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Önkormányzati választások

Meghívó

’56-os megemlékezés
Az 1956-os forradalom kitörése évfordulója
alkalmából

iskolai és községi ünnepségünket

2010. október 22-én, pénteken 16 órától
tartjuk az általános iskola aulájában,
majd átvonulunk az óvodakertbe
és 16 óra 40-kor megkoszorúzzuk az ott
felállított ’56-os emlékoszlopot.
Kérjük a koszorúzókat, hogy a koszorúzás
előtt e szándékukat jelezni szíveskedjenek.
Minden ünneplőt szeretettel várunk
Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola
és Önkormányzat
Az új képviselőtestület: ülnek (balról) dr. Kardos József jegyző Gál Lajos polgármester, Dr. Csehi Ottó alpolgármester, állnak: Horváth Sebestyén, Hársfalvi György, Riedl Ferenc, Góth Imre, Dr. Gergye Miklós

Polgármester-választás
Gál Lajos
1076 szavazat 91,9 %
Porkoláb György 95 szavazat 8,1 %
Képviselőválasztás
1. Dr. Csehi Ottó István 757 szavazat
2. Hársfalvi György Béla 630
3. Góth Imre Árpád
606
4. Horváth Sebestyén
582
5. Dr. Gergye Miklós
565
6. Riedl Ferenc
479
7. Csordás József
402
8. Fliszár Jenő
332
9. Krasznai István
303
10. Suba Zoltán
221
11. Czibor Zoltán (Jobbik M) 218
12. Tóth Béla
202
13. Ángyán Szilveszter
159
14. Porkoláb György
157
15. Tencz Károly
146

Október 3-án megválasztottuk az régi-új
polgármesterünket, az – eddigi 11 fős
helyett – 6 fős képviselőtestületet és a megyei
közgyűlés listájára szavaztunk. Bár lélekszámunk nőtt, a négy évvel ezelőttihez képest
jóval kevesebben mentünk el választani,
amíg 2006-ban 1422 szavazó (a választásra
jogosultak 51,8 %-a), addig most 1189 fő
(38,8 %) vett részt a döntésben.
A Zala Megyei Közgyűlés pártlisták szerint
megválasztott 15 képviselője közül 10 FideszKDNP, 3 MSZP és 2 Jobbik jelölt nyert mandátumot. Térségünkből ismert a közgyűlés elnöke
Manninger Jenő gyenesdiási lakos, a keszthelyi Fodor Márk, Pálinkás Róbert, SáringerKenyeres Tamás ( mindannyian a Fidesz-KDNP
színeiben), Veér Miklós (MSZP), valamint
Zsuppányi Gábor (Fidesz-KDNP), aki a diási
nagystrandon működteti vendéglátó vállalkozását. (Mint ismert a két zalai nagyváros – Zalaegerszeg és Nagykanizsa megyei jogú városként
nem tartozik e közgyűlés hatálya alá).

Info Ecke
- Wahlergebnisse von den Kommunalwahlen
2010
- Hilfeleistung und Spenden.
- Die Rekonstruktion von der Diáser Maria
Schnee Kirche
- Im Herbst
- Touristenverein Informationen, usw.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Wir möchten Sie in Namen der
Quellwasserverein am 13. November
(Samstag) 2010. zum „Grüner“ Abend
zu Martinstag im Gemeindeamt von
Gyenesdiás Herzlich einladen.
Programme: 17.30 Umzug mit Lampions ab
der Diáser Kirche 18.00 Festliche Eröffnung

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület és
partnerei Márton Napi „zöld” estje
November 13-án, szombaton a gyenesdiási
Községházán.
Továbbiak a 6. oldalon
und Vortrag über die Tätigkeiten von
Zivilvereine in Gyenesdiás im vorigen Jahr
19.00 Kostprobe von Gänsebraten und
Neuwein Spiel- und Tanz mit viel Gesang.
Weitere Informationen in Deutsch finden Sie
auf Seite: 11-12-13.

Gyenesdiási Híradó
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Vöröslő áradat

- Nagyon megindított mind az, amit a hírekben
hallottunk és a TV-ben láttunk azokban az
októberi napokban. – mondta Keresztes
József, amikor elkezdtünk beszélgetni példa
értékű munkájukról, és azokról a nagyszerű
gyenesdiási emberekről, akikre méltán lehetünk
büszkék mindannyian. – Szomorú lettem a
felvételek láttán és elkezdtem gondolkodni,
hogyan tudnánk segíteni a nehéz helyzetbe került
embereken. Megkerestem barátaimat elmondtam
nekik, hogy biztos jólesne a mentési munkákban
dolgozóknak egy tál meleg étel és mivel mi már
nagy gyakorlattal rendelkezünk, hogyan kell sok
ember részére főzni, támogassuk munkájukat
ennyivel. Ángyán Zsolt, dr.Babócsay László,
dr Boronyák Tibor azonnal felhívták barátaikat
és számomra hihetetlen gyorsasággal, alig két
óra alatt 250 000 forintot gyűjtöttünk össze jó
szándékú emberektől.
Kiszámoltuk, hogy ha 700 ember részére
főzünk gulyást mi mindenre lesz szükségünk.
A Szabadics húsboltban kedvezménnyel 80 kg
sertéslapockát a Z+D-nél 40 kg zöldséget és
90 kg burgonyát vettünmk, 50 kg kenyeret a
Komáromi Pékségben kaptunk támogatásként.
Be kellett még gyorsan szereznünk műanyag
tányérokat és kanalat is.
Ekkor kezdődött a kétkezi munka. Eljött
hozzánk az a kis csapat, akikkel korábban már
együtt dolgoztunk gyenesdiási rendezvényeken
és öt órától kilenc óráig mindent előkészítettünk
a másnapi útra. Önzetlenül jött mindenki és
nagyon örültem, hogy sikerült összefognunk
Vigh Anita, Krasznai Tamásné Györgyi, Hauer
Béláné Zsuzsa, Gáspár Ferencné Kinga,
Zsohár Gáborné Kriszti, Keresztes Józsefné
Erzsi, Némethné Keresztes Tímea készítették el
az alapot, amit aztán Devecserben készítettünk
el. Pénteken az ottani katasztrófavédelemmel
már telefonon egyeztettünk, másnap kis baráti
közösségünk Czafit Lajos Csepel autójával és
a gulyás ágyúval elindultunk. Az autót Büki
Károly vezette és eljött még Ángyán Zsolt, Hollé
László, Hauer Béláné a Krasznai család, dr
Boronyák Tibor, dr Babócsay László.
Devecserben lepakoltunk és kicsit körbe
tudtunk nézni, ekkor láttuk csak igazán, hogy
jól tettük, hogy elvállaltuk a főzést. Nem találok

Október van, már csak itt-ott dereng
egy fénysugár, nagyon korán ködös reggelekbe
burkolódzik a világ.
Az esőcseppek csak hullnak-hullnak
áztatják ezt a kis hazát,
kiömlő folyók, árvíz, utána pusztulás.
Itt van már egy újabb katasztrófa, és
minden édes pillanat elröppent egy
röpke idő alatt.
Segítségkiáltás hangzik, s megmozdul a haza,
hisz nem hagyja hogy sírjon a magyar nép,
s csillagok alatt legyen az otthona.
Csengjenek a segélyhívó telefonok, segítsen
az, ki jómódban él,
ki ha ad, létét nem érheti veszély.
Adjon az, kinek csak szíve fáj,
ki együtt érez, ki mindig összefogásra vár.
Vigyázz te kis ország,
ne pusztítsd el magad! hisz a térképen
sem vagy több, mint egy kis darab.
Sok cseppből áll a végtelen tenger, és
minden apró adomány,
így lesz, mint a tenger, óriás.
Építeni újat? - meglehet,
de visszahozni azt ami volt
csak álom marad, hisz az emlékek
sokaságát ellepte a vöröslő áradat.

Borda Erika

Gyenesdiás Devecserért
„Kétszer ad, aki gyorsan ad.”

„Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai
következményekkel járó ipari katasztrófája
történt 2010. október 04-én 12.30-kor, amikor
egy magántulajdonban lévő vállalat, a Magyar
Alumínium ZRt. területén az iszaptároló X.
kazetta nyugati gátja átszakadt. A gátszakadás
következtében 600-700 ezer m3 vörösiszap és
víz elegye a Torna patakon keresztül elöntötte
Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely
települések mélyebben fekvő részeit. A
kiömlő vörösiszap 800 hektáron árasztotta el a
környező területeket. A legnagyobb pusztítást
a tározóhoz közel található falvakban,
Devecseren és Kolontáron okozta.”
Forrás: http://vorosiszap.bm.hu/

2010. október
szavakat arra, hogyan nézetek ki az utcák és a
házak, ahol elvonult a két méter magas árhullám.
A kihalt házakból felénk kiáltó emberi tragédiák,
a veszteségeket tükröző számok mögött lévő
sorsokkal ott lehetett igazából szembesülni. A
híradások gyenge lenyomatai a Kolontáron és
Devecserben történteknek.
A települések polgármesterei nagyon hálásak
voltak nekünk és Gyenesdiásnak a segítségért.
Átadhattuk továbbá Gál Lajos polgármesterünk
biztató üzenetét és úgy tűnik hosszabb
távú kapcsolat alapjait teremthettük meg
ottlétünkkel.
A felajánlásokból 114 000 forint megmaradt,
azon száraz ételeket, lisztet, cukrot, tésztát,
ecetet, sót, ásványvizet, tisztítószert vettünk,
arra volt a legnagyobb szükség és Czafit Lajos,
Ángyán Zsolt, Keresztes József, dr.Babócsay
László, Lakics Tamás, Krasznai Tamás pár
napja elvittük az adományt.
Nagyon köszön mindenki segítségét, én csak az
ötletgazda voltam, így nagyon hálás vagyok a
munkában segítő barátaimnak és a felajánlásokat
tevőknek, akik a következők voltak.

