GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2007. december XVIII. évfolyam, 12. szám
Megjelenik: december 14-én

Minden Kedves Olvasónknak békés,
áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Ismeretlen szerző karácsonyi dala:

Egy rózsa zsenge szára

Egy rózsa zsenge szára
hajtott ki Jessze vén
törzsén, s egy éjszakára
virág nyílt vesszején:
piciny kelyhére nagy
csönddel borult az éjfél
s a metsző téli fagy.
A képen látható Betlehemet tavaly állítottuk fel először.
Készítették Hóbár János és családja, Gyutai Zoltán, Márkus
Gyuláné, az önkormányzat fizikai dolgozói. Idén már áll két
hete, e hétvégén szombaton már teljes lesz, Máriával, Józseffel,
a kis Jézussal és a Napkeleti királyokkal. Itt gyújtuk meg
ünnepélyesen szombatonként az adventi gyertyákat.
Alsó képünk december 8-án készült.

Kit Ézsajás jelentett,
kit hirdet énekünk,
a kis bimbót, a szentet
egy Szűz szülé nekünk.
Az Úr ősterve vált
valóra, hogy a Kisded
éjfélkor földre szállt.

Ó, égi rózsa bokra,
kegyes Szűz Máriánk!
A szent szülőkínokra
kérünk, tekints le ránk:
segíts, hogy lenne szép
sarjad számára szívünk.
ékes virágcserép!
(Fordította: Dsida Jenő)

Szeretettel várunk mindenkit
december 21-én pénteken 17 órára
KÖZSÉGI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE
a Községházára.
MEGHÍVÓ

Info-Ecke:
Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt alle Interessenten
zum Kastanien Fest recht herzlich ein. Die Veranstaltung
wird am 16. Dezember 2007 ab 14 Uhr beim
Gemeindehaus veranstaltet.
Heilige Messe im Gemeindehaus 24. December um 24
Uhr!

December 16-án, vasárnap 14 órától a Községháza előtti téren, ADVENTI GESZTENYESÜTÉSRE várja Önt és kedves családját
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület!
A programból:
14:00 órakor megnyitó, majd Karácsonyi dallamok Gyenesdiási Általános Iskola közreműködésével, gesztenyés sütemények versenyének eredményhirdetése, folklórműsor a Gyenes
Néptánc Együttes bemutatásában, Betlehemi játékok.
A hidegre való tekintettel gondoskodunk "melegítőről" is: a
kicsiket teával, nagyokat forralt borral várjuk!
Sütemény-versenyt hirdetünk meg, melyre várjuk a finomabbnál finomabb gesztenyés sütiket!
A süteményeket 15 óráig várjuk!!!
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Főzőklub
December 14-én pénteken 18 órakor, új helyszínen, az Óvoda
éttermében.
Várunk mindenkit szeretettel, aki szeret főzni, aki tud főzni és
aki most tanul főzni.

Pótszilveszter
Nagy érdeklődés mellett nyílott a Keszthelyi Goldmark
Károly Művelődési Központ, Bertók Ágnes által vezetett
Folton-folt szakköre kiállítása, december 7-én a Községháza
nagytermében. A 16 fős közösség több mint kétszáz munkája,
terítők, takarók, textilképek, babák, kispárnák, adventi
naptárak és számtalan egyéb fantáziadús alkotása látogatható
még december 20-ig, délelőtt 10-12, ill. délután 14-16 óráig.
Néhány alkotás a falon marad a karácsonyi rendezvények
idejére is, meghitt környezetet teremtve.

A Szent Erzsébet év alkalmából már korábban egy koncerttel
emlékeztünk legismertebb szentünkről. A Kecskés együttes
koncertjét élvezhettük a Községházi esték sorozatban a
nyáron.
A jubileumi év lezárásaként - Bujtor Bálint hálaadásaként - az
egykori Falud község Szent Erzsébet temploma helyén keresztet
állítottunk, melyet Deák Ákos plébánosunk szentelt meg
november 18-án (felső képünk). November 19-én, Erzsébet
napján a Községházán Petánovics Katalin néprajzkutató
tartott igen megható előadást "A rózsák szentje" címmel,
mely bevezetőjében Csák Jánosné, Mariska néni mondta el
gyrermekkorában tanult Szent Erzsébet legendát. (alsó kép)

A gyenesdiási Nőklub pótszilvesztert rendez január 5én szombaton, batyusbállal (süteményt, szendvicset,
italokat szívesen fogaunk). Szeretettel meghívünk minden
időset, fiatalt, szórakozni vágyót. Élőzene (Szabó Laci),
tombolasorsolás. Belépődíj nincs.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tánczosné Marika

