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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. február XXIII. évfolyam, 2. szám
Megjelenik: február 17-én

Batyus bál – meghívó
Szeretettel várjuk
2012. február 21-én, kedden 18 órától
a gyenesdiási Községházára, hagyományos
HÚSHAGYÓKEDDI
FÁNKPARTIRA
zene: Szabó Laci
Fánkot, enni- és innivalót aki tud, hozzon
magával. Jelmezben érkezőket díjazzuk!
Az est alkalmával fánkkirálynőt és borkirályt választunk
Klubkönyvtár Gyenesdiás Tel: 83/314-507
***
2012. március 8-án, csütörtökön 18 órára
várjuk a Kedves Gyenesdiási Hölgyeket,

Nőnapi köszöntőre,
a Községháza nagytermébe.
***

TISZTELET A HŐSÖKNEK

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója
alkalmából iskolai és községi ünnepségünket
2012. március 14-én 16 órakor
tartjuk az iskola aulájában.
A megemlékezést követően átvonulunk
koszorúzni az óvodakertben fellállított
emlékműhöz.
Közreműködnek:
általános iskolások, a Községi Kórus és a
Gyenesdiási Huszárbandérium.

Január 22-én idén is megemlékeztünk a
gyenesdiási háborús hősökről. A Szent
Ilona kápolnában tartott szentmise után a hősi
emlékműnél Góth Imre Árpád önkormányzati
képviselő irodalmi igényű beszédében a doni
katasztrófához kapcsolódó történelmi tények
és adatok mellett egy képzelt levelet olvasott
fel. A levél egy részlete:
„Most itt vonulunk, percről percre előre a
havas végtelenben. Hazafelé. Jövünk, ahogy a hó
engedi. Néhol derékig süllyedünk és csábítóan
hív ilyenkor egy paplan, hogy aludjunk. Örökre
pihenjünk meg egy ünnepi álomban és ne törődjünk semmivel.
Nem lehet. Minden perccel közelebb jutunk
az otthonhoz. Egy percet gyalogolunk anyánkért,
kinek az életet köszönhetjük, és aki megtanított
járni. Egyet apánkért, ki embert nevelt belőlünk

***
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata és a József
Attila Klubkönyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt február 27-én, hétfőn
18 órakor a gyenesdiási
Községházán

Boda László
nyugalmazott egyetemi tanár, teológus,
magyar-eredetkutató, festőművész, író
„Keresztény, magyar és európai”
című kiállítására és az azt követő
„A Balaton nyugati oldala és az avarok”
című előadására.
A kiállítás március végéig látogatható.
(Boda Lászlótól egy avar témába vágó cikket
olvashatnak lapunk következő oldalán)

és nevére nem hozhatunk szégyent. Feleségünkért, mert szerelmével ajándékozott meg és gyerekekkel, kiknek megígértük búcsúzáskor, hogy
megjövünk. Testvérünkért a közös játékunkért is
jövünk.
Újabb percet hazánkért. Minden falujáért és
városáért megint egyet-egyet. Szent Istvánért az
államalapítóért, Hunyadiakért és Rákócziiakért.
Jövünk újabb percet a gyenesdiási lankákért és a
Balatonért, a ropogós keszegért és az olaszrizlingért. Jövünk a diófák árnyékáért, Petőfi verseiért,
Liszt zenéjéért. Széchényiért, a legnagyobbért és
Deákért a legbölcsebbért. A Nobel díjasokért.
Eltelt egy újabb nap, szánk már befagyott. Nem
ettünk és nem ittunk ma sem. Az ízeket már nem
is éreznénk.”
A megemlékezést a Dalárda katonanótái, és
a Gyenesdiási Huszárbandérium tisztelgése
tette ünnepélyesebbé.

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
Öffentliche Anhörung für die deutschen Mitbürger am 5. März um 18 Uhr im
Gemeindehaus. Alle sind herzlich willkommen! Weitere auf Deutsch: Seite 12.
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Boda László professzor
kiállításához és előadásához
A Pásztorházban berendezett Gyenesdiási
Avar Vezér múzeum megnyitójára 2012.
július 7-8-i hétvégén kerül sor.
Mint ismert, településünkön a Bartók Béla
utcában 1963-ban egy lakóház építésekor
került elő a kiállítás alapját képező avar
katonai vezető sírja, melynek különlegessége volt, hogy nem esett sírrablók áldozatául, valamint az első hitelesen feltárt
középavar főnöki sír volt a Kárpát-medencében. A ’80-as évek elején, illetve 1989 és
1992 között további feltárások során a teljes
temetőt, 301 sírt tártak fel Müller Róbert, a
Balatoni Múzeum igazgatójának vezetésével.
A 660-as évek tájékán e katonai vezetőt felszerszámozott lovával, rengeteg és gazdag
sírmelléklettel temették el. 1995. februári
híradónkban erről olvashattak, de a „Keszthely-kultúra” néven említett – Fenékpuszta
központú - anyagi műveltség is kötődik az
itteni avar régészeti leletegyütteshez.
Magukról az avarokról, illetve a magyarokkal való kapcsolatukról, az esetleges
közös eredetről vita folyik a „hivatalos”
és az azt kétségbe vonó történettudományt
vallók között.
Egy sajátos álláspontot, Boda László –
teológus – professzorét, a téma elkötelezett
kutatójáét ismerhetik meg az estre ellátogatók, nem beszélve a kiállított arcrekonstrukciókról, melyet a számítógépes festészet és
arcrekonstrukciós munkássága eredményeként mutathatunk be.
Boda László:

Teodor, avar vezér
és keresztény vértanú
Keveset tudunk a Mongóliából jött
avarokról. Talán nem is akarunk kellően
tájékozódni róluk. Mintha csak Attila
dicső hunjai léteztek volna. Mintha nem
akarnánk tudomásul venni, hogy nekünk
nem Attila hunjaihoz volt igazán közünk,
hanem az avarhunokhoz (vö. Várkony
neve a Varkunból ered, jelentése: avarhun). Talán Anonymust vonhatnánk kérdőre, amiért ő zavarta meg hosszú ideig
népünk, sőt több történészünk emlékezetét? Nem ő tehet róla. Az Attilától való
származtatást királya várta el tőle, mint
udvari történészétől, akinek nevéből
csak a P kezdőbetű maradt meg. Ezért
Anonymus = Ismeretlen a neve. Ez a
magyarázata annak is, hogy ő a magyarokat hunoknak nevezte. A dicső eredet
kimutatásának igyekezete mindig nagy
kísértés volt. Ma is az.

Gyenesdiási Híradó
Január 23-án, hétfőn este
ünnepeltük a Magyar Kultúra
Napját Gyenesdiáson. A Községháza nagytermében megnyitottuk a „Gyenesdiás az
elmúlt évben” kiállítást (még
február 25-éig megtekinthető), valamint bemutattuk
Tencz Krisztina (képünkön):
Gyenesdiási séták című, a
diási búcsú alkalmával már
a nagyközönségnek ajánlott
képeskönyvet. Az est alkalmával közreműködött a Csicseri énekegyüttes.

Lehet, hogy képzelet alapján felépítik
nálunk Attila fapalotáját, amely valahol
itt volt a Kárpát-medence közepén (a terve
már kész). Megtehetik. De még Priszkosz
sem tudta, hol volt ez a legszebb fapalota, pedig hivatkozott rá. Írhatunk szép
könyveket Attila „nagy királyról”, akinek
seregében feltehetően magyar csapatok
is harcoltak. Feltehetően. Mindez azonban nem változtat azon a jól megalapozott történelmi igazságon, hogy nekünk
komoly közünk a Bajánnal hazánkba
érkező avarhunokhoz van. Annyira, hogy
az ő maradékuk arcmásait fedezhetjük
föl köztünk és bennünk. Olykor igen
rangos személyekben is, mint Csernoh
János esztergomi érsek-prímás (bár szlovák családból) vagy Boldog Apor Vilmos
püspök, akinek a neve avart jelent. De
avar ősök vonásait viselte a már elhunyt
lelkipásztor, Bokor István, és azt viseli
a Zamárdiból származó Dr Kiss György
atya is, csak néhányat említve papjaink
sorából. S akkor még hol vannak a civilek,
olyanok, mint Kiss Ferenc, a II. világháborút megelőző idők neves színművésze,
Kohán György festő, Szabó Magda írónő,
Bárdosi Sándor birkózóbajnok, meg a
többi, csak néhány ismert nevet idézve.
Sokat mond a régészeti adat, persze
kerek számokkal mérve, mi szerint: kb.
10 Attila korabeli sírleletre kb. 10.000
avarhun korabeli sírlelet jut. S nem
hat-e túl merésznek a kijelentés, hogy
az avarok „hunabbak” voltak Attila hunjainál, hiszen ők egyenesen Mongóliából jöttek? Attila hunjai viszont már
korábban elszakadtak az anyaországtól,
amikor Nyugatra vonultak és türk népekkel kerültek kapcsolatba. Nemzeti álmainkat szembesíteni kell tehát a realitással,
mert Vörösmarty is arra figyelmeztet,
hogy „A bírhatót ne add el álompénzen”.
A magyar honfoglalást az avarhunok
honfoglalása előzte meg, háromszáz
évvel. Itteni uralmuk több, mint kétszáz évig tartott, és csaknem összeért a
magyar honfoglalással. Múltjuk felidé-

