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MEGHÍVÓ!

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata

szeretettel meghívja az érintetteket
és az érdeklődőket

2010.  január 30-án, vasárnap
a gyenesdiási háborús 

hősök tiszteletére rendezett 
megemlékezésére, koszorúzásra

a Községháza előtt lévő
Hősi emlékműhöz. 

10 órakor Szentmise a Szent Ilona
kápolnában, a  háborúban meghalt

hősök emlékére,
majd (kb 10 óra 50-kor)

tiszteletadás az emlékműnél.
Közreműködik

a Gyenesdiási Huszárbandérium
és a Gyenesdiási Dalárda

KÖZMEGHALLGATÁS
Gyenesdiás Nagyközség

Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2011. február 7-én (hétfő)
18.00 órakor

közmeghallgatást tart.
Továbbiak a 8. oldalon

Babafotó kiállítás

Tavaly december 10-én Gál Lajos polgármester nyitotta meg a hagyományosnak szánt babafotó 
kiállításunkat. A tárlaton az az évben született gyermekek képei láthatók – még február 7-ig.
A megnyitó alkalmával a Varázshangok az egészségért egyesület tartott játszóházat.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a fotók a kiállítás lebontása után elvihetők.

MEGHÍVÓ!

A Gyenesdiási Nyugdíjasklub tisztelettel és 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

PÓTSZILVESZTERI  MULATSÁGRA,
2011. január 15-én (szombaton) 18 órakor 

a Községháza Nagytermébe.
A jó hangulatról Szabó László zenész 

gondoskodik.

Batyus bál !!!   Tombola !!!
Szívesen fogadunk tombola tárgyakat, 

melyeket a bál kezdete előtt lehet leadni!

MEGHÍVÓ!

Szeretettel meghívjuk
a szülők által rendezett

Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért 
Alapítványi báljára

2011. január 29-én 19 órai kezdettel 
a Nádas Csárdába.

A bál fővédnöke: Gál Lajos polgármester
Vacsora ára: 4000 Ft/fő

Az est programja:
Nyitótánc - Gyenes Néptánc Együttes 

latin táncok
„Született feleségek”
„Meglepetés műsor”

 az óvoda dolgozóinak előadásában
Tombola, játék

Svédasztalos vacsora:
hideg ételek, meleg ételek,
köretek, saláták, desszertek

Informationen auf Deutsch – fi nden Sie 
auf Seite 6-7.
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A Magyar Kultúra Napja

Január 24-én, hétfőn 17 órakor a jeles nap 
tiszteletére a Községháza nagytermében 
könyv és cd bemutatót tartunk.

Bemutatjuk a keszthelyi Pálfalvi Nándor 
Gyermekversek c. kötetét, a szerző és 
Kardos József tanár közreműködésével. A 
kötet illusztrációit Keszthely környékén élő 
tanulók munkáiból válogatták ki, köztük 6 
gyenesdiási  - Kántor Piros, Balogh Blanka, 
Horváth Barnabás, Pontyos Kata, Hugó 
Viktória, Horváth Aliz – kisiskolás képei is 
„gazdagítják” a verseskönyvet.

Nagy örömünkre megjelent a Csicseri 
éneklőcsoport CD-je, amellyel a csoport tagjai 
– Divinyi Dalma, Ertl Zsófi a, Farkas Laura, 
Gál Emese, Hefl er Flóra, Hegyi Bianka, Pálfi  
Bianka, Szabó Flóra  - ismertetik meg az 
érdeklődőket. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

* * *
A Klubkönyvtár Népi kismesterségek 

szakkörén a csuhéfonás alapjaival 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Első foglalkozás január 20-án, csütörtökön 
17 órakor a Klubkönyvtárban. A többi 
alkalom időpontját a résztvevők kívánsága 
szerint szeretnénk meghatározni.

A kosárfonás a régi rend szerint folytatódik, 
keddenként 15-17, és 17-19 óráig, a 
Pásztorházban.

Mindkét foglalkozásra minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

GYENESDIÁSI IMADÉLUTÁN
a betegek világnapja alkalmából

„Amikor kiszállt, már 
nagy tömeget talált ott. 
Megesett rajtuk a szíve, s 
meggyógyította betegeiket.” 
(Mt 14,14)

Időpont: 2011. február 5. 
szombat, 14 óra 45 perc

Helyszín: Gyenesdiási Községháza 
nagyterme, Gyenesdiás, Kossuth u. 97.

Program:  
14 óra 45: Dicsőítés,
15 óra: Kiengesztelődési Szentmise (Ősök 

miséje) Személyes közbenjárás és dicsőítés 
(Szentmise után) A Szentmisét celebrálja: 
Zselepszki Fábián atya

Hisszük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz, így neki ma is megesik 
rajtunk a szíve, és gyógyítani akar bennünket. 
Hívunk Téged, hogy tapasztaljuk meg együtt 
Jézus Krisztus jóságát.

2010. december 22-én a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban került sor a 
XVII. Betlehemi jászol-pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetésére. A pályamunkákat a 
Hagyományok Háza, a Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
szakértőiből valamint a Budai Ciszterci 
Szent Imre Plébánia  képviselőjéből álló 
zsűri értékelte, javaslatuk alapján Simon 
Edit gyenesdiási keramikus, fazekas népi 
iparművész „Születés a mese templomában” 
c. alkotása a díjazottak közé került. A részére 
járó oklevelet  a Magyar Kézművességért 
Alapítvány titkára  Gergely Imre (jobb 
oldali képünkön) adta át. Az  Alapítvány  
keménytáblás, háromnyelvű, színes 
fotóalbumot adott ki, amelyben a kiállításra 
bekerült minden alkotó  egy-egy művének 
fotója szerepel. Ez a könyv a könyvtárban 
megtekinthető.

Jól sikerült a kétnapos
adventi program

Tavaly december 18-19-én ismét 
megrendezésre került az immár hagyományos 
Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi 
Vásár, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
szervezésében. A hideg ellenére nagyon 
sokan jöttek el a rendezvényre, sikerült igazi 

adventi hangulatot varázsolni a Községháza 
előtti térre. Vidám karácsonyi muzsika, 
meghitt fények, forró sült gesztenye, illatos és 
ízletes forralt bor és almás-fahéjas tea, zsíros 
kenyér, ínycsiklandó ünnepi halászlé várta az 
idelátogatókat. Mindkét nap volt karácsonyi 
műsor, kirakodóvásár és a gyerekeknek a 
Községháza épületében a Varázshangok 
az Egészségért Egyesület szervezésében 
játszóház és kézműves foglalkozás. Szép 
számmal jelentkeztek a meghirdetett 
gesztenyés sütemény, illetve mézeskalács 
házikó versenyre is. A zsűri csak nehezen 
tudott dönteni, több különdíjat is kiosztottak. 
Szombaton és vasárnap is tombola zárta a 
programot. 

Ezúton is köszönjük támogatóinknak, 
egyesületi tagjainknak és önkéntes 
segítőinknek hozzáállásukat, segítségüket, 
önkéntes felajánlásaikat!