Támogatók: Dr Babócsay László, Czafit
Zsolt, Czafit Lajos, Divinyi Zsolt, dr Boronyák
Tibor, Faludi Söröző, Jenei Tibor, Kiss József,
Fehérváry, Agrocem kft. Boronyákné, Rácz
Tamás, Kiss István, Lakics Tamás, Hencikor
Werner, Gál Lajos és családja, Piroska
Csárda, Hauer Béláné, Autós Presszó, Spar
Lottózó, Savanyú Tibor, Halász László Trend
Bár, Németh Sándor, Szécsi György, Hollé
László Hévíz, Wolfmuthur Rosvita, Susanne
Otenböck, Könnecker Heincz Ulrike,
Suba Zoltán, Murmann Marcell, Z + D kft,
Komáromy Pékség, Szabdics Húsbolt, Büki
Károly, Werner Hunziker, Keresztes József.
Góth Imre
A devecseri templom előtt települtünk le a
gulyáságyúval (balra).
A védelemben, elhárításban közreműködőknek jól esett a meleg étel (jobbra)

Gyenesdiási Híradó
A Kolontárt, Devecsert és környékét
sújtó vörösiszap-áradat károsultjai
megsegítésére Cseh Beatrix
kezdeményezte gyűjtés indult
október 10-én és az összegyűjtött a ruha-,
tisztítószer-, szárazélelmiszer-, konzerv stb
adományokat október 15-én, Czafit Lajos
teherautójával és más kisebb autókkal
eljuttatták az érintettekhez.
Köszönjük a segítséget az alábbiaknak:
Riedl Tamás és Riedl Judit, Riedl Ferenc

-3és Riedl Ferencné, Rácz Sándor és családja,
Horváth Sebestyén és Cseh Beatrix, Horváth
Boglárka, Cseh András és Cseh-Bodnár
Zsanett, Varga Zoltánné, Cseh János és Cseh
Jánosné, Buzás Attila és családja, Varga
Zoltánné és családja, Tálos Tibor és családja,
Virth Éva, Varga Tamás és családja, Németh
Sándor, Venekeiné Rách Anita, Körtvélyesi
Ibolya, Somogyi József és családja, Kocsis
Miklós és családja, Tencz Károly és
családja, Kocsis Réka, Borda Erika, Szalai
Jánosné, ifj. Rácz Sándor és családja. Lévai
László és Zsohár Krisztina, Ecsédi János

Székelykapu a Diási emlékparkban

A nyolc fős Csíkszenttamási települési
küldöttség nem érkezett üres kézzel az új
képviselőtestület alakuló ülésére, magukkal
hoztak egy székelykaput, melyet közösen
felállítottunk a Diási emlékparkban.
A gyalogos kapu származási helye
jellegzetességeit hordozza magában, patkó
alakú, köríves a belseje. A tölgyfába faragott
rozetták is különösen Csíkban jellegzetesek,
ezek és a forgórózsák nap-szimbólumok. Az
életfa szokásos – növekedés, fejlődés – jelkép,
a pálma a termékenység, a rózsa a szépség
– a nő ábrázolása. Jellegzetes „sorminta”
keretezi a kaput, pénzminta, keresztminta,
vitézkötés, herelapi (ahogy náluk mondják:
a lóhere levelét). Korábban szokásos minta
volt a szegfű, de ez az utóbbi időben már
nem olyan népszerű (vajon miért?) A kapura
Szabó Zoltán csíki fafaragó azt a mondatot
véste, melynek Trianon tragédiája – és
2004. decembere óta – különös fontossága
van: „ŐSEIDNEK SZENT SZÍVÉHEZ,
NEMZETEDNEK GYÖKERÉHEZ, NE
LÉGY HŰTLEN SOHA!”
A székelykapu avatására jövőre, Diás
említésének (1341 – a Lőrinte nemzetség
birtoka) 670. évében kerül sor.

A kapu felállítás közben még tető nélkül. Az ív
alatt (balról) Márk Tibor (pm Csszt), Gál Lajos
(pm) és Kedves Róbert (alpm Csszt) (fennt)

2010. október
Horváthné Lóránt Mária, Fliszár Jenő, Skapér
Annamária, Pásztorné Zsuzsa, Csíkos Árpádné
és családja, Kovács Attila, Szabó Béláné,
Vető Hajnalka, Kenesei Zsuzsi, Tiszamarti
Viktor, Takács József , Nagy Péter, Tiringer
Mihály, Őri Ilus, Vígh Anita, Koller Szilvia,
Ángyán Szilveszter, Fésűs Zoltán, Hóbár
János, Demeter Erika, Páli család, Hóbár
Anikó, Székely Zsuzsanna, Szakály Eszter és
családja, Hársfalvi család, Szakály Jánosné és
családja (Vonyarcvashegy), Antalovics Péter
és családja (Vonyarcvashegy) és magukat
megnevezni nem kívánók.

Századik születésnapján

köszöntötték a gyenesdiási Községházán
Verebes Mihály bácsit.
A több, mint 40 éve gyenesdiási Mihály
bácsi kalandos életet élt, megélte mindkét
világháborút, volt rendszer ellensége, túlélte
a forradalmat, meghurcolták érte.
1910.
október
17-én
született
Dunabogdányban, lakott Pölöskén, innen
költözött Gyenesdiásra.
A jeles ünnepen köszöntötték őt családja,
szülőhelye
polgármestere,
református
tiszteletese, Orbán Viktor miniszterelnök –
ha nem is személyesen, de dr.Kardos József
jegyző olvasta fel a miniszterelnök köszöntőjét
-, polgármesterünk, Gál Lajos, háziorvosa,
dr.Vajda Gábor, Kuti Géza esperes, református
lelkész – istentisztelet keretében -, a Csicseri
éneklőcsoport, a Dalárda és a citerások, a
Gyenesdiáson élő németnyelvűek közössége,
a Pék házaspár és sok barát, ismerős.
A kora ellenére jó szellemi és fizikai
állapotban lévő Mihály bácsit az őt körülvevő
szeretet, figyelmesség nagyon meghatotta,
akár a kívülálló érdeklődőt, tudósítót is.

Verebes Mihály kezében Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletével, mellette leányai, vejei

Gyenesdiási Híradó

„Két együttes egy színpadon” címmel
egészestés előadást tart a Gyenes Néptánc
Együttes és a balatonszentgyörgyi KisBalaton Táncegyüttes
2010. október 30-án, szombaton 19 órától
a keszthelyi Balaton Színházban.
Kísér a Tátorján Népzenei Együttes és a
Harangláb Népzenei Együttes.
Jegyek 800 Ft-os áron kaphatók a
Klubkönyvtárban, a Balaton Színház
jegyirodájában,
a
Balatonszentgyörgyi
Művelődési Házban, Fodor Ivánnál (06/30894-65-94)

Brnoban a Gyenes Néptánc Együttes
A Gyenes Néptánc Együttes képviselte
Magyarországot Brno-ban a 2010. augusztus
25-30 között megrendezett nemzetközi
folklórfesztiválon. A tradicionális, immár
21. alkalommal megrendezett eseményen 5
nemzet képviseltette magát: Görögország,
Mauritius, Szlovákia, Magyarország és a
vendéglátó Csehország.
Az ott töltött 5 nap alatt különböző
neves helyszíneken, különböző hosszúságú
programokkal mutatkozhattunk be a
közönségnek, ill. a többi külföldi együttesnek:
1 órás műsort adtunk Brno főterén és 1020 perces programokkal szerepeltünk egy
nap többször is a fesztiváli rendezvények
keretében. Különösen nagy élményt jelentett

„V. Zalai és Határontúli
Betlehemi jászol”

2010. október
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táncolni a fesztivál ünnepélyes nyitó-, és
záró ceremóniáján, valamint a kivilágított
Városháza patinás épületénél, ahol a közönség
kitörő vastapssal jutalmazta bemutatónkat.
A szereplések mellett lehetőségünk volt
megismerkedni Brno nevezetességeivel.
Magyar tolmácsunk sokat mesélt a város
történetéről, érdekességekről; segítségével
betekintést nyerhettünk az ottani hétköznapi
életbe.
A fárasztó programok után a csoportnak
a nap végére is maradt energiája egy kis
közös beszélgetésre, táncolásra, éneklésre.
Szerencsés volt, hogy minden külföldi
együttes egy helyen, egy kollégiumban volt
elszállásolva. Hamar kihasználtuk a helyzet
adta lehetőségeket, és már második este – a
hivatalos „ismerkedési estet” megelőzve –
kezdetét vette a közös táncházak sorozata.
Emlékezetesek
maradtak
a
többször
hajnalig tartó beszélgetések, táncolások,
melyek során ízelítőt kaphattunk a görög, a

mauritiusi és a szlovák kultúrából. Különösen
a görög együttessel sikerült jó baráti
viszonyt kialakítani, velük azóta is tartjuk a
kapcsolatot.
Elbúcsúzáskor
többször
megismételték, hogy mindenképpen meg
szeretnék hívni csoportunkat a thesszaloniki
fesztiválukra.
Augusztus 30-án egy kicsit fáradtan, de
annál több emlékkel érkeztünk haza. Egy
ilyen külföldi turné után napokig, (vagy
éppen hetekig) tart az út fáradalmainak
kipihenése, az élmények feldolgozása; a
képek nézegetése, kielemzése.
A hazai fesztiválszervezők – a cseh szervezők
pozitív visszajelzéseinek következtében már most is több jövő évi külföldi fesztiválon
való részvételi lehetőségről tájékoztatták
csoportunkat.
Ezek alapján is úgy érezzük, hogy
méltón képviseltük hazánkat, régiónkat és
településünket.

a Népmes e napj án

A Zala Megyei Közművelődési intézmény –
immár hagyományosan – pályázatot hirdet a
betlehemi jelenet bármilyen – népművészeti,
iparművészeti, képzőművészeti - technikával
történő
ábrázolására.
Az
elkészült
pályamunkákat az „V. Zalai és Határontúli
Betlehemi jászol” kiállításon mutatják be
Zalaegerszegen, 2010. december 9- 2011.
január 14-ig.
Nevezhetnek egyének, csoportok, bármilyen
közösségek, 2010. november 5-ig.
További információk a Klubkönyvtárban
kaphatók.

Október 1-én, a Népmese napján a Klubkönyvtár vendége volt a Rezi Gézengúzok csapata
(balról), akik a „Kiskondás” című mesével mutatkoztak be, valamint mesét mondtak: Borsos
Réka, Balogh Frida, Pontyos Kata, Hefler Flóra, Kovács Alex, Nagy Viktória, Kovács Írisz,
Kovácsné Kopfer Beatrix