zése azért is fontos, mert két ízben érkeztek magyarok az ő idejükben hazánkba.
Fehér ugorokként 600 előtt már Bajánnal, a Meótiszból (ahol akkor szabirmagyarok is éltek), aztán 780 táján Kuber
„onogurjaival”, szintén a Meótiszból. A
székely magyarok egy része pedig előbb
volt a Dunántúlon az avarok alatt, mint
Erdélyben. Még a székely kapu ősmintáit
is avar kagáni fapaloták kapui adhatták (a
mongol eredet igazolható). Tehát őrségi
székelyek is csatlakoztak Árpád magyarjaihoz, és már keresztényekként.
Ezért érdemes többet megtudni az avarokról. De nemcsak ezért. Azért is, mert
a kereszténységgel való kapcsolatuk ügye
fontos tanulságot kínál. Összeomlásuk
legfőbb oka ugyanis az, hogy nem tudtak
alkalmazkodni a keresztény Európához,
bár egy részük megpróbálta. Nagy Károly
idején már kiéleződött, sőt véressé vált
a keresztény és a pogány párt ellentéte
az avaroknál (Kr.u. 800 táján). Ekkor történt, hogy egy avar főember (ún. tudun)
Nyugaton fölvette a keresztséget, és mint
István királyunk, ő is egy keresztény vértanú nevét kapta: Szent Teodorét. Pogány
neve azonban sajnos nem maradt meg
Teodor tudunnak, mint Istvánnal a Vajk.
Azt azonban tudjuk róla, hogy amikor
keresztényként hazatért Nyugatról, s a
keresztény párt feje lett, gyorsan eltűnt az
élők sorából. Nem nehéz kitalálni, hogy
a pogány párt nyilván megölette.
Ez pedig azt feltételezi, hogy az avaroknak keresztény vértanújuk is van,
mégpedig vezetőik közül (akkor már nem
volt kagánjuk). Érdemes volna emlékezetünkbe vésni, sőt emléktáblára is. Mert
ők valódi hunok voltak és utódjaik révén
vérségileg is kapcsolatba kerültek velünk,
magyarokkal. Hiszen ezek az utódok itt
vannak nemzettestünkben.. Tehát ez a mi
legbiztosabb hun-magyar kapcsolatunk.
/A cikkben leírtak nem mindenben egyeznek
a „hivatalos” történettudományi megállapításokkal. A szerk./
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BÖLCSŐDEI, ÓVODAI HÍREK
Bölcsődei beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Óvoda
és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy-Zalavár
Közös Fenntartású Intézménybe a bölcsődei
beiratkozás a 2012/2013-as gondozási-nevelési évre a következő időpontokban lesz:
2012. március 28-án, szerdán 8.00 – 14.00
óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek egészségügyi kiskönyvét
- a szülők személyazonosságát igazoló
dokumentumokat (személyigazolvány és lakcímkártya)
Bölcsődei beiratkozás az óvodavezető irodájában.

fotó: Finta Maya

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az
Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-VárvölgyZalavár Közös Fenntartású Intézménybe az
óvodai beiratkozás a 2012/2013-as gondozási-nevelési évre a következő időpontokban
lesz:
2012. március 26-án, hétfőn délelőtt 8.00 –
13.00 óráig
2012. március 27-én, kedden délután 12.00
– 16.00 óráig
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
- a gyermek anyakönyvi kivonata és TAJ
kártyája
- a szülők személyazonosságát igazoló
dokumentumokat (személyigazolvány és lakcímkártya)
Óvodába beiratkozhatnak azok a kisgyermekek, akik 2012. augusztus 31-ig betöltik a
3. életévüket.
Azon gyermekek, akik 2012. augusztus 31.
után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi
szándékukat jelezhetik az intézményekben,
és óvodai felvételükről a 2012/2013 nevelési
évben a jogszabályban megfogalmazott, a
folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak
megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az 5. életévét
betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részesülni.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek
függvényében az óvoda vezetője dönt az
érvényes jogszabályi előírás alapján.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője - az
óvodában kialakított hagyományos módon legkésőbb 2012. május 31-ig tájékoztatja az
érintett szülőket.
Skublics Sándorné
Intézményvezető

Farsang
Óvodánkban 2012. február 3-án délelőtt
tartottuk a farsangi mulatságot. A gyerekek
már érkezéskor felvették mókás jelmezeiket.
A csoportok kis műsorai után az óvónénik
és dadus nénik is megörvendeztették őket
hagyományos műsorukkal. Az iskola néptáncosait érdeklődve figyelték a gyerekek, majd
utána szívesen kapcsolódtak be a táncba.
A délelőtt másik felében a csoportokban
tovább folytatódott a mulatozás.
Ugyanezt elmondhatjuk a bölcsődéről is,
hiszen ott 2012. február 1-én tartottuk a farsangi mulatságot. Minden apróság belebújt a
jelmezébe. Egész délelőtt szólt a zene, táncoltunk és a farsangi fánk is mind elfogyott.
A jó hangulatú délelőtt végére mindenki kellemesen elfáradt.
Reméljük, hogy minden gyermek élményekben gazdagon ment haza.
Köszönjük a szülőknek, hogy a sok finomsággal hozzájárultak a színvonalas rendezvényhez.
A cikket írták Farkas I. és Tótok L.

Jótékonysági Alapítványi Bál
Hagyományainkhoz híven 2012. január
utolsó hétvégéjén 17. alkalommal rendeztük
meg a Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért
Alapítvány farsangi bálját. A jól sikerült ren-

dezvény, a rutinos lebonyolítás, a szervezés
a Szülők Közösségének és az óvoda dolgozóinak segítő hozzáállásával valósulhatott
meg. A farsangi mulatság helyszíne ismét
a gyenesdiási Nádas Csárda volt, ahol a jó
hangulatról a Dance zenekar gondoskodott.
A bált a Gyenes Néptánc Együttes Palotással
nyitotta meg. A műsor sokszínű és színvonalas volt. Először „Bölcsődei dallamokkal”
rukkoltak elő a legkisebbek anyukái, majd
az óvodai dolgozók meglepetés fénytánca
tette hangulatossá a bált. Ezután a „Született
feleségek” cigánytánccal örvendeztették meg
a közönséget. Az est sztárvendége Babicsek
Bernát zenész és színész, aki harmonikaszóval
szórakoztatta a bálozókat.
(a cikket írta Nusal Ágnes óvodapedagógus)
Intézményünk nevében köszönjük azokat a
felajánlásokat, támogatói jegyek megvásárlását, melyekkel az óvoda és bölcsőde játszóterének kialakítását segítették.
Köszönet a tombola felajánlásokért
Purt-Szmolár Mónika, Lambert Melinda,
Napsugár csoport, J és A Kerámiaház Kft.,
Hetényi Katalin, Könye Balázs, Ángyán Szilveszter, Borda László, Somorjai Lívia, Szommer Szilvia, Szalai Bernadett, Berta Józsefné,
Pillangó csoport, Pintér Ágota, Kovács Krisztina, Polaková Jarka, Lévai József, Majtász
Kálmán, Lengyel Tamás, Büki Anita, Kollár
Szabolcs, Helikon Kastély Múzeum, Gyalogh
Zsolt, Nusal Ágnes, Bujtor Árpád, Gyutai –
Szalay Nikoletta, Ertl Csaba, Lakatos Zoltán
és Lakatos-Szakos Judit, Paálné Kocsis
Veronika, Horváth Sebestyén, Vajda András,
Skublics Sándorné, Takács Andrea, Tóth
András, Matiszné Skublics Krisztina, Kristóf
Bálint és Kristóf Bálintné, Fáró Attila, Vastag
Tamás, Nagy Ferenc, Kalu János, Világos
Csabáné, Góra Szabolcs, Novák Andrea,
Kaposi Viktória, Coffeshop, Mosdósi Attila,
Vígh Anita, Farkas Olivér, Gergye Miklós,
Rózsahegyi Kft., Csák Anna, Zsinkó Lajos,
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Zöld Hangya, Andorkó Barbara, Katona
Károly, Tallérné Andor Katalin, Szép Tibor,
Wéber Zsolt, Török Tibor, Pannon Flower
Virágnagyker, Club Calypso, Home-Szer Kft.,
Bertáné Iker Mónika, Penteli Andrea, Kötél
Róbert, Sorok Attila, Komáromy Pékség,
Trombitás Kft., Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata, Rácz Anita, Darvas Natália
Köszönet a támogatói jegyek megvásárlásáért
Kis Hajnalka, Balogh Gábor, Gyalogh
Zsolt, Tóth András, Lévai József, Lendvay
Miklós, Magyar Judit, Hocz Szabolcs, Bertalan Ákos, Lambert Melinda, Vajdáné Csite
Katalin, Laczkó Gábor, Venekei Richárd,
Vidman István, Darvas Natália

Köszönet az önzetlen segítségért!
Köszönet a Trombitás Kft. ügyvezetőjének,
Trombitás Zoltánnak a Térségi Bölcsőde
Gyenesdiás számára adományozott térkő
burkolatért. A felajánlott térkőből a bölcsőde
köré járdát és az udvaron homokozók közötti
összekötő utat építettük ki.
Skublics Sándorné
intézményvezető

ISKOLAI HÍREK
Határtalanul! Erdélyben
Az elmúlt tanévben sikeres pályázatot adott be általános iskolánk a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul!
Programigazgatóságához a „Tanulmányi
kirándulások magyarlakta területekre”
című pályázati kiírásra. Erdélyi, kárpátaljai, újvidéki útra lehetett támogatást igényelni. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága
1 millió 152 ezer forint összegű támogatásban részesítette iskolánkat, a forrást utazásra és szállás költségeire fordíthatjuk.
Az idén először kapnak lehetőséget általános iskolák, hogy bekapcsolódjanak a
programba. Korábbi évben már tizenötezer
iskolás léphette át a határokat, hogy felfedezzék a magyarlakta területeket és találkozzanak ott élő diáktársaikkal és életre
szóló élményeket, barátságokat szerezzenek.
A tanintézmények 617 benyújtott pályázatából 351 nyert, ami azt jelenti, hogy
191 magyarországi település egy vagy több
iskolája kel útra a tanévben, köztük mi is
Gyenesdiásról május 17-21. között negyven hetedik osztályos diákkal és két – két
tanárral és tanárnővel.
Pályázatunknak a „Dunának Oltnak egy
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a hangja” címet adtuk. A magyar – román
határt Nagyváradnál lépjük át és Ady Endre
versének szellemében a gazdag kulturális
pezsgésű városában éljük át először a közös
sors, a közös történelmi múlt emlékeinek
hatását.
A tanulmányi kiránduláson résztvevő
gyerekek előre elkészített projekt feladatokkal készülnek magyar, történelem, földrajz, művészettörténet, idegen nyelv és a
természettudomány területéről és az adott
helyhez kapcsolódva tartanak előadást
diáktársaiknak. Meglátogatjuk Kolozsvárt, Torockót a Tordai – hasadékot és a
sóbányát. Két napot testvértelepülésünkön
Csíkszenttamáson töltünk és részt veszünk
a Csíki fesztiválon. Felkeressük a környék nevezetességeit, amire rövid időnkben lehetőség tesz. Hazafelé megnézzük a
Békás – szorost, Gyulafehérvárt és Déván
Böjte atyánál szállunk meg.
Itt szeretnénk segítséget kérni minden
Kedves Olvasótól! A Déván működő
gyermekotthon részére óvodás/kisiskolás fejlesztő füzeteket, angol vagy német
szótárakat, tanszereket (ceruza, toll, radír,
gyurma, rajzlap stb). szeretnénk vinni.
Egy-egy darab felajánlást is hálás szívvel
köszönünk és örömmel továbbítjuk az itt
élő kétszáz gyermeknek.
Az utolsó napon megnézzük Vajdahunyad
várát, Aradon a tizenhárom mártír tábornok
emlékművét és a Megbékélés Parkját.
A kirándulást nem célnak, hanem eszköznek tekintjük a nemzeti összetartozás
érzésének kialakításában és erősítésében.
„Az államhatárok átjárásának, a magyarmagyar együttműködésnek és az egymással
való szolidaritásnak természetes állapotnak
kell lennie. Következésképpen építkezni
csak olyan közös jövőkép alapján érdemes, amely a történelmi determinációkat
meghaladja, és így Trianont is maga mögé
utasítja.”
(forrás: www.hatartalanul.eu.)
Góth Imre