Hírek a népdalkör legutóbbi fellépéseiről
A 2007-es év utolsó hónapjaiban is rangos fellépéseken vett
részt a népdalkör.
Novemberben Vasváron, Nemzetközi Népzenei Találkozón
szerepelt a dalkör, ahol különdíjban részesült.
Decemberben a Baranya megyei Szászváron - Kodály Zoltán
születésének 125. évfordulója tiszteletére rendezett népzenei
találkozón - lépett újra közönség elé, ahol produkciója kivívta
mind a szakma, mind pedig a közönség elismerését, akik
vastapssal jutalmazták a népdalkör előadását.
A dalkör tagjai: Gál Flóra, Krasznai Adrienn, Szabó Dóra,
Divinyi Dóra, Kovács Lászlóné, Szijártó Endréné, Csák
Jánosné, Lóránt Béláné, Tóth Miklósné, Tóth Béláné, Szalóki
Jenőné, Stefanicsné Lóránt Györgyi, Tiringer Mihályné, Nagy
Lászlóné, Sényi Anna, Hefler Jenőné, Gép Miklósné, Papp
Andrea, Horváth Sebestyénné, Lóránt Veronika, Kenesei
Aurélia, Kun Sándorné, Fekete Veronika, Csordás Anna,
Bognár István, Farkas Ödön, Folly Pál, Kovács Géza és

Gyermekkönyvhét 2007
Ebben az évben a gyermekkönyvhét alkalmából szeretnénk
próbára tenni kicsik és nagyok irodalmi tudását.
Az alábbi történetet 17 ifjúsági regényből kevertük össze.
Ki ismer fel belőle többet? A felismert regénycímeket,
és a regények íróinak a nevét leadhatják a Klubkönyvtárban
december 18-ig, sorsolás december 19-én 16 órakor a
községháza nagytermében. A megfejtők értékes könyveket
kapnak ajándékba.
Gyula tehát kiszáll a csónakból, és visszaérkezve az
osztályba, kissé bután néz a mellette ülő Pondoray Bélára, aki
köznyelven "Bütyök" névre hallgat.,..izegni-mozogni kezdett
az osztály. Némelyek turkálni kezdtek a padban a könyvek
közt; a rendesebbek megtörülték a tollaikat; Boka becsukta
a kicsiny, piros bőrrel bevont zsebtintatartóját. Valaki idegen
lépett be az osztályba, mind a két hóna alatt mankója volt a
gyereknek. Nem is annyira ment, mint inkább úgy odaugrált a
tanító úr elé, mint a veréb. . - Mit akarsz, fiacskám? - kérdezte
tőle a tanító úr barátságosan. - Iskolába szeretnék járni mondta bátran. Az első óra matematika volt…Ádám felírta a
táblára az adatokat. Igyekezett gyerekesen írni, ahogy Pite, de
nem volt könnyű gömbölyítgetni a számokat. Az az igazság, a
felnőttek sokkal csúnyábban írnak, mint a gyerekek, mert őket
már nem osztályozza senki. "Lotte figyelme, rendszeretete
és szorgalma újabban, sajnos aggasztóan hanyatlott.
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Osztálytársnője, Anni Habersetzer tegnap ismét négy jókora
nyaklevest kapott tőle." Kétszáz széket hátratoltak. Kétszáz
gimnazista zajongva felállt, és az ebédlő ajtaja felé tolakodott.
A kirchbergi internátusban véget ért az ebéd. - Az ördögbe is!
- mondta Matthias Selbmann negyedikes a szomszédjának. Kiesik a gyomrom! Húsz pfennig kellene sürgősen egy zacskó
kalácstörmelékre. A fiúk sugdolózni kezdtek, kacsingattak
Olivér felé; a mellette ülők pedig bökdösték. Akármilyen
gyerek volt is még, az éhség elkeseredetté tette, s a nyomor
vakmerővé. Felállt az asztaltól; a csajkájával és a kanalával a
kezében odalépett a felügyelő elé, s kissé megrettenve saját
bátorságától, így szólt: - Kérek még! Eközben egy vékony
arcú, szökésbarna hajú és zöld szemű fiú Dezső bácsi
padlásának kerek szellőzőnyílásán keresztül már órák óta azt
figyelte, hogy hogyan keresik szegény Lajcsit. Igen, ő volt az!
"Kondor Lajos, 11 éves magyar állampolgárságú személy",
amint az Portoroki rendőri jelentésében is szerepelni
fog. Azaz szegény Lajcsika! Úgy érzi, jó munkát végzett:
kitisztított, kifényesített mindent. Tükörképe visszamosolyog
rá szökőkútból, tóból, ablaktáblákról, még az olyan nagyon
jól ismert Cseresznyefa utca fáin lógó érett cseresznyéről is.
Egy este Manófalvi Manó épp a híreket hallgatta, amikor
kintről csámcsogást hallott. Felkapta hát a seprűt, és kirohant.
Egy induri-pinduri malac rágta a házat. - Hogy megtartom-e?
Meghiszem azt! Mauglinak, Békának nevezlek el, - eljön még
az idő, amikor te vadászol Sír Kánra, úgy, ahogy ő vadászott
rád! Peggy és Titty felmentek a megfigyelőállomásra, hogy
kikémleljenek a tóra. Futva érkeztek vissza a táborba. - Flint
kapitány érkezik!- ordította Peggy . A kalóz már bátrabban
lépett előre, átadott valamit Silvernek, de azért még fürgébben
osont vissza a társai közé. A hajószakács megnézte, mit
kapott. - A fekete folt! Dobd le rongyaidat, fiú, s öltsd
magadra ezt a cifraságot! Rövid boldogság lesz, de annál
édesebb! Kiélvezzük, amíg lehet, aztán újra ruhát cserélünk,
mielőtt bárki háborgatna. Nemsokára beszélni kezdtem
hozzá, és tanítgattam, hogy ő is beszéljen. Legelőször azt
igyekeztem megértetni vele, hogy neve Péntek. Mert péntek
volt az a nap, amikor megmentettem. Ezt küldi nektek a
felséges padisah. Bizonyára jó hasznát veszitek! A szenátorok
búsan tekintettek a sötétzöld bársony ruhadarabra, mely
aranyos zsinórokkal és paszomántokkal volt kihányva,
mindenféle szeszélyes figurákban, s mintegy megdöbbenve
kérdék egymástól: "Hát csak ennyi?" Végünk! - kiáltja a kezét
összecsapva Gergely diák. És a völgy felé mereszti rémült
két szemét. A völgyben sötét füstoszlop emelkedik a fellegek
közé. A levegőt elnehezíti a puskaporbüdösség. - Mi történt?
- kérdi ijedten Tulipán. - Az - feleli lekókadó fejjel a diák -,
hogy nem a janicsáraga a szultán!

