GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2011. február XXII. évfolyam, 2. szám
Megjelenik: február 18-án

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata és a Klubkönyvtár
Nőnapi ünnepségre
és Húshagyó keddi fánkpartira,
batyus bálra
várja a Tisztelt Gyenesdiási
Hölgyeket, Urakat
2011. március 8-án, kedden 18 órára,
a Községháza nagytermébe.
Köszöntőt mond:
Gál Lajos polgármester.
Műsort ad a Gyenesdiási Dalárda.
Aki tud hozzon fánkot, aki nem tud
a helyszínen vásárolhat!
Tombola – zene – tánc
Zenél Szabó Laci.
Az esten – idén is - Fánkkirálynőt és
Borkirályt választunk
Meghívó!
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
az Általános és Művészeti Iskola
és a Klubkönyvtár
szeretettel meghívja a
2011. március 15-én, kedden 16 órára
az Általános iskola aulájában tartandó
1848-as Forradalomról és
Szabadságharcról történő
megemlékezésére
majd az óvodakerti koszorúzásra
Közreműködnek: Községi Kórus,
általános iskolások és huszárok

Meghívó!
Sok szeretettel meghívunk minden
kedves érdeklődőt
a Kinizsi Sportkör által rendezett
V. Farsangi Sportbálra,
2011. március 5-én 19.00 órakor,
a gyenesdiási Nádas Csárdába.
A bál fővédnöke Gál Lajos polgármester.
Az est folyamán táncműsorral, bőséges
svédasztalos vacsorával szolgálunk
vendégeinknek, majd éjfél után tombola
sorsolás.
A belépő ára vacsorával: 3800Ft/fő.
A jó hangulatról a
Silver Band együttes gondoskodik.
Kérjük tombola felajánlásaikkal a
rendezvényt szíveskedjenek támogatni.
Érd.: Mosdósi Attila:30/5200-375

Háborús hőseinkre
emlékeztünk
január 20-án, Szentmisével,
majd a hői emlékműnél.
Ünnepségünk
szónoka
Sáringer Kenyeres Tamás
országgyűlési
képviselőnk
volt, aki szólt a hős
magyarokról,
akiknek
köszönhetjük,
hogy
vagyunk még és magyarul
beszélhetünk. Fontos, hogy
ismerjük és megismertessük
történelmünket és kultúránkat. A brüsszeli
szőnyeg kapcsán - szembesülve az igazsággal
- más nemzetek megdöbbennek, hogy alig
ismerik azt. A szónok beszélt a háborús
áldozatainkról, a hadisírgondozásról, az
Ororszországban lévő magyar temetőkről.
Kijelentette, hogy általában is az ifjúság
hiányzik a megemlékezésekről, vajon
beteljesíti e az ifjúság elődeink küldetését, ők

kiket tekintenek hősnek, példaképnek? Mint
kereszténydemokrata, különösen fontosnak
tartja a család és az iskola szerepét, az ifjúság
nevelésében.
Beszéde végén idézte az azt ősi igazságot,
mely szerint csak az a fa növeszt nagy
lombkoronát, amely gyökere mélyre nyúlik.
Az ünnepségen közreműködött a Gyenesdiási
Dalárda és a Gyenesdiási Huszárbandérium.

Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket SZJA-ja 1%-ával
Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány 18959284-1-20
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány 18954351-1-20
Gödörházy Antal Alapítvány 19275880-1-20
Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány 19276001-1-20
Forrásvíz Természetbarát Egyesület 18960088-1-20
Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány 18967250-1-20
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 19282831-1-20
Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 18366422-1-03
Varázshangok az Egészségért Egyesület 18330096-1-20
Katolikus Egyház (technikai száma) 0011

Tudósítás a Közmeghallgatásról
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete február 11-én, mérsékelt
érdeklődés mellett tartotta közmeghallgatását.
Gál Lajos polgármester az elmúlt évről
szóló tájékoztatóját a környezetvédelmi
beszámolóval kezdte. Elmondta, hogy ebben
a körben a vízminőség védelme érdekében
csak magánerős csatornaépítés volt, önkormányzati beruházásban nem épült csatorna.
Az önkormányzat NYDOP konstrukcióban
nyert pályázati támogatással megvalósuló

csapadékvíz csatorna beruházás előkészítése
folyt. Levegővédelmi intézkedés (is), hogy
szőnyegaszfaltozás történt a Temető utca,
Jókai utca a Jókai köz és a Mandulás utca
közötti szakaszán, a Mandulás utcában, valamint kátyúzási munkákat végeztek a település
több utcájában.
Környezetvédelmi feladatok keretében az
illegális szemétlerakások megszüntetésére
fordítottak nagy figyelmet a Faludi síkon.
folyatás a 8. oldalon
Informationen auf Deutsch – finden Sie
auf Seite 6, 10.
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Kulturális hírek
A József Attila Klubkönyvtár szeretettel
vár minden érdeklőt 2011. március 11-én,
pénteken 18 órára, a gyenesdiási Községháza
nagytermében
JANKO LACO
akvarellművész
(Zrenjanin, Szerbia)
és
DRAGAN JOVANOVIC RILE
festőművész
(Sabac, Szerbia)
kiállítása megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
Dr. Varga Andrea és
Illés M. Julianna MSc.
Vendég kiállítók:
Kovács Károly festőművész
(Zenta, Szerbia)
Branislav Markovic akvarellművész
(Novi Sad, Szerbia)
Tanja Nikolajevic Veselinov festőművész
(Belgrád, Szerbia)
Nenad Corelj akvarellművész
(Knjazevac, Szerbia)
Közreműködik a Községi Kórus
A kiállítás március 25-ig látogatható, a
Polgármesteri Hivatal munkaidejében, illetve
előzetes egyeztetés szerint (83/314-507)
***

Asszonyfarsang (lányoknak is)
2011. február 25-én 19.30 órakor
a Községházán
Hagyományteremtő jelleggel!
Zene ( A férfi), Tánc, Vigaszság....
Mindenkit szeretettel várunk!
Üdvözlettel: Gyenesi asszonyok
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Tisztelt Gyenesdiásiak!
Ahogy korábban felhívást tettünk közzé, úgy
most is kérjük Önöket, hogy akinek a birtokában, vagy a családi fényképgyűjteményben
olyan kép található, amely érdekes nem csak
a család, de a település, Gyenesdiás életében
is, kérjük, osszák meg velünk, engedjék
meg, hogy számítógépbe bemásolhassuk,
ezzel archívumunkat gyarapítsuk. Várjuk
a gyenesdiási képeslapjaikat is, akár a
régmúltból, akár a közelmúltból származik.
Külön apropója ennek, hogy márciusban
Gyenesdiást és a balatoni fürdőéletet
bemutató képeslap-kiállítást rendezünk, mely
néhai Varga Gusztávné gyűjteményéből való,
melyet leánya, Varga Erzsébet Balatongyöröki
üdülőtulajdonos gondoz.

Tisztelt Olvasóink!
Pékné Orbán Julianna a kerámiaház
tulajdonosa egy kiadványt szeretne készíteni,
mely Gyenesdiás ünnepeit, ételeit, italait
és dalait tartalmazná. Akik ebben segíteni
tudnak, recepttel, szokásokkal, dalokkal
gazdagítani tudják e gyűjteményt, kérem,
hogy keressék fel Őt a J&A Kerámiaházban
(Kossuth L. u. 103. 83-316-504,70-208-1325, jesapek@ppcomp.hu)
***
A Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítvány
évi rendes kuratóriumi ülését
2011. február 22-én, kedden 18 órakor
tartja a Klubkönyvtár épületében.
Napirendi pontok:
- 2010. évi zárszámadás, közhasznúsági
beszámoló 2010. évről
- 2011. évi tervek
- vegyes ügyek
Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel
várunk
Hársfalvi György a kuratórium elnöke

Magyar Kultúra Napja
Gyenesdiáson
január
24-én
ünnepeltük e jeles napot, mely nemzeti
himnuszunk
„születésnapja”.
Néhány
szóval megemlékeztünk a Himnuszról,
kommunizmusbéli megpróbáltatásairól, a
művészeti iskolás Csicseri éneklőcsoport
néhány igazán kedves dalát hallgattuk
meg annak apropóján, hogy egy országos
tehetségkutató versenyen első helyezést ért
el és egy CD-n szerepel a többi győztessel.
A csoportot Gál Lajos polgármester mutatta
be. Másik vendégünk Pálfalvi Nándor volt,
nemrég megjelent Gyermekversei c. kötete
bemutatója alkalmából. A kötetet Kardos
József irodalmár mutatta be, Góth Júlia,
Kántor Piros, Pontyos Kata és Varga Boglárka
néhány verset elevenített fel a verseskönyvből,
mely illusztrációit környékbeli gyermekek,
köztük hat gyenesdiási készítették. (Előző
számunkban az illusztrátor gyermekek közül
Varga Viktória neve kimaradt, tőle elnézést
kérünk.)
***
Néhai Hernád Tibor evangélikus lelkész,
a Kapernaum egykori, 20 éven át vezetője
írásos hagyatéka egy részével gazdagodott
településünk. A közismerten érdeklődő,
sokat publikáló helytörténész sokat gyűjtött
Gyenesdiáson, megjelent a
Gyenesdiási
fürdők története, a Kapernaum története, sok
kutatása kéziratban maradt ránk, múzeumot
hozott létre a malomban – sajnos kevés ideig
működhetett -, népdalokat gyűjtött, egyébként
is 1955-75 között nagyon fontos szerepet
játszott Gyenesdiás életében.
Január közepén egy doboz kéziratot – benne
több gyenesdiási vonatkozásúval – kaptunk
Tibor bácsi leányától, Ágostonné Hernád
Saroltától, valamint megkaptuk Tibor bácsi
reverendáját is, melyet szeretnénk méltó
helyen kiállítani.
Csak emlékeztetőül; az elmúlt évben
megkaptuk Hernád Anikótól, Tibor bácsi
másik leányától, az 1960-as években
Gyenesdiáson gyűjtött népdalokat, szalagon
és digitalizálva.
A Klubkönyvtár vállalta a hagyaték
gondozását. Ezúton is köszönetünket fejezzük
ki a családnak az értékes anyagért.
Hársfalvi György klubkönyvtárvezető

Nyugdíjas pótszilveszter
Igazából a cím annyiban igaz, hogy a helyi Nyugdíjasklub
szervezte a batyus rendezvényt, január 15-én, a Községházán.
Mert fiatalabbak is voltak, meg kevésbé fiatalok is. Jó
hangulatot a rendezők népdalbemutatója, a Dalárda műsora
adta, a finomságok – kocsonya és a hozott ételek, sütemények,
italok, zene, tánc, tombola és a farsangi hangulat kellemes
kikapcsolódás volt minden résztvevőnek.

Gyenesdiási Híradó
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bölcsődei – óvodai
hírek
Meghívó!
Március 19-én szombaton (munkanap)
reggel 9 órától- 11 óráig bölcsődénk
JÁTSZÓHÁZAT szervez!
A játszóház díja 600 Ft/óra,
mely tartalmazza az anyagköltséget, a
foglalkozás óradíját és egy kis tízórait.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás!