Segítők, támogatók: Gál Lajos polgármester, 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 

Gyutai-Szalay Nikoletta, Suba Zoltán, Suba 
Zoltánné, Suba Szandra, Suba Krisztián, 
Körtvélyesi Ibolya, Hagemann Mária, 
Csiszárné Rick Judit, Szalóky Szilvia, Riedl 
Ferenc, Riedl Judit, Hóbár Péter, Hóbár 
Petra, Hóbár Szilárd, Makó Balázs, Fodor 
Tibor, Pék András, Pékné Orbán Julianna, 
Swoboda Dieter, Kovács Pálné, Kőhalmi 
Ágnes, Kőhalmi Balázs, Finta Maya, Somogyi 
Zoltán, Porkoláb János, Koller Tibor, Buzás-
Belenta Réka, Szabó József, Kovács Árpádné, 
Nagy Lászlóné Györgyi, Anita Étterem és 
Panzió, Torony csárda, Piroska csárda, Sualex 
Kft., Németh Béla, Gyenesdiási Általános 
Iskola 1. osztályai és tanítóik, az iskola 
Dráma Csoportja és Énekkara, Csordásné 
Fülöp Edit, Vajda Renáta, Gyenesdiási 
betlehemes Citerások és Dalárda, József 
Attila Klubkönyvtár, Zöldhangya 2000 Bt, 
Brazsil József, dr. György Endre, Hamzáné 
Zita, Major Attiláné, Bognár Szilvia, 
Nagy Oszkár, Nagy Péter, Sörös József, 

Árusok: Kaposi Viktória, Kovács Anita, 
Koller Szabolcs, Simonfainé Szabó Ágnes 
(Marcipán Múzeum), Szigeti-Lekics Andrea, 

Tombola felajánlások: Buzas-Belenta 
Réka, Spiderland Kalandpark, Bödör 
Katalin, Gallai Ferenc, Elixír Egészségház, 
Kovács Judit, Kovács Pálné, Tolnainé Apjok 
Zsuzsanna, Kovács Pál, Zimmer család, 
Kaposi Viktória, Anton Hengl, Söltner család, 
Hagemann Maria, Pannon Könyvesbolt, 
Nádas csárda, Piroska csárda, Visionet Kft, 
Szőnyegország, Lámpaház, Bertáné Iker 
Mónika, Simon kertészet, Landek Istvánné, 
Landek Viktória, Eurofa 2000, Zöldház 
Egészségcentrum, Mészáros Szerelvény 
Áruház, Hotel Karos Spa****Superior, Kék 
Vendégház, Rádi László, J&A Kerámiaház, 
Martin Lajos, Keszthelyi Rendőrkapitányság, 
Kiss-Gerencsér Autóház, Mozaik Áruház, 

Fotó:
Mátyus László

Simon Edit 
„Születés
a mese 
templomában”
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A győztes mézeskalács házikó

Sárvári Gyógy és Wellnessfürdő, Kehida 
Termál, Czafi t Attila és felesége, Darázsi 
család, Marcipán Múzeum és Cukrászda, 
Horváth Sebestyénné, Szigeti-Lekics Andrea, 
Varázshangok az Egészségért Egyesület, 
Szűrő Centrum, Czuppon Ferenc, Czupponné 
Mariann, Pacskó Autószervíz, Suba Zoltánné

Gesztenyés sütemények és mézeskalács 
házikók versenyének eredménye

 A 3 tagú zsűri (Gyutai-Szalay Nikoletta, 
Finta Maya, Somogyi Zoltán) hosszas 
gondolkodás után tudott csak dönteni a fi nom 
sütemények és a gyönyörűen elkészített 
házikók között. 

A győztesek:

Gesztenyés sütemények:
I. Kovács Béláné
II. Hóbár Jánosné
III. Horváth Sebestyénné

Mézeskalács házikók:
I. Czafi t házaspár
II. Ágoston Petra
III. Tóth család

különdíj: Sárompek Csilla, Darázsi család
legkisebb házikó: Tóth András (5 éves)
legötletesebb házikó: Berényi Dénes Mihály 

(4 éves)

A község karácsonyfája
A Községháza előtti téren felállított fenyőfát, 

melyet Egyesületi tagunk, Bor Szilveszterné 
ajánlott fel, az általános iskola elsős tanulói 
díszítették fel. Köszönjük a felajánlást 
Bor Szilveszternének és a gyerekeknek és 
tanítóiknak a lelkes munkát!

További információ: Tourinform Gyenesdiás 
és Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.:83/511-
790, gyenesdias@tourinform.hu)

ISKOLAI HÍREK

2010 decemberében a Gödörházy Antal 
Alapítvány két alkalommal karácsonyi 
vásárt szervezett az iskola aulájában, 
melynek bevételét a tavaszi tanulmányi 
kirándulások támogatására fordítjuk majd.

Köszönetünket fejezzük ki támogatásukért, 
részvételükért többek között Pékné Orbán 
Juliannának, Leitner Csilla virágkötőnek, 
Györei Olgának, Markos Évának és 
valamennyi lelkes szülőnek és tanulónak. A 
7.a osztályos tanulók közül külön köszönet 
Kató Dorottyának, Balázs Georginának, 
Kiss Viviennek, Darvas Edinának és Kocsis 
Rékának, akik mindkét alkalommal vállalták 
a pénztáros szerepét.

A vásárhoz kapcsolódóan játszóház várta 

az érdeklődő gyerekeket, felnőtteket, melyet 
Fejes Éva tanárnő vezetésével az iskola 
pedagógusai szerveztek és tartottak.

Köszönjük munkájukat!
Vajda Rita kuratórium elnöke

Versenyeredmények
2010. december 10-én a Pacsai Általános 

Iskolában megrendezett „Advent fényei” 
művészeti találkozó – versmondó versenyen 
elért eredmények:

Csali Matilda 3.a osztályos tanuló 2. 
helyezést és Szabó Gábor 3.a osztályos tanuló 
3. helyezést ért el.

Felkészítő pedagógus: Nyiri Istvánné

* * *
A Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. 

országos rajzpályázatán korcsoportjában 
Vastag Elizabet és Szabó Boglárka 1. b 

osztályos tanulók a díjazottak közé kerültek. 
Szabó Boglárka rajza több száz rajz közül 
bekerült a 30 legjobb közé, s különdíjban 
részesült. Vastag Elizabet alkotása pedig 
a legjobb kettő között volt, s az a nagy 
megtiszteltetés érte, hogy munkája fogja 
díszíteni 1 éven át a fővárosi kukásautók 
oldalát, így rajzában több százezer ember 
gyönyörködhet majd.

Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert

Kábeltévé hírek
Tisztelt Előfi zetőink!

Eleget téve jogszabályban előírt 
kötelezettségünknek, ezúton értesítünk minden 
kedves Előfi zetőnket, a szolgáltatást érintő, 
2011 január 1-től életbe lépő változásokról.

Az alapcsomagban továbbra is  25 csatorna 
található. 2010. november 1. napjától  a Digi 
Sport is elérhetővé vált. A bővített csomagban   
további 12 csatorna látható.

A bekötési és szüneteltetési  díj 5000,- Ft. Az 
alapcsomag ára 2011. január 1. napjától  havi 
2250,- Ft. A  bővített csomag (37 csatorna) 
2950,- Ft/hó.

Tájékoztatjuk Előfi zetőinket, 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 fi ókjaiban 
(Gyenesdiás, Vonyarcvashegy), vagy csekken, 
illetve átutalással lehet fi zetni.