Egyházközségi hírek
Készülődés a pásztorjátékra
A hittanos óvódások és iskolások Folly Eszter hittanár
irányításával karácsonyi pásztorjátékra készülnek. Az ünnepi
előadás december 24-én délután 3 órakor lesz a Községháza
aulájában. Mindenkinek szeretettel ajánljuk e karácsonyi játékot,
különösen is a kisgyerekeknek, hiszen míg ők gyönyörködnek a
pásztorjátékban, addig az angyalok és helyetteseik a karácsonyfát
feldíszíthetik és elhelyezhetik a szeretet ajándékait.
Betlehemezés
Már ötödik éve, hogy községünkben újra élő hagyomány a
betlehemezés. Megújult tagokkal és átdolgozott szöveggel, szép
énekkel készül a fiúk egy csapata Folly Pál segítségével, hogy
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megjelenítsék a pásztorok betlehemi élményeit. A betlehemes
játékukkal községünk családjait házukba keresik fel és békés,
boldog, pásztordörmögésű és angyalszavú szép ünnepet
kívánnak
Községi adventi gyertyagyújtás (fotó a címlapon)
Különösebb szervezés nélkül december hó minden szombatján
este 6 órakor a Községházánál megépített betlehemi istálló
előtt meggyújtjuk a községi adventi koszorú gyertyáját, hogy
növekedjék bennünk a fény és a világosság. Ez elmúlt két
alkalommal közel 100-an hallgattuk a lélekemelő, karácsonyra
felkészítő szép gondolatokat, énekeltük az adventi énekeket, és
hogy ne csak a szemünk fényesedjék, ittuk a finom forralt bort
lelkünk melegítésére. A községi kórus szép énekei is ünnepivé
tették az adventi estéket. December 1-én Tüttő Viola és Varga
Boglárka mondtak egy szép verset.
Gyenesdiáson is szállást keres a Szent Család
A családok karácsonyi lelki felkészülését elmélyítő estéket, és
egyben ősi, szép magyar hagyományt felelevenítő imádságot,
úgynevezett kilencedet járnak. Házaspárok, gyerekeik, nagyszülők
fogadják be a Szent Család képét és a képet kísérő nyolc családot,
akikkel együtt imádkoznak, énekelnek így készülve a karácsonyi
kis Jézus születésére.
Éjféli mise a községházán
Immáron hagyományosnak mondható, hogy községünkben a
katolikus hivők és minden jelenlévő jószándékú ember az éjféli
misén december 24-én éjfélkor a Községháza aulájában
ünnepli Krisztus megtestesülésének titkát. Erre a meghitt
éjszakára szeretettel várunk minden gyenesdiási polgárt.
Családmise a Szent Család ünnepén
December 30-án 17 órakor a plébánia termében tartjuk
ez év utolsó családmiséjét. Szeretettel várjuk elsősorban a
kisgyerekes szülőket, unokás nagyszülőket és mindenkit, aki
kicsit kötetlenebbül, de annál bensőségesebben akarja ünnepelni
a szentmisét.
Szilveszteri buli a plébánián
A hetedik és nyolcadikos hittanos fiúk és lányok vidám
évbúcsúztatót tartanak a plébánia termében este 7 órától hajnali
1-ig. Hálát adunk a Jóistennek azért sok jóért, amit 2007-es évben
kaptunk és sok játékkal, tánccal, vidámsággal köszöntjük az
újesztendőt.
Vértesaljai János
Hálás szívvel köszönjük közel 60 kedves katolikus és református
testvérünk részvételét a múlt vasárnapi "Igaz Élet Istenben" című
vetítésen és az azt követő agapén, amely meghitt és családias
hangulatban zajlott. Remélem kegyelemmel tért mindenki haza
otthonába és segített e szép nap, hogy az adventi időszakban még
jobban elmélyüljön a szívekben a hit.
Erről szóló könyvek kölcsönözhetők a könyvtárban, és nálam
megvásárolhatók a Vörösmarty u. 44-es szám alatt.
Isten Áldja Önöket.
Lukács Rita