Március 31-én csütörtökön
reggel 9 órától 11 óráig
Bölcsődénk NYÍLT NAPOT szervez!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bölcsődei gondozónők

TÁJÉKOZTATÓ

Az óvodai beiratkozás várható időpontja
2011. április 19, 20.
Április 19-én, kedden 8-12 óráig
Április 20-án, szerdán 12-15 óráig
A bölcsődei beiratkozás várható időpontja
2011. április 21. csütörtök 9-15 óráig.
A Zöld Hetek rendezvénysorozat 2011.
április 4-17-ig.
Pacsirta Gyermekdalfesztivál 2011. április
18. hétfő.
Skublics Sándorné intézményvezető

16. Alapítványi bál
2011. január 29-én 16. alkalommal került
megrendezésre a Gyenesdiási Óvodás
Gyermekekért Alapítvány farsangi bálja a
Nádas csárdában.
A
szülők
közösségének
remek
szervezésében, egy sikeres, jó hangulatú bálra
emlékezhetünk.
Finom vacsora, színvonalas műsor, jó
hangulatú zene, értékes tombolatárgyak
jellemezték a rendezvényt.
Köszönjük a fáradhatatlan szervezőmunkát
a SZK vezetőjének Kaposiné Jakab Vikinek,
és a következő SZK tagoknak: Bangó Edit,
Ángyánné Döbör Szilvia, Wéberné Cserkuti
Lívia, Bertáné Iker Mónika, Pálné Kocsis
Veronika, Szabóné Szele Judit, Koller Szilvia,
Lévainé Wachtl Gabriella, Szommer Szilvia,
Torsa Beatrix, Varnava Krisztina, Szalóki
Piroska.
Köszönjük Zsinkó Lajosnak a csárda
tulajdonosának a finom és bőséges vacsorát,
és a bálunkhoz nyújtott támogatását.
Köszönet a közreműködésért a Gyenes

fotó: Finta Maya

Néptánc Együttesnek, Fodor Iván művészeti
vezetőnek, a Dance Zenekarnak, az óvoda
és szülők közösségének, Csetneki Ágota
művészeti vezetőnek.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik
tombola felajánlásaikkal segítették a bál
sikeres lebonyolítását!
Köszönet
a
támogatói
jegyek
megvásárlásáért:
Némethné Gál Adrienn (Zöldike cs.)
Oláh Zoltán (Napsugár cs.)
Farkas Kornél (Kerek Erdő cs.)
Szabó Szilárd (Szivárvány cs.)
Bujtor Árpád (Szivárvány cs.)
Venekei Richárd (Zöldike cs.)
Kiss István (Szivárvány cs.)
Divinyi Zsolt (Kerek Erdő cs.)
Lakatos Zoltán - Szakos Judit (Hétszínvirág cs.)
Lendvay Miklós (Zöldike cs.)
Novák Andrea (SZK volt elnöke)
Horváth Gábor (Kerek Erdő cs.)
Nánássy Árpád (Kerek Erdő cs.)
Cseh - Bodnár Zsanett (Bölcsőde)
Hetényi - Lakatos Zsolt (Bölcsőde)
Darvasi Natália (Bölcsőde)
Köszönet a tombola felajánlásokért:
Horváth Sebestyénné (Gyd.), Némethné
Gál Adrienn (Gyd.), Skublics Sándorné
(Vvashegy), Buzás Attila (Gyd.), Giuseppe
Pizzéria - Lévai József (Khely.), Hotel
Európa Fit (Hévíz), Zsinkó Lajos – Nádas
Csárda (Gyd.), Lazaresku Márton (Khely.),
Római Pince Kft. (Hévíz), Trombitás Zoltán
(Khely.), Dósa Csaba (Gyd.), Világos Csaba
(Khely.), Paál Csaba (Gyd.), Dr. Vajda Gábor
- Dr. Vajdáné Varga Hajnalka (Gyd.), Bauer
Janet (Vvashegy.), Kaposi Viktória (Gyd.),
Kis-Rába Menti Takarékszövetkezet (Khely.),
Bögötei Pékáruk Szakboltja (Khely.), Pál
Szilvia (Cstomaj.), Jano-Generál Kft. (Khely.),
Graboplast Rt. (Győr), Mozaik Áruház Kft.
(Gyd.), Ángyán Szilveszter (Gyd.), Nagy
Lajos (Gyd.), Hom-Szer Kft. (Khely.), Nemes

János (Bgyörök.), Berta Norbert - Iker Virág
és Ajándék (Gyd.), Landek Istvánné (Gyd.),
Matiszné Skublics Krisztina (Hévíz), Zalaszám
Informatika (Zeg.), Dósa Zsolt - Dósa
Krisztina (Khely.), J &A Kerámia (Gyd.), Gál
Lajos (Gyd.), Horváth Attila – Lake Balaton
Computer Kft. (Gyd.), Halász László -Trend
Bár (Gyd.), Bujtor Árpád (Gyd.), Lambert
Melinda (Gyd.), Gyutai Imre (Gyd.), Kék
Vendégház Bt. (Gyd.), Karos – Spa (Zkaros),
Ertl Csaba (Gyd.), Gép Miklósné (Gyd.),
Balázs ABC Kft. (Gyd.), Boleradszkiné Csák
Anna (Gyd.), Estetica Mode (Khely), Broadway
(Khely.), Tombor Marianna (Khely.), Belfrit
(Khely.), Krasznai István - Visionet Kft.
(Gyd.), Zsohár Gáborné (Gyd.), Nusal Ágnes
(Khely.), Balaton Képző Központ (Khely.),
Kiss István (Gyd.), Rózsahegyi Kft. (Gyd.),
Sebestyén Károly (Gyd.), Szép Tibor (Gyd.),
Bődör Katalin (Gyd.), Torsa Beatrix (Gyd.),
Kalm János - Neotherm Kft. (Nkanizsa),
Premium Gast (Khely), Relax Kávézó (Hévíz),
Szalóky család (Gyd.), Szommer Szilvia
(Gyd.), Szőnyegország (Gyd.), Koller Szilvia
(Cstomaj), Szili Gyöngyi (Khely.), Zöldike
csoport (Gyd.), Damo Papír (Khely.), Szabó
és Szabó (Gyd.), Wéber Zsolt (Gyd.)

iskolai hírek
Iskolánkban 2011. február 19-én, szombaton
délután szervezzük a farsangi mulatságot.
A rendezvény zártkörű, az iskola tanulóival
a közvetlen hozzátartozók jöhetnek csak be,
volt tanítványokat egyéni elbírálás alapján
engedünk be.
***
Február hónapban több nívós területi és
megyei versenynek is helyet ad iskolánk.
• Február 17-én, csütörtökön az Apáczai
Kiadó szervezésében Népdal és Mesemondó
Verseny lesz.

Gyenesdiási Híradó
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• Február 22-én, kedden délután szervezzük
a területi szövegértés versenyünket.
• Február 23-án megyei Népdaléneklési
Verseny zajlik az iskola aulájában.

viszontagságok könnyítették, nehezítették
a síelést (ragyogó napsütés, köd, hóesés).
A gyerekek jól érezték magukat, mindenki
megtanult síelni (bizonyos szinten).

Mindegyik
versenyre
nagy
számú
jelentkezés érkezett, ezért február 22-én a
megszokott délutáni foglalkozások (napközi,
tanulószoba, szakkörök, művészeti órák)
elmaradnak, február 23-án pedig tanítási
szünet lesz. Ügyeletet mindkét alkalommal
biztosítunk.

Cseh-Bodnár Zsanett pedagógus

Együttműködésüket köszönjük!
Iskolavezetés

Versenyeredmények
A svéd hercegi pár esküvőjére meghirdetett
nemzetközi rajzpályázaton Baki Dóra 3.a
osztályos tanuló díjazott lett.
Felkészítő pedagógus: Vastagné Nagy-Pál
Orsolya

A sítáborról
2011. február 10-13-ig iskolánk 23 tanulója
sítáborban vett részt az ausztriai Weinebenén.
A felügyeletet többek között Buzás Attila,
Cseh-Bodnár Zsanett és Sebestyén Veronika
biztosította. A 4 nap alatt különféle időjárási

Nagyon jól éreztük magunkat az iskolai
sítáboron. Sajnos kevés hó volt, de utolsó
napra megérkezett az utánpótlás. Akik
eddig még nem síeltek, jól megtanultak a
profi síoktatónak köszönhetően. Hazafelé
a buszon mindenki kapott egy oklevelet,
amiben elismerték részvételünket a sítáboron.
Számunkra ez a síelés örök emlék marad.
Prókai Regina, Horváth Zita

Sport

2011. február

helyzetünk is adódott, ám ezek sajnos
kimaradtak, s jött a büntetés. A békésiek
végül 5-1-re nyertek, ám a csapatot nem érheti
szemrehányás: a mezőny egyik legfiatalabb
együtteseként is remekül harcoltak, ám nem
jutottak be a legjobb nyolc közé.
Csapatunk a 20 csapat közül a 9-12. hely
között végzett.

2011. február elején az Országos Futsal
Diákolimpia döntőn, Zalaegerszegen a
zalai színeket iskolánk csapata képviselte.
Már az első napi csoportküzdelmek is sok
A csapat tagjai: Bíró András, Szi-Péter Zsolt,
izgalmat hoztak a húsz csapat részvételével
Czibor Zoltán, Hegyi Zsolt, Pálfi Patrik, Szimegrendezett országos diákolimpián.
Csapatunk végig harcban volt a tovább- Péter József, Varga Balázs, Krasznai Martin,
jutásért. Előbb 6-0-ra nyertünk Kalocsa, Schmitz Dávid, Darázsi Bálint.
majd 11-2-re Balassagyarmat ellen, viszont
Felkészítő pedagógus: Berta András
kikaptunk (3-1) Alsónémedi együttesétől. A
továbbjutás az utolsó csoportmérkőzésen, a
Gratulálunk a szép eredményekért!
gyulaiak ellen dőlt el. Jól kezdtünk, számos

Programelőzetes Istenanyaként tisztelni. Ez a téma a mai kor Mihály hagyatékából, gróf Festetics Tasziló
Március 25-én, Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján, 15 órakor kerül sor
a Diási Havas Boldogasszony templom
felújítás utáni újjászentelésére, a templom
harangjainak megáldására, néhai Tóvölgyi
László emléktáblájának avatására. Az
ünnepségen közreműködik – többek között
- Márfi Gyula veszprémi érsek és Réthelyi
Miklós nemzeti erőforrás miniszter is.
Az ünnepség részletes programját következő számunkban közöljük. A rendezvényre
minden érdeklődőt szeretettel vár az
Egyházközség és az Önkormányzat.

emberét kevésbé érinti, de 4.-5 században és
később is, hihetetlen indulatokat keltett, és a
kérdés magvában az ember méltósága és a
teremtett világban való kivételes szerepe és
küldetése áll.
III. Sixtus pápa az Istenanya tiszteletére
templomot építetett és egy 14. században
elterjedt legenda szerint a templom helyét
maga a Szűzanya határozta meg. Az év
legforróbb napján, augusztus 5-e reggelén
havat hullatott az Esquilis domb tetejére, és
ide épült a templom, a 7 fő templom egyike,
a szépséges Santa Maria Maggiore bazilika
(képünkön egy 18. századi metszeten), melyet
minden római zarándok meglátogat.

Havas Boldogasszony 2011-es
csodája Gyenesdiáson
A Havas Boldogasszony elnevezés már
önmagában is titokzatos és rejtélyes. Ha ezt
a titkot ki akarjuk bontani, egészen Rómáig
kell mennünk, a napfényes Itáliába, a forró,
perzselő római augusztusba, egészen az
Esquilis domb tetejéig, a történelembe vissza
1500 évet.
Kr. u. 431-ben, az efezusi zsinat egy több
száz éve mindenkit lázba hozó és személyes
érzelmekkel is telített teológiai vitát zárt le, és
kimondta, hogy szabad és helyes Szűz Máriát

A Szűzanya tiszteletére épített templomok
között elterjedtek az Istenanya vagy az 5.
századi római eseményekre utalva, a Havas
Boldogasszony tiszteletére épített templomok.
Így került sor arra, hogy 1894-ben Dornyai

hozzájárulásával, a hívek adományából,
felépítették a diási templomot.
A templom legújabb kori felújítása ebben az
évben fejeződött be és újult meg az előtte lévő
Szentháromság szoboregyüttest övező tér is.
Már ez is önmagában csoda, hiszen oly
régóta szerettük volna, hogy templomunk
megújuljon, de sohasem sikerült. Dr. Tóvölgyi
László előző plébánosunk szívügye volt,
még a halálos ágyán is ezzel törődött, így
joggal gondoljuk, hogy a végakarata teljesült
most, joggal gondoljuk, hogy ez ügyben is
közbenjárt értünk „odafenn”.
Öröm, ha egy templom megújul, öröm
a híveknek és a település lakóinak, mert
nálunk mindenki saját értékének, a község
nevezettességének tekinti ezt. A mi
templomunk nem osztja meg az embereket,
hanem összeköti.
Úgy, ahogy a toronyban megszólaló harang
sem csak a katolikusoknak szól, hanem a
„jóakaratú embereknek”, akikből felépül
Gyenesdiás.
A diási harang mindenkinek szól, azaz csak
szólna, mert elnémultak. Sokan azt hitték,
az építkezés idejére lettek kikapcsolva, de a
munkálatok befejeztével sem szólaltak meg.
Megvizsgálva a harangok állapotát, kiderült,
hogy nem is fognak mindaddig megszólalni,
míg a harangszék és a harangok teljes
felújítása nem valósul meg.