Kérjük, hogy aki teheti a Takarékszövetkezet 
helyi fi ókját, vagy az utalásos módszert 
válassza. Tervezzük az év elején az internet 
elindítását is. A szolgáltatást egy partnercég 
végzi. Technológia szempontból két különböző 
módon lehetséges az internet szolgáltatás 
bekötése. Vagy kábel tv hálózaton keresztül, 
vagy mikrohullámú összeköttetéssel. Minden 
kábeltelevíziós előfi zetőnk levélben hamarosan 
bővebb tájékoztatást fog kapni.

Az alapcsomagban található csatornák az 
alábbiak:

Keszthelyi Tv TV2 
ARD1 MTV1
Echo Tv Minimax
Paprika Tv Digi Sport
National Gerographic 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 CNN

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 06-20/96-92-
582, vagy a 83/348-900 telefonszámon.

Ügyelet (munkaidőn túl, hétvégén 
ill. ünnepnapokon) a 06-20/96-92-582 
telefonszámon.

Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltelevízió 
Nonprofi t Közhasznú Kft képviseletében

Martonné Kámán Györgyi ügyvezető
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EGYESÜLETI HÍREK

A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége 
a Balaton Díszpolgárának javasolja, az 
e hónapban 75 éves Dr. Horváth József  
növényvirológust, Széchényi-díjas – és több 
más rangos szakmai kitüntetés tulajdonosa 
– kutatóprofesszort, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagját, több hazai, külföldi 
és nemzetközi tudományos szervezet 
tagját. A neves tudós életpályája nagyobb 
része Keszthelyhez, az Agrártudományi 
Egyetemhez kötődik, de számos külföldi 
egyetem vendégprofesszora is volt. 2010-től 
gyenesdiási lakos.

A kitüntető címekről a Balaton Fejlesztési 
Tanács dönt, 2011. februárjában.

Csak emlékeztetőül ; „Balaton Díszpolgára” 
címét Szalóky Jenő, volt polgármesterünk 

2006-ban, dr. Czoma László a Helikon 
kastélymúzeum igazgatója és néhai dr. 
Bakonyi Károly szőlőnemesítő 2008-ban 
kapta.

Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
óévbúcsúztató szilveszteri túrája igen jó 
hangulatban került megrendezésre. A lenti kép 
(bal oldalon) a Berzsenyi-kilátónál készült. 
Külön köszönetet mondunk Kőhalmi Zoltán 
egyesületi tagunknak a Nagymezőn történő 
kóstolók biztosításáért!

A 2011-es esztendő reményeink szerint 
szintén sikeres lesz, hiszen a Gyenesdiás 
környéki erdők megszépültek.

„A keszthelyi, gyenesdiási, vonyarcvashegyi 
és balatongyöröki TDM szervezetek 
fejlesztése” című pályázat keretében 
befejeződött a Keszthelyi-hegység gyalogtúra 

útvonalainak gyenesdiási kitáblázása. A 
szezon meghosszabbítása és az aktív pihenés 
iránti növekvő kereslet kiszolgálása érdekében 
a bakancsos túraútvonalak mentén, esztétikus, 
fából készült információs táblarendszer került 
kihelyezésre, mely tájékoztatja a turistákat 
az útirányokról, a távolságokról illetve GPS 
koordinátákról.

Itt szeretnénk köszönetet mondani Hoffer 
Attila gyenesdiási asztalosmesternek és 
Otte Ernő balatongyöröki címfestőnek az 
áldozatos munkájukért és a mesterien sikerült 
tábla és jelölés-rendszer kivitelezésekért.

A megvalósítást a szakmailag elkötelezett 
egyesületi tagjaink végezték és a 
következőkben még sor kerül a pályázat 
részét nem képező belterületi és magánerdős 
tábla-kihelyezésekre is!

A jobb oldali képen Gálné Németh 
Ildikó és Kőhalmi Balázs egyesületi tagok 
táblakihelyezés közben

SPORT

GYENESDIÁS KINIZSI SK
Röplabda Szakosztály hírei:

A Röplabdaszakosztály leánycsapata 
nagyon rangos teremtornán vett részt a múlt 
év végén.

A Győrben megrendezett tornán a Dunántúl 
legjobb leány csapatai vettek részt. Ebben a 
nagyon erős mezőnyben a lányok az előkelő 
5. helyen végeztek. Olyan csapatokat előztek 
meg, mint a Tatabánya, a Bp-i Röplabda 
Utánpótlásképző iskola, vagy a Szombathely 
csapatok.

 A Csapat tagjai (balról- jobbra):
Héri Sára, Horváth Kinga, Marth Dominika, 

Tótok Barbara, Németh Zsófi a, Csehi Angéla, 
Horváth Zita

Nem szerepel a képen, de a csapat tagjai 
még: Lazaridisz Réka, Ángyán Júlia

A csapat edzője: Takács József és segítője 
Király András

A korábbi felhívásunk szerint, továbbra 

is várjuk azoknak a gyerekeknek (fi úk, 
lányok) a jelentkezését, akik szeretnének 
megismerkedni röplabdasporttal, ezzel a 
nagyon szép, ügyességi játékkal.

Jelentkezni lehet: (Király Andrásnál)
Kezdőcsoport: 9-11 éves gyerekek
Haladócsoport: 12- 15 éves gyerekek
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Egy álom teljesülése

Hullman Gábor a 2010-es
Rally Sprint dunántúli bajnok

A motorok és az autók kisgyermek korától 
érdekelték, így már a kilencvenes évek végén 
bekapcsolódott Hullman Gábor a Kinizsi SK 
autós szakosztály munkájába és eredményesen 
szerepelt a roncsderdbi versenyeken. A 
szakosztály azóta megszűnt, Gábor vonzalma 
azonban az autósport iránt egyre erősebb lett 
és átváltott a rallyra, azon belül a sprint ágra. 
Beszélgetésünket az autóépítéssel kezdte.

- Az autómat négy éve kezdtem építeni és 
Lada VFTS kategóriájú besorolást kaptam. Az 
1,6-os motornak robbanékonynak kell lenni és 
az autónak a kanyarok okozta megterhelést is 
el kell bírnia. A költséges építkezés egy közép 
árkategóriájú autót eredményezett, mellette 
nehezen lehetett versenyezni, ezért csak két és 
fél évvel ezelőtt indulhattam az első kupákon. 
Az idei kilencfordulós verseny volt az első, 
amit sikerült végig vinnem és megnyerni.

- Milyen volt a bajnokság?
- Márciustól decemberig tartott a tavalyi 

dunántúli idény, amit többek között Tamási, 
Kaposvár, Nagykanizsa zárt pályáin 
rendeztek. Egy-egy versenyen 80-100 autó 
is indult, köztük mi is navigátorommal 
Tiringer Mihállyal. A verseny jellegének 
megfelelően különböző burkolatú úton kellett 
teljesíteni a távot, ezért idén például négy 

megfelelő kerékgarnitúrára volt szükségünk. 
Három kupát megnyertünk, ebből kettőt 
másfeles szorzóval számoltak nehézsége 
miatt, két második és három negyedik helyet 
szereztünk, és a H4-es kategória bajnokai 
lettünk. Az utolsó versenyen elméletileg csak 
végig kellett menni, ám pillanatok alatt lehet 
rossz döntést hozni a nagy sebességnél hamar 
fejre lehet állni és mindennek vége. Nagyon 
kellett fi gyelni.