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2007. december
23-án (vasárnap) 15.00 órakor a Gyenesdiási Községházán
kezdődő református istentiszteletre, melyet Kuti Géza, keszthelyi
református lelkész tart.
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."
( Zsid. lev. 13. ész 8. v.)

Gyenesdiási Híradó
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ÓVODAI HÍREK
Andrásnap 2007
Hetedik Andrásnapi rendezvényünk 2007. november 31-én
került megrendezésre. A hagyományos összejövetelnek az
előző éveknél is nagyobb vonzereje volt, a több száz vendég
bizony alig fért el az óvoda épületében. Sajnos így a gyermekek
műsorát és a nevelők által előadott mesejátékot csak az elől
ülők élvezhették. A
következő évben
igyekszünk megoldást
találni
a
túlzsúfoltság
megelőzésére és
a műsorok élvezhetőségének érvényesítésére.
Az intézményünk
tornatermében megnyíló adventi vásárnak nagyon nagy sikere
volt, hiszen ebben az évben még választékosabb kínálattal szolgáltunk.
Portékáink
között
volt: Szalainé Csilla,
Tálos Andrea a J és
A Kerámiaház igényes kínálata.
A Guliver Játékdiszkontból,
valamint
Divinyi Tamásné által
hozott fajátékokból
és Farkas Gábor és
neje Baby játékaiból válogathattak a vásárolni szándékozók.
Az adventi koszorúkat és asztaldíszeket Kósáné Lívia és Iker
Mónika állította ki.
Szabó Zsuzsanna kristálytermékeivel új színfolt volt a vásárunkban.

Köszönetünket fejezzük ki a Szülők Közösségének kik a vásár
lebonyolításában, valamint az esten való kiszolgálásban nagyon
sokat segítettek. Köszönjük Pintérné Novák Andreának, az
SZM vezetőjének és a szülőknek: Penzer Péterné, Kovácsné
Kopfer Beatrix, Rónai Ágnes, Székely Erzsébet, Marth Jánosné,
Tordáné Lukács Ágnes, Kovácsné Pandúr Szilvia, Gombár
Csabáné, Horváth Csabáné, Lengyel Rita, Vidovics Norbertné,
Horváth Szilvia, Bakonyiné Gellén Viktória, Ágoston Beáta,
Horváth Melinda, Gosztoláné Simon Csilla, Bódai Mónika,
Kissné Varga Erika , Riedl Judit , Tomborné Szakály Marianna,
Szakály Bernadett, Kissné Nagy Szilvia, Major Lászlóné, Heflerné Fördős Anita, Szalókiné Farkas Piroska, Farkas Frida,
Szirmai Katalin, Tálos Andrea, Sirsomné Radakovics Ágnes,
Csaliné Hefler Anita munkáját és pótolhatatlan segítségét.
A"fabatkából " és a vásári %-ból befolyt pénzösszeget az udvar
további korszerűsítésére fordítjuk.
A 2007. december 11-i szinházi előadás -mely az óvodánkban
lesz, és 36.000 Ft - ba kerül ,- az SzM pénzből és Barbel Jansen
német állampolgár Gyenesdiás Hámán Kató u.1. sz alatti lakos
felajánlásából lesz finanszírozva, melyért köszönetünket fejezzük ki.
Skublics Sándorné
Intézményvezető

Találkozás a Mikulással
Ismét elérkezett a várva várt december 6-a. Óvodásaink nagy
izgalommal készülődtek erre a napra. A sok kisgyerek felfokozott kíváncsisággal leste a Mikulás érkezését, aki a messzi
útról ezúttal gyalog jött. Minden csoportba be is kukkantott a
piros ruhás, ősz szakállú. A gyerekek körben ülve, örvendezve
hívták maguk közé. Érdeklődéssel figyelték, hogy mi kerül elő
a Mikulás zsákjából. A nagy könyvéből felolvasta, hogy kiről,
mit írtak az óvónénik. A gyerekeket csokoládéval és gyümölccsel ajándékozta meg. A Mikulás bácsi a messzelátó távcsövével is figyelte a gyerekeket és búcsúzóul meg is jegyezte,
hogy örül, mert itt csak jó gyerekeket talált. A kis óvodások
dallal és verssel köszönték meg a sok ajándékot.
Ünnepségünket a 4. osztályos gyerekek jelenetekkel, furulyaszólóval, énekkel tették emlékezetessé. Köszönjük a felkészítő
tanítónőknek, Tüttő Lajosnénak és Nyiri Istvánnénak áldozatos munkáját.
Az iskolások a műsoruk végén minden kis óvodást megajándékozta a saját kezűleg készített alkotásaikkal is.
Hársfalvi Györgynek és Vértesaljai Jánosnak köszönjük a
találkozást. Reméljük, hogy jövőre újra együtt fogadhatjuk a
Mikulást.
Horváthné Lóránt Mária