Gyenesdiási Híradó
Ez nemcsak azért fájó, mert az ünnepi
szentmisék beharangozása elmaradt, a
temetésnél sem kíséri útjára halottainkat
a lélekharang, délben sem hirdeti a nagy
nádorfehérvári diadalt, hanem azért is mert
március 25-ére, Gyümölcsoltó Boldogasszony
napjára tervezett avatási, újjászentelési
ünnepünkön harangszó nélkül vonulnánk be
az ünnepi szentmisére. Vajon mit mondanánk
érsekünknek, Márfi Gyulának, és mit
mondanánk Réthelyi Miklós földinknek, aki
miniszterként együtt akar velünk ünnepelni?
De nem is a méltóságok a fontosak, hanem
mi magunk. Mi, gyenesdiásiak szeretnénk a
maga teljességében ünnepelni, hiszen ritkán
van alkalmunk, hogy örüljünk valaminek.
Tudtuk, hogy csodának kell ahhoz történnie,
hogy a több mint 2 millió forintba kerülő
harangfelújítás megvalósuljon. Tudtuk, hogy a
gyenesdiásiak eddig is erejükön felül járultak
hozzá a templom felújításához, tudtuk, hogy
az Önkormányzat minden más települést
felülmúlóan támogatta az építkezést. Tudtuk,
hogy a világválság még nem múlt el, a
családjaink ki vannak véreztetve, sok helyen
probléma az ennivaló és a fűtésre való is.
Ezt mind tudtuk, de azt is, ha a Havas
Boldogasszony akarja, szólni fognak a
harangok március 25-én. Úgy tűnik, nemcsak
havat tud hullatni kánikulában a Szűzanya
Rómában, hanem pénzt is Gyenesdiáson. (Ez
lehet, hogy nagyobb csoda!)
A gyűjtést ez év január 21-én kezdtük el. Az
előző nap, mikor még egy forintunk sem volt,
megrendeltük a munkát. A harangöntő mester
igencsak szűkösnek találta a határidőt, meg
ismerve a helyzetünket, nemigen nézte ki
belőlünk a pontos teljesítést, ezért előlegként
fél millió forintot kért, amit január 25-én,
kedden kellett neki átadni.
A Szűzanya azonban dolgozott. Nem
véletlen hívjuk Őt a Mennyek Királynéjának,
a mennyország kincseinek Nagyasszonyának.
Hétfő estére 470.270,- Ft gyűlt össze. Persze
nem a tehetősebbek forintja adta ki ezt, hanem
a családok és a nyugdíjasok apró fillérjei.
A legnagyobb adomány a 270,- Ft volt. Egy
kislány adta. Az anyukája későbbre ígérte az
adományát, mert hát a gázra, villanyra fel

A Diási templom
– ahogy ma már nem láthatjuk –
egy 1900-as évek elején készült
képeslapon.
Azóta több minden épült,
változott a környezetében,
többek közt 1970 körül
épült az épület észak-keleti
felén a sekrestye.

-5kellett adni a csekkeket, és fizetést majd 5-én
kap.
A kislány markába rejtve tette le a
konyhaasztalra a pénzt. Azt mondta, neki
nincs többje, de odaadja, ha elfogadjuk.
Elfogadtuk, de megköszönni hosszú percekig
nem tudtuk.
Férfi létünkre a szemünket törölgettük,
tudtuk, hogy ennél értékesebb adományt nem
lehet kapni, hiába adna valaki százezreket, ezt
úgy sem lehet felül múlni.
Így ismétlődött meg a szegény asszony két
fillérjéről szóló evangélium a szemünk láttára
Gyenesdiáson, 2011-ben.
Azt gondoltuk, hogy majd kipótoljuk az
adományt saját pénzünkből 500.000 Ft-ra,
hogy az előleget hiánytalanul átadhassuk a
mesternek. De erre nem volt szükség.
Kedden reggel ½ 7-kor egy borítékot adtak
át. Ez egészen szokatlan volt. 8-kor már
520.270,- Ft-tal a zsebünkbe indulhattunk
Őrbottyánba. Világossá vált, hogy nincs
szüksége pótlásra a Havas Boldogasszonynak.
Jó lecke volt az alázatra.
Nemcsak a pénzt vittük boldogan, hanem
két harangot is. Az egyik a mi lélekharangunk.
Kézbe véve a kb. 10 kg-os harangot, a
testén az öntés dátumát olvashattuk: 1744.
Megdöbbentő, ez a kicsi harang épen 150
évvel idősebb, mint a templomunk.
(Vajon hogyan került ide? Rejtély a
toronyban? Talán a Festetics kastély jelenlegi
szökőkútja helyén volt Szent Márton
kápolnáé lehetett? Nem, mert Petánovics
Kati néni elmondta, hogy Klámingeréknél
tyúk itatóvályúnak használt szenteltvíztartó
(képünkön) 1465-ös évből való, és ez volt a
Szent Márton kápolnáé. A harangon is ennek
a dátumnak kellene látszania, nem 1744-nek.
Így a mi lélekharangunk máshonnan való. De
honnan? És mi lett az eredeti harangjainkkal,
hiszen a mostaniak 1924 és 1928-as datálásúak.
Ágyú lett belőlük az I. világháborúban? Ez
egy igazi krimi. Talán lesz egy Gyenesdiási
Calambó, aki kideríti az igazságot.)
Mikor e cikket írom, a harangokra gyűjtött
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adomány meghaladta az 1 millió Ft-ot.
Gyakran nem is kell a pénzért elmenni, mert
helybe hozzák. Mindenki szeretné, hogy
szóljanak.
Valami fontos derült ki. Az, hogy mi nem
pénzt gyűjtünk, nem is adományt szedünk
össze egy szép cél érdekében, hanem az, hogy
mi gyenesdiásiak, valamit megértettünk.
Megértettük, hogy ha van a szívünkben
valami szép vágyódás, olyan, ami belülről
mélyen érint minket, akkor, ha elkezdünk
tenni érte, az megvalósul.
Lényeges, hogy megértessük egymással,
mi a fontos számunkra. Ha sokunkat belülről
megérint egy ügy, akkor összefogással,
áldást kérve rá, kitartó kemény munkával,
a legkülönbözőbb gondolkodású emberek
képesek céljaikat megvalósítani.
Nem az a feladatunk, hogy megmondjuk
az embereknek: mi jó nektek, és aztán erre
noszogatjuk őket, hanem felismerni a szívük
vágyát, segíteni ezt tudatosítani, kimondani,
konkrét formába önteni és elindulni,
megvalósítani ezt. Dolgozni érte.
Ha hiszünk magunkban és egymásban,
mindenre képesek vagyunk. A mi
problémáinkat nem az EU fogja megoldani,
de nem is az aktuális politikai kurzus, hanem
mi magunk. Ez a hit a döntő.
És ez a harang csodája, a pünkösdi csoda,
ami egyetértésre visz. Van ez akkora csoda,
mint az augusztusi római hóesés.
Vértesaljai János

Gyenesdiási Híradó
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Diás Története 12.

Az építési anyagokat II. Festetics Tassilo gróf
adományozta. A felszerelés költségeit Diás
lakói állták.

A Diási Havas Boldogasszony
templom
Diás történetében, 1341-től napjainkig már
szerepel egy helyütt egy régi középkori
templom, amely az írások szerint a jelenlegi
temetőkert más részén állott (ezt szimbolizálja
Dornyay Mihály II. generációs korpusz
keresztje is egyben).
A török idők után e kis templom (kápolna)
elpusztult, és az 1840-ben egyesített Gyenes
és Diás hegyközségek identitásuk megőrzése
mentén 2 hegyközségi kápolnát emeltek.
Először Gyenes 1826-ban (Szent Ilona
tiszteletére), majd később Diás is gyűjtést
szervezett az építésre.
Feldiáson,
a
Havas
Boldogasszony
tiszteletére emelt temetőkápolna 1894-ben
épült a régi kápolna helyétől nem messze
eklektikus stílusban, hangsúlyos bejárattal,
oromzatán főpárkánnyal, szobordíszítéssel,
tornyán osztópárkánnyal és négyszögletű
toronysisakkal. Radics Ákos budapesti építész
tervezte. Az olasz reneszánsz ízlésű oltárt
Runggaldier József Ulrich grödeni szobrász
készítette. Az építési költségek nagyobb
részét Dornyay Mihály hagyatéka fedezte.

Die Geschichte von Diás 12.
Die Geschichte der Maria Schnee
Kirche von Diás
In der Geschichte von Diás, ab 1341 bis
heute wurde in einem Dokument eine
mittelalterliche Kirche erwähnt, die laut der
schriftlichen Quellen an einem anderen Teil
des Friedhofes erbaut wurde (das wird auch
von der II. Generation Korpus Steinkreuz
der Mihály Dornyay symbolisiert). Während
der Türkenkriege ging diese Kirche (Kapelle)
zugrunde und so wurde von der beiden
Weinberggemeinden Gyenes und Diás die
sich in 1840 vereinigt haben, zwei neue
Weinberggemeinde Kapellen errichtet um
Ihre eigene Identität zu bewahren. Gyenes
baute als erstes eine Kapelle zu Ehren von
St. Helena im Jahre 1826, dann haben
die Bewohner von Diás eine Sammlung
organisiert um die Baukosten zu decken. In
Feldiás (Obere Diás) wurde in 1894 eine
Friedhofskapelle zu Ehren Maria Schnee
errichtet, unweit von der Stelle wo die
einstige Kirche stand. Die Kapelle wurde
in eklektischem Stil nach Plänen von dem
Budapester Architekten Ákos Radics gebaut,
und mit einem stark betonten Eingang an
dem Giebel vom Hauptgesims und von
Statuen verziert. Sein Turm wurde durch
ein weiteres Gesims gegliedert und von
rechteckiger Turmhaube bedeckt. Der Altar
wurde nach dem Geschmack der italienischen
Renaissance von dem Bildhauer Joseph
Ulrich Runggaldier aus Gröden gefertigt.

