a kórház 800
millió forinttal kevesebből gazdálkodhat, mint
tavaly. Ha lehetőség van, kéri a támogatás
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növelését. Gál Lajos polgármester válaszában
elmondta, hogy állami feladatot nem helyes a
társégre hárítani. Jó lenne, ha a kórház hos�szútávra érvényes koncepciót találna az intézmény működtetésére.
Kenesei Jánosné (Kinizsi u.) javasolta, hogy
a 71-es főút mellé alakítanának ki kerékpárutat. Polgármester válaszában elmondta, hogy
a csapadékvíz-elvezető árok lefedésével a
padka szélesebb lesz, ez járdának is helyet ad
és a kerékpározást is biztonságosabbá teszi.
Horváth Sebestyénné (Ibolya u.) zsákutca
táblát kért az utcájuk elejére, mert sokan a
Mária-szobrot keresve behajtanak és vissza
kell fordulniuk. Az utca aljára csapadékvíz
elnyelőt kellene beépíteni, mert megáll a víz.
A válaszból megtudhattuk, hogy ez utóbbi
probléma a csapadékvíz-elvezetés során megoldódik.
Simon Józsefné (Arany J. u) ugyancsak a
zsákutca táblát hiányolta utcájuk végéről,
valamint kifogásolta, hogy a korábban általuk finanszírozott közvilágítási lámpatestet
másik oszlopra szerelték. Kifogásolta, hogy
az újonnan épített buszvárók huzatosak, nincs
pad, szemetes, bever az eső. Gál Lajos polgármester elmondta, hogy a zsákutca tábla kihelyezését mindkét esetben megoldják. A lámpa
kérdését megvizsgálják. A buszváró kapcsán
megtudtuk, hogy kistérségi pályázatból, 100
millió forintból 40 db megálló létesül a környéken. Néhány más településen tisztázatlan
területviszonyok miatt húzódott a szállítói
finanszírozás, a határidő 2010. májusára tolódott. Amit Gyenesdiáson a projekt során nem
valósítanak meg, azokat az önkormányzat
saját maga elvégzi.
Dr. ifj. Kovács János (Temető u.) a tervezett
utcaaszfaltozás idejéről érdeklődött. A polgármester válaszában elmondta, hogy erre a
turistaszezon 2. felében kerül sor, legkésőbb
szeptember-októberben.
A fórum végén Gál Lajos polgármester megköszönte Laczi Zsuzsanna pénzügyi vezető
eddigi munkáját - aki nyugdíjba vonul, de
pénzügyi bizottsági tagként továbbra is segíti
a hivatal pénzügyi munkáját – és bemutatta
utódját, Koller Szilviát, az új pénzügyi vezetőt.
H.GY.

Tavaly több facsemetét törtek ki
garázdák a Balaton utcában

Gyenesdiási Híradó
1. sz. táblázat

2010. február

-72. sz. táblázat

4. sz. táblázat

3. sz. táblázat

Beszámoló az Asbóth Sándor
Gyenesdiási Huszárbandérium
kaliforniai útjáról
Több hónapos egyeztetés és megbeszélés
után 2009. december 2-án a bandérium 6 fős
delegációval repülőgépre szállt és New York
érintésével 18 óra repülőútat követően San
Franciscoba érkezett, ahol az 1.Kaliforniai
Huszárezred vezetősége várt minket. Fél nap
pihenés után megismerkedtünk a helyi magyarokkal és az ottani huszárcsapat tagjaival.

A második napon megkaptuk azokat a lovakat, amelyekkel az ünnepélyes parádékon kellett lovagolnunk.
Fél napos trenírozás után a lovakat a saját
ízlésünkhöz és stílusunkhoz igazítottuk.
A 4-5. napon lovas parádékon vettünk részt,
ahol 150 ezer néző előtt mutattuk be, hogy
miképp néznek ki és lovagolnak a magyar
huszárok.
A San Jose-i parádén, a lovas szekcióban
elhoztuk az első helyezést.
Az említett rendezvényeket követően a

csapat bérelt kisbuszba szállt és kalandozni
indult Amerikába. Megnéztük és elidőztünk
Las Vegasban, Los Angelesben, majd visszautaztunk Los Gatosba, ahol egy helyi lovas
farmon tartottunk egy műsorokkal tarkított
"magyar napot". Ezen program keretén belül
az érdeklődő nézőket magyaros bográcsételekkel kínáltuk, aminek óriási sikere volt.
Összefoglalva, 14 napot töltöttünk messze
idegenben, ahonnan kis csapatunk - magára
jogosan - büszkén tért vissza nagyközségünkbe.				
dr. B.T.