Versenyeredményeink
Celldömölkön
2011.
decemberében
Dunántúli Regionális Népdalversenyen
vettek részt népdalosaink
1.Tálos Olivér, 2. évfolyam - Arany minősítés
2.Endrődi Nikolett, 2. évfolyam - Ezüst
minősítés
3.Endrődi Rebeka, 3. évfolyam - Arany
4.Kovács Hanna, 3. évfolyam - Ezüst
5.Ertl Zsófia, 4. évfolyam - Ezüst
6.Gál Emese, 5. évfolyam - Ezüst

7.Kató Dorottya, 8. évfolyam - Arany
8.Andor Benedek - Tálos Olivér, 1-2. évfolyam - Arany
9.Endrődi Nikolett - Endrődi Rebeka, 2-3.
évfolyam - Arany Minősítés
10.Ertl Zsófia - Gál Emese, 4-5. évfolyam
- Ezüst
11.Csicseri énekegyüttes, 2-5. évfolyam Arany
(Hefler Flóra, Farkas Laura, Ertl Zsófia,
Endrődi Nikolett, Endrődi Rebeka, Kovács
Hanna, Hegyi Bianka, Gál Flóra, Szabó
Flóra)
12.Csillagvirágok, 8. évfolyam - Ezüst
(Kató Dorottya, Cserép Regina, Várbíró
Bianka, Zakár Brigitta)
13.Szivárvány Éneklőcsoport, 4-8. évfolyam - Arany
(Ertl Zsófia, Hegyi Bianka, Szabó Flóra,
Szabó Fanni, Gál Emese, Kató Dorottya,
Cserép Regina, Várbíró Bianka, Zakár Brigitta)
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
Ugyancsak e versenyen szerepelt a
gyenesdiási Csordás Anna – Rónaky Rebekával, a keszthelyi Vajda János Gimnázium
színeiben - és arany minősítést szereztek.
Felkészítő tanáruk: Csordásné Fülöp Edit
2012. március 1-én, 14 órától megrendezésre kerül iskolánkban a területi szövegértő
verseny az 1-8. évfolyamos tanulók számára.
Az elsősök beíratását megelőző programsorozat részeként, a leendő elsős tanító
nénik 2012. február 27-én, hétfőn látogatnak
el az óvodába és találkoznak a nagycsoportos
gyerekekkel.
A leendő elsős gyerekek és az óvónénik
2012. március 6-án, március 13-án ismerkednek az iskolai élettel. A gyerekek bemutató órákon vesznek részt.
A március 24-i (szombati munkanap) az
iskolában március 10-én lesz.
2012. március 10-én, szombaton megrendezésre kerül a Gergely-napi Művészeti Fesztivál. Kérjük a kedves Szülők segítségét!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
farsangon való aktív közreműködést és
támogatást a Szülőknek! További részletes
beszámoló a következő híradóban.
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású
Nevelési-Oktatási Intézmény
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106
Mobil: 30/529-9604
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Stúdióban a Dalárda
Az időjárás előrejelzés hideg, orkán erejű
szelet, intenzív havazást, mínusz 10-14
fokot prognosztizált február 4-re és 5- re.
E két nap volt kijelölve, hogy a hónapok
óta felfokozott ütemben tartott próbáink
eredményeképp stúdióba vonuljunk és a
tanultakat CD-re énekeljük. Személyautókkal indultunk Zalaegerszegre, bár korábban úgy beszéltük: - Nagyon jó a buszjárat
menjünk azzal! Így kényelmesebb és praktikusabb is volt. A szél ugyan fújt, de hó
nem esett, szerencsésen megérkeztünk
kora délelőtt megkezdődhettek az érdemi
munkák! Stúdiót belülről a társaság 90 százaléka még nem látott. Mikrofonok, szűrők
közt kijelölték a technikusok a helyünket,
majd elmondták a szabályokat - ha a felvétel ”forog”, mi nem forgunk, nem köhécselünk, szipákolunk, lapozunk, dobogunk,
pisszegünk stb., mindaddig, míg a felvételvezető azt nem mondja: - Megvan!
Ifj. Horváth Károly mentorunk, felkészítőnk, zenei vezetőnk, irányítónk és „mindenesünk” is elmondta mire figyeljünk, mit
hogyan énekeljünk és meghatározta a felveendő csokrok sorrendjét.
- Vágjunk bele! Lelkesen, a tanultaknak
megfelelően énekeltük fel a dalokat. Naná,
hogy volt mellééneklés, szipákolás, lapozás, dobogás és minden, amire figyelmeztettek bennünket. A mikrofonok nagyon
érzékenyek, a technikusok profik, mentorunk maximalista volt, de mindezek ellenére délig az összes anyag felénél több
rögzítésre került. Kosárból, táskából,
zacskókból előkerültek az elemózsiák,
melyekre éhesen vetettük rá magunkat. Délután 1 órakor a második félidő kezdődött.
Itt már látszott a fáradtság. Az első csokor
után gyakrabban kellett ismételni, több volt
a pontatlanság. A Csík Zenekaron, Virtus
Együttesen, és távolabbi-közelebbi együtteseken edződött technikusaink füle nem
fáradt. Károly útmutatása után újra és újra
felénekeltük a dalokat. 16 óra alig múlott,
mikor örömmel vettük tudomásul, hogy a
két napra tervezett munkával végeztünk.
Mentorunk megköszönte a közös munkát,
a csapat fegyelmezett helytállását, amely
tapasztalata szerint egy nagyon komoly
zalai dalanyagot mentett meg az utókornak
egy igazán hiteles előadással, egy olyan
érett, kiváló együttes tolmácsolásában,
mint a Gyenesdiási Dalárda. Na, ezek a
dicsérő szavak igazán jól estek! Feloldották a hónapok óta felgyülemlett feszültséget. Ahhoz, hogy áprilisban a CD-t kézbe
vehessük, még sok háttérmunka szükséges:
zenekari betétek, borító, szövegkönyv stb.
A nap zárásaként a Pék házaspárt köszöntöttük az általuk hozott tortával 29. házas-
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Horváth Károly és Laposa Juli zenével, mi
pedig énekkel csatlakoztunk.
A hazavezető utunk, már havazással,
hófúvással tarkított volt, de nem bántuk.
Élménydús nap volt! Mindenki beleadott
„apait-anyait”. Volt, aki náthásan, másik
megfázva, vagy fájó lábbal, vagy átdolgozott éjszaka után, de helytállt. Nagy utat tettünk meg 2006 - 2010 - 2012 állomásokkal,
de elmondhatjuk: - Eddig megérte és ezen
az úton tovább!
Azt nagyon sajnáljuk, hogy Benedek
Józsi barátunk, és alapító tagunk elköltözése miatt nem tudott itt lenni velünk, s
osztozni élményeinkben.
Bognár Ystván a Dalárda krónikása