Az előtte lévő Szentháromság-szobrot „Isten
dicsőségéért Széll Anna 1902”-ben állíttatta.
Kunstnig Imre keszthelyi kőfaragó mester
készítette rezi homokkőből, amely könnyű
megmunkálhatósága és színe miatt mind
építési, mind szobrászi alapanyagként
kedvelt volt.
A restaurálását végző Kovács Attila pontos
leírást ad róla. Az alépítmény alaprajza ívelt
oldalú, egyenlő szárú háromszög, amelynek
sarkain egy-egy szent szobra áll: Szent Sándor
pápa, Magdolna bűnbánó remeteként, Szent
Anna a gyermek Máriával. A szentektől
övezve középütt oszlop magasodik. A
fejezet leegyszerűsített korinthoszi oszlopfőt
formáz, ezen nyugszik a Szentháromságot
megjelenítő szobor. A restaurálás során a
szobor visszakapta eredeti színezését is.
A kápolna a temetőkerttel együtt műemlékileg
védett. Sírkeresztet állíttatott Dornyay Mihály
1866-ban, akit 1873-ban temettek el, a
feleségét 1876-ban.
A keszthelyi kőfaragó műhely keresztjeit, és
szenteket ábrázoló szobrait Eszes László és
dr. Réthelyi Jenő gyűjtésében ismerhetjük
meg, „jó kétnapi járóföldnyi körzetben”. A
Der größere Teil der Baukosten wurden aus
dem Nachlass von Mihály Dornyay bedeckt.
Die Baumaterialien wurden von Graf Tassilo
Festetics II. gespendet. Die Kosten der
Kircheneinrichtung haben die Bewohner von
Diás finanziert. Die Dreifaltigkeitssäule vor der
Kirche ließ „ Herrlichkeit Gottes Anna Széll
1902“ errichten, die wurde aus Sandstein
von Rezi - der wegen seiner Farbe und
leichter Verarbeitbarkeit auch als Baumaterial
sowohl als skulpturales Material beliebt
war- gefertigt von Imre Kunstnig Keszthelyer
Steinmetzmeister. Bei der Durchführung der
Restaurierung von Attila Kovács hat er auch
eine genaue Beschreibung davon gegeben.
Der Grundriss vom Unterbau mit gewölbten
Seiten formt ein gleichschenkliges Dreieck.
An jeder seine Ecken steht eine Statue: Der
Papst St. Alexander, St Anna mit Maria als
Kind, und die reumütige Maria Magdalena
als Einsiedlerin. In der Mitte erhebt sich
eine Säule, umgeben von den Statuen der
Heiligen. Das Kapitell formt ein vereinfachtes
korinthisches Säulenkapitell, darauf steht die
Statue, die die Heilige Dreifaltigkeit darstellt.
Während der Restaurierung hatte die Statue
wieder ihre originale Färbung bekommen.
Die Kapelle und der Friedhofsgarten stehen
unter Denkmalschutz. Einen Grabkreuz ließ
Mihály Dornyay im Jahre 1866 errichten, der
in 1873 bestattet wurde, seine Witwe im Jahr
1876. Die Steinkreuze und die Statuen von
Heiligen die in der Keszthelyer Steinmetz
Werkstatt gefertigt wurden, kennen wir aus
den Sammlungen „ in einem Umkreis von
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gyenesdiási útszéli kereszteket dr. Réthelyi
Jenő számbavétele szerint adjuk közre.
-Országút Keszthely felől kereszten: corpus,
Mária, „Isten dicséretére emeltette Gyenes
Község 1893. okt.20.”
-Havas
Boldogasszony-kápolna
előtti
oszlopon a Szentháromság. Az országút
kelet felől kereszten: corpus, Mária, „Isten
dicséretére emeltette elhalt Pap Ferenc neje
Nemes Anna 1911.” IV.
-Kapernaum otthon keresztjén: corpus: „Úgy
szerette Isten a világot… János 3,16: Bita
Dezső 1892” III./4.
-Szt. Ilona-kápolna előtti kereszten: corpus:
„A gyenesi hegségnek érdemes előljárói a
több hegbeli birtokosoknak segítségével az Ú
Isten dicséretére ezen kő keresztet föl emelte
Gyenesben június hónak 26 1847”: II.
- Országút, diási lejárat keresztje: corpus,
Mária, „ eX VotIs Vitéz et ConIVgIs anna
ságVárI In pro MontorIo aL DIIas consVrreXIt=
1807”:I:ZJ.
-Országút, János forrás szobortalapzatán:
Nep. János: „N. Talabér János K. buzgóságó
Nep. S. János tiszteletére emelte 1828”. ZJ.
Az utolsó két kereszt műemlékileg védett,
és szintén Zitterbarth József keszthelyi
műhelyében készült.

einem zweitägigen Fußmarsch“ von László
Eszes und Dr. Jenő Réthelyi. Wir listen hier
die Wegkreuze von Gyenesdiás im Bezug der
Bestandsaufnahme von Dr. Jenő Réthelyi:
Landstrasse aus Richtung Keszthely:
Korpus, Maria, „errichtet zum Lob Gottes von
der Gemeinde Gyenes 1893.okt.20.“
Auf der Säule vor der Maria Schnee
Kapelle die Heilige Dreifaltigkeit. An der
Landstrasse Richtung Osten: Korpus, Maria,
„zum Lob Gottes erhoben worden von der
Frau des verstorbenen Ferenc Pap Anna
Nemes 1911. IV.“
Am Kreuz des Kapernaum-Heimes:
Korpus: „Also hat Gott die Welt geliebt…
John. 3,16: Dezső Bita 1892 „ III./4
Vor der St. Helena Kapelle am Kreuz:
Korpus: „ erhoben wurde dieses Steinkreuz
zum Lob Gottes von der Würdigen Mitglieder
des Vorstandes des Gyeneser Weinberges
mit Hilfe von mehreren Grundbesitzer des
Weinberges Gyenes am 26. Juni 1847“
Landstrasse Abfahrt nach Diás:
Korpus, Maria „ eX VotIs Vitéz et ConIVgIs
anna ságVárI In pro MontorIo aL DIIas
consVrreXIt= 1807”:I: ZJ.
Landstrasse am Johannes Quelle am
Sockel der Statue: Johannes (von) Nepomuk
„ erhoben wurde von János Talabér in
1828 zum ehren der Christlichen Eifer von
Johannes Nepomuk „ZJ.
Die letzten beiden Steinkreuze stehen unter
Denkmalschutz die wurden auch in der
Keszthelyer Werkstatt von Joseph Zitterbarth
gefertigt.

Gyenesdiási Híradó

Varázshangok
Egyesület hírei
Egyesületünk 2010-ben sikeresen pályázott
a Nemzeti Civil Alapprogram keretében a
Varázshangok Játszóház fejlesztésére 496.000
forintot. Ennek az összegnek köszönhetően
jelenleg mintegy 40 négyzetméternyi tatamival
fedett területen mozgásfejlesztő eszközökkel,
koncentrációs képességet, valamint auditívés vizuális képességeket fejlesztő játékokkal
várjuk a 0-3 év közötti gyermekeket. A játékok
mellett havonta előadásokat szervezünk a
Védőnői Szolgálat segítségével a családokat
érintő témákban: ezek az előadások mindenki
számára elérhetők!
A Varázshangok Játszóház eszközparkjával,
és ingyenes látogathatóságával egyedülálló
és színvonalas programot nyújt a NyugatBalaton térségében.
Várunk
minden
szerdán
10.00-tól
Gyenesdiáson a Községháza nagytermében!
Szakmai vezető:
Kőhalmi Ági zenetanár, zeneterapeuta
Tel.: +3630/339-1959 www.varazshang.hu

Varázshangok Farsangi Mulatság
Február 25-én pénteken 17 órától szeretettel
várunk minden családot ingyenes farsangi
mulatságunkra! Jelmezt ölteni nem kötelező,
de ajánlott, mert a legötletesebb jelmezeket
díjazzuk (gyermek és család kategóriákban)!
A jó hangulatról mi gondoskodunk,
bababarát étel- és ital felajánlásokat szívesen
fogadunk!
***
A Varázshangok az Egészségért Egyesület
2007. őszén alakult. Tagjaink lelkes
szakemberek, célunk elsősorban a gyermekek
és a fiatalkorúak testi-lelki egészséges
életmódra nevelése a kreativitás, a játékélmény
és a zeneterápia segítségével.
Amit eddig elértünk:
• Hetente ingyenes játszóház 0-3 éves korú
gyermekeknek – a játék élményéért
• Az év minden hónapjában ingyenes családi
és gyermekprogramok - a családi együttlétek
öröméért
• Zenebölcsi – az anya és gyermeke közötti
kapcsolat elmélyítéséért
Amihez segítséget kérünk:
•
Eddigi
programjaink
színvonalas
fenntartásához, folytatásához
• Az egészséges életmód egyéni és közösségi
feltételeinek elősegítéséhez és támogatásához,
művészetterápiás előadások szervezéséhez
•
Zeneterápiás
segítségnyújtáshoz,
művészetterápiás
alkotóműhelyek
létrehozásához a hozzánk fordulóknak
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-7• Gyermek és ifjúsági prevenciós és
rehabilitációs programok szervezéséhez,
lebonyolításához
Kérjük, segítse Ön is munkánkat adója 1%val! Köszönjük!

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
Ezúton köszönjük a Komáromy Pékségnek
a III. Adventi gesztenyesütés és Karácsonyi
Vásárra tett felajánlását.
Közgyűlés
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület rendes
évi közgyűlését 2011. március 9-én szerdán
tartja a Községházán. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
Belföldi turisztikai vásárok 2011-ben
Az idei évben is több belföldi vásárban
tervezzük
a
megjelenést,
személyes
részvétellel,
illetve
prospektusokkal.
Március folyamán Budapesten, Győrben és
Debrecenben képviseljük településünket,
továbbá Miskolcon és Pécsen.
További információ: Tourinform Gyenesdiás.
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel:83/511-790
www.gyenesdias.info.hu
gyenesdias@tourinform.hu

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
2011. március 16-án 18 órai kezdettel Dr.
Burucs Zoltán, egyetemi docens, életkutató,
a NABE programsorozatán belül tart előadást
a Községházán.
Téma: „Víz! Nem szükséges, vagy az
életben: maga az élet vagy.”
Szeretettel
várunk
minden
kedves
érdeklődőt! A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio de
Janeiro-i
környezetvédelmi konferencián
kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ
március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a
kormányok, szervezetek és magánszemélyek
figyelmét a víz fontos szerepére életünkben.
Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s
ezen belül a Föld vízkészletét.
Egyesületünk márciusra tervezett programjai
így teljesen a víz köré összpontosulnak!
Tisztelettel
tájékoztatjuk
a
kedves
gyenesdiásiakat és erdőjáró természetbarát
családokat, hogy a Nagymező és környezete
kitisztítása
befejeződött
egyesületünk
jóvoltából.
Itt
külön
köszönetünket
fejezzük ki a Kőhalmi családnak áldozatos
segítségnyújtásukért.
Vezetőség

Sport
A Gyenesdiási Kinizsi SE Kerékpáros
Szakosztálya
2011.
február
26-án,
szombaton délután 5 órakor tartja az idei
első rendes szakosztályülését a József Attila
Klubkönyvtár klubtermében.
Szeretettel várunk minden kedves, vállalkozó
szellemű, gyenesdiási lakost, aki szívesen
megismerkedne a hegyi kerékpározással, a
kerékpározás adta szabadidős programokkal,
és akár versenyen is kipróbálná a tudását!
Ha
ellátogatnak
gyűlésünkre,
akkor
találkozhatnak, beszélgethetnek a kerékpáros
szakosztály jelenlegi tagjaival, vezetőjével és
ha kellőképpen felkeltettük az érdeklődésüket,
csatlakozhatnak a csapatunkhoz!
Mindenkinek jó hátszelet kíván:
Léránt Balázs (Kerékpáros Szakosztály vezetője)

Szebb tavaszban bízva…
A Zala megyei labdarúgó bajnokság
második vonalának északi csoportjában
szerepelt idén ősszel is csapatunk. A téli pihenőt
a kilencedik helyen töltötte Durgó Miklós edző
első csapata, hatszor örülhettek győzelemnek és
ötször bánkódtak az elszenvedett vereség felett.
A négy döntetlennek sem tudtak örülni, hiszen
értékes pontokat hullattak el a megszerzett
22 helyett legalább hat – héttel többet tudtak
volna begyűjteni helyenként némi szerencsével,
máskor nagyobb koncentrációval. Akkor az 56. helyen végeztek volna. A tavaszi folytatásban
erre a helyre szeretnének előre lépni, hiszen a
játékosállomány alkalmas lenne erre. A szoros
mezőnyben könnyen lehet még felfelé lépni,
könnyelműség esetén azonban zuhanni is lehet. A
kiegyenlített gólarányuk, 26-23 középcsapathoz
méltó, ám tavasszal már be kell tartaniuk a
szabályt, eggyel több gólt kell rúgniuk, mint
amennyit kapnak.
Ősszel Csík bizonyult a leggólerősebb
játékosnak, hétszer talált a hálóba, míg Majtász
ötször, Zsohár és Durgó kétszer-kétszer volt
eredményes.
A tartalék csapat a 14. helyen pihent, 11
vereséget könyvelhettek el és csak kétszer
nyertek, két döntetlennel. A gólarányuk is ennek
megfelelően alakult 20 góljukkal szemben 43at kaptak. A megszerzett nyolc pontjuk nem túl
kecsegtető, leszakadtak a mezőnytől.
A csapatnál eseménydúsra sikerült a téli
időszak a játékosoknál és vezetőknél is volt
mozgás és a bajnokságban elfoglalt helyezés
mellett más területen is születtek új tervek, amiről
márciusban a bajnokság kezdetén számolunk be.
Akkor ismertetjük a tavaszi menetrendet is, hogy
a mérkőzések időpontját mindenki megismerje,
és ne maradjon le egy vérbeli találkozóról sem.
- G.I. -