Gyenesdiási Híradó

Örüljetek az Úrban szüntelenül!
A Gyenesdiási Római Katolikus Egyházközség Családcsoportja gyászolja Simon Józsefet, aki 2010. február 8-án adta vissza lelkét
Teremtőjének. Gyászoljuk azt a férjet, családapát, nagyapát, aki hosszan tartó betegségét, sokszor emberfeletti szenvedését úgy
hordozta, hogy az mindannyiunk számára
példa volt és erőforrás.
Példa volt a hűségben, a házastársi szeretetben, a családjáért vállalt áldozatos önátadásban, a fájdalmak, nehézségek derűs lélekkel
hordozásban. Példa volt az élet szeretetében,
példa volt abban, hogy a legnehezebb megpróbáltatásban is megtalálta az örömnek azt
a forrását, amellyel másokat megajándékozott.
Erőforrás volt és maradt számunkra a hitelesen és a mindennapokban megélt hitében,
a Mennyei Atyához való érett és mégis gyermeki szeretetében, a Szűzanyához való mély,
férfias tiszteletében.
Gyászoljuk Őt, mert úgy érezzük, pótolhatatlan a hiánya. Ezért aztán hálát adunk a
Jóistennek, hogy ismerhettük Őt, és hogy az
Ő derűjét, példamutatását a szívünkben hordozhatjuk, amíg élünk.
Nem ismertünk rajta kívül senki mást, aki
Szent Pál tanítását ilyen teljesen megélte
volna: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra
azt mondom, örüljetek! Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki!” (Fil. 4.4)
Kedves Jóska! A te örömöd forrása az igazi,
tiszta és áldozatos szeretet volt, ezért vált
mindenki számára nyilvánvalóvá a te jóságos
emberséged.
Most egy kicsit még szomorkodunk, mert
nem vagy már köztünk, de már hangoljuk
örömre a szívünket, mert velünk vagy mégis
mindig, és a te társaságodban az öröm és a
derű olyan, mint a földön a levegő.
A Családcsoport nevében
Vértesaljai János és Vali
Kedves Barátukat gyászolják horgásztársai,
a Dalárda is.

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
2010. február 28-án (vasárnap) télbúcsúztató túrát szervezünk a Tátika északi oldalához, a Sarvaly-forrásához. Indulás: 13 órakor
a Községházától. Érkezés gépkocsival, túrafelszerelésben.
2010. március 13-án (szombat) Darnay
Dornyai Béla emléktúrát szervezünk a
Keszthelyi-hegység dolomit-kilátói mentén.
Indulás: 10 órakor a Nagymezőről. Érkezés
túrafelszerelésben. Szeretettel várjuk a kedves
érdeklődőket!
Gálné Németh Ildikó, elnök
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Polgárőr hírek
Egyesületünk és a Balatoni Vízi Polgárőr
Szövetség, közös évértékelő, évzáró közgyűlését tartotta a Községháza nagytermében
2010. január 29-én. Elnökünk Szabó Sándor
ismertette az Egyesület pénzügyi helyzetét,és
tájékoztatta a tagságot a pénzeszközök felhasználásáról. Ezután ismertette az egyesület előtt álló feladatokat, melyek többségét
az Önkormányzattal kötött együttműködés
terén valósítunk meg. Ezt követően Bozsóky
Ferenc a Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség
elnökeként beszámolt az elmúlt év történéseiről, melyet úgy ítélt meg, hogy kiemelkedő
teljesítményekkel kezdődött a Szövetség
munkája, és ezt követően megsokszorozódott
a munka és feladat. A település és a térség
egyesületeiben működő tagság vízi tagozatainak szoros összefogására lesz szükség, a
Balaton védelmében és az idelátogató vendégek biztonságának növelésében. A Szövetség
és az Egyesület munkájában, kiemelkedő teljesítményük megbecsüléseként, oklevéllel és
tárgyjutalomban részesítette Kurucz Gyula,
Jancsakics István, Laza Mihály, Kandikó
Imre, Krasznai István polgárőröket.
Ezután Horváth Kornél az Egyesület titkára
ismertette a szolgálat ellátásával kapcsolatosan szükséges teendőket. Kiemelte a helyi
körzetes rendőrrel közös járőrszolgálat szükségességét, mely jelentősen javít a közbiztonság helyzetében, és a lakosság bizalmának
megnyerésében.
A beszámolók után számos hozzászólás
volt, melyek mindegyike jó szándékú, építő
jellegű, segíti az elnökség munkáját.
A beszámolót követően egy jóízű vacsora
során még sokáig beszélgettünk a közös dolgainkról, tennivalóinkról.
***
Értesítjük a tagságot és a lakosságot, hogy
az Egyesületünknek és a Balatoni Vízi Polgárőr Szövetségnek, saját honlapja van az
interneten. Kérünk minden jó szándékú
embertársunkat, hogy javaslataikat és közlendőiket a honlapunkon keresztül, vagy e-mailen, telefonon keresztül jutassák el hozzánk.
www.bvpsz.hu, e-mail: balatoni.vpsz@
gmail.com
www.gype.hu,
e-mail:
gyenesdias@gmail.com