Ifjúsági
italozás
A Családsegítő
és Gyermekjóléti
Szolgálat nevében
szeretném felhívni
a figyelmet napjainkban egyre gyakrabban jelentkező, közvetlen környezetünkben is előforduló veszélyre, az alkoholra.
Ez különös figyelmet igényel amennyiben
gyermek, vagy fiatalkorú személyek esnek
áldozatául.
Egy felmérés szerint hazánkban, egy
hónapos periódusában a 15-16 éves gyermekek 36 százaléka részegedik le ötször
vagy többször, és 19 százalékuk legalább
egyszer. Ez azt jeleni, hogy nem telik el
hónap, hogy a fiatalok 55 százaléka ne
lenne részeg. A részeg fiúk száma valamivel magasabb a lányokénál. (Hivatkozás:
http://szentkronaradio.com/kkoszk/2012
01 08 fiatalsag-mamoros-ifjusag)
Az elfogyasztott alkohol tekintetében
Európában a sör vezet. Magyarországon, a
Felvidéken és Szlovákiában, Franciaországban, Svédországban és Görögországban a
15-16 éves korosztály körében legtöbbet
fogyasztott szeszesital az égetett szesz.
Ez az ivás kulturális hátterét is jellemzi.
Az ilyen italok fogyasztásával gyorsabban
lehet lerészegedni, bódult állapotba kerülni,
miközben a gyermek saját csoportjában
magasabb pozícióba kerül, ha nem sört,
hanem különböző magas alkoholtartalmú
italokat fogyaszt.
Magyarországon
tilos
szeszesitallal
kiszolgálni és cigarettát eladni 18 év alatti
személynek.
A cigarettát eleinte megvették a nagyobbak, most már megveszi a 18 év alatti
is, és sok esetben a szülő. Csak elvétve
tapasztalhatjuk, hogy a pénztáros szemé-
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lyi igazolványt kér a fiataltól. Az alkoholt
nem a kiskocsma előtt issza meg a 18 éves
vagy fiatalabb. Nem egyedül iszik, hanem
csapatban, ott pedig, mindig adódik, akit
kiszolgálnak. Aki idősebbnek látszik, könynyen tud vásárolni. Ne feledkezzünk el
arról sem, hogy gyakran a családokban is
könnyen elérhető az alkohol.
Az oktatásba kötelező jelleggel kellene
helyt adni a prevenciós óráknak. Mivel
azonban nincs lehetőség, Szolgálatunk felhívással fog fordulni a környék általános,és középiskoláihoz, hogy osztályfőnöki óra
keretében biztosítsanak lehetőséget arra,
hogy védőnők, gyermekorvosok, háziorvosok előadást tarthassanak ebben a témakörben.
Köztudott, hogy az orvosi kezelést
igénylő alkoholisták száma az utóbbi
időben országszerte emelkedik. Tekintettel
arra, hogy ezen belül a fiatal korosztályhoz
tartozók részaránya megnőtt, indokolt mind
többet foglalkozni az ő alkoholfogyasztásukkal is.
Új jelenség, hogy az alkoholfogyasztás ma
már a serdülőkorú ifjakra is kiterjedt, noha
az ő alkoholfogyasztásuk egyelőre alkalmi
jellegű, így a jelenség nem tűnik alkohológiai problémának. A felszínen ez nem láttat
mást, mint egy-egy rendzavarást, duhajkodást, melyet még neveléssel, fegyelmezéssel kezelni lehet. Nem így a felnőtt számba
menő fiataloknál. Náluk már különböző
fokú alkoholfüggőségről van szó, amely
évek során alakul ki bennük.
Az alkoholizmus folyamata többnyire már
azokban az években kezdetét veszi, amikor
még van szülői és iskolai kontroll, az ifjú
még nem önállósult. Nos, ekkor kellene a
túlzott italfogyasztással járó problémákat
megelőzni. Ennek a prevenciónak azonban vannak akadályai. Mindenekelőtt az,
hogy egy ifjú alkoholhoz való viszonyának
alakulását meglehetősen nehéz prognosztizálni. Az is bizonyos, hogy az esetek többségében az alkoholizmus leggyakoribb oka
a lelki betegség nem nagyon látszik, rejtve
marad, akárcsak a mérsékelt drogfogyasztás. Nehézséget jelent az is, hogy vannak
ún. zugivók, akik egyedül, titokban isznak
korlátozott mértékben, így mikrokörnyezetük fel sem figyel rájuk. Azokra sem figyel,
akik a szórakozóhelyeken rendszeresen
fogyasztanak némi alkoholt. Nagy hiba
azonban, ha az ilyenfajta italfogyasztást a
szülő szó nélkül hagyja, s nem gondol a
lehetséges következményekre, főleg akkor,
ha az alkoholizmus örökletes hajlama sem
zárható ki. (Ebben az esetben talán lehetne
prognosztizálni.) A szülők tehát akárcsak a
drogot, az alkoholfogyasztást sem tekinthetik gyermeküknél bocsánatos bűnnek egy
bizonyos szint után!
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Szólnunk kell a serdülőkori italozás lélektani hátteréről is. Az alkohol mind többször
jelenti a felnőtté válás kezdetét. Ez főképp
akkor szembetűnő, ha a felnőttkorba lépő
fiatal érzelmi bizonytalansággal küzd, és a
biztonság illúziójának megszerzése érdekében a felnőttek viselkedését utánozza, beleértve az italozást is. Többnyire a bátortalan,
gátlásos fiataloknál ajánlják a felnőttek az
italfogyasztást, nem sejtve, hogy ezzel egy
káros folyamatot indíthatnak el bennük, az
ifjú cimborákban.
A serdülő korosztálynak sok megoldásra
váró problémája van: szülői támogatással
is el kell indulnia az önállósodás útján.
Megjelennek első partnerkapcsolatai, gondolkodnia kell a pályaválasztáson. Ez a
krízisekkel tarkított korszak - éppen ezek
miatt - meglehetősen labilis érzelmi állapotot teremt náluk, még egészségesen és alkoholmentesen is. Ennek alkohollal történő
„megoldása” csak elodázza a nehézségeket,
és újabb gondokat idéz elő. Gyógykezelésére szakszerű tanácsot orvos pszichológus
adhat.
Végezetül jól jegyezze meg az ifjú: azok
a fiatalok, akik a tanulásban, az alkotó
munkában, maguk körüli elfoglaltságban,
a kultúra területén és a meghitt párkapcsolatban örömöket szereznek maguknak,
védettek lehetnek az alkoholizmussal szemben. Az italokat csak alkalmasint, mértékletesen fogyaszthatják. Minden korlátozó
tiltószónál azonban többet érhet az érettebb
korosztály példaadása, intelme. Össznépi
ügyként küzdjünk érte minden lehetséges
módon.
Kőnig Andrea
családgondozó

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI

doknak, akik szeretnek énekelni: a Varázshangok Családi Kórusban ezt együtt, egy
időben megtehetik. Az örömteli éneklés
mindannyiunk számára jólesik, jókedvvel
és élettel tölt fel bennünket. A kórus tagjai
olyan szülők és gyerekek, akik a próbára
munka, iskola, óvoda és különórák mellett/
után várakozással teli érkeznek. A repertoárunk nagyon sokszínű, több műfajt is érintő.
Jelenleg gregorián dallamokat, Bölcs
Alfonz uralkodó gyűjtéséből származó 13.
századi spanyol énekeket, középkori angol
énekeket, valamint barokk, romantikus
és 20. századi klasszikus és könnyűzenei
műveket tanulunk. A kórusban nem csak a
közös éneklés formálásán van a hangsúly.
A történetek a művek keletkezéséről vagy
a zeneszerzőkről közelebb hozzák hozzánk
az alkotásokat és bővítik ismereteinket, a
ritmusos játékok és a hangszeres kíséretek pedig a gyerekeknek nyújtanak nagy
élményt!
A kórusba bárki bármikor csatlakozhat,
nem feltétel, hogy csak családtagokkal
együtt lehet jönni, mindenkinek nagyon
örülünk, aki „nekünk adja” idejét és énekhangját!
A próbákat minden szerdán a gyenesdiási
Községházán tartjuk 17.30-tól 18.45-ig!
Várunk szeretettel!
Kőhalmi Ági kórusvezető
és az alapító szülők, gyerekek

Baba-mama klub
Február 24-én pénteken 10.00-tól a
gyenesdiási Községháza nagytermében játszóházzal egybekötött Baba-mama klubba
várunk minden érdeklődő szülőt és gyermekeiket! Meghívott előadónk Kocsa Jánosné pszichológus lesz, fő témánk pedig a gyermekeink
alvási szokásai lesz.
A következő alkalom kivételesen csütörtökön lesz, március 22-én 10.00-tól. A meghívott
előadó Vaszily-Hegedűs Andrea fejlesztőpedagógus lesz.
A program ingyenes, szeretettel várjuk:
Koronczné Cserép Ilona védőnő
és Kőhalmi Ágnes egyesületi elnök
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vár minden résztvevőt! A belépés ingyenes!
Március 31-én szombaton 9.00-tól húsvéti
kézműves készülődéssel, játszóházzal, tojásfestéssel, kemencés sütögetéssel és állatsimogatóval egybekötött „Tavaszi Babavarázs”
baba- és gyermekholmi börzét tartunk a
gyenesdiási Községházán. A program ingyenes!
Várjuk azon felnőttek és gyermekek jelentkezését, akik szeretnének asztalt foglalni a
vásárra!
Programjainkról és rólunk bővebben itt
olvashat: www.varazshang.hu
Információ kérhető:
Kőhalmi Ági Tel.: +3630/339-1959

Horgász közgyűlés
A Gyenesdiási Horgász és Vízisport
Egyesület rendes évi közgyűlését 2012.
március 10-én szombaton 9 órakor tartja
a gyenesdiási Községháza nagytermében
(Kossuth L. u. 97.) melyre egyesületünk
minden tagját tisztelettel meghívom.
Napirendi pontok:
1. A vezetőség beszámolója, 2011. évről
2. 2012. évi költségvetés
3. Vegyes ügyek
A közgyűlés határozatképtelensége esetén
azt fenti nap 9 óra 30-kor változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal ismételten
összehívom, ami akkor már a résztvevők
számától függetlenül határozatképes.
Egyesületünk Interneten keresztül is elérhető, alábbi címen - www.gyeneshorgasz.
csali.hu megtalálhatóak alapszabályunk,
szabályzataink és az aktuális közgyűlési
jegyzőkönyv is, továbbá gyeneshorgasz@
freemail.hu címen levelezés is bonyolítható.