Gyenesdiási Híradó
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ről. Gyenesdiáson 43 hektár zagytérből
önkormányzati tulajdonban egy 2,5 hekNégy szelektívhulladék-gyűjtő szigetet tart
táros, háromszög alakú ilyen van, a diási
fenn az önkormányzat, sajnos ezek áldatlan
horgásztanya, illetve az e fölötti részen. A
állapota – az oda nem való hulladék, építési
többi - állami tulajdonú - zagytér közpark,
törmelék elhelyezése miatt – arra készteti az
sétány funkciókat kaphat, ilyenen van a Yacht
önkormányzatot és a hulladékszállítót, hogy
Egylet vitorláskikötője, az algyenesi hor2011-től bevezessék a szelektív hulladék
gászkikötő és a kalandpark. Ezekkel az állam
háztól történő elszállítását. Szintén a környenem nagyon tud mit kezdeni, de a jelenlegi
zetvédelmet szolgálja több helyi rendezvény,
használók fizetnek érte. Jelentkezett német
Zöld Hetek, Öko Napok programsorozata.
befektető és az önkormányzati (zagy)területre
Az épített környezet védelmét szolgálja az
építene 220-250 szobás, 4-5 csillagos szálloönkormányzat népi építészeti emlékek megdát (a szálloda projektről az elmúlt havi száőrzését célzó támogatása, melyet 2010-ben 2
munkban részletesen írtunk. A szerk.), amely
fő nyert el, összesen 200 ezer forint értékben.
szálloda megvalósulása esetén egyszeri
Az
önkormányzat
Környezetvédelmi
nagyobb önkormányzati bevétel mellett évi
Bizottsága több programban is támogatja e
rendszeres bevétel származhatna különböző
tevékenységet végző civil és intézményi kezadókból (építmény, iparűzési, kurtaxa), valademényezéseket.
mint 80-100 munkahelyet teremtene. A pénzAz est második napirendjében a polgármesbevétel több tíz évre szólóan biztosíthatná
ter bemutatta a 2011. év költségvetését (1.
a településünk stratégiai jövőképét, önerőt
tábla), mely 894 millió 064 ezer Ft bevétellel
biztosíthat a tornacsarnok építéséhez. A közés ugyanekkora kiadással számol. Elmondta,
vetlen vízparti terület nem kerülne eladásra,
hogy nincsenek a bevételek túltervezve, de
azt hosszú távú bérletbe adná önkormányzakönnyen lehet, hogy az év közben adódó
tunk. A polgármester a befektető által készípályázatok révén akár át is léphetjük az 1 miltett látványterveket mutatott, de elmondta,
liárd forintot, ahogy tavaly is történt. Sajnos
hogy a befektető március közepére, végére
az idei költségvetési év nagyon szoros lesz,
leteszi építési és üzleti tervét. Amennyiben az
az önkormányzati alkalmazottakat illetően
elfogadható az önkormányzat részéről, akkor
csökkenteni kellett a jutalom előirányzatot,
2011 áprilisában alá lehetne írni a végső szera köztisztviselők cafeteriáját is maximálták.
ződést az ügyben, 2013 nyarára elkészülA közfoglalkoztatottak alkalmazásához is a
hetne a 8,4 milliárdos szálloda-beruházás. A
tavalyinál több saját erőt kell biztosítani. A
horgásztanya áthelyezésével kapcsolatban a
nehéz helyzet ellenére az adók a régi mértékpolgármester két ígéretet tett ha megvalósul
ben maradtak.
a beruházás; akkor a horgászkikötő átkerülne
A kiadások (2. tábla) bemutatásakor a pola mostani öbölbe, amelyet kiszélesítenének, a
gármester elmondta, hogy az összkiadások
9 év múlva lejáró vízjogi engedélyeket 25-30
61 %-a a működési kiadás; bér és járulékai,
évre meghosszabbítanák, és a jelenleginél
intézmények működtetéséhez szükséges
több csónak elhelyezésének biztosításával.
dologi kiadások. E kiadásnem más települéBár a polgármester a jelenlegi projekt megseken általában magasabb, néhány helyen a
valósulására 51 % valószínűséget ad (lehet,
80 %-ot is elérik.
hogy ez az első fecske nem csinál nyarat),
277 millió forint fejlesztési kiadások (3.
de az előkészítő munkálatok elvégzésével a
tábla) között kiemelkedik a pályázatilag
hasonló beruházásra szóló lehetőséget meg
támogatott
csapadékvíz elvezetés 183,3
kell teremteni, így a megosztás során keletmillió és a szintén támogatott bölcsőde
kezik vízparti terület, rekreációs park, kivett
építés 81,75 millió forintos költsége. Itt emlí- beépíthető terület és közút.
tette meg a polgármester, hogy az eladott
Egy következő dián az elmúlt ciklus (2006sportöltöző helyett építendő új sportöltöző
2010) eredményeit, fejlesztési irányait sorolta
építéséhez államilag támogatott (UMVP
fel, majd a 2011. évi terv, feladatok felsorokonstrukció), 3,75 %-os kamatú hitelt vesz
lása volt látható:
igénybe az önkormányzat. A beruházás 28.8
Útaszfaltozások (Vörösmarty köz, Erzsébet
millió forintba kerül és 5 éves futamidővel
utca, Iparosok útja), kátyúzások - Járda tovább
törlesztené az önkormányzat.
építése - NyDOP pályázat (Faludi, MelegheEbben a napirendben mondta el a polgárgyi u.) - Bölcsőde építés, ovi járda és parkoló
mester, hogy amennyiben 2013-ban megvamegszerzéssel - Új turisztikai iroda építése
lósul a járási rendszer, akkor –ha a szükséges
- Kisstrandi új koncepció kidolgozása, telekfeltételekkel rendelkezik az önkormányzat
csere; (új bejárat kialakítása a kalandparkhoz
– stratégiai szerepét Gyenesdiás megőrizve
- kavicsozás) - Sétánykialakítás (Diási strand,
deklarálni fogja, hogy várossá szeretne válni.
Horgásztanya mögött) – föld kitolása, kaviA következő táblán (4. tábla) a polgármester
csozás - Mólóépítés és kalandpark: vállalkobemutatta az adóbevételek alakulását 2007zók bevonásával - Darnay pince (bormúzeum
2011-ig.
pályázat - LEADER) - Zagykazetták visszaEgy újabb napirend keretében az est résztveszerzése - Civil pályázatok felkarolása (Közvői egy prezentációt láthattak: Gyenesdiás a
kultúra Alapítvány: Pásztorház - Avar vezér
befektetési lehetőségek tükrében.
emlékkiállítás, Turisztikai Egyesület – Biopiac
Itt hallhattunk a Balaton-parti zagyterekKözmeghallgatás .. folytatás az 1. oldalról
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/BAB/, Kárpáti korzó - villany) - Kolumbárium
kialakítása a két sírkertben - Diás 670 éves –
Diási búcsú szervezése székelyekkel - Vallás
és kultúrtörténeti anyag gyűjtés - Öltöző fejlesztés - terveztetése és kivitelezése - Nemzeti
Vágta regionális előfutam (Pünkösdi Király
Futam) - Strand fejlesztés – játékteknős és
öltözők - Környezetvédelmi Bizottság (Palkó
Sándor park, komposztáló ládák, műanyag
prés, Keszthelyi-hegységi illegális hulladék
gyűjtése) - Árnyékoló a hivatalhoz és buszváró csinosítás (Padok, feliratok) - Komposzt
kiajánlása vállalkozásban - Tornacsarnok
terveztetésének elindítása.
E feladatok közül részletesebben szólt a
Kárpáti korzón létesítendő termelői biopiac
beruházásról, mely a Turisztikai Egyesület
LEADER pályázatából valósulhat meg, a
kivitelezése várhatóan áprilisban elkezdődik.
Több elárusító érdeklődik a lehetőségről, itt
lenne balatoni halak elárusítóhelye, kézműves termelők, őstermelők, biotermékeket forgalmazók kínálhatnák áruikat.
A polgármester bemutatta az építendő bölcsőde alaprajzát és látványképét, a sportöltöző látványtervét, az új tourinform iroda
helyét, a kisstrand fejlesztési koncepcióját,
szólt a diási temetőben létesítendő kolumbáriumról.
Végezetül a tervezett nyári rendezvényekről (Jövő havi számunkban olvashatják rendezvénynaptárunkat. A szerk.) hallhattak az
érdeklődők.
A polgármesteri beszámoló után – mivel fontosabb önkormányzati rendeletek, adómértékek nem változtak – a közérdekű ügyekben
kaptak szót az érdeklődők.
Elsőként dr. Massziné Cziráki Magdolna
(Kökény utca) kért szót. Kifogásolta utcájuk
állapotát, amely sáros, a kátyúzás nem megfelelő minőségű volt. Általában véve elmondta,
hogy a tervezett 3 millió forintból nem lehet a
település utcáit leaszfaltozni. Érdeklődött, ki
tervezte a sportöltöző épületét. Bár jó ötletnek tartotta, de kétségét fejezte ki a biopiaccal
kapcsolatban, hiszen a bio áruk nagyon
drágák, bizonyára kevesen engedik meg
maguknak az ilyen termékeket. Az illegális
szemetelők ellen lépett fel, akik még kutyatetemet is kidobnak. A vízmű hanyag munkáját
kifogásolta, a közműépítés után kinn hagyták
a törmeléket, a fabakokat. Javasolta, hogy a
kivágott szakcsoporti szőlőterületek új tulajdonosait be lehetne vonni a megközelítő utak
rendezésébe, építésébe. Javasolta továbbá,
hogy a HPV (humán papilloma vírus) elleni
oltás teljes egészét vállalja át az önkormányzat.
Gál Lajos polgármester a felvetésekre
válaszolva elmondta, hogy az aszfaltozásra
felsorolt utcák nem jelentenek prioritást, a
lakosságot is bevonná az önkormányzat a
szőnyegaszfaltozáshoz, ahol ezt az elhelyezett közművek megengedik, illetve lehetővé
teszik. Jogosnak tartotta a DRV-vel kapcso-
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latos észrevételeket, a hivatal is levelezésben
van velük hasonló okok miatt. A polgármester
sajnálatát fejezte ki a kátyúzás miatt, a 2010.
évi sok csapadék miatt valóban elmaradásban
voltak a kátyúzás területén, illetve azok nem
mindig hozták a kívánt tartós eredményt. A
sportöltözőt a T.J. Terv Építész tervezőiroda
– Riedl Tamás tervezte. A Biopiacról (BAB –
Balatoni Autentikus Biopiac a pályázat címe)
reagálva mondta, hogy az előzetes nagy érdeklődés biztató. Az illegális szemeteléssel kapcsolatban elmondta, hogy a tájvédelem nem
csak önkormányzati, hanem erdőbirtokossági
feladat is, hiszen e közösség tulajdonában is
van szemeteléssel érintett terület, de lakossági feladat is. Önkormányzat és civil szervezetek is gyűjtik a szemetet, ezen a téren is
tanulni kell, ahogy a szelektív szemétgyűjtést
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is. A szakcsoport egykori 2 ha-os területének
német tulajdonosai vannak, nehéz őket elérni.
A HPV oltás támogatásáról csak most döntött
a testület, de megkeresik a gyógyszergyártó
cégeket, hogy kedvezőbb gyógyszerárhoz
adhassunk támogatást. Ekkora költségvállalást tesz lehetővé az önkormányzat költségvetése.
Horváth Sebestyénné (Ibolya u.) a nagystrand gyermekjátszótér – hajó-árnyékoló
ponyváját hiányolta. Az Ibolya utca Kossuth
L. utcai torkolatába kért vízelvezető rácsot.
Kifogásolta, hogy sok helyen nem irtják a
parlagfüvet. Kifogásolta, hogy a buszmegállói szemetesekből dől ki a szemét. Szólt a
gesztenyesorok kártevők elleni védelméről.
Kérte – egy másik lakos megbízásából –, hogy
a magas járdáról a telekre befolyó víz ellen
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tegyen valamit a hivatal. Elismeréssel szólt
arról, hogy szívesen jönnek Gyenesdiásra az
érdeklődők, a település és a kulturális programok iránt érdeklődők, de akár civilek közösségi feladatokra dolgozni is. Az önkéntes
munka személyiségfejlesztő mivoltára hívta
fel a felszólaló a figyelmet.
A polgármester válaszában elmondta, hogy
az árnyékolót az időjárás viszontagságai miatt
vették le, de a nyárra visszakerül. A járdaépítés mellet az árkokat befedik, csatornába
vezetik a csapadékvizet, ez jelent majd megoldást a főútra kifolyó és a magánterületekre
befolyó vizek ellen. A parlagfű nagy gond,
akár bírsággal fellépnek a hanyagok ellen. A
buszvárók szemeteseit rendszeresen ürítik.
Az új utcanév-táblák tavasszal kerülnek ki.
A gesztenyesor növényvédelmét keszthelyi
szakemberek vezényletével végzik. A civil
szervezeteket különböző címeken 17-20
millió forinttal támogatják idén is.
Nagy Péter (Szőlőhegyi u.) köszönetet mondott a beszámoló összeállítóinak. A parlagfűvel kapcsolatban kifejtette, hogy ez emberi
probléma, gondozatlan területeken jelenik
meg. Javasolta, hogy aki allergiás rá, fogyas�sza a fiatal növény levelét, így el fog múlni az
allergiája. Javasolta továbbá, hogy a település
határát – Keszthely és Vonyarcvashegy felől
– jelöljék meg rovásírással. A szállodaépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy nagy vonzerő, ha a Balaton-partot meg lehet közelíteni,
vajon ha felépül a szálloda, akkor lemehetnek-e a partra. Szólt még az utcák helyreállításáról – amit háza előtt – korábban saját
kivitelezésben végzett el, de ezt már így nem
tudja megcsinálni.
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A polgármesteri válaszból megtudhattuk,
hogy a rovásírásos üdvözlőtáblák kérdése
már 2010-ben is téma volt az iskolában
nyáron működő fafaragótábor kapcsán. A part
megközelítéséhez kitűnő lehetőség lesz az a
sétány, amit szeretnének kialakítani Keszthelytől Balatongyörökig, közvetlen a vízpart
mellett, 8-10 m szélesen, 4 és fél kilométeren. Sajnos itt van a róka fogta csuka helyzet, mert az állam nem akar vele mit kezdeni,
az önkormányzat pedig nem tud rá pályázni,
mert állami terület. A megoldás az, hogy
tulajdonba, vagy tartós használatba kerüljön
vissza az önkormányzathoz. Az utak helyreállításáról elmondta, hogy lakossági összefogással 50-50%-os lehetőséget szeretnének
felajánlani, az utca lakosaival közös finanszírozásban, mert az itatásos megoldás néhány
évig alkalmas csak. Lakossági fórumra hívják
majd azok utca lakóit, ahol végső formában
megoldható az utcák aszfaltozása, a meglévő
közművek miatt.
Kenesei Jánosné (Kinizsi u.) az utca végén
kihelyezett szemét és a kutyagumi miatt szó-