polgarorseg.

A Polgárőrség Telefon sz. 06 30 621 46 86,
06 30 621 51 03, 06 30 621 37 00
***
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy idén is,
2010. április 9-10-én, a tavaszi vashulladék összeszedését ismét a polgárőrség tagjai
végzik. Kérjük a lakosságot, hogy vashulladékait, ne az utcára rakják ki, hanem az udva-

rukon tárolják összerakva, ahonnan tagjaink
kiviszik a gépkocsira.
Kérjük a lakosságot hogy előzőleg tegyék
meg bejelentéseiket a polgármesteri hivatalba
vagy a polgárőrség telefonszámára a munkánk megkönnyítése érdekében.

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
Álláshirdetés
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
informátor/adminisztrátori/online
asszisztensi munkakör
betöltésére pályázatot hirdet
a Gyenesdiási Tourinform irodába
éves alkalmazotti munkaviszonyra.
Követelmények:
német és angol nyelvtudás, számítástechnikai és online felületek ismeretek,
idegenforgalmi területen szerzett gyakorlat.
Önéletrajzokat a gyenesdias@t-online.hu
emailre várjuk.
Mozgalmas tavasz elé nézünk
Mint minden évben ezúttal is rangos külföldi
és belföldi vásárokon képviseljük régiónkat,
településünket és egyesületünk tagjait. Külföldre térségi szinten a szomszédos települések idegenforgalmi menedzsereivel csaknem
20 vásáron jelenünk meg, melyből egyesületünk kettőn (München és Varsó) képviseli
személyesen a Nyugat-Balaton régiót. A hazai
vásárok sorát a budapesti Utazás kiállítással
kezdjük március 4-én, majd részt veszünk a
pécsi (március 12-14.), miskolci (március
18-20.), debreceni (március 26-28.), győri
(április 9-10.) turisztikai vásárokban.
Természetesen a kiállítások látogatottságáról és településünk iránti érdeklődésről a
vásári szezon után beszámolunk.
Turisztikai továbbképzések egyesületi
tagjaink részére
Sikeres TDM-pályázatunk lehetővé teszi
egyesületi tagjaink szakmai továbbképzését.
Úgy gondoljuk, hogy korunk fejlődésének
egyik meghatározó eleme az információ. A
képzéssorozat első három alkalma február
23-a, március 2-a és március 30-a, melyek
során neves oktatók egésznapos képzésén
bővíthetjük ismereteinket.
Készülő kiadványok
A budapesti Utazás kiállításra készül el
Gyenesdiás katalógusunk, mely az idei évben
arculatában összhangba kerül a szomszédos
települések kiadványával. Szintén február
végére jön ki a nyomdából közös rendezvénynaptárunk. Addig is ajánljuk minden kedves
Olvasónk figyelmébe turisztikai portálunkat
(www.gyenesdias.info.hu), ahol a 2010-es
rendezvények mellett mindig friss információk várják az érdeklődőket.