Döbröntei Imre, az egyesület elnöke
Örömmel adjuk hírül, hogy 2012. február
3-án megalakult Gyenesdiáson a Varázs***
hangok Családi Kórus. Az alakulás óta
már túl vagyunk az első próbákon, heti
TÚRAELŐZETES
rendszerességgel találkozunk a Községházán. Ezúton szeretnénk megköszönni
Gaali családi túránkat június 16-17-i, az
Hársfalvi Györgynek és az önkormányzati
őszit október 6-7-i hétvégére szervezzük.
Varázshangok
Családi
Program
dolgozóknak, hogy próbáinknak helyszínt
További információ:
Március 3-án 15.00-tól Cserszegtomajon a
biztosítanak!
Pék András, 83/316-504, 70/208-13-25,
A kórust elsősorban azért hívtuk életre, Művelődési Házban tartjuk családi prograhogy lehetőséget adjunk azoknak a csalá- munkat! Jókedv, játék, zenélés, baráti hangulat info@jesapekkeramia.hu
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GYENESDIÁSI POLGÁRŐR
EGYESÜLET
A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület 2011.
évi közhasznúsági jelentése
/Székhely: 8315 Gyenesdiás Csokonai
utca 12., adószám:19282831-1-20, kiemelten közhasznú szervezet, Pk.60.102.2007/8.,
nyt.sz.2196)
1, A közhasznú tevékenység rövid tartalmi
beszámolója: Célunk községünk polgári
védelmének biztosítása.
Az egyesület kiemelkedően közhasznú
tevékenysége az alábbi feladatokra terjed ki:
közrend és közlekedésbiztonság, gyermek
és ifjúságvédelem, környezetvédelem
A 2011-es év tartalmi beszámolója:
Január 28. beszámoló közgyűlés (2010 évi
jelentéshez csatolva)
Február 11. évzáró beszámoló közgyűlés.
2011 év nagy jelentőségű volt egyesületünk életének történetében. A fennállásának
20-dik, Országos Polgárőr találkozóinak
17-dik évfordulóját ünneplő Országos Polgárőr Szövetség 2011. évben először hozta
ezen neves találkozót a Dunántúlra, ezen
belül is Zala megyébe, Gyenesdiás nagyközségbe. Ez igen nagy megtiszteltetés volt
számunkra. Ennek zökkenőmentes lebonyolításában nagy szerepe volt a legmeszszebbmenőkig Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának, Gál Lajos Polgármester
úrnak, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség
elnökének Horváth Róbert úrnak és valamennyi segítő polgárőrünknek. A polgárőr
nap megelőző munkálataiban, a polgárőr nap
út és terület biztosításában, az eligazításban
sokat segítettek a saját polgárőreink mellett
a Balatonszentgyörgyi, Balatonberényi, a
Sümegcsehi-i, a Ceglédi,az Ebergényi és a
Bocföldi Polgárőr Egyesületek aktív tagjai.
2011. 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.
A Gyenesdiási Önkormányzattól kaptunk
támogatást 250.000 Ft értékben. A pályázati
és önkormányzati pénzeket a pályázatban
meghatározott célokra – működésre 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. Sajnos ennek a kocsinak az üzemeltetése – biztosítása nagyon sokba került.
Sajnos a szolgálati km-eket ezért szigorúan
korlátozni kellett, a szolgálatonkénti megte-
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-7hető napi utakat, ez 30 km/nap volt. Polgárőreink ezt átlagosan be is tartották.
Kiemelt nyári feladat volt a 2 gyenesi
strand és a hozzá tartozó parkolók felügyelete, melyet csak saját létszámmal a késő
délutáni és éjszakai órákban tudtunk ellátni,
a nappali folyamatos nyári szolgálatot az
idegen polgárőrökkel szálláshely hiánya
miatt nem tudtuk ellátni.
Az iskolában 2 alkalommal tartottunk
KRESZ előadást .
2 alkalommal részt vettünk a helyi iskolával 18 fő polgárőr és 96 fő diák-tanár közreműködésével a Föld napja alkalmából
szervezett szemét szedési akcióban, valamint
a tiszta közút akcióban.
5 fő tagunk motoros kishajóvezetői tanfolyam elvégzése után sikeres 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.
Részt vettünk a
megyei és országos
polgárőr rendezvényein, valamint az
OPSZ és ZMPSZ
által
szervezett
egyéb rendezvényeken, többek között
az október 23-i Bp-i
központi rendezvényen a Rendőrség
Teve utcai székházában.

részeit és a Festetics futam gyenesdiási rendezvényt.
Polgárőreink 2011. év során szolgálatban
töltöttek 5125 órát. Polisz Mátrix gépkocsi
felismerő rendszerrel 96 órában, polgárőr
napi biztosítások és sátrak építése és bontása, éjszakai őrzése idegen polgárőrökkelCegléd, Balatonszentgyörgy és a Pacsai
polgárőrök 384 órában, ezek a saját óráinkon
kívül voltak.
Megjelenésünkkel -az állandó jelenléttel- a nem kívánatos elemeket sikerült távol
tartanunk.
Ez volt a 2011. év rövid története, mely
igazolta, hogy polgárőrségünk jelenléte
kiemelkedően meghatározó lett községünk
életében.
Pénzbeni juttatásban az egyesület tagjai és
vezetősége nem részesül.
A beszámoló jelentés és a mérleg megtekinthető honlapunkon is: www.gype.hu

Költségvetés GyPE
Megnevezések

2011 évi tény 2012 évi terv

Bevételek
nyító
önkormányzati támogatás
egyéb támogatások
magánszemély támogatása
pályázati támogatás
tagdíj befizetés, egyszeri belépési
kamat
Hulladék gyüjtés
1 % SZJA, egyéb

605 573 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft
349 905 Ft
359 560 Ft
34 300 Ft
879 Ft

817 226 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft
40 000 Ft
10 000 Ft

109 047 Ft

100 000 Ft

2 009 264 Ft

1 767 226 Ft

anyag jellegű költségek

184 700 Ft

460 000 Ft

munkaruha, védő ruha, ital
nyomtatvány, irodaszer
hirlap előfizetés
posta kltsg
egyéb anyag kltsg

2 320 Ft
115 140 Ft
4 400 Ft
4 280 Ft
58 560 Ft

Bevételek összesen

Több alkalommal
szerveztünk
polgárőr rendezvényt.
4 alkalommal biztosítottunk a régió
több egyesületével
együtt nagy rendezvényt- Kaposvári Rock Színház
előadásában
(2
alkalommal)
egy
muzikelt, és a Balatoni Maraton futóversenyt,
szüreti
felvonulást, és a
rügyfakadást, mely
3 napos rendezvény
volt.
Biztosítottuk részben a Keszthelyi
kilométerek elnevezésű országos rendezésű futóverseny
területünket érintő

Szabó Sándor elnök

Kiadások
Dologi

150 000 Ft
10 000 Ft
300 000 Ft

igénybevett szolgáltatás

911 910 Ft

770 000 Ft

fenntartási, javítási költségek
telefon költség
rendezvény költsége
utazás, kiküldetés
egyéb (oktatás)

406 071 Ft
65 284 Ft
99 525 Ft

350 000 Ft
70 000 Ft
150 000 Ft

341 030 Ft

200 000 Ft

Egyéb szolgáltatások,egyéb költségek

95 428 Ft

110 000 Ft

bank kltsg
biztosítás
hatósági díjak
támogatás
tagdíjak

25 568 Ft
57 240 Ft
4 850 Ft
0 Ft
7 770 Ft

30 000 Ft
60 000 Ft
10 000 Ft

1 192 038 Ft

1 340 000 Ft

817 226 Ft

427 226 Ft

Kiadások összesen

TARTALÉK

10 000 Ft
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SPORT
Bíró András címeres
mezben
Májusban ballagott el
a gyenesdiási általános
iskolából Bíró András,
osztálytársai útravalóul
sok sikert kívántak neki,
legyen sikeres labdarúgó.
Hamarosan beteljesült
kívánságuk és az elmúlt
évek szorgalmas, kitartó munkája eredményeként decemberben címeres mezbe bújhatott.
- Izraelben vettünk részt egy négyes tornán. –
mesélte András találkozásunkkor – az U 16-os
válogatottban először ölthettem magamra a
címeres mezt. A meghívásnak nagyon örültem, a
csapatunk harmadik helyének kevésbe, előrébb
is végezhettünk volna kis szerencsével. Annak
nagyon örültem, hogy meghívtak a válogatottba
és nemzetközi tornán szerepelhettem.
- Zalaegerszegen játszol.
- Igen, az elmúlt években is ott fociztam és ott
is tanulók a Deák szakközépiskolában. Az iskolában is és a csapatnál is jó közösség alakult ki,
szerencsésen választottam. Egerszegen csatárként játszok és eddig 16 gólt szereztem. A válogatottban jobbhátvédként kaptam lehetőséget.
Mind két poszton jól érzem magam.
A ZTE korosztályos NB I-es csapata a nyolcadik helyen szerepel 32 góllal, aminek a felét
András szerezte. Ilyen tehetséges játékos fejlődését több csapat is figyelemmel kíséri.
- Elsősorban Egerszegen szeretnék maradni.
Érdeklődtek már a Budapesti Honvédból és
Felcsútból utánam, én egyelőre maradnék.
Jelenleg alapozunk és edzőmérkőzéseken szerepelünk. A válogatottal a Montenegró elleni
mérkőzésre készülünk. Szeretném megállni a
helyem.
G.I.
Röplabda utánpótlás nevelés fejlesztése
Gyenesdiáson
Gyenesdiáson évek óta komoly röplabda
oktatási, nevelési munka folyik a helyi KINIZSI SK. Sportegyesület keretén belül működő
Röplabdaszakosztályban. Ezt bizonyítják az
évenként elért egyre jobb versenyeredmények.
A röplabdaoktatás a gyerekek részére 9- 11éves
kortól kezdődik. A több korcsoportban történő
foglalkozások jelenleg - saját terem hiányában
- a szomszédos Keszthely város egyik iskolájának sportintézményében vannak. A javuló
eredmények alapján, valamint annak tudatában, hogy rendkívüli módon növekszik, főként
a strandröplabda népszerűsége, a Szakosztály
a településvezetésének és a térség, a régióban élők támogatásával a röplabdasport minél
nagyobb megismertetését, fejlesztését tűzte ki
megvalósítandó célul.
Az elhatározás minél jobb megvalósításának elérésére érdekében olyan ismert személy