Gyenesdiási Híradó

óvodai hírek
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iskolai hírek

Az alapítvány összkiadása 396.289,Ft volt az év során, ebből 379.294,- Ft a
kiosztott támogatás (részletesebben ld. 4.
Adomány a Devecseri Óvodának
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az pont); 1.245,- Ft-ot postaköltségre, 650,őszi szünet 2010. november 2 – november Ft-ot nyomtatványbeszerzésre, továbbá
15.100,- Ft-ot bankköltségre fordítottunk.
A következő névsorral köszönetet 5-ig tart.
A 2009.12.31-i
záró
pénzkészlet
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2010.
mondunk mindazoknak, kik pénzzel,
1.222.139,Ft.
élelmiszer felajánlással és tisztítószerrel október 29. péntek
– felhívásunkra – a Devecseri Óvodát
A szünet utáni első tanítási nap: 2010.
4.
Alapítvány
által
folyósított
támogatták. Az adományokat az november 8. hétfő
támogatások
2009.
évben:
intézményünkben gyűjtöttünk össze
és a szülők segítségével szállítottunk a
Értesítjük a Szülőket, hogy 2010.
Gyenesdiási Általános és Alapfokú
helyszínre.
november 8-án, hétfőn 17 órától az iskola
Művészeti
Iskola tanulói tanulmányi
Adományozók: Balázs Péter, Bencze pedagógusai fogadóórát tartanak. Kérjük
osztálykirándulásainak támogatása (17fő)
Mónika, Bujtor Árpád, Buzás Attila és a Szülőket, hogy a fogadóórán megjelenni
100.000,- Ft
családja, Csaliné Hefler Anita, Divinyi szíveskedjenek.
4. évfolyamos tanulók erdei iskolai
Zsolt, Ertlné Békefi Anna, Farkas Ildikó,
táborozásához hozzájárulás (29fő)
Gép Miklósné, Góra Szabolcs és Bangó
***
50.000,- Ft
Edina, Horváth Sebestyén, Cseh Beatrix
és Horváth Boglárka, Horváthné Lóránt
Gyenesdiási Ált. Iskola tanévzárója
Versenyeredmények
Mária, Horváthné Szür Magdolna, Jantász
jutalomkönyv-vásárlásának támog.
Roland, Kaposiné Jakab Viktória, Kun
198.284,- Ft
A Duna Programiroda „Én és a Duna”
Sándorné, Lévai László és Ecsedi János,
Gyenesdiási Ált. Iskola területi művészeti
Lóránt Veronika, Márvány Éva, Nagy című országos rajzpályázatán Szabó verseny támogatása
Antal, Napsugár csoport, Palaczki Katalin, Boglárka 1. b osztályos tanuló különdíjas 31.010,- Ft
Péczeli Zsuzsa és Dana, Pénzes Sándorné, lett.
Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert
Riedl Ferenc, Sebestyén Károly, Skublics
Összesen
Gratulálunk!
Sándorné, Somorjai Lívia, Tiringer
379.294,- Ft
Mihályné, Világos Csabáné, Zakár Csaba
***
5.
Közforrásból
az
alapítvány
Az óvoda nevelőtestülete
támogatásban részesült: 314.847,- Ft az
A Gödörházy Antal Alapítvány
SZJA 1% felajánlások jóvoltából érkezett.
közhasznúsági jelentése 2009. évről

A Szivárvány csoport
szeretettel meghívja és várja
a részben osztott csoportból
2003-ban elbúcsúzott
volt óvodásokat
2010. november 04-én
( csütörtökön)
15.30 órakor kezdődő
csoporttalálkozóra.
Kérünk Benneteket,
hogy jelezzétek,
ha a találkozón nem tudtok
részt venni.
Horváthné Lóránt Mária
és Varga Zoltánné
Óvodapedagógusok

Az 1997. évi CLVI tv. 19. §-ban foglaltak
szerint az alábbi jelentést tesszük meg:
1. Számviteli egyszerűsített beszámoló
megtalálható az Alapítvány székhelyén
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.) Inkler
Ildikó kuratóriumi tagnál
2. Az alapítvány 2009. évben részesült
költségvetési támogatásban.
3. Az alapítványi vagyon felhasználása
Az alapítvány a megelőző évekről
1.249.145,Ft
pénzeszközvagyonnal
rendelkezett. Az alapítványnak tárgyi
eszközei, vagyontárgyai nincsenek. 2009.
év folyamán összesen 369.283,- Ft bevétele
keletkezett különböző forrásokból és
jogcímen:
Az SZJA 1%-ok felajánlásából 314.847,Ft, magánszemélyektől 52.000,- Ft; a
bankszámla éves kamata 2.436,- Ft.

6. Az alapítvány tisztségviselői nem
részesültek juttatásban 2009. év folyamán.
7. Az alapítvány az alapítók céljainak
megfelelően a helyi általános iskola
tanulóinak támogatásában vett részt. A
hátrányos helyzetű tanulóknak anyagi
támogatást adott a tanévi tanterv szerinti
tanulmányi osztálykirándulásokon való
részvételhez és a 4. évfolyamon tanuló
gyermekek erdei iskolai táborozásához.
Támogatta
lehetőségei
alapján
a
kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért
iskolai tanulók tanév végi jutalmazását
valamint az általános iskola egyéb
közösségi programjainak (térségi Gergelynapi Művészeti Fesztivál, adventi kiállítás
és vásár) megvalósulását.
Vajda Rita a kuratórium elnöke

Gyenesdiási Híradó

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
Kedves barátunk, tagtársunk!
Kedves természetbarátok!
2010. november 8-án (hétfőn), 18.30
órai kezdettel a gyenesdiási Községházán
egyesületi gyűlést tartunk, melyre szeretettel
meghívjuk/meghívlak.
Napirendi pontok:
1. A Márton Napi Zöld Estre való
felkészülés, feladatok meghatározása
2. Madárkarácsony, egy ház egy szőlő
akció
3. A Keszthelyi-hegységi útbaigazító és
tájékoztató táblák kihelyezésének ütemezése,
a GPS-es felmérések értékelése
4. Tanösvények kijelölése
5. Oroszlánfejes
kút
kitisztításának
megtervezése (Szent-György-hegy)

-6Az estet megnyitja és köszöntőt mond:
Gálné Németh Ildikó,
Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke
18 15 Civil szervezetek elmúlt évi
tevékenységeinek bemutatása
18 45 Márton Napi játék
19 00 Libasültek és az új bor kóstolása
Táncház a Gyenes Néptánc
Együttes vezetésével
Közös éneklés a Népdalkör és a Dalárda
útmutatásai alapján
Süteményt, italt minden kedves résztvevőtől
szívesen fogadunk.
Libasültek elkészítéséhez vállalkozó
kedvű hölgyeket és urakat, közösségeket,
családokat is várunk.
Gálné Németh Ildikó elnök

“Kerékpáros közlekedés
infrastrukturális feltételeinek
Azon tagjaink, akik nem tudnak
megjelenni, kérjük jelezzék az ismert javítása Gyenesdiás nagyközségben”
telefonszámokon.

Baráti üdvözlettel:
Gálné Németh Ildikó elnök
Meghívó
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület és
partnerei tisztelettel és szeretettel meghívják
Önt, családját és barátait
Márton Napi „zöld” estjükre
Program
November 13. (szombat)
Helyszín: Gyenesdiás - Községháza
17 45 Vendégek fogadása
18 00 Lampionos gyerekek bevonulása
(gyülekező: diási templomnál 17.30-kor)

2010. október
és a kerékpáros sport fontosságáról. Az
előadások után KRESZ ügyességi versenyek
következtek a résztvevők számára, ahol sok
nyeremény talált gazdára. Külön köszönet
a Rendőrségnek, Polgárőrségnek és az
iskolának a rendezvény lebonyolításához
nyújtott segítséghez.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2009-es
őszi,
sikeres
pályázatával
5.333.066,- Ft támogatást nyert.
A projekt részeként 2010. őszére két
helyszínen 30 db kerékpár biztonságos
tárolására szolgáló, könnyűszerkezetes
épület került telepítésre. A dolgozók körében
tavasszal és ősszel kérdőíves felmérést
végeztünk, amelyből kitűnt, hogy sokat
kerekeznek a munkába és igazolta a tárolók
építésének fontosságát. A projektről és a
kerékpározásról kiadvány készült, amiből
tájékozódhatunk az új KRESZ szabályok
módosulásáról, a térség kerékpáros
útvonalairól.
Forrásvíz Természetbarát Egyesület,
társadalmasításért felelős

KEOP-6.2.0/A/09-2009-0025
mintaprojekt
2010.
szeptember
24-én
(péntek)
projektzáró rendezvényre került sor az
általános iskolában.
A programokon a hallgatóság megismerkedhetett Tar László előadásában: a
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit
Kft kerékpáros térképével, amely 2010-ben
elnyerte a Kiváló Magyar Kerékpáros Térkép
címet a Turista és Természetjáró Információs
Egyesület által kiírt pályázaton. Léránt
Balázs a Gyenesdiási Kinizsi Sportegyesület
Kerékpáros
Szakosztályának
vezetője
adott egy kis ízelítőt rendezvényeikről

A rendőrök és polgárőrök által rendezett
ügyességi versenyen (fent)
Gyerekek az ABC parkoló melletti 10
egységes kerékpártárolónál (lent)
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Varázshangok
Egyesület hírei

2010. október

Influenza oltás információ !

Babavarázs
2010. november 6-án szombaton
9.00-12.00 óra között használt babaés gyermekholmi vásárt szervezünk a
gyenesdiási Községháza nagytermében.
Kérünk mindnyájatokat, hogy hozzatok
magatokkal egy apró ajándékot, amit
szívből adnátok a szörnyűséges kolontári
és devecseri helyzetben levő családoknak.
Ezeket a felajánlásokat és a regisztrációs
díjból befolyt összeget személyesen adjuk
át a rászorulóknak.
Az alábbi elérhetőségeken október 27-ig
várjuk az eladók (csak magánszemélyek)
jelentkezését, regisztrációs díj: 500 Ft/
asztal.

Az otthon történő oltás igényét kérem a
rendelőben telefonon jelezni !
Tisztelt Betegeim !
Az ingyenes oltásra nem jogosultaknak
a recept kiváltása után a beadás szintén a
Tájékoztatom az ingyenes influenza fenti időpontban, díjmentesen történik.
oltásra jogosultakat, hogy november elején
megkezdjük a védőoltások beadását. A
A védőoltás beadására kellő tájékoztatás
hagyományos (A+B ) oltás mellett az és beleegyező nyilatkozat aláírása után,
új típusú influenza elleni szérumot is saját felelősségre kerülhet sor.
tartalmazza az oltóanyag. Az új influenza
elleni védőoltás ingyenességének körébe
Dr. Vajda Gábor
a 65 év felettiek és a szív- érrendszeri,
légző és immunrendszeri, illetve daganatos
betegségben szenvedő betegek tartoznak
bele.
A praxishoz tartózó egészségügyi, ill.
szociális dolgozóknak az oltás szintén
ingyenes.
Az oltás beadására a normál rendelési
idő alatt kerül sor.