Gyenesdiási Híradó
Ticket Expressz jegyértékesítők lettünk
Irodánk sikeresen csatlakozott a Ticket Expressz jegyértékesítő rendszer hálózatához, így
márciustól már irodánkabn is lehet kényelmesen egy-egy nevesebb országos rendezvényre
jegyet vásárolni. A pontos rendezvények listája a tex.hu oldalon olvasható, de irodánkban
a híresebb műsorokról további szóróanyagok
is beszerezhetőek lesznek.
További információ: Tourinform Gyenesdiás
és Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel.:83/511-790 • www.gyenesdias.info.hu
gyenesdias@tourinform.hu
Kovács Judit és Belenta Réka
Új attrakció településünkön
Spiderland Kalandpark – a kalandok partja
Várhatóan 2010 április második felében nyit
a csillebérci, a zamárdi és a mecseki kalandparkok mintájára, a Gyenesi Lidóstrand mellett fekvő mintegy négy hektáros területen az
50 akadályt magába foglaló kalandpark, ahol
kicsik és nagyok, osztálykirándulók, csapatépítők, kaland- vagy az extrém sportot kedvelők egyaránt olyan ügyességi akadályokon
tehetik próbára bátorságukat, mint például a
Vietnámi-híd, az orgonasípok vagy a lecsúszók. A kalandpark a tervek szerint folyamatosan bővülni fog és modell-autópályával,
illetve paintball pályával egészülne ki.
A kalandparkot vállalkozó építi és üzemelteti, reméljük sok látogatót, kalandra vállalkozót vonz majd és településünk turisztikai
kínálata is növekedni fog.

Varázshangok az Egészségért Egyesület hírei
Minden szerdán 10-11 óra között a Községházán ingyenes játszóházat tartunk a 0-3
éves kor közötti gyermekek számára. Itt tatamival lefedett területen játszhatnak az életkori
sajátosságoknak megfelelő játékokkal. Erre a
korosztályra leginkább az „egymás melletti
játék” a jellemző, de a játszóház lehetőséget
nyújt nekik és szüleik számára a közösségi
élet megtapasztalására. Belépődíj csak az első
alkalommal van: egy, a játszóházban hasznosnak gondolt játék felajánlása.
Február 13-án szombaton a Varázshangok
Játszóház farsangi összejövetelt rendezett.
Nagy örömünkre sok apróság jelmezt öltött,
így színes és vidám késő délutánt töltöttünk
együtt. A szülők sokféle ötlettel álltak elő:
többek között volt matróz, bohóc, kisvirág,
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A közgyűlés határozatképtelensége esetén
azt fenti nap 930 órára változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal ismételten összehívom, ami akkor már a résztvevők számától
függetlenül határozatképes.

királykisasszony, boci, és kalóz is a játszóházban. A nagyobb gyerekek gipszből készült
farsangi álarcokat festhettek, sok szép alkotás született. Reméljük mindenki jól érezte
magát, és köszönjük a szülőknek, családoknak a részvételt!
Kőhalmi Ági és Balázs

sport

Meghívó

Ezúton tisztelettel ismételten felhívom azon
tagtársak figyelmét, akiknek az egyesülettel
szemben tagdíj vagy egyéb tartozása van, azt
a közgyűlés időpontjáig rendezzék, ennek
elmulasztása esetén fegyelmi eljárás lefolytatására kerül sor.
Egyesületünk Interneten keresztül is elérhető, alábbi címen - www.gyeneshorgasz.
csali.hu megtalálhatóak alapszabályunk, szabályzataink és az aktuális közgyűlési jegyzőkönyv is, továbbá gyeneshorgasz@freemail.
hu címen levelezés is bonyolítható.
Döbröntei Imre, az egyesület elnöke
***

Sok szeretettel meghívja a
Kinizsi Sport Egyesület az
általa rendezett

IV. Farsangi Sportbálra

2010. március 6 – án 19.00 órára
Gyenesdiáson a Nádas Csárdába.
A bál fővédnöke: Gál Lajos polgármester
Belépőjegyek: 3000 Ft/fő.
Menü: svédasztalos vacsora (hideg – meleg
ételek, köretek, saláták, sütemények)
Az est során szórakoztató tánc zenét szolgáltatunk kedves vendégeinknek.
A jó hangulatról a Silver Band gondoskodik.
Éjfél után tombolasorsolás értékes nyereményekkel. (fődíj: LCD TV)
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Érdeklődni és asztalt foglalni:
Mosdósi Attila SE elnöknél lehet a
0630/5200-375 – ös telefonszámon lehet.
***
A Gyenesdiási Horgász és Vízisport
Egyesület
rendes
évi
közgyűlését
2010. március 13-án szombaton 9 órakor
tartja a gyenesdiási Községház nagytermében
(Kossuth L. u. 97.) melyre, mint egyesületünk
tagját tisztelettel meghívom.
A közgyűlés eredményessége érdekében
kérem, szíveskedjen azon részt venni!
Napirendi pontok:
1. A vezetőség beszámolója, 2009. évről
2. 2010. évi költségvetés
3. Vegyes ügyek