támogatását sikerült megnyerni, mint a több
mint 400 szoros válogatott röplabdázót, Torma
Ágnest.
Ennek első és nagyon fontos lépéseként, a
február 4-én a szakosztály meghívására a Gyenesdiás – i Községházán Torma Ágnes a röplabdasportot népszerűsítő élménybeszámolójával
egybekötött tanácskozás került megtartásra.
A rendezvényen a szépszámú érdeklődő
mellett, meghívottként több környékbeli polgármester, a Magyar Röplabda Szövetség
Elnökségének tagja Bernáth Bea, a Zala Megyei
Röplabda Szövetség Elnöke, Kovács József,
valamint a Németországi Sportszövetség tagja
Uhlrich Ahlert vett részt.
A nagyon jó hangulatú rendezvényt, a házigazda Gyenesdiás polgármestere Gál Lajos
nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, hogy a
településnek régóta nagyon nagy hiányossága,
hogy nem rendelkezik olyan, a helyi, a környékbeli igényeket kielégítő sportcsarnokkal,
ami egyben megoldaná az általános iskolai testnevelési oktatás megfelelő színvonalú ellátását,
mellette biztosítaná a Gyenesdiás KINIZSI SK.
több szakosztállyal rendelkező sportegyesületnek utánpótlás nevelési, edzési, versenyzési
feltételeit, biztosítaná a környező települések
sportolási igényeit, alkalmas lenne a szabadidős
sportok feltételeinek biztosítására és lehetőséget adna kulturális rendezvények megtartására
is.
Köztudott, hogy évek óta a gyenesdiási, Diási
Játékstrand kapta meg azt az elismerést, ami
a „Balaton legjobb strandja” cím viselésére
jogosította. A strand ma már mindenki számára
ismert, nem csak a strandolók, hanem a röplabdasport kedvelői előtt is. Minden évben jeles
sporteseményeknek adott otthont a strand. Több
alkalommal kerültek megrendezésre, strandröplabda táborok és az ehhez kapcsolódó versenyek, de kerültek itt megrendezésre, a Magyar
Strandröplabda Bajnokság fordulói, döntői is. A
cél továbbra is az, hogy megszerzett, mindenki
által ismert színvonalat fenntartsa a település.
A polgármester megerősítette, hogy a szakosztállyal szorosan együttműködve, közösen
ezt a színvonalat kívánják tovább vinni, ezt a
jó színvonalat megvalósítani a teremröplabda
sportban is.
A bevezetőben elhangzottakat erősítette meg
Wittig Christoph a Röplabdaszakosztály elnöke.
Elmondta a szakosztály elfogadott, legfőbb
célja, hogy olyan térségi egyesületté, röplabdabázissá váljon, hogy a Keszthely – i régióban, hogy minden röplabdázni akaró gyerek,
fiatal, de idősebb is megtalálja a helyét, olyan
feltételeket kapjon, ami ezt a rendkívül szép
sportot minél szélesebb körben minél jobban
népszerűsíti. Ezért is vette fel a kapcsolatot a
Németországi Sportszövetséggel, hogy korábbi
ismeretségét kihasználva segítséget kapjon a
település a nagy cél, a nagyon hiányzó sportlétesítmény megvalósítására.
A vendég Ahlert úr hozzászólásában megerősítette, hogy nagy örömmel segít a sportcsarnok megvalósításában. Vállalta a csarnok
kedvezményes megtervezését, hogy egy olyan
sportlétesítmény jöjjön létre, amely mint egy
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bemutató, egy referencia létesítmény legyen,
mint a kivitelezés, mint a költségtakarékos üzemeltetés kritériumokra vonatkozóan.
A Szakosztályelnöki hozzászólás után Torma
Ágnes élménybeszámolójában, elmondta a
jelenlévő, a röplabdatudományt különböző
szinten elsajátító gyerekeknek, hogy nagyon
sok munkával, kitartással edzéssel, hogyan
lehet eljutni arra a szintre, ahová ő eljutott.
Hosszasan sorolta a kezdetektől a sportpályafutásának különböző, hol kevésbé sikeres, hol
csodálatos állomásait, az olimpiai élményeket,
olimpiai eredményeit. Elmondta, hogy nagy
örömmel vette a meghívást, az élménybeszámolóra a felkérést, különösen azért is, mert a
röplabda utánpótlás fejlesztéséről van szó, egy
olyan, egyre népszerűbb sportról, ami ma már
különösen a strandokon, a vízparti helyeken
tömegeket képes megmozgatni, korra, nemre
tekintet nélkül. Mindenkinek látnia kell, hogyha
komolyan vesszük azt a célt, azt az elvárást,
hogy minél egészségesebb fiatalok legyenek,
minél többen, minél többet mozogjanak, sportoljanak akkor a röplabdázás is nagyon nagy
segítséget tud nyújtani. A röplabdasport fejlesztéssel, ami arányosan kis költségigényű, óriási
eredményeket lehet elérni társadalmi összefogással. Természetesen ehhez a helyi összefogás
mellett, az államnak is hathatósan hozzá kell
járulni, az államnak is támogatni kell, hogy az
elvárt, a kitűzött cél megvalósuljon.
A szakosztályról további információ a www.
gyenesroplabda.hu honlapon található.
Asztalitenisz
Egy győzelemmel és egy vereséggel folytatta
a bajnoki szereplését a téli pihenő után az NB
II-es bajnokságban szereplő Gyenesdiási Asztalitenisz SE (GYASE).
GYASE – Swietelsky - Wewalka II. 8 – 10
Gyenesi győztesek: Bontó 2, Illés, Fazekas 2,
Barabás 2, Barabás – Fazekas 1.
A második helyen álló vendégek elleni mérkőzésen karnyújtásnyira került a GYASE a pontszerzéstől.
TURRIS SE Sopron II. - GYASE 4 - 14
Gy: Bontó 4, Fazekas 4, Barabás 3, Illés 2,
Fazekas – Barabás 1.
A papírformának megfelelő szép győzelmet
szerzett idegenben a GYASE.
További mérkőzések:
GYASE - SPAR SE Tatabánya, Vonyarcvashegy, Ált. Isk. 02. 19. 11.00, óra.
ATC Tokod I. - GYASE, Tokod - Üveggyár
Művelődési Ház, 02. 25. 11.00 óra.
GYASE – ERREL - Csákvár TC, Vonyarcvashegy, Ált. Isk., 03. 11. 11.00, óra.
Balatonfüredi FC I. - GYASE, Balatonfüred,
Iskola u. 2., 03. 25. 11.00, óra.
GYASE - Esztergomi ASE, Vonyarcvashegy,
Ált. Isk., 04. 01. 11.00, óra.
GYASE - Hévíz SK I. Vonyarcvashegy, Ált.
Isk., 04. 22. 11.00, óra.
Szombathelyi AK II. Sabaria - GYASE,
Szombathely, 05. 19, 14.00, óra.
- góth -
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség ÖnkormányzaAz óvodánál a vezető személyében év
tának Képviselő-testülete 2012. január közben változás történik, a jelenlegi intéz31-én tartotta legutóbbi soros ülését.
ményvezető nyugállományba vonul. A
bölcsődei térítési díjakat április 1-jétől
Az első napirend keretében az Önkor- szükségszerű lesz bevezetni.
A képviselő-testület a 2012. évi önkormányzat 2012. évi költségvetése, és
költségvetési rendelete első olvasatú mányzati költségvetést első olvasatban
megtárgyalására került sor. A pénzügyi elfogadta. Utasította a hivatalt, hogy a
bizottság elnöke tájékoztatta a képvi- következő soros ülésre a felvetett javaslaselő-testületet, hogy a képviselő-testület a tokkal dolgozza át a költségvetést, és ter2012. évi költségvetés első olvasatú elő- jessze a képviselő-testület elé elfogadásra.
terjesztését megtárgyalta, a képviselő-tesA második napirendi pontban az üdütület elé terjesztésre alkalmasnak tartotta.
A 2012. évi költségvetés nehézsége már lőhely általános rendjéről szóló helyi rena 2011-es évben előrevetítődött. A finan- deletet módosította a képviselő-testület. A
szírozás nehézségei részben a megnöve- helyi rendelet a jogszabályszerkesztésről
kedett költségekből, részben az elmaradó szóló módosított 61/2009. (XII.14.) IRM
támogatásokból és bevételekből adódnak. rendelet iránymutatásai figyelembevéteAz önkormányzat egyetlen mozgástere a lével került módosításra, amely rendelet
költségek csökkentése, sajnos a bevételeket kimondja, a magasabb rendű jogszabály
emelni nem lehet. A költségvetést minden- tartalmát szó szerint, sem tartalma szerint
képpen egyensúlyba kell hozni. A bevételi nem lehet idézni a helyi önkormányzati
oldalon néhány bevétel teljesülésében van rendeletben.
némi bizonytalanság. Az iskola 61, az óvoda
A harmadik napirend keretében a helyi
66, a bölcsőde 65 %-os lefedezettségű az
állami normatívák tekintetében. A három hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéintézmény nagy részben meghatározza ről, a település egyes kérdéseiről, a közaz összköltségvetést. A bizottsági ülésen szolgáltatás díjának megállapításáról szóló
szóba került az együttműködési megálla- többszörösen módosított 10/2005.(IV. 27.)
podás alapján működő integrációk finan- számú rendeletét módosította a képviselőszírozása. Megnyugtató lenne, ha mindkét testület. A hulladékgazdálkodásról szóló,
társult önkormányzat teljesítené pénzügyi módosított 2000. évi XLIII. tv. szabályozza
kötelezettségét. Felmerültek a bizottság a hulladékkezelési közszolgáltatási díj legrészéről különböző elemei a finanszíro- magasabb mértékét, amely 2012. évben
zásnak, illetve a költségek kifizetésének. nem haladhatja meg a 2011. december
Ezeknek a bevételeknek az elmaradása 31-én alkalmazott díjat.
A következő, negyedik napirendi pontesetén bizonyos költségek nem lesznek
kifizethetők. Abban az esetben, ha nem ban a szociális igazgatásról és szociális
sikerül a költségvetést egyensúlyba hozni, ellátásokról szóló 13/2004.(XI.2.) számú
nem maradhat benn a dolgozók jutalma- rendeletét módosította a képviselő-testület.
A rendeletmódosításban a Bursa Hungazása. A költségvetéssel kapcsolatban a
polgármester elmondta, bízik abban, hogy rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöna különböző bevételi vonatkozású és intéz- díj helyi rendeletben történt szabályozása
mény-finanszírozással kapcsolatos állami hatályon kívül helyezésre került. A temenormatívák rendszere legalább szeptem- tési segélyre vonatkozó rendelkezéseknél a
berig ugyanazt fogja hozni, mint az elmúlt helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége rögzítésre került.
évben.
A 2012. évben a Diási Játékstrand után az
Az ötödik napirend keretében az
idén az Algyenesi Lídóstrandon tervez díjemelést. A Gyenesdiás Kártya rendszerét is Önkormányzat által fenntartott Étkezde
át kell gondolni, a felnőtt kártya mértékét közétkeztetési díjairól szóló helyi rendelet
2400, a gyermekjegyét 1200 Ft-ra javasolja került módosításra.
A térítési díjak módosítására részben a
emelni.
Megtakarítást jelent a költségvetésnek, gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabály
hogy a köztisztviselők és közalkalmazot- változása, részben az áfa 25 %-ról 27 %-ra
tak részére az alkalmazotti étkezés térítési történő változása miatt került sor. Módosídíja 10.500 Ft-ra változik, így a kapcsolódó tásra került továbbá az alkalmazotti ebéd
járulékok is csökkennek. Nagyon szoros térítési díja, amely támogatásban azok a
költségvetés lesz az idei, sajnos nincsenek dolgozók részesülhetnek, akik adott évben
tartalékok, melyeket év közben mozgósí- legalább 6 hónapos munkaviszonnyal rendelkeznek.
tani lehetne.