Zenebölcsi
Változott a zenebölcsi időpontja: minden
Ezúton köszönjük minden kedves
kedden 10.30-tól várlak szeretettel
tagunknak az aktív közreműködést!
benneteket a Klubkönyvtárban!
Hisszük és tapasztaljuk is, hogy ezzel a
kedvezménykártyával is vendégeinknek
Játszóház
nyújtunk plusz szolgáltatást, vonzóbb
Minden szerdán 10.00-11.00 óra között
nyaralási feltételeket.
ingyenes játszóházzal várjuk a 0-3 év
közötti kicsiket és szüleiket a Községháza
Hogy 2011-ben milyen változások
nagytermében! Sok játék, vidám hangulat
várhatóak a kártyával kapcsolatosan,
és új barátok várnak rátok!
rövidesen
tájékoztatjuk
Önöket,
hiszen
nyertes
TDM
pályázatunk
További információ: Kőhalmi Ági
keretében a szomszédos települések
Tel.:+3630/339-1959
kedvezménykártyáinak összehangolását,
E-mail:
kohalmi.agnes@gmail.com
közös térségi kártya bevezetését vállaltuk.
www.varazshang.hu

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
Újabb 26 %-kal nőtt Gyenesdiás Kártya
forgalma
Tovább nőtt az igény a 2008-ban bevezetett
kedvezménykártyánkra, melyből az idei
évben 26%-kal több került értékesítésre, a
viszonylag rossz idő ellenére is. Egészen
pontosan; vendégeink felnőtt kártyából
1.158, gyerek kártyából 592 darabot
vásároltak.
Évről évre többen keresik a kártyát és
egyre többeket befolyásol a szálláshely
kiválasztása során, orientálja őket a kártyát
értékesítő szálláshelyek felé.
Gyd Kártya

2008

2009

2010

változás
2009-hez
képest

Felnőtt
Gyerek
Összesen

734
280
1.014

938
448
1.386

1.158
592
1.750

+23,5 %
+32,1 %
+26,3 %

Turisztikai portálunk, térségi weboldal
A www.gyenesdias.info.hu turisztikai
portálunk a nyár elején új motort kapott,
melynek köszönhetően új funkciókkal,
látogatóbarát megoldásokkal bővült. Ennek
köszönhetően keresőoptimalizált oldalt
kaptunk. Szezonban 2 hónap alatt 700
ajánlatkérés érkezett szállásadó tagjainkhoz az oldalon keresztül. Szálláskeresés,
ajánlatkérés esetén is a rendszer segítségével
küldünk az érdeklődőknek e-mailt, levelet,
de a személyesen érdeklődő vendégek
kiszolgálásában is fontos segítségünk a
turisztikai portálunk, illetve annak front
office rendszere.
A tavaly megújult a www.west-balaton.
hu térségi weboldal szintén folyamatosan
fejlődik, a tapasztalatoknak megfelelően
változik. Az oldal a TDM pályázat keretében
több millió forintos adwords kampánnyal
lett támogatva, így jelentősen megnőtt
az oldal forgalma. Az oldalon keresztül
2.248 ajánlatkérés futott át, melyből 450
gyenesdiási szálláshelyeken.

Érkeznek a megkeresések, ajánlatkérések
irodánkba a 2011-es évre vonatkozóan,
így kérjük minden kedves szállásadó
partnerünket, hogy frissítse árait, vagy
jutassa el irodánkba!
Együttműködési
felhívás
2011-re
vonatkozóan
A Nyugat-Balatoni térségi marketing
szervezettel együttműködve elkezdtük a
következő évi Travel Magazin (térségi
részletes
információkkal
szolgáló,
színvonalas katalógus, 35e példányban, 4
nyelven készül), internetes megjelenések
(www.west-balaton.hu térségi weboldal,
mely jelentős fejlesztést követően adwords
kampánnyal lett megerősítve), vásári
megjelenéseket szervezni. A részletes
együttműködési felhívást keresse a
Tourinform irodában. Jelentkezési határidő:
2010. október 26.
Bármilyen kérdés esetén, szívesen állunk
rendelkezésre.
Beszélgetés a fejlesztési útvonalakról
A 4 szomszédos települési turisztikai
egyesület közös TDM pályázatának
(NYDOP-2.4.1/B-2009-0003) keretében
több tanulmány, illetve kutatás készült,
melyek prezentációjára, közös megvitatására
került sor október 18-án Balatongyörökön.
A bemutatott tanulmányok feltárják az
egyesületek jelenlegi helyzetét, illetve
a
hosszútávú
fenntarthatósághoz,
versenyképességhez kívánnak utat mutatni.
A prezentáció során ismertetett fejlesztésiés cselekvési programok hozzáférhetőek a
Tourinform irodában.
Szirmai Katalin és Kovács Judit
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Elkészült a Kapernaum
fűtéskorszerűsítése
A Magyarországi Evangélikus Egyház
Kapernaum
Szeretetintézményében
október 16-án került sor az épület
energetikai
korszerűsítésének
ünnepélyes átadására.
Az intézmény még 2008. októberében
nyújtott be pályázatot a Társadalmi
Infrastruktúra
Operatív
Program
keretén belül kiírt „Bentlakásos
intézmények korszerűsítése” című
pályázati felhívásra, mely a következő
év folyamán 30 057 072,- Ft Európai
Uniós támogatásban részesült.
A
projekt
célja
geotermikus
(hőszivattyús)
technológiával
megvalósított fűtésrendszer kiépítése
volt, mely a szeretetotthon épületének
kiemelten költséghatékony fűtését
eredményezi . Ezáltal lehetővé válik az
intézmény működtetéséhez szükséges,
gondozottak (és fenntartó) által
fizetett hozzájárulás minimalizálása,
s ily módon a fenntartható működés
biztosítása. Az intézmény igazgatója,
Tencz Károly elmondása szerint
az
energiavásárlás
költségeinek
visszaszorításával jelentős mértékű
fejlesztő, élet- és munkaminőséget
egyaránt
javító
intézkedések
megvalósítására nyílik lehetőség.
Másfelől a geotermikus hőszivattyús
rendszer üzemeltetésének eredménye
a környezetbarát működés, hiszen
használatával csökken az üvegházhatást

A képen jobbról: Manninger Jenő, a megyei közgyűlés elnöke, Kákay István irodaigazgató,
Ittzés János elnök-püspök, Smidéliusz Zoltán az intézmény igazgatótanácsának elnöke,
a kép bal szélén Tencz Károly, az intézmény vezetője.

okozó széndioxid kibocsátás s egyéb
káros környezeti terhelés is.
Az új fűtésrendszer ünnepélyes átadása
10 órakor hálaadó istentisztelettel
kezdődött, melyet Ittzés János elnökpüspök és Smidéliusz Zoltán, az
intézmény igazgatótanácsának elnöke tartott (bal oldali kép). Ittzés
János püspök úr igehirdetésében
kihangsúlyozta
keresztyéni
kötelességünk felismerését az Isten által
ránk bízott javak megóvásában,
kiemelte a lokális cselekvés fontosságát
s reményének adott hangot, miszerint
a jövőben egyre több intézmény
lép a környezetet megóvni próbáló
fejlesztések útjára. Az istentiszteleten
s az azt követő szalagátvágáson
részt vett az Országos Egyházi
Iroda képviseletében Kákay István
irodaigazgató úr, dr. Mekis Viktória
igazgatóhelyettes asszony és Buda
Annamária diakóniai osztályvezető,
együtt ünnepelt az intézmény lakóival
s dolgozóival a Zala Megyei Közgyűlés
elnöke Manninger Jenő, az intézmény
igazgatótanácsának tagjai, s számos
gyenesdiási, keszthelyi meghívott
vendég.
A projektet lezáró rendezvény
során Szép István, a kivitelező Penta
Klíma Kft. vezetője tartott előadást
az egybegyűlteknek a geotermikus
energia hasznosításának lehetőségeiről

és technológiájáról. A geotermikus
energia a földkéregből származó hő,
mely szinte korlátlan mennyiségben
áll rendelkezésünkre, s melyet
legegyszerűbben hőszivattyúval lehet
felszínre hozni. A földbe elhelyezett
szondák állandó hőfokot biztosítanak,
melyből a hőszivattyú melegvizet készít.
A Kapernaum falai közt megvalósult
beruházás során ez a melegvíz fűtés
céljából kerül felhasználásra.
Az előadást követően a vendégek
állófogadáson vettek részt, majd délután
gyenesdiási művészeti csoportok
színvonalas előadását tekinthették meg
a szeretetotthon lakóinak társaságában.
Fellépett a Gyenesdiási Dalárda a helyi
citerazenekar kíséretével, továbbá a
Gyenesdiási Általános és Művészeti
Iskola kórusa és népi tánc tagozatának
tanulói. Az előadások nagy tetszést
arattak a nézőközönség körében,
akiket a fellépők közös éneklésre is
meginvitáltak.
Az ünnepség fényéhez jelentősen
hozzájárultak
igyekezetükkel
és
áldozatos munkájukkal az intézmény
dolgozói. Örömmel és Isten iránti
hálával néz a Kapernaum közössége
a tél elé, melynek során már az
új,
környezetbarát
fűtésrendszer
szolgáltatja számukra a barátságos
meleget.
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sport
Gyenesdiási tehetség
bontogatja
szárnyait
középtávfutásban.
Zarnóczai
Zalánnak
hívják, aki a helyi
Általános és Művészeti
Iskola 7/A osztályos
tanulója.
Szülei hozták le először
ez év március 16-án edzésre a Keszthely
Városi Diáksport Egyesület Atlétikai
Szakosztályához. Nagy meglepetésemre 2
napra rá megnyerte korosztályában a Városi
és Városkörnyéki Mezei Futóbajnokságot,
majd rá egy hétre a megyeit is. Az Országos
Bajnokság itt még túl nagy feladatnak
bizonyult, de nem vallott szégyent, az ország
összes általános iskolájából összesereglett
220 versenyzője között a mezőny első felében
végzett. A pályaversenyeken is folytatta jó
szereplését; a megyei és területi versenyeken,
majd a 13 évesek 2000 m-es Budapest
Bajnokságán, ahol begyűjtötte a bajnoki
címet nagy fölénnyel.
A Tatabányán megrendezett szeptember végi
Országos Bajnokságon (ahová kvalifikációt
sem volt könnyű megszerezni, mivel csak
20 versenyzőt hívtak meg az országból),
2000 m-en felállhatott a dobogóra, annak is
a harmadik fokára 6 perc 37,6 mp-es kiváló
idővel, kiegészítésképpen 600 m-en is az
értékes 6. helyet szerezte meg.
Példaértékű hozzáállásával, edzőmunkájával,
az eddig is tapasztalt nagyon fontos szülői
támogatással a jövő egyik reménysége lehet
korosztályában, atlétika sportágban.
Dr. Kardos József edző
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Újjáéledt a röplabda Zalában