Takács József testnevelő tanár és a
tanítványai edzéskor
A Gyenesdiás Kinizsi SE. Röplabda Szakosztály tájékoztatója:
A Kinizsi SE. Röplabda Szakosztálya 2008.
év végén alakult meg. A szervezés után a
röplabdaképzések a múlt év elején, februárban kezdődtek el. Ennek alkalmából ünnepeltük az egy éves „születésnapunkat”. A
szakosztálynak jelenleg 26 fő tagja van. Két
korosztályban folyik a röplabdaoktatás. Az
„idősebbek” edzéseit Suba Zoltán vezeti, a
fiatalabbak edzéseit Takács József és Király
András irányítja. Célunk az, hogy a 2010/2011
évben nevezzünk a Magyar Nemzeti Bajnokságban – NB.II-ben – történő részvételre.
További feladataink közé tartozik, hogy már
most elkezdjük toborozni a következő generációból 5-6-7-ik osztályos gyerekeket- akik
a mostani ifjúságiak helyébe lépnek, mivel
ők már egy korosztállyal feljebb kerülnek, a
folyamatos utánpótlás érdekében.

Gyenesdiási Híradó

Vonyarcvashegy-Gyenesdiás
Kábeltelevízió Nonprofit
Közhasznú Kft közleménye
Tisztelt Előfizetőink!
Eleget téve jogszabályban előírt kötelezettségünknek, ezúton értesítünk minden kedves
Előfizetőnket, a szolgáltatást érintő, 2010
január 1-től életbe lépő változásokról.
Tavaly év elején elkezdtük a hálózat korszerűsítését, amely a sávszélesség bővítését jelenti.
Év végére a község nagy részén már láthatóvá
váltak a tervezett a bővített programcsomag
csatornái. Az alapcsomagban továbbra is a
már megszokott 25 csatorna található, a bővített csomagban pedig további 11.
A bekötési díj 5000,- Ft. Az alapcsomag
ára 2010. január 1 napjától változatlanul havi
2100,- Ft. Azon előfizetőink, akik kérték a
bővített csomagot is 2700,- Ft-ot fizetnek
havonta. Az emelt díjat januárban még nem
kell fizetni, az esedékességről külön értesítést
küldünk.

A Polgármesteri Hivatal
közleményei
Tájékoztatjuk a Gyenesdás, Lendvay és
Pacsirta utca lakóit, hogy az utcák ivóvíz
hálózatának bővítési munkái elkészültek.
A létesítmény műszaki átadás – átvétele megtörtént. Az elkészült létesítményre való bekötéseket csak a DRV. Keszthely végezheti!
Kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait,
hogy az ivóvízbekötések elvégeztetése előtt
keressék fel a Polgármesteri Hivatalt (Király
András műszaki előadó).
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
felvételt hirdet 5 fő megváltozott (40%-os
vagy annál nagyobb mértékben csökkent)
munkaképességű dolgozó alkalmazására
2010. március 1-jétől az alábbi munkakörökben:
1.) Napközi Otthonos Óvoda - karbantartó,
udvaros 1 fő napi 4 órában
2.) Általános Iskola - karbantartó, udvaros, takarító 2 fő napi 4 órában
3.) Önkormányzat - kertész 2 fő napi 4
órában
Jelentkezés:
Óvoda: Skublics Sándorné óvodavezető
Gyenesdiás, Bartók B. u. 1. 83/510-023
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A fővonalon az erősítők cseréje szintezése
megtörtént, a mellékágakon még az év elején
– időjárás függvényében - folytatjuk a munkát
annak érdekében, hogy minél szélesebb
körben biztosítani tudjuk a bővített csomagot.
Ezúton kérjük Előfizetőinket, ha hibát, vagy
minőségcsökkenést észlelnek a munkálatok
során, azt mielőbb jelezzék felénk.
Tájékoztatjuk Előfizetőinket, hogy a díjmentes karbantartás az utcai elosztótól a lakás első
csatlakozási pontjáig tart. A lakáson belüli,
házilagos kivitelezésű, nem szakszerű, valamint nem a szabványnak megfelelő minőségű
anyagok használata során keletkezett minőségromlásért nem vállalunk felelősséget. A
televíziók programozása nem karbantartási
feladat.
A műsorszolgáltatói díjat továbbra is a Takarékszövetkezet helyi fiókjaiban (Gyenesdiás,
Vonyarcvashegy), vagy csekken, illetve átutalással lehet fizetni.
Kérjük, hogy aki teheti a Takarékszövetkezet helyi fiókját, vagy az utalásos módszert
válassza.