A hatodik napirendi pontban a József
Attila Klubkönyvtár TÁMOP pályázaton
történő részvételéről döntött a képviselő-testület. A pályázat 100 %-os finanszírozású. A pályázat révén az általános
és középiskolás korú, kézművesség, fotográfia, filmezés, előadó művészet iránt
érdeklődők kaphatnak oktatást megfelelő
körülmények között és megfelelő eszközökkel. A pályázathoz fenntartói hozzájárulás szükséges, a projekt 2014. szeptember
30-án zárul.
Egyéb ügyek keretében a képviselő-testület döntött:
- a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület és a
Keszthelyi Rendőrkapitányság együttműködési megállapodásának megkötéséről,
- Fekete Tamás gyenesdiási vállalkozó
kérelme szánkó- és gokartpálya létesítési
kérelméről,
- Műhelycsarnok megvásárlásával kapcsolatos ajánlat megtárgyalásáról,
- Csatlakozott Siófok polgármesterének a
kurtaxa 18 év alattiakra történő kiterjesztésével kapcsolatos kezdeményezéséhez,
- döntött egy behajthatatlan követelése
eltörléséről.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2012. február 28-án, 18 órai kezdettel tartja.
Az ülés napirendi pontjai: 1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése és költségvetési
rendelete 2.) Közbeszerzési terv elfogadása, 3.) Klubkönyvtár beszámolója és a
Köz-Kultúra
Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztató.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
***
Gál Lajos polgármester úr Újévi jókívánságok kíséretében egy „kosárnyi
Gyenesdiás”-t juttatott el testvértelepülésünk, Csíkszenttamás polgármesterének.
Ezúton köszönjük a felajánlásokat, amelyekkel a „gyenesdiási ízekhez” hozzájárultak: Kovács Béláné Gizi néni ízletes
lekvárjaival, Somogyi Max Zoltán egyedi
fűszersóival és balatoni borzseléjével,
Visontai Béla bioropogósaival és a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület legújabb kiadványaival és egy üveg gyenesdiási borral
gazdagította az ajándékkosarat.

2012. február

Tudósítás a közmeghallgatásról
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Talajvédelem tevékenységi körben megtörtént a gyenesi és a diási bánya bejáratánál
A Községháza nagytermében 2012. feb- a hulladék összegyűjtése, elszállítása.
Megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés
ruár 6-án, - talán a hideg, barátságtalan idő
miatt - mérsékelt érdeklődés mellett került bevezetése a háztól történő szállítás keresor Gyenesdiás Nagyközség Önkormány- tében, a zöldhulladék évi két alkalommal
zata Képviselő-testülete közmeghallgatá- történő gyűjtése,
Az épített környezetvédelmi értékek megsára.
Gál Lajos polgármester üdvözölte a hall- óvása keretében népi műemlék megőrzése
gatóságot, jelen lévőket, ismertette az est címén két magánszemély kapott támogatást. Kommunális és humán infrastruktúra
napirendi pontjait.
Elmondta, hogy a testület által elfogadott fejlesztése témájában több környezetvéköltségvetési koncepciót az idő közben delmi témájú program zajlott (Rügyfakaszületett jogszabályi változásokhoz kel- dás Tavaszünnep, Zöld Hetek, Túra Hetek,
lett igazítani, az első olvasatú költségvetés Márton napi Zöld Rendezvény, „Tertárgyalása után kerül sor a mostani köz- mészetesen Gyenesdiás”). Gyenesdiás a
meghallgatásra, hogy a végleges változat Biodiverzitás pályázaton a harmadik kateelfogadása előtt lehetőség legyen az e fóru- góriában (2.000-10.000 lakos) harmadik
helyezést ért el, valamint az óvodánk harmon tett javaslatok figyelembevételére.
A költségvetés megalkotásakor a leg- madízben is elnyerte a Zöld Óvoda rangot.
Természetvédelem körben beszélt a polfontosabb szempont, a stabil egyensúly
biztosítása a kiadás és bevétel között. A gármester a zagykazetták utóhasznosításáracionális, realitásokra épülő helyi adóbe- ról, elmondta, hogy a szomszédos, érintett
vételek, strandbevételek, intézményi bevé- önkormányzatok tartós hosszútávú bérletelek tekintetében nincs nagy mozgástere tet szeretnének, végső célul pedig a zagyaz önkormányzatnak, inkább a kiadások kazetták kezelői joga megszerzését tűzték
során kényszerül nagyobb takarékosságra. A ki. Vállalkozókkal közreműködésével a
kiadások tekintetében is az összköltségvetés kalandpark és a diási Strand közötti zagyka80 %-a a működésre, személyi kiadásokra, zetta bozótostól történő megtisztítása történt
annak járulékaira és dologi kiadásokra for- meg, a kalandpark északi felében 201l-ben
dítódik. Ebben az évben 15 jubileumi juta- honos és egzotikus madarakat bemutató
lom kifizetésére kerül sor, ami tovább terheli madárpark létesült.
Az ember egészségvédelme címen, köza költségvetést.
Az első napirendben az elmúlt évről szóló munka program keretében a zöldterületek
beszámolóban vetített dián bemutatta a folyamatos karbantartása megtörtént.
Itt számolt be a polgármester, hogy
polgármester az elmúlt évi megvalósított feladatokat – útaszfaltozásokat, kátyúzásokat, Megyei Polgárvédelmi Gyakorlat keretében
parkolóterület rendezést, strandi felújításo- a kerékpárút mentén az árok megtisztítása,
kat – és azokat a sikereket, amikre büszkék vízelvezető árok karbantartását végezték el
lehetünk – Zala megye legkedveltebb üdü- az erre a feladatra beosztott önkormányzati,
lőhelye, a Balaton legjobb strandja a diási, a fizikai és nem fizikai dolgozók.
Családbarát önkormányzat cím elnyerése, a
A következőkben, a második napirendben
Biodiverzitás Fővárosa 3. helyezése, Virágos
Magyarország díjazás, Havas Boldogasz- az önkormányzati 2012. évi költségvetést
szony kápolna felújítása, Országos Polgárőr mutatta be a polgármester.
A kiadások és bevételek főösszege 729
Találkozó, Nemzeti Vágta előfutam, Diási
Búcsú, Dolomit tanösvény, Keszegfesztivál millió forint.
. /Ezekről 2011. évi decemberi számunkban
A bevételeket az 1. sz. táblázat szerint
a testületi tudósítás rovatban beszámoltunk./
A következő témakörben a közönség tájé- tervezte a Képviselő-testület (lásd a cikk
koztatást kapott az elmúlt évi környezetvé- végén).
delmi tevékenységről, a beszámolóban szó
A nyári szezonhoz kötődő bevételek tekinesett a levegőtisztasági védelmi intézkedésekről: útjavítás, aszfaltozás (szőnyegasz- tetében (idénre tervezett 42 millió forint
faltozás: Meleghegyi, Cseresznyés, Bem J. strandbevétel) egy kéthetes főszezoni rossz
utca felső szakasza.), a vízminőség véde- idő esetében nehezen pótolható, a tavalyi
lemről: az Önkormányzat
beruházásá- strandbevétel is akár 15-20 millió forinttal is
ban
szennyvízcsatorna
nem épült, de több lehetett volna.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésként
a NyDOP támogatott csapadékvíz pályázat
keretén belül a IV. sz. vízgyűjtő területen 1 építési telek (nyeles telek a Béke utcá(Darnay eleje, Bem J. utca), valamint a VII. ban, érdeklődni a jegyzőnél lehet) 1 ipartesz. vízgyűjtő területen (Lőtéri u. felső sza- rület eladását tervezte, 2 szerződésben már
kasz, Cseresznyés, Meleghegyi, Faludi utcá- rögzített kisebb értékesítés mellett. Fontos
lenne, hogy több iparterület értékesítése
tól a záportározóig) a hálózat megvalósult.
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történhessen meg, mert ezzel munkahelyek
is létesülhetnek. Fontosnak tartotta polgármester, hogy a tavalyi évet az önkormányzat
11 millió forint pénzmaradvánnyal zárta és
nincs hiteltartozása.
A kiadásokat a 2. sz. táblázat mutatja.
A kiadások 80 %-át, 576 millió forintot
személyi és dologi kiadásokra kell fordítani.
Idén az útfelújításokra többet kell fordítani,
mint az elmúlt évben.
9,2 millió forint jut felújításokra (utak,
orvosi rendelő, strandok), 55,1 millió forintot fejlesztésekre (informatikai eszközök
a hivatalba, bölcsödei járda, só és fényterápiás helyiségre, temető kolumbáriumra,
alsógyenesi strandi öltözőre, utcabővítésre
– Iparosok- és Iskola u. -, vasúti peron építésre, rendezvényterületre – Kárpáti korzó,
Dornyay rendezvénypajta -, sportöltözőhöz
hitelfelvételre és szociális célú használt gépkocsi vásárlásra).
Az önkormányzat támogatásra 54,8 millió
forintot fordít, benne a közmunkaprogram, orvosi ügyelet, fogorvosi szolgálat,
légimentés, rendőrörs, szociális- csak erre
31,8 millió forint - , sport, kulturális, és más
civil szervezetek, vállalkozások, stb.
A számokat követően a polgármester
fontos feladatokat emelt ki. Fontos lenne és
dolgoznak rajt, hogy egy járási kormányablak lehessen Gyenesdiáson, azaz itt helyben
intézhessék a lakosok a járási hatáskörbe
vont ügyeiket is.
Az elnyert pályázatokból megvalósulnak:
Turisztikai iroda és vele a dísztér az iroda
és a hivatal között. A terv szerint Pünkösdre
elkészül az új iroda. Ugyancsak e – TDM –
pályázatból utcabútorok beszerzésére, telepítésére is sor kerül.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
sikeres pályázatának köszönhetően 100
%-os támogatással elkészülhet a Dornyaypince és bemutató tér, valamint ugyanitt – de
ez már önkormányzati pályázatból, 80 %-os
támogatással – a bemutatóudvar.
A Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány
projektjében, 100 %-os támogatással létesül
az Avar vezér kiállítás a Pásztorházban, és a
Kárpáti-korzón a rendezvényterület 2. üteme
beruházása – 800 m2-nyi burkolt területtel,
szökőkúttal - utóbbi nagyrészt forrásvizes,
támogatott beruházásban, önkormányzati
hozzájárulással. Mindkét temetőben kolumbárium, urnasírhely létesül, ill. a meglévő
bővül.
Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a
csapadékvíz elvezetés folytatására (NYDOP
II), eredményes pályázat esetén 190 millió
forintos, 15 %-os saját erőt tartalmazó beruházásban a Kümell környéki, a DarnayNyírfa-József Attila utcák, vitorláskikötő
feletti terület- Malom árok környéki terü-
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leteket érinti a beruházás, illetve a Kossuth
L. utcában az északi oldalon az iskolától a
Mandulás utcáig terjedő járda melletti árok
lenne lefedve. A Sportöltöző építéshez az
önkormányzat támogatott hitelből nyújt
fedezetet, maximum 27 millió forintot. A
Kinizsi Sportkör sikeres MLSZ pályázattal
gyűjthet vállalkozói társasági adóból nyújtható felajánlást, amivel a felajánló is jól jár.
A Festetics-futam megrendezéséhez remél
4 millió forintos pályázati támogatást a
szervező-rendező Köz – Kultúra Alapítvány.
Zöld Balaton KEOP pályázat gesztora Gyenesdiás, részt vesz a projektben Balatonfüred, Fonyód, Keszthely is.
MÁV támogatással, illetve beruházásban mindkét vasútállomáson peron épül,
megkönnyítve ezzel a vasúti kocsikba való
beszállást, egyben rendezettebbé teszi az
állomások környékét.
Utcaaszfaltozásra kerül sor a Vörösmarty
közben és az Erzsébet utcában, útnyitásra
kerül sor az iparterületen, illetve az Iskola
utca kivezetéseként.
Az első két napirendi pont lezárásaként
a polgármester elmondta, hogy Gyenesdiás 8-10 évre megfelelő jövőképet mutató
akciótervvel rendelkezik, mely a települést 8
akcióterületre bontja. Ezekről bővebb információkat a település weboldalára fel fogják
tölteni.
A következő napirend keretében az
önkormányzati jogszabályok változását
ismertette a polgármester. E körben mindössze a kurtaxa 350 forintról 380 forintra
felemelését lehetett elmondani, mert – bár az
önkormányzat bevételei fokozására törekszik, de tudja, hogy a polgárokat nehezen
lehet tovább terhelni, így – nem tervezett a
testület további adóterheket emelni.
A hulladékgazdálkodás körében a hulladékszállítási díj nem emelkedhet, erre kormányzati ígéret van, így a fizetendő díjak
legfeljebb a 25-27 %-os ÁFA különbözet
erejéig nőhetnek.
A gyenesdiási bölcsőde fenntartása, üzemelése költségei 61 %-át fedezi az állami
normatíva, így - mivel térítési díj bevezetését teszi lehetővé a Kormány - a képviselőtestület ennek bevezetéséről döntött, április
1-től.
Utolsó napireni pontként közérdekű
bejelentésekre, javaslatokra illetve kérdésekre kerülhetett volna sor, de ilyent a hallgatóság nem tett fel, ezért a polgármester
megköszönte az érdeklődést és a közmeghallgatást bezárta.
H.Gy.
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2012. február
1. sz. táblázat