lalt fel, javasolta, hogy ellenőrizzék a kutyasétáltatókat, összeszedik-e azt.
Gál Lajos elmondta, hogy utánanéznek a
szemétnek és próbálnak megoldást találni.
Kovács Béláné (Jókai u.) javasolta, hogy a
fiúgyermekek számára bizonyos daganatmegelőző oltás beadását, illetve annak költségeit
is támogassák – a HPV oltáshoz hasonlóan.
Gál Lajos szerint, bár szó volt babakötvényről
is, de úgy gondolták, hogy a HPV elleni védőoltás ilyen támogatása nagyobb segítség a családoknak. A fiúgyermekek oltásáról nem tudott
mit mondani, ez a kérdés nem merült fel.
Folly Pál (Paulini u.) érdeklődött, hogy a
szálloda beruházással érintett területen a part
és a szálloda között átjárható lesz-e a terület.
Javasolta, hogy a körforgalom mellett, a 100
éves prés körüli területet diófákkal parkosítsák, elegánsabb lenne, mint a mai állapota.
A polgármester elmondta, hogy a szálloda
és a part között majd nem lesz lehetséges az
átjárás, a sétány a szállodát északról kerülné
meg, egyebekben a part mellett halad, megkerülve a strandot, de lehet, hogy a vitorláskikö-

tőn áthalad. A körforgalom melletti területtel
kapcsolatban elmondta, hogy a 4 település
(Keszthely – Gyenesdiás – Vonyarcvashegy
–Balatongyörök ) összefogásával szeretnék
elérni, hogy az E.ON-nal kiváltassák a 20
kV-os magasfeszültségű, nem esztétikus,
egészségre ártalmas vezetéket, korszerűsítsék
a rendszerüket, mint az összes többi közszolgáltató, így akár diófa is kerülhet majd oda,
de a hegyközségi múltunkat mindenképpen
hirdetni szeretnénk.
Királyné Domaházi Csilla (Kisfaludy u)
szeretne a hosszú téli estékre több ismeretterjesztő, tudományos, közéleti előadást, beszélgető estet, akár fizetőset is.
Gál Lajos polgármester elmondta, hogy
néhány éve voltak ilyen estek, szívesen várjuk
az ötleteket, a tér nyitott ilyen alkalmakra, a
többi közösségi program mellett is.

Öffentliche Anhörung

Gemeinde Beschäftigten wurde gekürzt,
trotzdem werden die Gemeinde Steuern nicht
erhöht. Die Betriebskosten betragen in 2011 61
% von den Ausgaben diese Anteil ist meistens
höher, und es erreicht in einige Gemeinden
sogar etwa 80%. Für verschiedene Projekte
(mit Unterstützung), wie zum Beispiel das
Regenwasserableitung (183,3 Million Ft) und
das Bau von neuer Krippe (81,75 Million Ft)
wurde insgesamt 277 Million Ft eingeplant.
Für die Finanzierung der Bau von einem neuen
Gebäude mit Umkleide-Räumen am Sportplatz
(28,8 Million Ft) nimmt die Gemeinde ein
Staatlich Unterstützte Credit (3,75 % Zinssatz,
60 Monaten Laufzeit) in Anspruch.
Der Bürgermeister hat sich so geäußert: wenn
– wie es von der Regierung geplant ist- bis 2013
die Landkreise aufgestellt werden, um die
jetzige strategische Position von Gyenesdiás
zu bewahren wird er den folgende Wunsch
Deklarieren: Gyenesdiás soll das Stadtrecht
bekommen.
Er hatte als wichtige Aufgabe auch für die
kommende
Jahre die Revitalisierung und
Entwicklung des Tourismus benannt, und in
diesem Sinne der Zusammenarbeit mit den
umliegenden Gemeinden und mit der Region.
Die am Balatonufer geplanten 5 und 4 Sterne
Hotel Investitionen könnten mögliche Chancen
für das Tourismus sein. Ein deutscher Investor
plant ein 4 oder 5 Sterne Hotel am Balatonufer
mit 220-250 Zimmern, ob diese Projekt auch
realisiert wird (geplante Fertigstellung in 2013,
Baukosten etwa. 8,4 Milliarde Ft) steht es noch
im Sternen, er selber gibt es 51% Chancen dafür.
Das Projekt könnte für etwa 80-100 Menschen
Arbeit geben und für die Gemeinde eine
wichtige Einnahmequelle bedeuten (Kurtaxe,
Steuern). Das Gebiet direkt am Seeufer wird
nicht für den Investor verkauft es kann von
dem nur gepachtet werden. Er sprach über
den Neuen Bio-Markt namens B.A.B. (abkürz.
von Balatoni Autentikus Biopiac) was in
April oberhalb vom Diáser Spielstrand als Teil
der Kárpáti Promenade Grünanlage eröffnet
wird, hier könnte auch der erste Fischmarkt
am Balaton entstehen. Der Bürgermeister
hatte dann die Ergebnisse der Zyklus 2006-

2010 zusammengefasst und die Ziele und
Aufgaben für das Jahr 2011 aufgelistet. Unter
anderen Im Jahr 2011 wird in einem neu
gebauten Gebäude eine Kinderkrippe mit zwei
Gruppen eröffnet, ein PKW. Parkplatz für
den Kindergarten gebaut, und auch ein neuer
Bürgersteig wird errichtet. Am Sportplatz wird
ein Gebäude mit Umkleide-Räume gebaut,
und eine vorrangige Aufgabe für die Zukunft
ist der Bau der Schulturnhalle. Das Touristen
Informationsbüro (Tourinform), das zurzeit
im Gemeindehaus sich befindet zieht im
Juni 2011 in ein neues, geräumiges Büro um,
das neues Tourinform Büro wird in einem
Räumlichkeit das sich im Geschäftsreihe neben
das Gemeindehaus befindet eingerichtet.
In rahmen
von einem Tourismus-Projekt
wurden in dem Wälder der KeszthelyerGebirge an der Lehrpfade, Wanderwege InfoTafeln aufgestellt (2010), und am Balatonufer
werden Touch-Screen-Information Terminals
platziert. Der Bürgermeister erwähnte auch
das neue Kolumbarium was in dem Diáser
Friedhof gebaut wird. Er erwähnte auch
die Entwicklungskonzeption des kleinen
Strandes. Er sprach auch über die Sommer
Veranstaltungen (in der nächsten Ausgabe
werden Sie den Veranstaltungskalender
finden.) Nach der Präsentation vom
Bürgermeister wurden die Fragen, Anregungen
und Vorschläge der Mitbürgerinnen und
Mitbürger veröffentlicht.
Es wurde unter
anderen über illegale Müllkippen, über die
geplanten Straßenasphaltierungen, über den
neuen Bio-Markt, über Regenwasserableitung
Problemen und über die Problemen die von
dem Pollen der Beifußblättrige verursacht
werden fragen gestellt, die Fragen wurden von
dem Bürgermeister ausführlich beantwortet.

Am 11. Februar 2011. fand im Großen Saal
des Gemeindeamtes von der Großgemeinde
Gyenesdiás einer öffentlichen Anhörung für
die Mitbürgerinnen und Mitbürger unsere
Gemeinde statt. An der öffentlichen Anhörung
haben leider nur wenige teilgenommen.
Unser Bürgermeister Lajos Gál begann
seiner Rede mit einem Umweltbericht. Im
Jahre 2010 fanden die Vorbereitungen für
das Regenwasserableitung Projekt (Lőtéri,
Cseresznyés, Meleghegyi und Diótörő, Bem,
Darnay Straßen) statt, dieses Projekt wird
dieses Jahr verwirklicht. Die Asphaltierung von
mehreren Strassen (Temető, Jókai, Jókai köz,
Mandulás) hat auch auf die Luftqualität eine
Positive Wirkung ausgeübt. Das Gemeindeamt
hat auch gegen die illegale Müllkippen auf
dem Faludi sík aufgetreten. Es gibt immer noch
viele Probleme mit dem am vier Selektive Müll
–Sammelstellen platzierte illegale Hausmüll,
Abfall, Bauschutt, deswegen ab dieses Jahr
wurde die Selektive Müllsammlung vom Haus
eingeführt. Mehrere Veranstaltungen
wie
die „ Grüne Tage“ und die „Öko Woche“
stehen auch im dienste des Umweltschutzes.
Voriges Jahr wurden zwei Personen vom
Gemeindeamt mit eine Gesamtsumme von 200
000 Ft für die Werterhaltung der Traditionellen
Volkstümlichen Baukunst gefördert. Der
Umweltausschuss des Gemeinderates fördert
mehrere Zivile und Institutionelle Aktivitäten
im Interesse des Umweltschutzes.
Im zweiten Teil seiner Rede stellte der
Bürgermeister das Gemeinde Budget von der
Großgemeinde Gyenesdiás für das Jahr 2011
vor (Tafel 1-4. Seite 9). Das Gemeinderat rechnet
mit eine Einnahme von 894 Millionen 64
Tausend Ft und mit der gleiche Summe als
Ausgabe. Die Einnahmen wurden für 2011
nicht zu optimistisch geplant es könnte sogar
vorkommen- wie es im 2010 passierte- dass
dank der verschiedene Projekt Förderungen
die Einnahmen um die eine Milliarde Ft
erreichen. Dieses Jahr gibt es leider weniger
staatliche Unterstützung, die Staatliche
Zufinanzierung der Arbeitslöhne von der

Több kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte az érdeklődést és
bezárta a közmeghallgatást.