Az alapcsomagban található csatornák az
alábbiak: Keszthelyi Tv, TV2, ARD1, Echo
Tv, Minimax, Paprika Tv, CNN, National
Gerographic Channel, SPORT2, ZDF, Filmmúzeum, Cartoon N, SPORT1, Eurosport,
Viasat3, Duna Tv, Musicmix, MTV2, RTL,
M. ATV, Hír Tv, Spektrum, Hallmark,
RTL Klub
Bővített csomag: PRO7, Nóta Tv, Film+,
3Sat, Discovery Channel, ORF1, Sport Klub,
Pax, Eurosport2, Rai Uno, 4!Story Tv

Iskola: Horváth Gábor gazdasági vezető
Gyenesdiás, Kossuth u. 91. 83/316-106
Önkormányzat: Czibor Zoltánné főtanácsos
Gyenesdiás, Kossuth u. 97. 83/510-564

tésre szolgáló csekk másolatát a Polgármesteri
Hivatal részére megküldeni, vagy bemutatni
szíveskedjenek. A postautalványon kérjük feltüntetni az állandó lakhelyet és a gyenesdiási
ingatlan címét is. Amennyiben a befizetet
összegről számlát kér, kérjük, hogy a befizetett csekk közlemény részében azt jelezze. A
lomtalanítás csak magánszemélyekre vonatkozik, vállalkozásoknak külön szerződést kell
kötniük. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tájékoztató levélhez csatolt lomtalanítási csekket
(1.500 Ft) csak abban az esetben fizessék be,
ha a lomtalanítási szolgáltatási ténylegesen
igénybe akarják venni.

Zöldhulladék szállítás: 2010. április
8-án (csütörtökön) 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 2010. április 7-ig helyezzék
ki az ingatlan előtti területre az elszállítandó
zöldhulladékot. Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy az ömlesztett, nem megfelelően kihelyezett ágnyesedék csak fizetés ellenében kerül
elszállítása.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
10/2001.(II.14.) sz. Korm. rend. értelmében
tilos belterületen zöldhulladék, ág, fű, falevél és egyéb hulladék égetése egész évben.
A lomtalanítás 2010. április 12-én kezdődik. Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékot
csak előző nap helyezzék ki (papír hulladék
kötegelve, műanyag, üveg, zsákba gyűjtve).
Nem megfelelően szétválogatott, ömlesztett
hulladék nem kerül elszállításra. A szelektív
lomtalanítás ingyenes. Ezen a napon történik a lim-lom holmik (bútorok, háztartási
és műszaki cikkek, stb.) elszállítása is, amelyekért azonban fizetni kell. Ezt az összeget
csekken (1500 Ft) lehet befizetni. A befize-

Az ügyfélfogadás helye: Vonyarcvashegy,
Kossuth u. 42. (Polgármesteri Hivatal épülete
2. em. 5. ajtó)
Ideje: hétfőtől csütörtökig 08.00-15.00
óráig pénteken 08-12.00 óráig.
Hibabejelentés munkaidőben a 06-20/9692-582, vagy a 83/348-900 telefonszámon.
Ügyelet (munkaidőn túl, hétvégén ill. ünnepnapokon) a 06-20/96-92-582 telefonszámon.
Martonné Kámán Györgyi ügyvezető

A vasgyűjtés tavalyi évhez hasonlóan történik: 2010. április 10-én Önkormányzatunk
a gyenesdiási Polgárőrség bevonásával vasgyűjtést szervez, melynek bevételét a tavalyihoz hasonlóan az iskola, óvoda és a Polgárőr
Egyesület támogatására, fejlesztésére fordítjuk. Kérjük a lakosokat, hogy a vashulladékot
ne helyezzék ki az utcára, az önkormányzat
dolgozói a Polgárőr Egyesület tagjai jelenlétében a gyűjtés végett felkeresi önöket, és
kizárólag részükre adják át a feleslegessé vált
vashulladékot. Akinek felesleges vashulladéka van, az jelezze a Polgármesteri Hivatalban a Műszaki Csoportnál 2010. április 8-ig
az 516-001 telefonszámon., vagy a Polgárőrség képviselőjénél a 06-20-9459-670 telefonszámon.