2. sz. táblázat

2012. február

Múzeumpedagógiai fejlesztések a Balatoni
múzeumban
Írta: Bujtor Katalin közönségkapcsolati
referens
A Balatoni Múzeumban nagy népszerűségnek örvendenek a múzeumpedagógiai foglalkozások. Eddig hiányzott egy, a gyerekek
fogadására alkalmas terem. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP pályázatának
köszönhetően 2012 márciusára elkészülhet a
foglalkozások infrastrukturális háttere is.
2010. szeptember 1-jén indította el a „Múzeumpedagógia foglalkoztató és virtuális pont
kialakítása a Balatoni Múzeumban” című
(TIOP-1.2.2-09/1-2010-0036) projektet a
Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságához
tartozó Balatoni Múzeum. Az intézmény
34 220 784 Ft vissza nem térítendő Európai

Ungarischer Sprachkurs
in Gyenesdiás
Endlich ist es soweit. Für unsere
deutschsprachigen Einwohner beginnt Anfang
März 2012 ein ungarischer Sprachkurs im
Leseraum der Bücherei. Unsere Gemeinde ist
so freundlich und stellt den Raum unentgeltlich
zur Verfügung. Einige Interessierte haben sich

Gyenesdiási lakosoknak*
10% kedvezmény a belépőből és
a 10 alkalmas bérletből
2012. március 15-ig.
*lakcímkártyával
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uniós forrásnak köszönhetően kialakíthatott
egy szakkörök, előadássorozatok megtartására alkalmas múzeumpedagógiai foglalkoztató termet, valamint egy korszerű IKT
eszközökkel felszerelt virtuális pontot.
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A projekt másik kulcs eleme a virtuális pont
kialakítása, amely a 110 éves intézmény részben már digitalizált gyűjteményeinek elérését
teszi lehetővé, óvódás kortól a felnőttkorig.

A két részből álló projekt egyik részfeladataként elkészült a múzeum emeletén egy
kiscsoportos foglalkozások tartására alkalmas múzeumpedagógiai foglalkoztató terem,
melyet a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program támogatásával rendezhettek be gyermekbútorokkal. A pályázat nemcsak a terem
kialakítását segítette, hanem lehetőséget biztosított a Balaton élővilágának megismerését
segítő fejlesztő játékok, modern informatikai eszközök, módszertani segédeszközök,
valamint felpróbálható ruharekonstrukciók,
például római kori viseletek reprodukcióinak
vásárlására is.

A 2012. március 31-ig megvalósuló fejlesztéssel az új iskolaévben már teljesen felszerelt
múzeumpedagógiai foglalkoztatóval és virtuális ponttal mesél, remélhetőleg a gyenesdiási
gyerekeknek is, a Balatoni Múzeum!

nach dem Aufruf in der November-Ausgabe
bereits gemeldet. Eine Lehrerin aus unserem
Ort haben wir auch gewinnen können. Sie legt
in erster Linie Wert auf die Aussprache und
das Sprechen von Sätzen in allen möglichen
Alltagssituationen. Der Preis richtet sich nach
Anzahl der Teilnehmer.
Haben Sie Interesse? Dann schauen Sie doch
einfach herein, wenn die Lehrerin und die

Teilnehmer sich am Montag 27. Februar 2012
um 10 Uhr zum Kennenlernen im Leseraum
der Bücherei treffen.

Kapcsolat:
Havasi Bálint, területi múzeumigazgató,
projektmenedzser
Telefon / fax: 06-83/312-351
E-mail: balint.havasi@balatonimuzeum.hu

Also dann bis zum 27. Februar um 10 Uhr.
Sie sind herzlich eingeladen. Sie finden die
Gruppe in der Bücherei am Gemeindehaus,
Eingang an der Hauptstraße direkt neben dem
Bankautomaten. Wir freuen uns auf Sie!

Gyenesdiási Híradó

2012. február
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki
1.) Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás – Várvölgy - Zalavár Közös Fenntartású Intézmény óvodavezetői (intézményvezetői)
állás betöltésére.
Képesítési követelmények: felsőfokú óvodapedagógus végzettség, szakképzettség,
pedagógus szakvizsga, óvodavezetői szak-

A tél öröme ... .

vizsga, legalább 5 év szakmai gyakorlat
Állás betöltésének ideje: 2012.08.16., a
megbízás: 2017.08.15-ig szól.
Illetmény.: a Kjt. szerint. Pályázat benyújtásának határideje: a KSzK honlapon történő
megjelenést követő 30 nap.

meghaladó vezetői gyakorlat
Állás betöltésének ideje: 2012.04.01., a
megbízás: 2017.03.31-ig szól
Illetmény: a Kjt. szerint. : Pályázat benyújtásának határideje: a KSzK honlapon történő
megj. követő 30 nap.

2.) József Attila Klubkönyvtár klubkönyvtár-vezetői állás betöltésére.
Képesítési követelmények szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
államháztartási vezetési ismeretek, 5 évet

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Dr.
Kardos József címzetes főjegyzőnél lehet
(8315 Gyenesdiás, Kossuth L u. 97. Tel.:
83/312-737, Fax: 83/314-550)

.. és szomorúsága

2012. február

Iker Virág és Ajándék
üzlet
„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!

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

Tel: 70/235-36-05
Márciustól bővül üzletkörünk I. osztályú
angol használt gyermekruhákkal.
APRÓHIRDETÉS:
Német társalgás, korrepetálás, felkészítés vizsgákra,
vendéglátósoknak, külföldi munkavállalóknak is,
tapasztalt nyelvtanárnál. Tel: 06/30/607-36-94
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Gyenesdiási Híradó

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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

Intenzív alakformáló torna, aerobic
Helyszín: Gyenesdiási Óvoda tornaterme
Időpont: kedd, csütörtök 18:30-19:30-ig
Óraadó: Andorkó Barbara gyógytornász
Tel.: 06 70 2612449
A tornához szükséges: tornaszőnyeg, víz, törölköző

RELAX & NAIL STUDIÓ

Üzletünk ERZSÉBET UTALVÁNY
elfogadóhely
(kizárólag élelmiszer vásárlásra)

Szalagos – csokis, vanilíás, lekváros –
fánk kapható
zsákos 30 kg-os burgonya Zircről, keszthelyi fajták – Katica, Hópehely 59 Ft/kg
Balatoni Rózsa 69 Ft/kg

GYENESDIÁSON
- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig
gyöngyörű körmöket biztosít!
AJÁNDÉKOZZON SZÉPSÉGUTALVÁNYT SZERETTEINEK
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818

Új néven a

Simon
Díszfaiskola
DÍSZNÖVÉNY-KERTDEKORÁCIÓ-AJÁNDÉK
Nyitva tartás: H-P 8-18 óráig
Szo: 8-16, V: 9-16
Bejárat a vágóhíddal szemben
T.J. TERV Építész tervezőiroda

Vinotékában 15 fajta minőségi
folyóbort kínálunk kedves farsangoló
vásárlóinkak:
Egészségükre

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

Naponta háromszor friss
pékáruk a Komáromi Pékségből.
Kemencéből a polcra.

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

Bécsi fánk 3 ízben.
2012. február 17-től a készlet erejéig.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Ü V E G E Z É S

Szakboltunkban
• Foszlós
kalácsés partner
üzleteinkben
FÁNK,
sonkához FARSANGI
0,5 kg-os,
pur-pur
teljes
kiőrlésű
kenyér,
• Püspökkenyér
panediás több féle ízben
kapható.
• 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

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 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 • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