- Megdolgozott a sikerért!
- Sok évet készültem, közben mindig 

mellettem álltak barátaim, akik tudták mivel 
foglalkozok, feleségem is biztatott a nehezebb 
időszakokban. Elkísértek versenyekre és 
remélem ezután még több gyenesdiási fogja 
hallgatni a lóerők dübörgését. Szeretném 
megköszönni, a Mozaik Áruháznak és a 
Visionet Kft-nek, hogy mellém álltak és 
segítettek a versenyzésben. Szeretném 2011-
ben megvédeni a bajnoki címemet.

G.I.

fotó: Galladriel

Gyenesdiás Kinizsi SK felhívása
A sportcsarnok építés támogatási 

felhívásának közzétételével a KINIZSI 
SK Sportegyesület elősegíteni kívánja a 
létesítmény megvalósítását. A felhívás 
támogatása elsődlegesen erkölcsi 
jelentőségű! 

Célja, hogy ezzel is bizonyítsa, milyen 
nagy szükség van egy olyan elsődlegesen 
sportlétesítményre, amely a település 
nagyszámú iskolásának biztosítana megfelelő 
színvonalú testnevelésre helyet, de nem 
elhanyagolható a versenysport, a szabadidős 
sport, valamint a kulturális rendezvények 
feltételeinek biztosítása sem. Az anyagi 
hozzájárulás nagymértékben erősítené 
a támogatásokat. Nem az így összejövő 
támogatásokból lenne megvalósítva a 
sportcsarnok, de ez is jelzés értékű, hogy a 
település lakossága, vállalkozói anyagilag 
is támogatják a létesítmény sikeres 
megvalósítását! 

Ez az összeg a felhívás szerint a Gyenesdiási 
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
nyitott, elkülönített számlára kerülne és csak 
erre a célra lehetne felhasználni (pl. eszköz, 
játékszer vásárlás stb.) 

Kérünk Mindenkit, hogy minél nagyobb 
számban támogassák felhívásunkat!

Gyenesdiási KINIZSI SK

F E L H Í V Á S

SPORTCSARNOK ÉPÍTÉSE 
GYENESDIÁSON 

A 2012. ÉVI OLIMPIA ÉVÉBEN

A felhívás célja:
A kor követelményeihez igazodó 

sportcsarnok létesítésével, Gyenesdiás 
Nagyközség sportjának fejlesztése, az 
általános iskolai testnevelési foglalkozások 
megtartásának megfelelő, elvárt 
színtű biztosítása, az utánpótlásképzés 
színvonalának emelése, a település és 
környékének szabadidős, sportolási 
lehetőséghez, valamint kulturális 
események megrendezéséhez a feltételek 
megteremtése. 

Jelenleg Gyenesdiáson semmilyen szinten 
nincs a település méretéhez, a verseny– és 
szabadidősport gyakorlásához méltóképpen 
kapcsolódó, olyan létesítmény, amely 
helyben elégítené ki az ilyen irányú 
igényeket. 

A fentiek alapján kérünk minden 
magánszemélyt és szervezetet, akik 
a felhívásban szereplő sportcsarnok 

létesítését támogatja, a „TÁMOGATÓI 
ÍV” aláírásával ezen szándékát erősítse 
meg!

Kérjük mindazokat, akik az erkölcsi 
támogatáson felül anyagilag is támogatni 
tudják a sportcsarnoképítést bármekkora 
összeggel, hogy a külön erre a célra nyitott 
alábbi számlára fi zesse be a támogatási 
összeget.

A támogatásokból befolyt összeg 
kizárólag a sportcsarnokkal kapcsolatosan 
(pl. sporteszköz beszerzése) kerül 
felhasználásra.

A támogatási összeget a Hévízi 
Takarékszövetkezet Gyenesdiási 

Kirendeltség
(8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 33.)

74500248-11035271-00000000
„sportcsarnoképítés támogatás”

számú, erre a célra nyitott  számlára lehet 
befi zetni, helyben, vagy átutalni.

A felhívást közzétette:
Gyenesdiás Kinizsi SK
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Diás története 11. 
A diási hegyközség II.

1753-ban gróf Székhelyi Majláth József II. József 
(1780-1790) minisztere perbe fogta a diási 
szőlőbirtokosokat egy, a dédapja Majláth Miklós 
(+1685) hagyatékában talált adománylevél 
alapján. Az adománylevelet még 1645-ben 
III. Ferdinánd (1625-1657) állítatta ki, abban 
több birtok között a Diási puszta is szerepelt, a 
birtokba iktatás azonban 1645-ben meghiúsult. 
A perben 26 diási szőlőbirtokost idéztek bíróság 
elé. A bíróság először 1772. évi húsvéti ülésén 
mondott ítéletet, mely szerint a felperes által 
benyújtott dokumentumok nem bizonyították 
követelésének jogosságát. A Kúria 1773. januári 
ítélete megerősítette az egy évvel korábbi ítéletet, 
de a felperes és alperesek között még évekig 
tartott a pereskedés. Ez a per a Diási „Nagypör” 
néven ismert. 1777 májusában Majláth József, 
miután kellőképpen bizonyítani nem tudta 
a birtokokra vonatkozó tulajdonjogát, elállt 
a további pereskedéstől. 1807 júliusában az 
alperesek a peranyag egészét elkérték a Kúriától, 
melyet meg is kaptak hiteles másolatban. Ennek 
örömére a diásiak felállítottak Diás és Gyenes 
határában egy keresztet –Vitéz kereszt- ugyanis 
Vitéz János és hitvese, Ságvári Anna a per ideje 
alatt fogadalmat tettek, ha a pert megnyerik, 
kőkeresztet állíttatnak Isten dicsőségére. A 
kereszt talapzatán szereplő latin nyelvű felirat 
kronosztikont rejt, ugyanis amennyiben a 
felirat nagybetűit római számokként értelmezve 

összeadjuk, akkor a kereszt felállításának 
évszámát kapjuk eredményül (1807). 1778-
ban Diás és Vonyarc hegyközség megújította 
hegyközségi törvényeit (articulusait) melyek 
még 1653-mas alapításuk idejéből származtak. 
1807-ben a gyenesi szőlősgazdák kápolna 
építését határozták el melynek munkálatait 
abból a pénzből kezdték el, amit a  török 
háborúkban lerombolt faludi Szent Erzsébet 
templom köveiért kaptak. A kápolnát 1826-
ban szentelték fel, Szent Ilonát választva 
védőszentjének (aug. 18). A védőszenttől 
a szőlők védelmét és jobb termést vártak a 
gazdák.  Az 1848-as jobbágyfelszabadítás okán 
- melynek megvalósítására 1853-ban került 
sor- 1855-ben a hegyközség ismét megújította 
törvényeit. Az európai szőlők nagy részének 
tragikus kipusztulását egy Amerikából származó 
állati kártevő a filoxéra (szőlőgyökér-tetű) 
okozta, amely 1882-ben Meszesgyörköt (ma 
Balatongyörök), 1886-ban Vonyarcvashegyet, 
1889-ben Gyenesdiást tarolta le. Sok 
elszegényedett Balaton-felvidéki gazda volt 
ekkor képtelen szőlőit felújítani ezért többen 
a kivándorlást választották. A filoxéra járvány 
miatt a Gyenesdiási hegyközség 1899-ben 
bejelentette megszűnését és feloszlatta önmagát. 
A filoxéra pusztítása után Gyenesdiáson 
az elsők között fejeződött be a szőlők 
rekonstrukciója, elsősorban a Festetics család 
birtokain. Az I. világháború után különösen a 
Festetics uradalom főborászának Stix Károlynak 
(1893-1974) a munkálkodása idején váltak 