***
Anzeige: Haben Sie Sprachprobleme in
Ungarn? Brauchen Sie Hilfe beim Schriftwechsel,
Behördengänge,
Terminvereinbarungen?
Suchen Sie jemanden für Hausbetreuung oder
Vermittlung zuverlässiger Handwerker? Ich
kann Ihnen bestimmt behilflich sein! Rufen Sie
mich an: 83/314-894 o. 20/802 5299

Gyenesdiási Híradó
Közhasznúsági jelentés 2010. évről
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület
Székhelye: Gyenesdiás Csokonai utca 12.
Adószám: 19282831-1-20
Kiemelten közhasznú szervezet
Közhasznú végzés: Pk.60.102.2007/8.sz.
Nyilvántartási száma: 2196
A 2010-es év tartalmi beszámolója:
2010. évben több pályázatot is adtunk
be, ezekből a nyári idegenforgalomra,
bűnmegelőzésre, valamint polgárőr oktatásra,
posztos polgárőr, kistelepülések támogatása
és NCA-ESZA-n nyertünk pályázati pénzeket
200.000+210.000+179.800 Ft értékben.
APEH-tól 2010. okt.13-án SzJA 1%-át
105.565 Ft. A Gyenesdiási Önkormányzattól
kaptunk támogatást 570.000Ft értékben.
Egyéb támogatóktól 47.500Ft. A pályázati
és önkormányzati és a támogatási pénzeket
a pályázatban meghatározott célokra –
működési célokra- , az önkormányzati
pénzt pedig teljes mértékben csak a strandi
bűnmegelőzésre fordítottuk.
Kaptunk a rendőrségtől egy leadott,
lestrapált VW Bora személygépkocsit a
szolgálatok ellátásához 2010 decemberében.
Ezt a gépkocsit feljavíttattuk, úgy, hogy 2011.
január 14-én tényleges szolgálatba tudtuk
állítani.
Kiemelt nyári feladat volt a 2 strand és a
hozzá tartozó parkolók felügyelete, ahol
BŰNMEGELŐZÉSI iroda lett telepítve és 3
hónapon át működött. Ennek meg is lett az
eredménye. Nem történt a strandokon lopás,
valamint nem történt a strandok parkolójában
gépkocsi feltörés. Nagy segítség volt
számunkra az ország távoli, árvíz sújtotta
területéről érkezett vendég polgárőrök
besegítő szolgálata.
Megszerveztük a vasgyűjtést községünkben.
Polgárőreink 172.860 és 190.920 Ft összegben
gyűjtöttek fémet, mely teljes egészében az
egyesület működési költségeinek fedezésére
bűnmegelőzési feladatainak elvégzésére és az
iskolában 2 alkalommal megtartott KRESZ
előadás és verseny rendezésére lett fordítva.
2 alkalommal részt vettünk a helyi
iskolával 24 fő polgárőr és 102 fő diák-tanár

Felhívás gyenesdiási
vendéglátó vállalkozásokhoz
A Gyenesdiási Bornapok (2010. július 1417) rendezvényére várjuk olyan gyenesdiási
vállalkozók, vállalkozások jelentkezését,
akik megfelelő bérleti díj megfizetése mellett
Apróhirdetések:
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
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szervezett szemétszedési akcióban, valamint
a tiszta közút akcióban.
47 fő tagunk halőri tanfolyam elvégzése
után sikeres társadalmi halőri vizsgát tett.
3 alkalommal a Balatoni Halászati Nonprofit
Zrt-vel az együttműködési megállapodás
alapján részt vettünk a Gyenesdiás területéhez
tartozó
vízterület
környezetvédelmi
ellenőrzésében és az orvhorgászat- orvhalászat
visszaszorítása érdekében.
2 alkalommal szerveztünk közlekedési
és KRESZ vetélkedőt a helyi iskolában, de
nem csak a helyi, hanem a meghirdetésre
régióból eljött iskoláknak. (Vonyarcvashegy,
Keszthely, Sümegcsehi, Várvölgy, Óhíd)
Részt vettünk a megyei és országos
polgárőr napok rendezvényein, valamint az
OPSZ
és ZMPSZ által szervezett egyéb
rendezvényeken, többek között az október
23-i budapesti központi rendezvényen a
Rendőrség Teve utcai székházában.
Több alkalommal szerveztünk polgárőr
rendezvényt, melynek keretében a nálunk
bűnmegelőzési
feladatokban
besegítő
területünkön kívüli polgárőröket elvittük a
Kis-Balatonra, több csoportot, Kehidára a
termál fürdőbe egész délutános programmal,
a fürdő igazgató jóvoltából ingyenes
belépővel
és
mindenhova
érvényes
beléptető mágneskártyával. Elvittük ezeket
a polgárőröket pinceszerekre, ahol a zalai
jellegzetes ételek, italok várták őket, szintén
ingyen munkáért ingyen vendéglátásban
részesültek.
4 alkalommal biztosítottunk a régió több
egyesületével együtt nagy rendezvénytKaposvári Rock Színház előadásában (2
alkalommal) egy muzikelt, és a Balatoni
Maraton futó versenyt, szüreti felvonulást,
és a rügyfakadást, mely 3 napos rendezvény
volt.
Biztosítottuk
részben a Keszthelyi
kilométerek elnevezésű országos rendezésű
futóverseny területünket érintő részeit.
Polgárőreink 2010 év során szolgálatban
töltöttek 8810 órát. Részt vettünk 5 fővel a
Tisza árvízi védelménél, 6 fővel a Devecseri
Vörös iszap katasztrófa elhárításában 150
illetve 120 órában. Az ország távoli, árvíz
vállalják az alábbi élelmiszerek, illetve azok
közül némelyek helyben elkészítését és
forgalmazását: lacipecsenyék (hurka, kolbász,
sült húsok), sült hal, sülteknek megfelelő
köretek, magyaros ételek – tócsi, palacsinta,
stb - ill, kitelepüléseken szokásos vegetáriánus
ételek. A jelentkezőknek rendelkezniük kell a
Gyenesdiás diási részén, szép környezetben, maximum 3 fő
részére családi ház különálló lakrésze hosszú távra albérletbe
kiadó. Tel:06/30-9012-424
Németet tanulsz, és úgy érzed, egyedül nem megy?
Érettségire, nyelvvizsgára készülsz? Vagy csak szeretnél végre
megszólalni németül? Segítek! Érdeklődj a 83/314-894 vagy a
20/802 5299 számon!
Alsógyenesi csónakkikötőben csónak kikötői jog csónakkal
együtt eladó. Érd: 06/70/953-65-34.

sújtotta területéről érkezett vendég polgárőrök
besegítő
szolgálata
bűnmegelőzésben
strandjainkon 145 fő 3480 órában, Polisz
Mátrix gépkocsi felismerő rendszerrel 118
órában, ezek a saját óráinkon kívül voltak.
Megjelenésünkkel -az állandó jelenléttela nem kívánatos elemeket sikerült távol
tartanunk.
Költségvetés GyPE
Megnevezések

2010 évi
tény

Bevételek
nyító
341 854 Ft
önkormányzati tám.
570 000 Ft
egyéb támogatások
47 500 Ft
magánszemély tám.
6 100 Ft
pályázati támogatás
639 800 Ft
tagdíj egyszeri belép.
46 400 Ft
kamat
1 186 Ft
Hulladék gyüjtés
363 780 Ft
1 % SZJA, egyéb
105 565 Ft
Bevételek összesen 2 122 185 Ft

Kiadások
Dologi
anyag jellegű költségek 985 637 Ft
munkaruha
283 100 Ft
nyomtatvány, irodaszer 95 227 Ft
hirlap előfizetés
2 200 Ft
posta kltsg
3 240 Ft
egyéb anyag kltsg
601 870 Ft
igénybevett szolg.
478 345 Ft
fenntartási, javítási kts. 375 962 Ft
telefon költség
43 022 Ft
rendezvény költsége
59 361 Ft
utazás, kiküldetés, egyéb
Egyéb szolg. egyéb
52 628 Ft
bank kltsg
22 013 Ft
biztosítás
hatósági díjak
támogatás
6 100 Ft
tagdíjak
24 515 Ft
Kiadások összesen
1 516 610 Ft
TARTALÉK

605 575 Ft

2011.
évi terv
605 575 Ft
200 000 Ft
250 000 Ft
20 000 Ft
800 000 Ft
65 000 Ft
1 500 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
2 092 075 Ft

856 400 Ft
250 000 Ft
100 000 Ft
2 400 Ft
4 000 Ft
500 000 Ft
880 000 Ft
650 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
80 000 Ft
94 000 Ft
24 000 Ft
40 000 Ft
20 000 Ft
10 000 Ft
1 830 400 Ft
261 675 Ft

Ez volt a 2010. év rövid története, mely
igazolta, hogy polgárőrségünk jelenléte
kiemelkedően meghatározó lett községünk
életében. Pénzbeli juttatásban az egyesület
tagjai és vezetősége nem részesül. A
beszámoló jelentés és a mérleg megtekinthető
honlapunkon is: www.gype.hu
Szabó Sándor elnök
megfelelő hatósági engedélyekkel, telepíthető
elárusító épülettel (faház, sátor, stb.), amelyek
kielégítik az élelmiszerforgalmazáshoz előírt
követelményeket és kellően esztétikusak.