Köszönet
Nagyné Zsadányi Anita jóvoltából CD, DVD, sapkák, sálak, játékok közül válogathattak az érdeklődők.
Horváth Csabáné ékszereket, kozmetikumokat kínált a vásárban,
Szilágyi Norbertné fürdőszoba szettet. A kiállítók mellett természetesen az óvodai csoportok alkotásai is megjelentek, melyek
főként az Andrásnap előtti napokban megszervezett munka-délelőttök termékei voltak.
A kiállítók részvételükkel és bevételükkel az óvodát támogatták!

Szeretnénk megköszönni Papp Lászlónénak és Mayerné Fedő
Annamáriának a fellépő ruhák megvarrását, valamint Nagyné
Zsadányi Anitának a Mikulás csizmák megvarratásában nyújtott segítségét.
Hálás köszönet az óvodánk Mikulás csomagjaiba varázsolt
édességekért, ami
Kovács László és Székely Erzsébet érdeme.
Szivárvány csoport
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5-6. osztály
7-8.osztály

ISKOLAI HÍREK
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a téli szünet
időpontja 2007. december 22 - 2008. január 06-ig tart. Az
első tanítási nap 2008. január 07. hétfő.
Köszönetet mond az iskolavezetés azoknak a szülőknek, akik
a tanulmányi versenyekre segítettek az utazásban.
Népdalversenyre vitték a gyermekeket: Németh Mónika,
Vargáné Krisztina, Horváth András.
A nevelőközösség köszönetét fejezi ki a Szülői
Munkaközösségnek, akik az iskola folyosóira és tantermeibe
karácsonyi hangulatot varázsoltak számunkra, valamint az
iskolai bál megszervezéséért, lebonyolításáért és a hangulatos
műsorukért.
Minden Kedves Olvasónak békés, boldog Karácsonyt
és eredményekben gazdag Új Esztendőt kíván az iskola
nevelőtestülete.
Versenyeredményeink
Nyelvi verseny:
2007. december 09-én Budapesten rendezték meg a TITOK
Arany János nyelvi verseny országos döntőjét, ahol
iskolánkat 6 tanuló képviselte, és nagyon szép eredményeket
értek el.
Darvas Edina
Csordás Anna
Balázs Georgina
Vén Bernadett
Kiss Vivien
Szeles Benjámin

2007. december
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4.a osztályos tanuló
8.b osztályos tanuló
4.a osztályos tanuló
5.b osztályos tanuló
4.a osztályos tanuló
5.b osztályos tanuló

V. hely
VI. hely
VIII. hely
VIII. hely
X. hely
XI. hely

A 4.a osztályos tanulókat Nyiri Istvánné, az 5.b és 8.b
osztályos tanulókat Vajda Renáta készítette fel.
"Advent fényei" művészeti vetélkedő, Pacsa:
Karácsonyfadísz készítő kategória I. hely
Horváth Krisztina, Ábrahám Babett, Niedermaier LisaMarie
Felkészítő nevelő: Inkler Ildikó

Gál Flóra
Csordás Anna

I. helyezés
I. helyezés

Nemzetközi Népdalverseny, Vasvár:
Minden versenyzőnk és csoportunk különdíjat kapott.
1-2. osztály
Gál Emese-Divinyi Dalma
3-4. osztály
Várbíró Bianka
5-6. osztály
Prezenszki Benjamin
7-8. osztály
Csordás Anna
Gál Flóra - Kató Dorottya - Várbíró Bianka
énekhármas
"Csillagvirág" éneklőcsoport
tagjai: Horváth Zita, Gál Flóra, Divinyi Dóra, Kató Dorottya,
Várbíró Bianka, Horváth Kinga, Gelencsér Regina, Prezenszki
Benjámin, Szabó Dóra, Krasznai Adrienn, Varga Orsolya
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
Rajz:
"Sokat tud az én kezem…" megyei rajzverseny
Csehi Angéla Nívódíj
Felkészítő nevelő: Karancsy Péter
Iskolai sport:
Teremlabdarúgó város-, városkörnyéki bajnokság
Korosztályos csapataink ezen a Tornán is dobogósok lettek.
III. korcsoport - 5-6. osztályosok:
I. helyezés
Az aranyérmet a következő tanulók szerezték:
Biró András, Czibor Zoltán, Hajdu Balázs, Krasznai Martin,
Pápai Martin, Pordán Áron, Sényi Benjámin, Szi-Péter Zsolt,
Varga Balázs, Zsiros Dániel.
IV. korcsoport - 7-8. osztályosok: III. helyezés
A dobogó harmadik fokára a következők állhattak fel:
Tódor Bence, Tótok Balázs, Tótok Bálint, Varga Richárd,
Nagy Krisztián, Pápai Martin, Szi-Ferenc Róbert, Czimondor
Péter, Szánti Dávid, Czibor Zoltán, Zsiros Dániel.
Felkészítő nevelő: Csordás József