híressé a Keszthely-környéki, ezen belül is 
a diási borok. A 20. század elejére tehető a 
hegyközségből fürdőtelepüléssé válás időpontja. 
A II. világháború után a hercegi szőlőbirtok 
szétaprózódott, a szőlőterületek csökkenése 
felgyorsult. Az 1967-1993. közötti időszak még 
egy fellendülést hozott a szőlőkultúrának, mivel 
szakcsoporti szőlőket telepítettek a Varsás és a 
Lakatos-domb oldalában. Mára csupán jelképes 
szőlő akciók utalnak a szőlők népszerűsítésére, 
a hagyományok ápolására. Napjainkban 
mintegy 8,9 ha szőlőültetvény maradt csupán 
fenn Gyenesdiáson! Gyenesdiás nagyközség 
hegyközségi múltjára emlékezik a „Gyenesdiási 
Bornapok” elnevezésű nyári rendezvény 
melyet hagyományteremtő céllal először 2000-
ben rendezett meg az önkormányzat civil 
szervezetekkel együttműködve. A Gyenesdiás 
határában álló mintegy 150 éves bálványos 
regős prés mellett kerül sor szeptember folyamán 
a Szüreti Vigasságok elnevezésű rendezvényre 
melynek keretében Szüreti felvonuláson, és 
Szüreti Bálon vehet részt a nagyközség apraja 
nagyja. Tisztelt Olvasóink figyelmébe ajánljuk 
a „A Hegyközség története Gyenesdiáson” 
című kiadványt, melyet 2004-ben adott ki  
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és 
melynek alcíme „350 éves a diási hegyközség 
1653-2003”. A kiadvány írója és szerkesztője 
a gyenesdiási Páli Lajos a „Da Bibere” zalai 
borlovagrend kancellárja. (folyt. köv.)

B.F.

Die Geschichte von Diás 11
Die Weinberggemeinde Diás II

Im Jahre 1753, Graf Joseph Majláth der Minister 
von  Joseph II. (1780-1790) verklagte die Diáser  
Weinbauern  aufgrund eine Schenkungsurkunde 
was er in der Nachlass von seinen Urgroßvater    
Miklós Majláth (+1685) gefunden hat. Die 
Schenkungsurkunde ließ Ferdinand III (1625-
1657)  im Jahre 1645 ausstellen, in der Urkunde 
wurde unter andere Güter auch die Diáser 
Puszta aufgelistet, jedoch  die Bestallung  in 
1645 scheiterte. Im Prozess wurden 26 Diáser 
Weinbauer vor Gericht zitiert. Das Gericht hat 
bei seinen Ostern Sitzung im Jahre 1772  sein 
Urteil verfasst, in diesem stand dass es in der 
vom Antragsteller eingereichte Dokumenten 
keine Beweiße enthalten die seinen Anspruch  
auf die Güter bestätigen würden. Der 
Gerichtshof hat in 1773 Januar  sein Urteil vom 
Vorjahr  wieder bestätigt, trotzdem dauerte das 
Rechtsstreit zwischen Kläger und Beklagten 
noch viele Jahre. Der Prozess wurde als „der 
Diáser Große Process „ bekannt. In Mai 1777 
hatte Joseph Majláth - weil er sein Anspruch auf 
die Güter nicht hinreichend beweisen konnte- 
die weitere Rechtsstreitigkeit aufgegeben. Im Juli 
1807 haben die Beklagten um die Dokumente 
des gesamten Prozesses beim Gerichtshof 
gebeten,  und  so  haben  die eine beglaubigte 
Abschrift auch bekommen. Aus Dankbarkeit 
ließen die  Bewohner von Diás  ein Wegkreuz 
an der Grenze von Gyenes und Diás errichten. 
Der   Wegkreuz ist als „ Vitéz-Kreuz “ bekannt 
nämlich während des Prozesses hatte János 
Vitéz und seine Frau Anna Ságvári das Gelübde 
abgelegt: wenn die das Prozess  gewonnen 
dann werden die um die Herrlichkeit Gottes 
einen Steinkreuz errichten. Auf dem Sockel  
des Wegkreuzes werde in der lateinischen 

Inschrift  ein Chronostikon versteckt, nämlich 
wenn man die Großbuchstaben in der Inschrift 
als römischen Zahlen  betrachtet und die 
zusammenrechnet, dann hat man als Ergebnis 
das Jahr der Gründung (1807).  In 1778  und  
wurden die Gesetze (articulus)   von der 
Weinberggemeinden  Diás und Vonyarc erneuert 
Vonyarc, die aus der Zeit ihrer Entstehung im 
Jahre 1653 stammten. Im Jahr 1807 beschlossen 
die Weinbauer von Gyenes eine  Kapelle zu 
bauen, aus dem  Geld  was die für die Steine der  
während  der Türkenkriege vernichtete Faluder  
Heiligen Elisabeth Kirche erhalten haben. Die 
Kapelle wurde  in 1826  zum ehren von St. 
Helena (18. August) geweiht. Von der Patronin  
der Kirche haben die Weinbauer für ihre 
Weingärten Schutz und Gute Weinernte erhofft.  
Wegen  die Abschaffung der Leibeigenschaft 
im Jahre 1848  - das Gesetz wurde im Jahr 
1853 umgesetzt-, wurden die Gesetze der 
Weinberggemeinden  im Jahre 1855 wieder 
erneuert. Die in der zweiten hälfte des 19.-te 
Jahrhunderts wütende Philoxera (oder Reblaus,  
eine aus Amerika stammende Schädling) 
Seuche -ein europaweites Übel-, vernichtete 
die Weinstöcke in Meszesgyörök 1882 (heutige 
Balatongyörök),  dann in Vonyarcvashegy 
1886, und  in Gyenesdiás  1889. Viele verarmte 
Weinbauer am Balaton Oberland  waren  nicht 
in der Lage Ihre Weingärten Revitalisieren 
deswegen haben die Emigration gewählt. 
Augrund der Reblaus-Epidemie kündigte  die 
Weinberggemeinde Gyenesdiás seine Ende 
in 1899 und löste sich selber auf. Nach der 
Verwüstung der Reblaus Epidemie erholten 
sich  die  Weingärten von Gyenesdiás unter 
den ersten, die Rekonstruktion der Weinberge 
wurde vor allem auf den Gütern der Familie 
Festetics vollständig. Nach dem I. Weltkrieg 
dank der standhafte Arbeit der Hauptwinzer 