rövidített játékkal. Újdonság csupán a két
liberós rendszer bevezetése.
- Kik szerepelnek a Kinizsi SK - ban?
Az NB II-ben a Kinizsi SK Gyenesdiás
- Tizenkét fős kerettel vágunk a
röplabda csapata.
bajnokságnak, zömében saját nevelésű junior
Felébredni látszik álmából Zala megyében korosztályú játékosokkal. Lapath Dávid és
a férfi röplabdasport. Keszthelyen még 2003- Lapath Ádám, az édesapja nyomdokaiba lépő
ban, Zalaegerszegen pár évvel később szűnt Bakics Balázs és Suba Krisztián, Kocsondi
meg az NB I-es csapat. Idén Gyenesdiáson a Máté és testvére, az NB I-es Sümegben játszó
Kinizsi SK kék-fehér színeiben megalakult Kocsondi József és csapattársa Lakics Bence.
férfi gárda az NB II-es bajnokságban indul. Talabér Krisztián és Szabó Gábor mellett az
Az együttes mögött Suba Zoltán edző- idősebb korosztályt Sallai István, Horváth
menedzser áll, aki előbb a ZTE majd a András, Miszori Jenő képviseli. Ha nagyon
Balaton fővárosában a Castellum SC-vel érte szükségessé válna liberó poszton még én
is pályára lépek. – Mondta zárásként Suba
el sikereit.
- Régiós csapatban gondolkodunk – Zoltán a Kinizsi SK Gyenesdiás férfi röplabda
mondta az ismert röplabdás beszélgetésünk csapatának motorja.
Az első két történelmi mérkőzés
kezdéseként – széles társadalmi bázisra van
szükségünk, szeretnénk minél több fiatalt eredményei:
Gyenesdiás Kinizsi SK – Dorogi SE 1-3
megnyerni. Az első évet természetesen
tanuló évnek szánjuk, hogy a többségében (-15, -18, 21, -23)
Keszthely, 50 néző. V: Ortner, Éri.
juniorkorú játékosokból álló csapatunk rutint
Gyenesdiás KSK: Bakics, Horváth,
szerezzen a versenyzésben. Szeretnénk a hazai
közönségünket kiszolgálni és öt – hat év alatt Kocsondi J., Miszori T., Lakics B., Lapath B,
eljutni oda, ahol Keszthelyen abbahagytuk. libero: Lapath Á., edző: Suba Zoltán.
A Gyenesdiás KSK első történelmi
Sokan hiányolták ezt a fajta szórakozást és
most Gyenesdiáson reális esély mutatkozik a mérkőzésén a harmadik szettben mutatták
teremsportágaknak otthont adó sportcsarnok meg mire képesek a játékosok. A vereség
építésére. Mire felépül a településhez illő ellenére szép, biztató játékkal kezdett az
létesítmény, hozzá méltó csapattá szeretnénk újonc csapat.
Jók: Bakics, Miszori T.
válni.
Gyenesdiás KSK – Kunhegyes ESE 3-0
- Jelenleg hol tartják a mérkőzéseiket?
(-13,
-14, -23)
- Egyelőre Keszthelyen a Georgikon Kar
Keszthely, 50 néző. V: Szekér, Barabás.
kollégiumi épületében lévő sportcsarnokban
Gyenesdiás KSK: Bakics, Horváth, Suba K.,
játszunk vasárnaponként 14.00 órától. Első
két mérkőzésünket hazai környezetben Kocsondi J., Lakics, Miszori, csere: Lapath
tartottuk, sajnos mindkétszer kikaptunk. A D., liberó: Suba Z., Lapath Á., edző: Suba
mezőny az elmúlt években sokat változott, Zoltán.
A bajnokság élmezőnyéhez tartozó vendégek
találkozunk régi barátokkal. A szövetségben
is örültek indulásunknak. A játékszabályok ellen fokozatosan lendült játékba a csapat, a
nem változtak, négy szett 25 pontig, az ötödik karnyújtásnyira lévő szépítést nem sikerült
elérni, a tisztes játéknak lehetett örülni.

Állnak (balról): Góth Imre (a cikk írója), Suba Zoltán edző, Kocsondi Máté, Lakics Bence,
Sallai István, Miszori Jenő, Szabó Gábor, Kocsondi József, Király András (szakosztály tagja),
Gál Lajos polgármester. Térdelnek: Suba Krisztián, Bakics Béla, Lapath Ádám,
Lapath Dávid, Horváth András. A képről hiányzik Tótok Bálint és Tótok Balázs.

Sorsolás:
10.31. 11.00 óra Pécs: PTE-PEAC –
Gyenesdiás Kinizsi SK
11.13. 14.00 óra: Gyenesdiás Kinizsi SK –
MCM Diamant Kaposvár.
11.20. 16.00 óra: Kiskunlacházi RSE –
Gyenesdiás Kinizsi SK.
12.05. 14.00 óra: Gyenesdiás Kinizsi SK –
SZESE.
12.12. 11.00 óra: Dorogi ESE - Gyenesdiás
Kinizsi SK.
12.19. 14.00 óra: Kunhegyes ESE Gyenesdiás Kinizsi SK.
01.16. 14.00 óra: Gyenesdiás Kinizsi SK –
PTE PEAC.
02.06. 11.00 óra: MCM Diamant Gyenesdiás Kinizsi SK.
02.13. 14.00 óra: Gyenesdiás Kinizsi SK –
Kiskunlacházi RSE.
02.20. 14.00 óra: SZESE - Gyenesdiás
Kinizsi SK.
Góth Imre

Gyenesdiási Híradó
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Futsal
Gyenesdiásiak az NB II-es futsal
bajnokságban
Labdarúgást kedvelő olvasóink előtt
ismeretes, hogy a közelmúltban Keszthelyen
Haladás SC néven megalakult egyesület a
férfi Futsal NB II Nyugat bajnokságában
indult. Takács Zoltán elnök és Németh
István edző által irányított csapatban szép
számmal játszanak gyenesdiási játékosok
- Czafit, Zsolt, Sándor István, Kenesei
Gábor, Hudop Tamás, Takács Ádám,
Pintér Tamás -, akik hazai mérkőzéseiket
Keszthelyen a Csány Szendrei ÁMKban tartják hétfő esténként. Mérkőzéseik
nálunk is érdeklődésre tarthatnak számot,
így közöljük a bajnoki sorsolásukat.
4. 10.25 - hétfő 20:00: Keszthelyi Haladás
SC - Vasas-Fortuna Futsal II
5. 11.01 – hétfő 20.00: Érdi Asterix Futsal
Club - Keszthelyi Haladás SC
6. 11.08 - hétfő 20:00: Keszthelyi Haladás
SC - Szuperinfó-Vác FSE
7. 11.12 - péntek 20:00: Tolna-Mözs Keszthelyi Haladás SC
8. 11.22 - hétfő 20:00: Keszthelyi Haladás
SC - Rába ETO II
9. 11.29 - hétfő 20:30: MAFC BME Keszthelyi Haladás SC
10. 12.06 - hétfő 20:00: Keszthelyi
Haladás SC - Külker SC
11. Keszthelyi Haladás szabadnapos.
12. 12.20 - hétfő 20:00: Dunaújvárosi
Főiskola - Keszthelyi Haladás SC
13. 01.17 - hétfő 20:00: Keszthelyi
Haladás SC – Admirál - Haladás VSE
- G. I. A Gyenesdiási Kinizsi SK tavasszal
kisgyerekek részére meghirdetett
labdarúgó edzései nagyon népszerűek.
Gombár Csaba által vezetett edzésekre
20-22 kisfiú és kislány jár rendszeresen.
Jó kezekben vannak nála a gyerekek,
mivel felnőtt csapatunk oszlopos tagja
már minden poszton megfordult és jól
ismeri a labdarúgás minden elemét.
Kedden és csütörtökön 16.30 órakor
kezdődő edzéseikre a Balaton utcai
pályán mindenkit szeretettel várnak, aki
kedvet érez magában a serdülő csapatban
játszani. Jó társaság és kellemes
szórakozás vár rá, ha beáll a fényképen
látható gyerekek közé.
- G. I. -
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időben tudnak lassítani és kellő oldaltávolságot
tartani. Ellenőrizni kell a kötelező tartozékok
meglétét (első-hátsó világítás, első-hátsó fék,
fényvisszaverő, csengő), működőképességét.
A védőfelszerelések (sisak, könyök - és
térdvédő) használata nem kötelező, de
kerékpárosok esetében életet mentenek.
Az ittas vezetést kerékpárosok esetében is
büntetik.

A kerékpárra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek egyértelműen meghatározzák,
A Gyenesdiási Horgász és Vízisport hogy mik a kötelező tartozékok :
- két, egymástól függetlenül működtethető
Egyesület sikerrel lebonyolította idei évi
fékszerkezettel,
melyek közül az egyik az
szokásos horgászversenyeit, május 24első,
a
másik
a
hátsó
kerékre hat,
én a pünkösdi nyílt versenyt és harmadik
hangjelző
berendezéssel,
amely csak
próbálkozásra – október 2-án - a csónakos
csengő
lehet,
egyesületi versenyt is (vagy erősen hullámzott,
- egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt
vagy piros jelzés volt).
Mindkét verseny során jelentős támogatást adó lámpával,
- egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta
kaptunk Nagy Andrástól, illetve a Magnus
időben
legalább 150 méter távolságról látható
Pelso horgászbolttól (Keszthely, Deák F. u.
helyzetjelző
lámpával,
2.), horgászverseny ajándékok tekintetében. A
hátul
egy
vagy két, szimmetrikusan
Deák F. utca – Bakacs utca sarkán lévő üzletet
elhelyezett,
nem
háromszög
alakú, piros színű
ajánljuk minden horgásznak, akvaristának és
fényvisszaverővel,
díszállat-tartónak.
- legalább az első keréken legalább 1
db borostyánsárga színű, mindkét oldal
Kerékpárosok figyelmébe
felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel
(küllőprizmával).
A kerékpárokat fel kell szerelni világító
eszközökkel, fényvisszaverőkkel. Látni
A jogszabály kimondja, hogy a kerékpár
és látszani elv alapján. A kerékpárt hajtó lámpáinak olyannak kell lenni, hogy a lámpák
személynek lakott területen kívül, sötétben együtt legyenek be- és kikapcsolhatók és ezért
és rossz látási viszonyok közt fényvisszaverő az úgynevezett villogok nem megfelelők.
mellényt (ruházatot) kell viselnie. Ez a
Lakott területen kívül láthatósági mellény
szabály már több éve életben van, de sokan viselése kötelező, de lakott területen belül
még mindig nem használják a fényvisszaverő is ajánlom.
mellényeket. A saját életükkel játszanak
Személy-szállítás a kerékpáron: 18 év feletti
ilyenkor, mert ez a kis ruházat nagyban segíti személy szállíthat a kerékpáron 1 fő 10 év
a gépjárművezetőket abban, hogy messziről alatti személyt.
észrevegyék, hogy az úton valamilyen
N.Á.
veszélyforrás (kerékpáros) közlekedik, és így
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Diás története 8
Az Ákosházi Sárkány család
A 16. század elejéről egy újabb nagy
birtokszerző kapcsán maradtak fenn
Diás
birtokviszonyairól
árulkodó
dokumentumok. Ákosházi Sárkány
Ambrus (1480 -1526) zalai származású,
országos rangú főúr igyekezett a térségben
különböző birtokokat felvásárolni a Laki
Hertelendi család vagyonából. A család
neve a Luxemburgi Zsigmond (13871437) által 1408-ban alapított Sárkány
Lovagrendre utal.
II. Ulászló király (1490-1516)
1508. június 10-én kelt oklevelében
eladományozta Diás egy részét Sárkány
Ambrus pozsonyi ispánnak. Diás, Fok
és Mihályháza, valamint Karmacs Zala
megyei birtokrészeket, amelyek Foki
János utód nélküli halála folytán kerültek
királyi kézre, juttatta Sárkány Ambrusnak,
mégpedig Johannis de Podmanyn királyi
kamarás közbenjárására.