Ének-zene:
Országos Népdaléneklési Verseny, Székesfehérvár:
Arany minősítés:
Csordás Anna
Ezüst minősítés:
Gál Flóra - Kató Dorottya - Várbíró
Bianka Énekhármas
Ezüst minősítés:
"Csillagvirág" Éneklőcsoport
Különdíj:
Várbíró Bianka, Csordás Anna
Országos Csángó Népdaléneklési Verseny, Sásd:
IV. helyezés:
Csordás Anna
IX. helyezés:
Várbíró Bianka
Országos Népdalverseny, Nagykanizsa:
1-2. osztály
Gál Emese
I. helyezés
3-4. osztály
Kató Dorottya
I. helyezés
Várbíró Bianka
II. helyezés

Közel 50 gyermek várta december 5-én a községi ünnepségre
a Mikulás bácsit, aki másodmagával egy kis Mikulással
érkezett és ajándékozta meg a gyerekeket.
Köszönjük a mikulásruhát Stefanicsné Lóránt Györgyinek
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Szokásunknak megfelelően a településen élő
közismertebb embereket, települési és egyesületi
vezetőket megkérdeztünk, hogy:

Milyen volt az elmúlt év
és mit vár a jövő évtől?

Csordásné Fülöp Edit iskolaigazgató-helyettes, a
népdalkör és a kórus vezetője
A 2007. év - az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan - feszített
tempóban telt.
Az iskolai munka területén két nagy kihívást is
tartogatott a búcsúzó esztendő. Intézményünk művészeti
tevékenysége két lépcsőben átfogó vizsgálaton esett át,
amelyben személyi, tárgyi, működési feltételrendszerét,
gazdálkodását ellenőrizték. Szeptembertől Várvölgy
község általános iskolája társulás formájában csatlakozott
intézményünkhöz. Mindkét esemény komoly feladat elé
állította az iskolavezetést és az érintett kollégákat. Úgy
érzem, sikerrel vettük az akadályokat, amiért köszönetemet
tolmácsolom a munkában tevékenykedőknek.
A művészeti tevékenységünk ebben az évben is sok
szép sikert hozott. Büszke vagyok népdalosainkra,
kórustagjainkra, valamint a különböző megyei, regionális
és országos versenyeken elért diákeredményekre.
Ezúton is megköszönöm a dalosok egész évben tanúsított
kitartó és eredményes munkáját, valamint támogatóink
azon tevékenységét, amellyel munkánkat segítették.
Bízom abban, hogy a kopogtató új esztendő - a kihívások
mellett - békében, nyugalomban és a közösségek életében
eredményesen telik majd.
A várakozás napjaiban Szilágyi Domokos néhány sorával
szeretnék minden Kedves Olvasónak áldott Karácsonyt és
sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt kívánni.
"S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY"
Dr. Novák Zsuzsanna fogorvos
Néhány napja kopogtattak a rendelő ajtaján. Hársfalvi
György úr állt az ajtóban, de most sem fogászati
kezelésre vagy szűrésre jött. A Gyenesdiási Híradó év
végi körkérdésével keresett meg. Ilyen gyorsan telik az
idő? Csak ekkor döbbentem rá, hogy ismét elmúlt egy év.
Milyen is volt? Egy rövid történeten keresztül megpróbálom
megmutatni:
Az ősszel, egy sötét hajnalon a vonathoz siettem, mert
továbbképzésen kellett részt vennem. A nem éppen sima
aszfalton egy kátyúba léptem, és olyan szerencsétlenül
estem el, hogy eltört a lábam. Szerencsére csak egy kisebb
csont sérült, még gipszbe se kellett tenni. Természetesen
fájt (most is fáj) és gondot is okozott, de járhattam volna
sokkal rosszabbul is.
Ilyen volt az egész idei év. Nem volt jó, de hát lehetett
volna rosszabb is. Hogy mit várhatok az elkövetkezendő
esztendőtől azt sajnos már sejtem. A szaklapokban,
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fogászati rendezvényeken a szakma és az ellátás perifériára
kerüléséről, egyre válságosabb helyzetéről hallani. Töretlen
optimizmusomnak lassan elérek a határára. Ezzel együtt
(vagy inkább ennek ellenére) boldog új évet, jó egészséget
kívánok valamennyi olvasónak. Épp ezért ne feledkezzenek
meg a szűrővizsgálatokról sem!
Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Zala Megye
Közgyűlése elnöke
Az önkormányzatok szempontjából is keserves év volt az
idei, hiszen a kormány intézkedései és pénzelvonása miatt
több mint száz ember vesztette el állását, többségükben
tanárok. Csökkent a normatíva igy az állami pénzből
kevesebb jutott a szociális és egészségügyi intézményekbe.