der Festetics Weingüter Károly Stix (1893-1974)  
wurden die Weine der Keszthelyer Gegend  vor 
allem die Diáser Weine berühmt. Anfangs des 
20. Jahrhunderts wandelte sich Gyenesdiás 
von Weinberggemeinde zu einem Badeort 
um. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
das Herzogliche Weingut auf kleine Stücke 
geteilt, und der Verkleinerungsprozess der 
Weinflächen  wurde beschleunigt. Zwischen 
1967-1993. gab es einen Aufschwung in der 
Geschichte der Weinkultur von Gyenesdiás 
damals wurden neue Weinstöcke von der Wein 
Wissenschaftliche Fachgruppe am Varsás und 
an den Lakatos-Hügeln angebaut. Heute gibt 
es  nur einige symbolische Aktionen um die 
Verbreitung der Reben und um die Traditionen 
zu pflegen. Zurzeit,  gibt es  nur noch etwa 
8,9  ha. Weinfläche in Gyenesdiás. Als 
Erinnerung an  die Reiche  Weinberggemeinde 
Tradition der Großgemeinde  Gyenesdiás wird 
im Sommer  „das Gyenesdiáser Weinfest”, 
diese  beliebte Veranstaltung findet seit  2000 
statt,  im Zusammenarbeit der Gemeinde 
und  mehrere Zivil Vereine. Am Ortsrand 
von Gyenesdiás  um der etwa 150 Jahre alte 
Weinpresse  findet seit  1993 im September, das 
Weinlesefest   von Gyenesdiás statt in dessen 
Rahmen  Jung und Alt an einen bunten Festzug 
und an einen Ball sich beteiligen können. Liebe 
Leserinnen und Leser, wir empfehlen Ihnen 
das Büchlein  mit dem Titel: „Die Geschichte 
der Weinberggemeinde in Gyenesdiás”, die 
im Jahr 2004 von der Gemeinde Veröffentlicht 
wurde, das Büchlein wurde mit dem Untertitel 
„350 Jahre Weinberggemeinde Diás 1653-
2003” versehen. Autor und Redakteur ist unser 
Mitbürger Lajos Páli der Kanzler  von der Zalaer 
Weinritterorden  „Da Bibere”. (Forts. folgt). 
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Sehr Geehrte/r 
Immobilienbesitzerin / 

Immobilienbesitzer

  In Gyenesdiás wurde ab 1. Januar 2011 die 
Selektive Müllsammlung  direkt vom Haus 
eingeführt. 
Es wurden von der  Müllabfuhrfi rma AVE 
Zöldfok Zrt. „GELBE“ und „BLAUE“ 
Sammelsäcke (das erste Mal je 2 Stück) für 
Sie zum Selektiven Sammeln  zur Verfügung 
gestellt. Die Verbrauchten Säcke werden 
kontinuierlich von der Müllabfuhrfi rma 
ersetzt, immer nach Anzahl der Ausgestellten       
Säcke.
Erste Abholtag : 2011. 11. Januar (Dienstag) 
dann in zweiwöchentlichen Frequenz –
gerade Kalenderwoche - Dienstag.
  Wir bitten Sie die Gelbe und die Blaue Säcke 
gleichzeitig am Abholtag bis 7.00 Uhr vor 
Ihre Immobilie platzieren.  

WAS GEHÖRT IM GELBEN SACK?
-Zeitungspapier, Werbematerialien, 
Broschüren               

-saubere Packungspapier,
- Kartonpapier (zusammengefaltet)
-Papierabfall aus dem Büro  und aus der 
Schule 

BITTE IM GELBEN SACK NICHT 
PLATZIEREN:

von Küchenabfall verschmutzte Papier- 
Tetra Pak Karton von - 

Erfrischungsgetränke oder Milchprodukte 
Wachspapier, Papier mit Folie bezogen - 
Indigo, Faxpapier- 
Sonstige nicht aus Papier gefertigte Müll- 

WAS GEHÖRT IM BLAUEN SACK? 
- ausgeleerte blaue, grüne und 
transparente-PET (Kunststoff) Flaschen 
(Erfrischungsgetränke, Mineralwasser)
-  Metal Büchsen  von Getränke mit 
Maximal 1 Liter Volumen
- Karton (Tetra Pak) von 
Erfrischungsgetränke

BITTE IM BLAUEN SACK NICHT 
PLATZIEREN:
-Kunststoff Flaschen von Speiseöl

-Kunststoff Flaschen von Waschmittel und 
sonstige chemische Produkte
- sonstige Flaschen die nicht aus PET 
(Polyethylen) hergestellt worden
-Konserve und sonstige Metal
-Karton von Milchprodukte (Tetra Pak)

Wir Bitten Sie die PET Flaschen, Metal 
Büchsen, und Kartons Platz sparend 
zusammengepresst im           Sack 
platzieren. Es ist sehr wichtig  immer Volle 
Sammelsäcke ausstellen, und die Säcke nach 
den oben angegebenen Kriterien beladen. Wir 
machen Sie darauf aufmerksam dass die nicht 
Ordnungsgemäß (z. B.: Hausmüll, Grünabfall 
und so weiter) beladene Sammelsäcke werden 
von der Müllabfuhrfi rma nicht mitgenommen. 
Die Leere und gewaschene Glasfl aschen 
(Weiß u. Bunt)  können  weiterhin an den 
Selektiven Müll-Sammelstellen platziert 
werden.

Wir Bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit 
im Interesse unsere Natur!  

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
KÖZLEMÉNYEI

Gyenesdiáson 2011. január 1-től 
bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés. A háztartási hulladékhoz 
hasonlóan a gyűjtőautó közvetlenül az 
ingatlanok elől szállítja el az újrahasznosításra 
szánt hulladékot.  A gyűjtéshez az AVE 
Zöldfok ZRT  sárga és kék zsákot biztosít. 

A sárga zsákban kihelyezhető: 
újságpapír, reklámkiadvány, szórólap, tiszta 
csomagolópapír,  összehajtogatott kartonpapír, 
irodai, iskolai papírhulladék.

A kék zsákban kihelyezhető: kiürített kék, 
zöld és áttetsző üdítős, ásványvizes PET 
(műanyag) palack, legfeljebb 1 liter nagyságú 
FÉM italos dobozok, üdítőitalos kartondoboz 
(Tetra Pak).

Szállítás: kéthetenkénti gyakorisággal – 
naptár szerint páros hét – kedd

A kiürített és tisztára mosott üvegpalackokat 
továbbra is a gyűjtőszigeteken lehet elhelyezni, 
melyek a házhoz menő szelektív  gyűjtés 
bevezetése mellett továbbra is rendelkezésre 
állnak. 

2011. év tavaszán a Kárpáti korzón a 
Bringatanya alatt UMPV Leader pályázat 
támogatásával piac nyílik. A Balaton-parton 
elsőként helyi (balatoni) termékeket árusító 
autentikus bio- és látványpiac létesül. 
Egyedülálló módon az első balatoni halpiacot 
is szeretnénk itt megnyitni. A piac kilenc 
pavilonból (15 m2-es faház) áll, és külön 
asztalon történő árusításra is lehetőség nyílik. 
Várjuk mindazok jelentkezését, akik helyi 
előállított terméket (zöldség, gyümölcs, 
sajt, méz, valamint  kézműves termék, stb.) 
árulna és hosszú távon  gondolkodik az 
összközműves piacpavilon működtetésében. 

Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Csoportjánál, vagy az 516-000 
telefonszámon, 2011. február 15-ig. 

Szeretnénk köszönetet mondatni 
mindazoknak, akik az adventi karácsonyi 
ünnepekre a község, nagyközség és az 
iskola részére fenyőfát ajánlottak fel: Bor 
Szilveszterné, Takács Istvánné és Iglódi 
Józsefné. 