Die Geschichte von Diás 8
Die Familie Ákosházi Sárkány
Es sind einige Interessante Dokumente
von anfangs des 16. Jahrhunderts
aufgefunden worden die über die
damaligen Grundbesitz Verhältnisse
in Diás berichten. Ákosházi Sárkány
Ambrus (um 1480-1526) ein Landesweit
bekannte und anerkannte Baron mit
Zalaer Herkunft hat er sich damals bemüht
verschiedene Güter aus dem Vermögen
der Familie Laki Hertelendi erwerben.
Der Familienname Sárkány (Drache)
weißt auf den von König Sigismund
von Luxemburg (1387-1437) im Jahre
1408 gegründeten Drachen Ritterorden
hin. König Ulászló der II. (1490-1516)
gab aufgrund eine Schenkungsurkunde
die am 1508. 10. Juni
ausgestellt
wurde, für den Gespann von Pressburg
-Ákosházi Sárkány Ambrus- ein teil
von Diás. Grundbesitzteile in Diás in
Fok in Mihályháza und in Karmacs
-Güter in Komitat Zala- die wegen des
Todes von Foki János der keine direkte
Nachkommen hatte und deswegen seine
Güter wieder in königlicher Hände
gekommen waren hatte der König für
Sárkány Ambrus geschenkt, nach der
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Az ilyen birtokadományok azonban csak
úgy léptek érvénybe, ha az adományozott
az új birtok tulajdonjogába be tudta
magát iktatni valamely hiteles hely
kiküldötte által. Ulászló király tehát
az adománylevéllel együtt kiadott egy
másik oklevelet is, amelyben meghagyta
a kapornaki konventnek, hogy küldje ki
hiteles emberét, akinek jelenlétében a
királyi ember iktassa be Sárkány Ambrus
pozsonyi ispánt a Zala megyei Diási, Foki,
Mihályházai és két Karmacsi birtokokba.
A birtokba iktattatásra sokáig kísérletet
sem tett Sárkány Ambrus, bizonyára az
alkalmas időt várta.
Ez úgy látszik 1511-ben jött el, amikor
a kapornaki konvent által próbálta meg
végrehajtatni a három évvel korábbi
királyi parancsot. A konvent jelentést
tett II. Ulászló királynak hogy Bécsi
Lakos Tamás királyi ember és Imre pap,
hiteles ember május 18-án megkísérelték
Sárkány Ambrust Diási, Foki és
Mihályházi birtokaiba beiktatni, ennek
azonban Foki János rokonai és oldalági

örökösei - többek között Laki Hertelendi
Mátyás- ellentmondtak. A beiktatás így
meghiúsult, a feleket pedig megidézték
Szent Mihály hó (szeptember) 8-ára
a király személyes jelenléti bírósága
elé, tisztázni a tulajdonjogot. A per
eredményéről nem maradt fenn adat,
de a rokonság valószínűleg sikerrel
védte meg Sárkány Ambrustól a jogos
részét. Erre mutat, hogy Sárkány
leszármazottainak Diási birtoklásáról
nem maradt fenn dokumentum, de a
Balatongyörök határában húzódó erdő
(Sárkányerdő) illetve az Ormándlak
melletti erdő (Sárkánysűrű) még őrzi a
család nevét. A Sárkány családra, mint
egykori földbirtokosra utal Érd városának
címerében, valamint Nagylengyel község
címerében látható sárkányábrázolás is.
Ákosházi Sárkány Ambrus, aki országbíró
is volt 1524. október 29 - 1525. július 6
között, Istvánffy Miklós krónikája szerint
a tragikus végkimenetelű mohácsi
csatában (1526. augusztus 29.) esett el.
(folyt. köv)

Fürsprache des königlichen Kammerherrn
namens Johannis de Podmanyn. Solche
Gutsbesitz Übertragungen sind aber
erst nach der Legitimierung durch
Delegierten eines Authentischen Ortes in
Kraft getreten. König Ulászló der II. ließ
deswegen auch ein zweites Dokument
ausstellen in dem der Konvent von
Kapornok beauftragt wurde einen so
gen. glaubwürdigen Mann vor Ort zu
schicken in dessen Präsenz der Mann
des Königs den Gespann von Pressburg
den Ákosházi Sárkány Ambrus in seine
neuen Güter in Komitat Zala (in Diás,
in Fok, in Mihályháza und in Karmacs)
Bestallen sollte. Sárkány Ambrus hatte es
aber lange Zeit gar nicht versucht den
Bestallung durchführen zu lassen, er hat
bestimmt auf einen günstigen Moment
gewartet. Diese günstige Zeit ist vielleicht
in 1511 gekommen weil in diesem Jahr
es der Konvent von Kapornok versuchte
den drei Jahre alten königlichen Befehl
durchzusetzen. Der Konvent Berichtete
dann König Ulászló der II. dass am
18.Mai 1511 der Mann des Königs
namens Bécsi Lakos Tamás und der
glaubwürdigen Mann den Bestallung von
Sárkány Ambrus in seinen Güter in Diás,
Fok, und Mihályháza aber die Verwandte
von Foki János und seine Erben von der

Seitenlinie haben sich dagegen einen
Widerspruch erhoben. Die Bestallung
ist deswegen misslungen und die
Parteien wurden vor dem Persönlichen
Gerichtshof des Königs zitiert am 8.
September (Monat des St. Michaels) das
Eigentumsrecht zu klären. Es sind keine
Dokumente darüber aufgefunden worden
wie diese Prozess ausging aber die
Verwandtschaft hatte es wahrscheinlich
seine gerechten Güter von Sárkány
Ambrus erfolgreich verteidigt, es sind
nämlich keine Dokumente aufgefunden
worden über Diáser Besitz von seinen
Nachkommen. Den Name der Familie
bewahren ein Wald bei Balatongyörök
(Sárkányerdő - Drachenwald) und ein
Wald bei Ormándlak (Sárkánysűrű Drachendickicht).Auf die Familie Sárkány
als ehemalige Grundbesitzerfamilie weist
eine Drachenabbildung im Wappen von
Érd und im Wappen von Ormándlak.
Ákosházi Sárkány Ambrus der auch
zu der oberste Richter des Landes (lat.
judex curiae regiae) ernannt wurde
(1524.Okt.29-1525.Jul.6) fiel –aufgrund
der Chronik von Istvánffy Miklós im
tragischen Schlacht gegen die türken bei
Mohács am 29.Aug.1526.
(forts. folgt)
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Info-Ecke
Wahlergebnisse von den Kommunalwahlen 2010 in Gyenesdiás
Es fanden am 3. Oktober 2010 die
Kommunalwahlen in Gyenesdiás statt.
Der Unabhängige Kandidat Herr
Lajos Gál hat von dem Gyenesdiáser
Stimmbürger 1076 Stimmen bekommen
und so wurde er für weitere 4 Jahren
als Bürgermeister von der Großgemeinde
Gyenesdiás gewählt, sein Herausforderer
der Unabhängige Kandidat Herr György
Porkoláb bekam von dem Stimmbürger
95 Stimmen. Am 3. Oktober wurden
auch 6 Abgeordnete von 15 Kandidaten
gewählt worden für den Gemeinderat von
Großgemeinde Gyenesdiás. Die 6 gewählte
Mitglieder von Der Gemeinderat: Herr Dr.
Ottó Csehi, Herr Miklós Gergye, Herr
Árpád Imre Góth, Herr Béla György
Hársfalvi, Herr Sebestyén Horváth, Herr
Ferenc Riedl. (Bild: 1. Seite)
Am 15.Oktober 2010 fand im Gemeindeamt
die feierliche Konstituierende Sitzung
des Gemeinderates von Großgemeinde
Gyenesdiás statt, im Anwesendheit von
Kirchliche und Weltliche Persönlichkeiten
statt. Eine Delegation aus unserer
Brudergemeinde
Csíkszenttamás
(Rumänien) nahm auch teil an diesen Abend
und auch mehrere Partnergemeinden haben
sich persönlich vertreten.
Unsere freunde aus Csíkszenttamás haben
ein reich geschmücktes Szekler Tor für
Gyenesdiás geschenkt der im Gedenkpark
von Diás aufgestellt wurde. Der Szekler Tor
wird in 2011 zum Anlass der 740 Jährige
Jubiläum von Diás feierlich eingeweiht.
(Bild: 3. Seite)
Der Bürgermeister Herr Lajos Gál möchte
sich bei alle Stimmbürgern von Gyenesdiás
sich bedanken für den Wahlbeteiligung,
und möchte alle unsere Deutschsprachige
Mitbürgerinnen und Mitbürger Herzlich
zu einem Deutschsprachigen Forum
einladen. Das Forum findet am 8.
November 2010 um 10.00 Uhr im Saal
von Gemeindeamt Gyenesdiás statt.
Der Herr Bürgermeister hofft dass unsere
Deutschsprachige Mitbürgerinnen und
Mitbürger an die Gestaltung von Gyenesdiás
Zukunft aktiv teilnehmen werden und er
möchte deswegen Ihre Meinungen, Ideen,
Vorschläge und auch Ihre eventuelle
Probleme im Zusammenhang von unsere
Gemeinde anhören.
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Nach der schrecklichen Rotschlamm
Überschwemmung am 4. Oktober 2010
in Kolontár und in Devecser am 9. Oktober
2010 wurde etwa 700 Portion Gulasch
Suppe vor Ort von Gyenesdiáser Bürger
zubereitet. Die Gemeinde hat gleichzeitig
für die Opfer eine Spende Aktion organisiert,
mit Ihre Spenden wurden in wenigen tagen
2 Lastwagen Beladen und zu der Ort der
Katastrophe gefahren. Vielen Dank für alle
die geholfen haben.
Das Tierheim Assisi Szent Ferenc
in Tapolca –Sebron bittet auch um Ihre
Hilfe. Die Stiftung wurde in 1994 von
Deutschen und Ungarischen Tierschützer
gegründet,
zurzeit
versorgen
die
Mitarbeiter des Tierheims etwa 160 Hunde.
Bankverbindung des Tierheimes: Assisi
Szent Ferenc, Steuernummer: (Adószám):
18919075-1-19, Kontonummer: OTP
Tapolca, 11748052-20031756
Die Rekonstruktion von der Diáser
Maria Schnee Kirche beendet sich ende
Oktober 2010. Eine festliche Einweihung
wird voraus-sichtlich ende November 2010
veranstaltet. Das gewonnene Projekt hatte
die Finanzierung der Renovierung vom
Kircheninneren leider nicht beinhaltet,
deswegen möchten wir die verehrte
Mitbürgerinnen und Mitbürger von
Gyenesdiás um eine Unterstützung der
Kirchenrenovierung bitten. Spenden
können Sie mit dem Motto „ Diási templom
javára“ („ Zugunsten der Diáser Kirche“
) im Pfarramt der Römisch Katholische
Kirche von Gyenesdiás (8315 Gyenesdiás,
Dobó I. u. 15) beim Herrn Pfarrer persönlich
gegen Beleg, oder mit Überweisung
Bankverbindung des Pfarramtes: Hévíz és
Vidéke Takarékszövetkezet Kontonummer:
74500248-10035216 oder auf das Konto
der Darnay-Dornyai Béla Heimatkunde
Stiftung in der Sparkasse von Gyenesdiás
Kontonummer: 74500248-10039997, oder
persönlich im Bibliothek.
Wir bedanken uns in voraus für Ihre
Herzliche Unterstützung!
„ Ein Haus-ein Weinstock“ Aktion

Der Quellwasser Verein gemeinsam
mit der Umweltschutzausschuss des
Gemeinderates von Gyenesdiás organisiert
auch dieses Jahr das Aktion „ Ein Hausein Weinstock“ ab ende Oktober. Jede
Gyenesdiáser Familie kann bei der Sitz des
Vereines (Gyenesdiás, Gödörházi u. 60)
Hilfeleistung und Spenden
für den Preis 250 Ft /Weinstock (maximal
Die Mitbürgerinnen und Mitbürger 10 Stück) Widerstandsfähige Weinstöcke
von Gyenesdiás haben wieder Ihre kaufen.