Ahol lehet ott átszervezésekkel igyekeztük a pénzhiányt
csökkenteni, egy már kimenőben lévő iskolát kellett
bezárni, továbbiakban minden intézményünket így a megyei
fenntartású keszthelyi iskolákat megtartjuk. Sok vihar volt a
kórházak körül és sajnos a kormány biztosítókat privatizáló
döntése a jövőt illetően a legtragikusabb.
Magánéltemben öröm volt hogy kicsit jobb volt a nyár,
sokat kerékpároztunk a környéken s egy régi vágyam
is teljesült, a nyár végén egy rövid hetet tölthettem a
Baszkföldön.
Jövőre remélem valami már megjelenik a környéken is
az uniós pénzekből, s szépülünk, fejlődünk, s hogy mit
szeretnék a politikában, azt amit a felmérések szerint már
az emberek országosan is több mint 70 %-a ...
Kivánok Mindenkinek Áldott Ünnepeket s ezúton is
köszönöm a munkámhoz nyújtott sok segítséget.
Vértesaljai János
Számomra a 2007-es év minden nehézsége ellenére az
ünneplés éve volt. Az 50. évemet betöltve hálát adtam a
Jóistennek, hogy megőrzött és nevelt engem. Világossá
vált, hogy a szeretet csak igazságban valósulhat meg a
maga teljességében, és hogy nem érdemes a hazugság és
a gátlástalanság ellen küzdeni, mert csak megkeseredik
ebben az ember. Sokkal fontosabb, hogy valami szépet,
valami jót, valami előremozdítót tegyen az ember, mert a
rosszat csak jóval lehet legyőzni. Ez persze nem látványos
győzelem mások és magam fölött, hanem napi nekifeszülés
a feladatoknak, csöndes, kitartó munka, a kicsinyhitűségem
újra és újra legyőzése. 50 évesen azt látom, hogy alázattal
és mély tisztelettel lehet és kell egymáshoz és ügyeinkhez
fordulni.
Ebben az évben szentelt diakónussá a veszprémi Érsek.
Ez magyarul szerpapot, szolgát jelent. Szeretném ezt
a szolgálatot jelmondatom szellemében végezni: "Úgy
vagyok köztetek, mint aki szolgál." (Lk.22,27)
Áldott karácsonyt kívánok minden gyenesdiásinak, és azt
hogy növekedjék bennünk a szeretet.
Gergye Miklós szakgyógyszerész, önkormányzati
képviselő
Az elmúlt esztendő a kormányzati intézkedések
következtében rendkívül nehéz volt a gyógyszerellátás
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területén.
Januárban a betegek nagyon jelentős mértékű térítési díj
emelkedéssel szembesülhettek, melyet tb. támogatások
csökkentése okozott. Ezt tompítandó az év folyamán
a generikus programnak köszönhetően bizonyos
gyógyszercsoportokban árcsökkenés is bekövetkezett. A
havonta változó gyógyszerfelírási szabályok gyakorlatilag
tervezhetetlenné tették a gyógyszerkészletezést az egész
ellátórendszerben, ez sajnos megmutatkozott a hiánycikkek
magas számában is. 2008-ban talán konszolidálódik a
helyzet.
Az ország jelenleg elég lehangoló állapotban van, ezért
volt fontos a nagyobbik ellenzéki párt programalkotása
és e program nyilvánosságra hozása . Így mindenkinek
lehetősége van választani a jelenlegi neoliberális
gazdaságpolitika és az Erős Magyarország program
között.
2008-tól e választást várom.
Gálné Németh Ildikó a Forrásvíz Természetbarát
Egyesület elnöke
Nagyon örülök, hogy egy jól és hatékonyan működő
egyesületet vehettem át és számíthatok mindazokra az
emberekre, családokra és közösségekre, akik támogatták
programjainkat. Ebben az évben készültünk el a Holland
Királyság Nagykövetsége által támogatott térségi (27
település) "Öröm-bánat" atlasszal, térképekkel és Natura
2000 területi felmérésekkel, melyhez több civil szervezet,
és az egyetem is bevonásra került. Hamarosan elkészül a
Gyenesdiási Monográfia "Természeti kép" kötete, melyet
részben az egyesület aktívái támogattak és írtak. Most az
év végén elindult több hazai pályázat is (BFT Turisztikai,
valamint Norvég Alap), melyek összefogásban történő
megvalósítása erősíti az egyesület térségi szerepét, a
szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelését.
Mindannyiunk örömére így készülhet el a jövő év elejére
a Keszthelyi-hegységben közel 30 km túraút rendbetétele,
padok, pihenők és információs táblák kihelyezésével.
Nagy várakozással tekintünk az iskolai "Balaton"
tantárgy szakköri bevezetésére is. Bízom benne, hogy