Köszönjük Várnai Ferencnek (VI-BOLD 
KFT), hogy a körforgalomban elhelyezett  
fényszökőkutat rendelkezésünkre bocsátotta 
az ünnepek idejére.

A temetői sírhelyek megváltása menetéről 
tavaly novemberi számunkban írtunk.

Kérjük, az ott leírtak szerint a sírhelyek 
megváltása ügyében az érintettek intézkedni 
szíveskedjenek. A tudnivalók a Polgármesteri 
Hivatal földszinti folyosóján is ki vannak 
függesztve, de személyesen és telefonon is 
lehet érdeklődni (516-000) 

A Diási horgásztanya - vízpart
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Gyenesdiás Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2010. 
december 14-én tartotta legutóbbi soros 
ülését.

Az első napirend keretében a 2010. ¾ évi 
gazdálkodásról készült beszámolót, valamint 
a 2011. évi költségvetési koncepciót tárgyalta 
a képviselő-testület. Az év közben történt 
előirányzat-módosítások testületi döntéseken 
alapultak, az írásban kiküldött anyag új 
elemeket nem tartalmazott.

A normatívák összege ismert volt a 
költségvetés elkészítésekor, év közben 
azonban keletkeztek előre nem számítható 
bevételek. Az adóbevételek összege reálisan 
került megtervezésre. A decemberi tényállapot 
szerint a teljesítés 92,8 %-ot mutat, amely 
tényt fi gyelembe kell venni a költségvetési 
tervezet összeállításánál. 

Év közben két alkalommal történt 
előirányzat módosítás. A dologi kiadásoknál 
a rendezvények esetében, valamint az utak 
felújításánál történt jelentősebb módosítás. A 
rendezvények logisztikáját az önkormányzat 
teremtette meg. Összességében tervarányosan 
próbálta az önkormányzat végrehajtani 
feladatait.

A rendezvények hoztak annyi pluszt a 
településnek, hogy turizmus oldalról ebből 
mindenképpen profi tált.

A 2011. évi koncepció megtárgyalása 
kapcsán a bizottság véleménye az volt, hogy 
óvatosan kell tervezni a bevételeket, amelyek 
megvalósulása bizonytalan. 

Az írásban kiküldött anyag új elemeket is 
tartalmazott. Nem volt még ilyen koncepció 
az elmúlt 20 év során, amely az elvárások 
miatt ilyen nagymértékű hiánnyal állt volna 
elő. A hiány kiküszöbölésére a pénzügyi 
bizottsági ülésen elhangzottak különböző 
javaslatok. Elsősorban a gazdálkodás szigorú 
betartására kell törekedni. A közös fenntartású 
intézményekkel kapcsolatban kérdés, 
hogy Várvölgy Község Önkormányzata a 
működtetéshez hozzájárul-e anyagilag. A 
fejlesztések háttérbe szorításával a biztonságos 
működtetésére kell koncentrálni a következő 
évben.

A különböző normatívák tekintetében 
várható változás. A kurtaxával kapcsolatban 
nincs szó egyelőre változásról. A közcélú 
foglalkoztatás tekintetében jóval többet kell 
áldozni, mint az eddigi években. Az eddigi 
95 %-os támogatás 70 %-ra csökken, a 
létszámkeretek a töredékére esnek vissza.

A helyi intézmények szerepvállalása a 
térségben óriási, és ezt továbbra is tartani kell. 
A vállalt működési feladatok a költségvetésnek 
mintegy 90 %-át teszik ki. A közös fenntartású 

intézményekkel kapcsolatban Várvölgy 
polgármestere az eddigi egyeztetések során 
kinyilatkoztatta, hogy a helyben maradt alsó 
tagozat működtetési költségeihez a település 
hozzájárul, valamint a bölcsődei csoportban 
foglalkoztatott gondozónő bérköltségeihez is.

2011. költségvetési évben 10 millió Ft-
os általános tartalék kerülne tervezésre, 
így kizárólag testületi döntéseken alapuló 
változásokat lehet eszközölni. A Polgármester 
véleménye az volt, hogy semmiképpen 
nem szeretné hiánnyal kezdeni az évet. A 
költségvetésnek mindenképpen tartalmazni 
kell az általános tartalékot, a működési 
költségeket és minimális fejlesztést is. 
Jelentős forrás csak akkor lesz, ha valamilyen 
nagy magántőkés befektetés elindul, mire 
építkezni lehet. 

A második napirend keretében a 
környezetvédelmi beszámoló, valamint 
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás 
rendjéről, a településtisztaság egyes 
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 10/2005. (IV. 
27.) számú rendelet módosítása került 
megtárgyalásra. Január 1-jétől bevezetésre 
kerül a szelektív hulladékszállítás. / A 
témával kapcsolatban részletes tájékoztatást 
a Gyenesdiási Híradó e számában is 
olvashatnak./

A harmadik napirendi pontban a 
köztisztviselői teljesítményértékelés alapját 
képező célokat határozta meg a képviselő-
testület.

Negyedik napirendi pontban az 
Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 
Pedagógiai Programja módosítását hagyta 
jóvá a képviselő-testület. Pedagógiai 
Program három fejezete módosult: 1.) Az 
iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei, 
ezzel az osztályismétlés lehetősége kerülne 
visszahelyezésre. 2.) A tanulók tanulmányi 
munkájának, magatartásának és szorgalmának 
ellenőrzése és értékelése, az iskolai 
beszámoltatás az ismeretek számonkérésének 
követelményei és formái. 3.) Nem 
szakrendszerű oktatás fejezet törlése. 

Az ötödik napirendi pontban a képviselő-
testület 2011. évi munkaterve került 
megállapításra.

Az egyéb ügyek keretében döntés született 
továbbá: 

az Ügyelet Nonprofi t Közhasznú Kft. • 
ügyeleti díj emelési kérelméről, 

Dr. Kralovics Anna ingatlana • 
megközelítésére szolgáló terület 
kisajátításáról, 

a leendő bölcsőde alatti terület • 
megszerzéséről, 

az 1886/5-7 hrsz-ú ingatlanok beépítési • 
kötelezettségének meghosszabbításáról, 

a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási • 
Társulás Társulási Tanácsába történő 
delegálásról,

Gavricza Zoltán területvásárlási • 
kérelméről,

közbeszerzési eljárások lebonyolításához • 
szükséges ad hoc bizottság felállításáról.

A képviselő-testület a következő ülését 
2011. január 25-én, 18 órai kezdettel 
tartja. Az ülés napirendi pontja: 1.) Az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése első 
olvasatban.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
NYILVÁNOS.

HIRDETMÉNY

Értesítem a település lakosságát, hogy 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
2011. február 7-én (hétfő) 18.00 órakor

közmeghallgatást tart.

Helye: Községháza nagyterme
Gyenesdiás, Kossuth L.u.97.