Gyenesdiási Híradó
Felhívjuk adófizetőink figyelmét, hogy a
helyi adók (építményadó, telekadó, iparűzési
adó) és a gépjárműadó I. félévi fizetési határideje március 15.
A fizetési értesítések február végéig postázásra kerülnek. Kérjük, aki a fizetési értesítést
nem kapja meg, még a fizetési határidő lejárta
előtt jelezze az Adócsoportnál.
Felhívjuk azoknak a szobakiadóknak a
figyelmét, akik vendégkönyvüket nem záradékoltatták, haladéktalanul tegyék meg a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
felvételt hirdet az alábbi munkakörökben:
Az algyenesi és a diási strandra
keresünk elsősorban gyenesdiási munkanélkülieket: udvaros (férfi), strandpénztáros
( idegen nyelv ismerete szükséges), angolul,
németül jól beszélő, számítógépes ismeretekkel rendelkező személyeket (diák) június
– július – augusztus hónapokra (jegykezelő,
információs munkatárs).
„Egy ház - egy szőlő” akcióban rezisztens
szőlőtövek a Forrásvíz Természetbarát Egyesület székhelyén (Gödörházy u. 60. sz) alatt
még kaphatók.

Anyakönyvi hírek
Született:
Bogdányi Bendegúz
2010.01.10-én
Édesapja: Bogdányi Balázs
Édeanyja: Bogdányiné Kiss Barbara
Meghalt:
Simon József 59 éves, 2010. február 8-án.
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TUDÓSÍTÁS a képviselőtestület üléséről
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február
11-én tartotta soros ülését.
Az első napirendi pontban Gál Lajos polgármester elmondta, hogy az első olvasatú költségvetés összeállítása kapcsán a testület által
2009 novemberében elfogadott koncepció
mentén haladtak. Nem volt egyszerű dolog az
előterjesztést összeállítani. A 2010-re vonatkozó megszorító intézkedések folytán 37 MFt
bevételcsökkenéssel kezdi az önkormányzat
az évet. Ehhez társul még az infláció és egyéb
olyan tényezők, melyek kedvezőtlenül befolyásolják a költségvetést (állami vagy pályázati pénzek visszatérülése).
A pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott,
hogy sokkal kisebb lett a mozgástér; szigorú
költségvetéssel kell az évet végigvinni. Az
eddigi – célfeladatokra tartalékolt – pénzeszközök továbbra is rendelkezésre állnak; a
dologi kiadásokat kellett puritánabbra fogni.
Az adóbevételek tervezésénél nem akartak
túlságosan rátervezni a tavalyira, fiktív adóbevétel tételeket hozni, így a bevételek minimális szintű megemelése történt a tervezésnél. A
strandi bevételek tekintetében maradt minden
a tavalyi szinten. A sportöltöző eladásából
befolyó bevétel vonatkozásában külön döntés
született; a vételár kizárólagosan az új sportöltöző építéséhez használható fel.
2010. évben két nagyobb beruházás várható; egyik a csapadékvíz-elvezetés, mely
főleg a hegylábi részeket érinti Feldiáson és
Felgyenesen. A másik nagy feladat az iskolához tartozó pótmunkák összessége, amely
abból ered, hogy voltak olyan feladatok, amelyeket végig kellett vinni. A régi épületrészt
az új szintjére kellett hozni, így több millió
Ft került nevesítésre e célra. A település életében mérföldkőnek számító beruházáson,
az iskolaépítésen van túl az önkormányzat.