2010. október
Der
Quellwasser
Verein
bemüht
sich auch um aufstellen von neuen
Wegweiser und Informationstafel im
Keszthelyer-Gebirge, die werten bald
die GPS Messungen aus. Der Verein plant
verschiedene Lehrpfade im KeszthelyerGebirge errichten für die Naturfreunde.
Es ist Spätherbst, das Laub wird bunt, und
viele Blätter fallen bereits von den Bäumen.
Die Tage werden immer kürzer und so freut
man sich über jeden Sonnenstrahl und über
jede Stunde was man in freien verbringen
kann. Wir haben für Sie einige wichtige
Informationen zusammengestellt die dazu
beitragen können dass man sich als ein teil
von der Gemeinschaft unsere Gemeinde
fühlt.
Die verschiedene Veranstaltungen die
unsere Mitbürger zusammenbringen wie
zum Beispiel der „ Grüne“ Martinstag
können positive Energien für uns geben
die uns helfen auf die kalte Winterzeit
vorzubereiten. In diesem Sinne wünschen
wir Ihnen allen Gute Gesundheit und Gute
Laune auch wenn draußen ein kalter Wind
weht.
Grün- und Gartenabfälle
Am 2-3 November 2010 (Dienstag und
Mittwoch) holt unsere Müllabfuhrfirma
Zöldfok Zrt.
Grün- und Gartenabfälle unentgeltlich
ab. Wichtige Voraussetzungen: Aste dürfen
nicht länger als max. 1 Meter und müssen
fest zusammengebunden sein. Blätter, Gras
und kleine Zweige sollen in irgendeinem
Sack (max. 25 kg) verstaut sein. Wir bitten
Sie, Ihre Grünabfälle bis 2.November
(Dienstag) 8.00 Uhr vor Ihre Grundstücke
auszulegen.
Bitte beachten Sie, dass nicht
ordnungsgemäß ausgelegte Grünabfälle nur
gegen Bezahlung mitgenommen werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
Grünabfälle beim Kompost Depot in der
Iparosok útja abzugeben. DI* DO* FR
von 15.00-18.00 Uhr, SA* SO von 9.0013.00 Uhr Das Kompost Depot bleibt
vorausgesehen bis ende November 2010
geöffnet und es wird nach der Winterpause
vorausgesehen anfangs März 2011 wieder
aufgemacht.
Wir bitten alle unsere Verehrte
Mitbürgerinnen/Mitbürger
die
Sammelstellen
für
selektive
Müllsammlung (wie Papier, Kunststoff,
Glas) Ordnungsgemäß zu benutzen. Bitte
keine sonstigen Hausmüll oder Abfall an
Selektive Müll-Sammelstellen platzieren,
weil dass kann zu eine Abschaffung diese
Selektive Müll-Sammelstellen führen.

Gyenesdiási Híradó
Gyenesdiás Karte
Der
Verkaufszahl
der
bei
den
Unterkunftsparter vom Tourismusverein
erhältlichen Gyenesdiás Vorteilskarte ist
dieses Jahr trotz des schlechteren Wetters
um +26% gestiegen. Der große Vorzug
der Karte ist, daß man damit eine Woche
lang beide Strandbäder kostenlos benutzen
kann. Immer mehr Touristen fragen nach
der Karte.
Gyd Karte

2008

2009

2010

Wachstum
gegenüber
2009

Erwachsene

734

938

1.158

+23,5 %

Kinder

280

448

592

+32,1 %

Gesamt

2010. október
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1.014 1.386 1.750

+26,3 %

Wir danken unseren Partner für die
Mitarbeit! Bald informieren wir unsere
Vereinsmitglieder
darüber,
welche
änderungen im Jahr 2011 geben wird. In

a polgármesteri hivatal
közleményei
2010. november 2-3-án (kedd-szerda)
a hulladékszállító cég az 1 méternél nem
hosszabb ág- és fanyesedéket kötegelve,
falevelet és a levágott füvet bármilyen
zsákba rakva, maximum 25 kg súlyhatárig
(25 kg/zsák) ingyenesen elszállítja.

Rahmen eines TDM Projektes möchten
Die regionale Webseite www.westwir mit den Nachbargemeinden eine balaton.hu entwickelt sich auch dynamisch.
Regionskarte zusammenstellen.
Die Webseite wurde in Rahmen des TDM
Projektes durch eine Adwords Kampagne
Touristisches
Portal,
regionale unterstützt, so ist die Besichtigung der Seite
Webseite
angestiegen. 2.248 Anfragen kamen durch
Unser Portal funktioniert ab Anfang des die Seite, davon gingen 450 Anfragen an
Sommers mit neuem Motor, so wurde es Unterkünfte in Gyenesdiás.
noch mehr besucherfreundlich und hat auch
www.west04.25- 05.26- 06.26- 07.27neue Funktionen. Unsere Partners haben in
balaton.hu
05.25 06.25 07.26. 08.26.
2 Monaten 700 Anfragen durch das Portal
bekommen.
Besucherzahl
9.145 49.958 83.885 21.159
www.gyenesdias.
info.hu

04.25- 05.26- 06.26- 07.2705.25 06.25 07.26. 08.26.

Seitenbesichtigung

Besucherzahl

5.749

durchschnittliche
Seitenbesichtigung

5,32

8,15

8,71

4,41

verbrachte Zeit
auf der Webseite

3:32

4:12

4:23

2:49

6.423 13.247 9.412

Seitenbesichtigung 18.059 41.205 99.265 53.850
durchschnittliche
Seitenbesichtigung

3,12

6,42

7,49

5,72

verbrachte Zeit
auf der Webseite

2:54

5:26

5:53

6:02

Quelle: Google analytics

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.)

Kérjük a lakosságot, hogy 2010.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a
november 2-ig helyezzék ki az
szelektív gyújtőszigetekre kihelyezett
ingatlan előtti területre az elszállítandó
edényekbe helyezzék a megfelelő
zöldhulladékot.
hulladékot Az edények
mellé ne
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy helyezzenek el háztartási és egyéb
ömlesztett, nem megfelelően kihelyezett hulladékot! Nem megfelelő használat
ágnyesedék csak fizetés ellenében kerül esetén megszüntetésre kerülnek a
gyűjtőszigetek.
elszállításra.
Az előző évek tapasztalatai alapján A diási Havas Boldogasszony templom
kérjük, hogy az ágakat erősen kössék rekonstrukciós munkái október végére
össze, hogy a rakodás során de essen befejeződnek. Az ünnepélyes avatóra
előreláthatólag november végén kerül
szét.

48.620 407.144 730.960 93.265

Quelle: Google analytics
Ihr Team von Tourinform

sor. A templom belső felújítása (festése)
nem volt része a pályázatnak. Ezért
kérjük a tisztelt gyenesdiási híveket,
hogy a templom felújítását támogassák
adományaikkal. Adományokat a „Diási
templom javára” célmegjelöléssel a
plébánián, a plébános úrnál nyugta
ellenében, a Római katolikus Plébánia
(8315 Gyenesdiás, Dobó I. u. 15.) a
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél
vezetett
számláján,
számlaszám:
74500248-10035216 és a DarnayDornyai Béla Honismereti Alapítvány
számláján a helyi Takarékszövetkezetben,
vagy a Klubkönytárban lehet befizetni.
Számlaszám: 74500248-10039997
Támogatásukat előre is köszönjük!

† 2010. szeptember 22-én hosszú
szenvedés után elhunyt Fésüs Zoltánné,
sz. Gráczer Magdolna kedves kolléganőnk.
Utolsó útjára 2010. szeptember 30-án
kísértük el, a gyenesi temetőben.
Klubkönyvtár dolgozói

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
2006-2010. közötti időtartamra megválasztott
Képviselő-testülete 2010. szeptember 28-án
tartotta a választás előtti utolsó ülését.
Az első napirend keretében az Önkormányzat
2010. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól számolt be a Polgármester.
Annak ellenére, hogy milyen nehéz
helyzetben van az ország, a beszámoló azt
mutatja, hogy az önkormányzat gazdálkodása
stabil. A bevételek és kiadások alakulása

időarányosnak mondható, a kintlévőségek is
eszerint folynak be. A változékony időjárás
mellett a strandi bevételek is kedvezően
alakultak.
A
strandbevételek
összegénél
megmutatkozik, hogy a strand színvonalának
emelésére sokat áldozott az önkormányzat.
A bevételeket növelte a sportöltöző eladása.
Az iskolánál az önkormányzat által TÁMOP
pályázat keretében előfinanszírozott 54
millió Ft állami támogatás is megérkezett.

A tartalékalap tekintetében vannak kötött
pénzek, pl. csapadékvíz-elvezetés, bölcsőde.
Az iskola beruházással kapcsolatban a
garanciákat érvényre kell juttatni. A régi
épületrész tekintetében több olyan feladat
van, amelyre 2011-ben megkülönböztetett
figyelemmel kell kezelni. Az adóbevételek
időarányosan alakulnak.
A második napirendi pontban a 2010.
évi költségvetési rendelet módosítására
került sor; a rendeleten átvezetésre