Napirendi pontok:
Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi 1.) 

tevékenységéről
Előadó: Gál Lajos polgármester 
Önkormányzati feladatok – a 2011. évi 

költségvetés tervezete
Előadó: Gál Lajos polgármester

Tájékoztató a település környezetvédelmi 2.) 
állapotáról

Előadó: Gál Lajos polgármester
Tájékoztató a település nagyobb 3.) 

fejlesztési elképzeléseiről (szálloda, 
sportcsarnok)

Előadó: Gál Lajos polgármester
Tájékoztató a lakosságot érintő helyi 4.) 

rendeletek változásairól
Előadó: Dr. Kardos József címzetes 

főjegyző

A közmeghallgatáson minden résztvevő 
közérdekű kérdést és javaslatot tehet bármely 
témakörben.

Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel 
segítsék elő közös gondjaink megoldását.

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
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Szálloda – projekt terv
a Diási strand mellett

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
2010. évben tárgyalásokat kezdett német 
befektetőkkel a szabályozási tervünkben 20 éve 
szerepeltetett, Horgásztanya feletti 1,7 hektáros 
önkormányzati területre. A Balaton törvény 
értelmében is legitim fejlesztési elképzelés az 
egyedüli kitörési pontja a Balaton vízfelülete 
irányában Önkormányzatunknak, 4-5 csillagos 
szálloda megépítése tekintetében. A többi, közel 
40 hektár vízparti területrész (zagytér) későbbi 
hasznosítása, a fejlesztési elképzelések, és a 
partrehabilitációs tervnek megfelelően sétány, 
parkerdő, rekreációs terület maradna. 

Az elmúlt esztendőben 3 ízben sikerült 
a befektetőkkel tárgyalni, akikkel 
szándéknyilatkozat szintjén, elkötelezettség nélkül 
Önkormányzatunk megállapodott a területek 
megoszthatóságáról és feltárhatóságáról. 

A tárgyalások során a befektető elsősorban 
5 csillagos szálloda megépítését tűzte ki célul, 
amelyet 200-250 szoba megvalósításával tervez, 
nagy parkolóterülettel, wellness szolgáltatásokkal 
és vízparti megközelíthetőséggel. E terület 
vízpartja a jelenlegi diási horgásztanya területe. 
A tárgyalások során Önkormányzatunk el 
szerette volna kerülni a horgásztanya újabb 
átköltöztetését, de valószínűleg a fenti beruházást 
kívánja megvalósítani a befektető, így ezt 
nem tudjuk elkerülni. A vízparti területrész 
azonban nem kerülne eladásra, csak hosszú távú 
bérbeadásra. 

A befektető a mai napig azonban még nem 
jelentkezett a végleges engedélyeztetés előtti 

tervekkel, de dolgozik rajta. 
Önkormányzatunk részéről 
telekmegosztások, a szabályozási 
terv módosítása és az erdőterület 
letermelésének előkészítése 
zajlik, hogy egyszersmind 
rendezett tulajdonállapotok 
alakuljanak ki a területen. A 
horgászegyesülettel a végleges 
tervek rögzítése előtt kíván az 
Önkormányzat társadalmasított 
megoldásokat kialakítani, amely 
a civil szervezet és a csónakhely 
jogokkal rendelkezők számára 
hosszú távú biztosítéka lehet 
a fenntartható működésnek. 
Ha a beruházás megvalósul, a 
horgászegyesület ugyanakkora területre költözne 
át nyugati irányba, védett, 80-100 férőhelyes 
kishajós kikötőbe, mint a jelenlegi helyszín, 
csak komfortjában megközelítve az algyenesi 
csónakkikötő színvonalát, ami jelentős javulást 
hozna a horgásztanya jövőjét illetően.

A beruházás 100-120 munkahelyet 
teremthetne, az adóvonzata tekintetében az 
Önkormányzat évi fejlesztéseinek biztosítéka 
lehetne a területeladásból befolyó összeg 
kamata. A bázisösszeg viszont megalapozhatná 
a település hosszú távú jövőjét pályázati, és 
egyéb infrastruktúra-fejlesztési vonalon, mint 
pl. tornacsarnok megépítése, csapadékvíz-
elvezetési rendszerek továbbfejlesztése, járdák, 
utak korszerűsítése és színvonalas turisztikai 
szolgáltatások bővítése, pályázati önrész 
megteremtése. 

Ameddig konkrét megállapodás nem 
születik – hiszen elkötelezettségünk nincs – 
addig több társadalmi vita és egyeztetés fogja 
megelőzni mindezt. Az előkészített tervezésről 
képes beszámolóval 2011. február 7-én, a 
közmeghallgatáson foglalkozik a Polgármester. 
Akinek kérdése, vagy véleménye van, kérjük 
jöjjön el, és segítsék Önkormányzatunkat a 
döntés-előkészítésben. 

 December 30-án, a gyenesi 
temetőben nagy részvét mellett 

kísérték utolsó útjára
a 37 éves korában,

hosszú betegség következtében 
elhunyt Hosszú Pétert.

Látványterv a létesítendő szállodáról és vízpartról.
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Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1500 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu

Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

Ü V E G E Z É S
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 fi zetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

• Foszlós kalács

  sonkához 0,5 kg-os, 

• Püspökkenyér

• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Gyenesi parasztkenyér
... a régi idők íze ...

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

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

k

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Olasz I.o Mandarin  ..................... 199 Ft/kg
I.o magyar: káposzta  .................. 139 Ft/kg
zsákos hagyma (15 q)  ................. 125 Ft/kg
Sárgarépa  .................................... 139 Ft/kg
Reggel fejt friss tehéntej, magyar tarka 
marhától ......................................... 139 Ft/l

Vinotéka ajánlata:
Bakonyi Károly keszthelyi szőlőfajtáiból 

minőségi száraz folyóborok:
Rozália, Georgikon muskotály, Cserszegi 

fűszeres  ..........................................350 Ft/l
Késői szüretelési szekszárdi folyóborok:
Merlot, Szekszárdi Cuvée (bikavér) Kék-

frankos, Chardonnay  ......................450 Ft/l
Villányi folyóborok:

Kékoportó száraz, félszáraz, Kékfrankos
Papp pincészet:

Olaszrizling, Szürkebarát, Cserszegi
fűszeres félédes, Merlot félédes
Ezek egészségünkre válnak!!!

2011.01.01-től a készlet erejéig
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RELAX & NAIL STUDIÓ
Gyenesdiáson, a polgármesteri hivatal mellett!

- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás

LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért

ÚJDONSÁG: ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig gyöngyörű 

körmöket biztosít!
- tartós kíméletes szőrtelenítés

Időpont-egyeztetés:
ANCSA: +36-30/298-2818
ERZSI: +36-30/556-1897

ÚJ!

ÚJ!ÚJ!

ÚJ!

T.J. TERV Építész tervezőiroda
Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig

FotónyomtatástFotónyomtatást
is vállalunk.is vállalunk.

Üzlet:Üzlet:
TervezőirodaTervezőiroda
Gyenesdiás,Gyenesdiás,

Kossuth L. u. 99.Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574Tel.: 83/312-574

APRÓHIRDETÉSEK

Laminált parketta szakszerű lerakását kedvező 
áron vállalom, ugyanitt 39-es fi ú hokikorcsolya 

olcsón eladó. Tel. 0630/469-42-31.

2 éves kan foxi-tacskó keverék kutya ingyen 
elvihető Gyenesdiáson, 83/317-709.

2 kW-os, 3 fázisú villanymotor 15.000 Ft-ért 
eladó, ugyanitt Yamaha DT50 Enduro motor 

szétbontott blokkal 25.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 20/9769-225