Az elmúlt években szinte minden intézmény
meg tudott újulni. Ezek a feladatok mind azt
mutatják, hogy az önkormányzat 21. századi,
fejlett infrastruktúrát hozott létre.
Az értékpapír eladások véget értek, elfogytak. Azért is reális ez a költségvetés-tervezet,
mert nem tervez vagyonfeléléssel. Gyűjtőmunkába kell kezdeni komoly pénzügyi
alapot teremtve, hogy az elkövetkezendő feladatok megvalósulhassanak (tornacsarnok).
Ezen kívül bízik a még a kiírt pályázatok
sikerében is.
A költségvetés 67 %-át a személyi kiadások
és járulékok teszik ki. A tervezetben szerepel
a Cafetéria rendszer bevezetése a köztisztviselők vonatkozásában. A tervezett fejlesztések összege 68 MFt; az általános tartalék:
11,2 MFt. A bevételek és a kiadások főös�szege: 680 MFt.
A második napirend keretében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
13/2004.(IX.2.) számú helyi rendelet került
módosításra. A szociális ellátásokról szóló tv.
rendelkezik a térítési díjak megállapításának
időpontjáról (március 1.); a térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A 2009. évihez képest
– csekély mértékben – csökkent az önköltség,
így 4 %-kal csökkentve kerültek a díjak megállapításra.
A következő napirendi pontban a Közfoglalkoztatási Terv elfogadásáról döntött a
testületet. Tavaly január 1-jétől indult a Közfoglalkoztatási Program. A 2009. évben 14 fő
munkanélküli személyt foglalkoztatott önkormányzatunk intézmény-felújítási, településtisztasági, parkosítási, parlagfű-mentesítési
stb. feladatokra. Ebben a programban foglalkoztatott személyek minimálbérig terjedő
munkabére és járulékai összegének 95%-a
visszaigényelhető. (Az adott évre vonatkozó
Közfoglalkoztatási Tervet február 15-ig kell a
képviselő-testületnek elfogadni.)
A negyedik napirend keretében a Lendvay
és Pacsirta utcák vízhálózat bővítéséről,
valamint az Iskola és Szőlőhegyi utcák
szennyvízcsatorna-hálózat
bővítéséről
szóló 36/2009. (V.9.) számú
határozatát
módosította a képviselő-testület, melyben a
vízjogi engedélyben szereplő 2 db tűzcsap
beépítésének anyagköltségét felvállalta.
Az ötödik napirendi pont a birtokhasznosítási bizottságba történő delegálás volt. A
képviselő-testület a bizottságba dr. Csehi Ottó
alpolgármestert delegálta.
A képviselő-testület 2010. február 23-án,
18 órakor tartja következő ülését, melynek napirendi pontja: 1.) Az Önkormányzat
2010. évi költségvetésének és költségvetési
rendeletének elfogadása 2.) A 2010. évi köztisztviselői teljesítményértékelés alapját
képező célok megállapítása.
A képviselő-testületi ülés nyilvános.
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

2010. február

Vera
fodrászat

30/266-8930

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

2010.02.19-től a készlet erejéig

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

Magyar burgonyafajták keszthelyi nemesítőktől, Bakonyban termelve:
Hópehely 89 Ft/kg zsákosan 85 Ft/kg
Katica 79 Ft/kg zsákosan 75 Ft/kg
Frissen fejt tehéntej magyar tarka marhától 139 Ft/l
Gyenesdiáson sütött, folyamatosan friss,
ropogós zsemle 14 Ft/db
Coca-Cola 2 l pet 279 Ft/db 139 Ft/l
Pepsi-Cola 2x2 l csomag 485 Ft/csomag
121 Ft/l
Pickwick gyümölcsteák 289 Ft/db

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

nem minden kezdet nehéz
Stabil háttérrel rendelkező, folyamatosan
bővülő Zala megyei Kft.

Pénzügyi területre

keres jó kommunikációs és szervező képességű
értékesítő munkatársakat.
Elvárás minimum érettségi.
Leendő munkatársainknak szakszerű oktatást, folyamatos, éves munkát, versenyképes díjazást és kezdő
támogatási lehetőséget biztosítunk.
Fényképes önéletrajzát kérjük küldje el
a komoróczi.lajos@jadranmart.hu e-mail címre

www.jadranmart.hu

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
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

T.J. terv Építész tervezőiroda

Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig
Fotónyomtatást
is vállalunk.

Apróhirdetés
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
Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes
lucfenyő, hőszigetelt üveggel, 90x210-es
méretben, bontatlan csomagolásban,
kedvező áron eladó. 70/319-4148
Ovális kerti asztal - bővíthető, keményfa
alapon, gyári festett fehér, mérete
110x100 cm, (bővítve 160x100 cm),
hozzá való 4 db csukható, karos fotel áron alul eladó. Érd.: 06/30/469-4231

Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574

Laminált parketta lerakását vállalom.
Szakszerű, gyors munka!
06/30/469-42-31

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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