Gyenesdiási Híradó
kerültek a képviselő-testület által elfogadott
és meghatározott feladatok. A módosítás
értelmében a költségvetés bevételi és kiadási
főösszege 954 millió Ft-ra módosult.
2010. évi költségvetés két alkalommal
került módosításra; az elfogadott 680 milliós
költségvetéssel szemben jelenleg 950 millió
Ft a költségvetés főösszege.
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a két tannyelvű óvodai csoport indításának.
Étkezde: a 4 éves ciklus elején bővült az
intézmény. Amennyiben a létszámgondok
megoldódnak, hosszú távra lehet tervezni az
intézménnyel.
Klubkönyvtár: 6,7 milliós pályázati
támogatással megújult az intézmény. A
szakfelügyeleti ellenőrzés rávilágított, hogy
mennyi feladatot visz az intézmény. Vannak
A harmadik napirend keretében a polgár- feladatok a könyvtári részen, a könyvtári
mester számolt be az Önkormányzat elmúlt térben, a hátsó helyiségek tekintetében, a
négyéves működéséről, az önkormányzat Pásztorházban az avar történeti kiállítás
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a megvalósulásával.
képviselő-testület megalakulását követően
Nagyon fontos feladat kell, hogy legyen
keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi közművelődés terén a testvérkapcsolatok
kötelezettségekről.
(Gaal, Csíkszenttamás) ápolása, folyamatos
Elmondta, az a stratégia, amit a Szalóky kapcsolattartás és kommunikáció.
Jenő vezette önkormányzatiság 4 cikluson
Köszönetét fejezte ki a képviselőkeresztül, a vonyarcvashegyi társközségi testületnek, a bizottsági elnököknek és
leválás után megalkotott, mind a mai napig tagoknak, alpolgármesternek, jegyzőnek,
vezérfonalnak tekinthető, amit a folyamatos a hivatal dolgozóinak az elmúlt 4 évben
rendezési terv korszerűsítései, így az abban végzett munkájukért. Javasolta a beszámoló
felvázolt jövőkép (telekméretek, befektetési elfogadását.
helyszínek, turisztikai jelleg) továbbra is
4.) napirendi pontként az Étkezde
biztosíték arra, hogy Gyenesdiás gazdaságilag közétkeztetési díjairól szóló rendeletét
és pénzügyileg is megalapozott hosszútávon
módosította a képviselő-testület. Legutóbb
fenntartható fejlődési pályán maradhat.
2009 áprilisában módosította a képviselőGyenesdiás ma már egy stabil pénzügyi
testület a térítési díjakat. Az azóta eltelt
gazdálkodást folytató, eszközállományában
időszakban jelentősen megemelkedtek a
gyarapodó, helyi közösségi életében
nyersanyagárak, zöldség, gyümölcs ára. A
példamutató, turizmusgazdasága tekintetében,
módosítás 10 %-os emelkedést jelent.
pedig a Balaton-parti települések sorában
Az ötödik napirendi pontban a képviselővégérvényesen méltó helyet elfoglaló
testület a szociális étkeztetés térítési
nagyközség lett.
díjainak emelését tárgyalta, összhangban
Örül annak, hogy hitelt nem kellett felvenni,
az előző napirenddel. A szociális étkeztetés
mindig volt annyi tartalék, amivel a következő
évet el lehetett indítani. A fejlesztési tekintetében a térítési díj emelés adagonként
lehetőségek, elképzelések nagy kitörési 28 Ft-tal emelkedik. A díjemelés október 1-jei
lehetőséget adnak a következő 4 esztendőnek hatállyal történt.
A hatodik napirendi pontban a helyi építési
is. A szabályozási tervben vannak olyan
szabályzat
módosítását tárgyalta a testület.
területek, amelyek befektetési helyszínként
A
korábbi
szabályozási tervet és a helyi
szolgálnak.
építési
szabályzatot
(HÉSZ) a testület 7/2007.
Az elmúlt években különböző intézményi
(IV.25.)
számú
rendeletével
fogadta el. Az
beruházások, civil kezdeményezések indultak
azóta
eltelt
időszakban
a
rendelet
alkalmazása
el, melynek során közel 80 millió Ft-ot tudtak
során
szerzett
tapasztalatok,
a
jogszabályi
lehívni vállalkozások és civil szervezetek,
amellyel Gyenesdiáson teremtettek értéket. A környezet változása, önkormányzati fejlesztési
II. Széchenyi Terv kapcsán fontos feladatnak érdekek és lakossági észrevételek, kérelmek
miatt tavaly szeptemberben döntött a testület
tartja megcélozni a zöld iroda létrehozását.
Iskola: A kompetencia alapú oktatási a szabályozási terv és HÉSZ módosításáról.
formát ki kell egészítse a reál tudás alapú A tervek közszemlére tétele megtörtént.
oktatás. A jövőben is tartani kell a művészeti A Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal
oktatás színvonalát. Szükségesnek látja az főépítésze a szabályozási terv módosításával
Iskolaszék újragondolását. A tornacsarnok kapcsolatban, a végleges tervdokumentáció
megvalósításához
a
hátsó
területek alapján záróvéleményét megadta, így a
testület megalkotta az új szabályozási tervet
kisajátítását el kell indítani.
Óvoda: az integráció sok változást hozott. és helyi építési szabályzatot.
A 7.) napirendi pontban a képviselőAz elnyert pályázatok magukért beszélnek.
A jövő itt is az előremutatás. A bölcsőde testület a hátrányos szociális helyzetű
létesítésével felszabadul a jelenlegi bölcsődei felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
csoport rész. Meg kell vizsgálni a lehetőségét tanulmányaikat kezdő fiatalok támogatására

2010. október
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
történő csatlakozásról döntött. A fiatalok
támogatására a 2011. évi költségvetésében
1 millió Ft előirányzatot képez az
önkormányzat. (Pályázati adatlap a www.
gyenesdias.hu weblapról letölthető, vagy a
Polgármesteri Hivatalban Czibor Zoltánné
főtanácsosnál beszerezhető.)
Ezt követően egyedi ügyek keretében a
képviselő-testület döntött:
• a H és M Kft. ingatlanvásárlási
kérelméről,
• Bedekovich Éva budapesti lakos
ingatlanvásárlási ügyéről,
• Schleier Imre vállalkozóval megkötött
területbérleti szerződés felbontásáról,
• Dr. Iglódi Endre és Vámos Antal
ingatlanügyéről.
A Polgármester az ülést bezárta, és
ismételten megköszönte a képviselő-testületi
tagok munkáját, sok sikert kívánt azoknak,
akik az október 3-i választáson megmérettetik
magukat.
Az újonnan megválasztott képviselőtestület ünnepélyes keretek között, 2010.
október 15-én, a Községháza nagytermében tartotta alakuló ülését.
Az ülést a korelnök Riedl Ferenc vezette
annak első részében.
1.napireni pontban Kovács Pálné a Helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette a
választás eredményét (lásd az 1. oldalon),
majd ugyanő átadta a polgármesternek,
képviselőknek a megbízólevelüket. Ezt
követően, a 2. napirendi pontban került sor a
képviselők és a polgármester eskütételére.
A 3. napirendi pontban a polgármester
ismertette programját, majd a 4. napirendben
a képviselő-testület megállapította a
polgármester illetményét 470.000 Ft-ban
– ezt megelőzőleg a polgármester a részére
történő költségtérítés mellőzését kérte.
A továbbiakban a polgármester vezette
a képviselő-testület ülését, melynek 5.
napirendjében a Szervezeti és Működési
Szabályzatot
(SZMSZ)
módosította
a testület, mely szerint az eddigi három
bizottságból kettő lesz, a Pénzügyi Bizottság
változatlanul végzi feladatát – tagjairól a
következő ülés dönt -, a Környezetvédelmi
Bizottság a továbbiakban Környezetvédelmi
és Területfejlesztési Bizottságként, ilyen
plusz feladatokkal működik tovább, az eddigi
idegenforgalmi bizottsági feladatokat pedig a
Turisztikai Egyesület fogja ellátni, illetve az
ilyen kérdések döntés-előkészítésében részt
venni.

Gyenesdiási Híradó
6. napirendben a testület titkos szavazással
alpolgármesterré megválasztotta a dr.
Csehi Ottót, aki 1990 óta végzi e feladatot.
Az alpolgármesteri eskü letétele után a 7.
napirendi pontban a testület megállapította
– 150.000 forintban – az alpolgármester
tiszteletdíját – ő ezt megelőzően szintén
nyilatkozott, hogy költségtérítésre nem
tart igényt. /mind a polgármester, mind az
alpolgármester fizetése a megelőző ciklushoz
képest br. 30 ezer forinttal emelkedett. A
szerk./
A 8. napirendi pontban döntött a testület
ad-hoc bizottság létrehozásáról, melynek
feladata lesz a képviselő-testület SZMSZ-e
felülvizsgálata.

2010. október

- 15 Az ünnepi ülés befejező részében a
polgármester megköszönte a képviselők
elmúlt 4 évi munkáját – mely munkát a
képviselők tiszteletdíj nélkül végeztek – és
emléklapot kaptak; dr.Csehi Ottó, Csordás
József, dr.Gergye Miklós, Góth Imre,
Halász László, Hársfalvi György, Horváth
Sebestyén, Krasznai István, Lóránt Veronika,
Riedl Ferenc, Tóth Béla, a pénzügyi bizottság
külsős tagjai: néhai Bujtor Bálint, Gubis
Istvánné, Laczi Zsuzsanna, az idegenforgalmi
bizottság külsős tagjai; Cseh János, Szalóky
Jenő, Kálmán István, a környezetvédelmi
bizottság külsős tagjai; Nánássy Árpád, Páli
Lajos és e bizottság szakértői; dr.Kocsondi
József és Varga Zoltán.

A toronysisak alatt
még dolgoznak
(jobbra) aztán
lassan eltűnik
az állványzat és
teljes szépségében
látszik a felújított
diási templom
(balra)
Az ünnepélyes
avatóra november
végén kerül sor.

A következő képviselő-testületi ülésre
október 26-án 18 órakor kerül sor, melynek
napirendi pontjai:
a
képviselő-testület
bizottságai
létrehozása
- a hátralévő ülések időpontja, napirendi
pontjai megállapítása
- Zala Megye által alapított díjakra való
felterjesztések ügye
A képviselő-testületi ülések nyilvánosak, az
érdeklődőket szeretettel várják.

Gyenesdiási Híradó
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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
A p r ó h i r de t é sek :

Várjuk a
szépülni vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!

2010.10.01-től a készlet erejéig

Családi háznál takarítást - főzést, mosást is vállalok. Tel: 06/30-83-63-068

Káposzta .......... 99,-/kg ;
zsákosan ......... 90,-/kg
Vöröshagyma
.......................1.800,-/zsák (15 kg)
Apró vöröshagyma
.......................1.050,-/zsák (15 kg)
10 féle lédig házisavanyúság
Sága Füstli 140 g.............179,-/db
Pápai füstölt hátsó csülök
..........................................899,-/kg

Akciós mécsesek kaphatók.
Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Elveszett 1 éves, fekete, kistermetű, spániel fülű
keverék kiskutyánk. Fekete nyakörvet viselt.
A megtaláló jutalomban részesül.
Tel: 06/30-901-43-94
500 db 40*40-es bontott szürke pala eladó.
06-30/427-4858
Keszthelyen a Zámorban 45m²-es
könnyűszerkezetes épület 170 m² zárt udvarral
eladó. Egyedi közművek, gázfűtés, klíma, riasztó.
Tel: 06-30/427-4858
Keszthelyen a sétálóutcában, téglaépületben,
57m²-es 2. emeleti 1+2 félszobás étkezős
klímatizált, teljesen felújított lakás eladó.
Tel: 06-30/427-4858
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

T.J. terv Építész tervezőiroda

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Bertáné Iker Mónika
virágkötő
„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!

Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
Ácsmunka, tetőfedés, régi tetők
felújítása, bádogozás, párkányfestés,
palatetők bontás nélküli felújítása,
csatorna tisztítása, laposkövezés.
Faházak, fagarázsok készítése.
Ingyenes helyszíni felmérés.
Veszélyes helyen
lévő fák kivágása.
Érdeklődni:
+36-30/607-9468

Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig
Fotónyomtatást
is vállalunk.
Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574

ÜV E G E ZÉS

• 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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