Kérjük az érdeklődőket, hogy írásos ajánlatukkal
keressék fel a Klubkönyvtárt, 2011. március 31-ig.
(Gyenesdiás Kossuth L. u. 97. Tel.: 314-507)

Bútorozatlan, minimum 90 m2-es különálló családi házat
keres hosszú távra megbízható fiatal pár. Nyugodt, csendes
környezetben, alternatív fűtéssel: cserépkályha, illetve
kandalló fűtési lehetőséggel. Papp Anikó, 06 70 333 0348,
pappancsa@gmail.com
- Matematikából, fizikából korrepetálást,
csoportfoglalkozást, érettségire, felvételire felkészítést
vállalok. Pékné Orbán Julianna mat-fiz-rajz sz. tanár
Gyenesdiás,Kossuth Lajos u. 103. 83-316-504, 70-208-13-25,

Gyenesdiási Híradó

a polgármesteri hivatal
közleményei
A zöldhulladék szállítás napja: 2011.
március 31-én lesz. Április 2-án vasgyűjtés,
április 4-én lomtalanítás indul. Bővebben a
márciusi számban tájékoztatjuk a gyenesdási
lakosokat.
A hulladékszállítás rendje a 20110.
évben megváltozott. Heti kétszeri szállítás
június 1-től augusztus 31-ig történik. Az
ingatlantulajdonosoknak március 1-31. között
van lehetőségük a 60 l-es gyűjtőedényre
történő változás bejelentésére.
Anyakönyvi hírek:
Február 6-án született Gyutai Mór, édesanyja
Gyutai-Szabó Ivett, édesapja Gyutai Tamás
***
90. születésnapja alkalmából polgármesterünk január 16-án köszöntötte Kandikó
Istvánt, Csokonai utcai lakost és átadta
részére miniszterelnökünk Orbán Viktor
írásos üdvözletét
(Hasonló örömteli eseményekről szívesen
adunk hírt a Gyenesdiási Híradóban, ha
értesítenek bennünket, ugyanígy anyakönyvi
híreket is közzétesszük. A szerk.)
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Miért jobbak a bioételek?
A közmondás azt tartja, hogy „azzá leszel,
amit eszel.” Lehet, hogy elég mérgesek
vagyunk? Nem túlzás azt mondani, hogy az
EU-s csatlakozás óta különösen aktuális lett a
kérdés, hogy mi is az amit eszünk. Tudjuk, hogy
ezt megelőzően a hazai élelmiszerhigiéniai
szolgálatok kellően szigorúak voltak ahhoz,
hogy kiszűrjék az élelmiszernek alkalmatlan,
de ilyen címen forgalmazott termékeket. Az
árverseny, az olcsó import, egyes kereskedői
csoportok gátlástalansága miatt ma már
egyáltalán nem lehetünk biztosak, hogy
egészséges élelmiszer kerül asztalunkra.
Mindezek miatt egyre többen fenntartással
élnek és térnek át bio élelmiszerekre, vagy
egyre nagyobb arányban ilyen; öko-, reform-,
vagy bio ételeket fogyasztanak.
A legszigorúbb kategória a bio ételek
kategóriája. Az ilyen növényi, vagy állati
eredetű termékek nem /vagy nyomokban/
tartalmaznak toxikus anyagokat – gyógyszer,
növényvédőszer, nitrit-nitrát stb. maradványt
-, a termelésük, tenyésztésük ellenőrzött
körülmények között folyik, a szigorú
technológia és bizonyos termésfokozó
szerek használatának tilalma miatt kisebb
a hozamuk, drágábbak, de mindenképpen
jobb minőségűek, ízletesebbek. A nagyüzemi
termékek fogyasztása gyakran, sokkal

2011. február
nagyobb valószínűséggel,
hátrányosan
befolyásolja egészségünket. Sok tünet,
betegség gyakoribb az ilyen élelmiszert
fogyasztók körében, az immunrendszer
gyengébb, termékenység területén mutatkozó
különbségek és más betegségek biztosan
írhatók különböző szermaradványok, mérgező
anyagok, adalékanyagok, tartósító szerek
számlájára. Ma jellemző a minőségi éhezés.
Sokat eszünk, túlsúlyosak vagyunk, de a
táplálék rossz minőségű. Megfelelő minőségű
ételek hiányában azonban könnyen felborul
ellenálló-képességünk, megbetegedhetünk.
Nagy felelőssége van mindenkinek,
különösen a nagyüzemi termelőknek a
műtrágyák,
növényvédőszerek,
állati
gyógyszerek, adalékanyagok, kiegészítők, stb
felhasználóinak, hogy az általuk felhasznált
természetellenes anyagok ne kerüljenek
a táplálékláncba, az erősen műtrágyázott,
permetezett területeken termelt növények,
takarmányok
révén
megjelennek
az
állatok húsában, hústermékekben, tejben,
tejtermékekben, mézben, a vizekbe bemosódó
kemikáliák a halak húsában, ivóvízben, végül
pedig az emberekben.
Hogy hogyan szerezhetők be a csak
természetes
anyagokat
tartalmazó
bioélelmiszerek, ez is „megér egy misét”.
Talán
a
Kárpáti-korzón
létesítendő
biopiacon.

Gyenesdiási Híradó

2011. február
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2011. január 25-én
tartotta legutóbbi soros ülését.
Az első napirend keretében a költségvetési
koncepciót tárgyalta a képviselő-testület első
olvasatban. A napirend megtárgyalása kapcsán
több olyan kérdéskör is felvetődött, amelyben
a testület mozgásteret próbált kialakítani. A
polgármester elmondta, az intézményi társulás
finanszírozása tekintetében a várvölgyiekkel
folytatott tárgyalás kapcsán ragaszkodtak
a képviselő-testület álláspontjához. Az
egyesített költségvetést 5,3 MFt-tal kellene
csökkenteni. Elfogadhatatlan, hogy a közös
teherviselés nem valósul meg.
2011. évben lesznek olyan kompenzációs
pénzek, melyek bevételt hoznak a településre;
kurtaxa 1 Ft helyett 1,5 Ft; mobil szolgáltatók
tekintetében azokon a településeken, ahol
adótorony van, a befizetett idegenforgalmi
adót a településre kell visszajuttatni.
A strandbelépő vonatkozásában a diási
strand felnőtt belépői 100 Ft-tal emelkedtek.
Szóba került a bizottsági ülésen a regisztrációs
díjak megemelése is. 2011-re a jogszabály
lehetőséget biztosított a 70 felettiek esetében
a kurtaxa megállapítására. A környező
települések ezt kivétel nélkül meglépték, a
következő évben e tekintetben Gyenesdiáson
is lépni kell.
A közmeghallgatáson várhatóan nagy
érdeklődésre tart számot a Balatonparti szálloda-beruházás, horgásztanya
áthelyezése. Amennyiben az Önkormányzat
tudja biztosítani a feltételeket (telekosztás,
rendezési terv módosítás) az előszerződés
aláírása már áprilisban megtörténhet. Az
engedélyeztetés előtti terveket márciusban
teszi le az asztalra a vállalkozó, ezt követően
egy magyar tervező irodát kérnek fel a végleges
tervek elkészítésére. Ennek a szerződésnek

Beszélgető estek,
lélektáplálás kötetlenül
Ha szeretné megosztani problémáját
másokkal, vagy csak mint hallgató szeretne
jelen lenni, akkor szeretettel várjuk egy
kötetlen beszélgetésen.
A ma élő ember egyik nagy problémája
a rohanó világ, mely az emberiségre egyre
nagyobb nyomást gyakorol. Munkahelyi,
baráti, családi kapcsolatokat zilál szét,
így teszi módszeresen szeretetlenné
az emberi lelkeket. A lelki gondokkal

a
megvalósulása
jelentős
mértékben
befolyásolhatja a 2011-es költségvetési évet.
A sportöltöző ügyét a testület szeretné
végigvinni, ennek érdekében az eladásból
származó 13 millió Ft beépítésre került
a költségvetésbe, de számított 26,6 MFt
hitelfelvétel esetén 5 % önerőt kell biztosítani,
évente
meghatározott
összeget
kell
visszafizetni a hitelfelvétel még előkészítés
alatt áll. 2011. július 1-jéig lehetőséget
biztosított az új tulajdonos a sportöltöző
használatára.
Ezt követően a polgármester a Bölcsőde
közbeszerzési eljárásáról tájékoztatta a
jelenlévőket. Az ajánlatok bontása megtörtént.
88 MFt-os beruházásra nyert pályázati forrást
Önkormányzatunk. Ennek 70 %-a az építésre
jutó összeg. A legkedvezőbb ajánlat nettó 85
MFt Ft volt. Az ajánlattevők túlságosan magas
összegeket hoztak ki a fajlagos költségekre,
melyek a nemzeti értékhatárt is túllépték,
ennek következtében új eljárás kiírása vált
szükségessé.
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a
Gyenesdiás Monográfia következő, V. kötete,
a Vallástörténet kézirata várhatóan április
hónapban leadásra kerül.
A gyenesdiási általános iskola az idén
novemberben ünnepli 140. évfordulóját. Dr.
Bertók Sándor, az iskola korábbi igazgatója
vállalta, hogy teljesen ingyen összeállítja az
iskola történetét. A könyv megjelentetésére
forrást kellene találni.
A biopiac megnyitásával kapcsolatban
elmondta, jelenleg 20 körüli a jelentkezők
száma. Az egyesület az elkészítendő
összközműves faházakat bérbe nem adhatja,
csak használatra bocsáthatja. A biopiacnál
érintett vállalkozóknak egyesületi tagnak
kell lennie. Az egyesületnek alapszabályt kell
módosítani, új kategória létrehozásával.

A háziorvosi alapellátás kapcsán a testület
döntött a 14. életévüket betöltött lányoknál
a HPV elleni védőoltás költségeinek 50 %-a
átvállalásáról. Itt feltételként határozta meg
a képviselő-testület a megelőző egy évben a
gyenesdiási állandó lakcímet.
A képviselő-testület az első olvasatú
költségvetést elfogadta azzal, hogy a
módosításra tett javaslatokkal kerüljön a
tervezet átdolgozásra.
A második napirend keretében az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatán
történő részvételről döntött a testület. Az OFA
idei évre is meghirdette pályázatát; 2011. évre
a támogatás mértéke felsőfokú végzettségű
munkavállaló esetében legfeljebb 6 órára havi
111.500 Ft + járulék. A támogatás 6 hónapra
vehető igénybe.
Az egyéb ügyek keretében döntés született
továbbá:
• a HungLogHome Kft. beépítési
kötelezettséggel kapcsolatos kérelméről,
• az 1886/2 hrsz-ú ingatlan beépítési
kötelezettségének meghosszabbításáról,
• az RS’96. Kft. ingatlanvásárlási
kérelméről,
• a Térségi Bölcsödével kapcsolatos új
közbeszerzési eljárás kiírásáról.
A képviselő-testület a következő ülését
2011. február 22-én, 18 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontja: 1.) Az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
elfogadása 2.) Sportkoncepció elfogadása
A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
NYILVÁNOS.

ÜLÉS

küzdő ember számára kívánom indítani
Túraelőzetes
a beszélgető esteket, melynek célja, hogy
Értesítjük a túrázni vágyókat, hogy a
megtapasztaljuk a jelenlétben, hogy szokásos tavaszi gaali túránkat az idén
mások talán nagyobb terheket cipelnek, május 28-29-ére tervezzük. Részletes kiírás
mint mi. Gondolataink megosztásával és a májusi számban várható.
a Biblia példáin megkapaszkodva várom
beszélgetőpartnereimet és kívánok minden
Pék András
jövőbeli klubtagunk számára lelki békét és
túravezető J&A
testi egyensúlyt.
Kerámiaház
Gyenesdiás,
Az első találkozás helye és ideje:
Kossuth Lajos u.
Gyenesdiás, József Attila Klubkönyvtár,
103. 83-316-504,
2011. febr. 25.(péntek) 19 óra.
70-208-13-25
Varga Tamás

Gyenesdiási Híradó

2011. február
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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








T.J. terv Építész tervezőiroda

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







Relax & Nail Studió

2011.02.18-tól a készlet erejéig

2,5 l-es Coca-cola..... 289 Ft/üveg 115,6 Ft/l
Vénus 1 l-es étolaj...........................499 Ft/l
Pannonia Classic sajt..................1889 Ft/kg
Olasz Mandarin............................199 Ft/kg
Olasz Narancs..............................199 Ft/kg
Gyenesdiási ropogós zsemle .........18 Ft/db

Gyenesdiáson, a polgármesteri hivatal mellett!
- pedikűr, manikűr, műköröm
ÚJ!
- szempilla-hosszabbítás
ÚJ!
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
Újdonság: zselés lakkozás!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig gyöngyörű
körmöket biztosít!
- tartós kíméletes szőrtelenítés
ÚJ!
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818
Erzsi: +36-30/556-1897

ÚJ!

Iker Virág és Ajándék
üzlet
„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

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA

Frissen fejt magyar tarka
tehéntej 139 Ft/l

Vinotéka ajánlata:

Nagyméretű, veszélyes
helyen lévő, elöregedett
és egyéb fák kivágása,
sövénynyírás, korrekt
áron, rövid határidővel,
felelősségvállalással.

Minőségi folyó és palackozott borok
Ezek egészségünkre válnak!!!
Zöldség-gyümölcs nagy választékban,
kedvező áron kapható.

Tel: 06/30-21-40-700

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

ÜVEGE Z É S

• Foszlós
Gyenesikalács
parasztkenyér
... a régi
idők
íze ...
sonkához
0,5
kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163
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