a 2007-es évben is sikeresen kiáll csapatunk a térségi
környezetvédelem hatékony képviselete mellett.
Dr. Csehi Ottó alpolgármester
A végéhez közeledő esztendő legnagyszerűbb jelensége
volt, hogy a Nagyközség Önkormányzata változatlanul
magabiztosan gazdálkodott. Az intézmények és a
közösségek meglehetősen letompítva érezhették csak meg
a "külvilág" megszorító jelenségeit. Emellett nagyon sok
régi, kicsi feladat végrehajtása kipipálódott.
Az újév várakozásait tekintve természetesen vannak
szorongásra okot adó tények és körülmények. A szakszerű
és alázatos munka, valamint a helyi közösségek szemlélete
viszont nem kevés garanciát adhatnak ahhoz - kirívó nagy
eredmények elérése nélkül -, hogy szeretett településünk
életében nem lesz töréspont.
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Dr. Kardos József jegyző
Örömteli számomra, hogy az elmúlt évben a létszámában
megnövekedett képviselő-testület változatlan jó színvonalon
- Gyenesdiás településnek mindenkori érdekeit figyelembe
véve - működik. Úgy látom, a képviselő-testület, élén az
újonnan megválasztott Polgármesterrel, a következő évben
is záloga lehet községünk töretlen fejlődésének, folytatva
azt a munkát, amelyet elődeik elindítottak.
Magánemberként pozitívan értékelem, hogy egészségi
javulásom érdekében az eltelt évben egy régóta esedékes
járásjavító műtéten vagyok túl, és mint kórházba eddig csak
látogatni járó ember, kellemesen csalódtam az amúgy sokak
által szidott egészségügyi rendszerben.
Gál Lajos polgármester
A 2007. év a reformok és a központosítások éve volt.
Ennek ellenére kistérségünk kettészakadt. A Keszthelyi
kistérség települései talán ezzel még inkább rákényszerültek
az összefogásra, közös pályázatokkal és stratégiai tervekkel.
Én magam az összefogás híve vagyok, a szomszédos
települési elképzelésekkel és a szerteágazó közösségépítő
gyenesdiási feladatok tekintetében is.
Nehéz döntések vannak mögöttünk a közös fenntartású
iskola létrejöttében, a költségvetés egyensúlyának
tartásában és a turisztikai terveink hatékonyságának
növelése tekintetében is. Optimizmusra adhat okot,
viszont a Balaton - a balatoni nyár és a belföldi turizmus
erősödése, a befektetők mozgolódása, a helyi vállalkozóink
iparterület utáni kereslete, Keszthely agglomerációjának
erősödése, a színvonalas és vendégcsalogató kulturális és
sportrendezvények és szervezetek aktivitása.
Feladat volt és lesz bőven a következő évben is az
utak minőségi rendbetételével, a strandfejlesztésekkel,
az iszapkazetták újrahasznosításával és bízom benne
(pályázati siker után) az iskola bővítésével, a Nagymezőn
új erdei iskola megteremtésével.
A pályázati források eddig igen szűkösek voltak és a
következő évtől is csak együttműködésben, és jól kigondolt
innovatív elképzelések mentén, az önrész racionális
megléte mellett lehet tervezni a feladatok jelentős részét.
Ennek reményében az elkövetkező esztendőre jó egészséget
és sikereket kívánok minden kedves gyenesdiási lakosnak.
Akciós horgászjegyek!
Tájékoztatom a kedves Horgásztársakat, hogy a BHRT
kedvezményes árú horgászjegyeket adott ki, melyek a 2008
évihez képest 20 %-kal olcsóbbak.
Partmenti 11.400 Ft, 1500 m-ig 21.100 Ft, Általános 35.200 Ft.
60. életév fölött 20%, 14-18. év között 40%, 14. évig 60%
kedvezmény.
A horgászjegyeket tagjaink a Klubkönyvtárban naponta 9-10 óra,
illetve 13-14-óra között vásárolhatják meg, Karácsonyig!
A horgászjegy vásárlással egyidejűleg kérjük az állami jegyeket
(1000 Ft) és a 2008. évi díjakat is befizetni, melyek az alábbiak:
Tagdíj 6.500 Ft, tanyafejlesztés 5.500 Ft csónakoknál, 8.250 Ft
vitorlásoknál. A tagdíjból nyugdíjasok1.000 Ft, ifjúságiak 2.250
Ft kedvezményt kapnak.
pénztáros
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lenne a család! Szeretnék egy plésztéA gyerekekhez körkérdést intéztünk,
sünt!
hagyományainknak megfelelően.
- Boldog lennék, ha egyméteres hó esne.
Mit szeretnél Karácsonyra? Szeretnék egy golyós pisztolyt és egy
Rajman hármas dvd-dét.
Az alábbiakban a válaszokból idézünk
- Szeretnék egy kígyót!
(a kiragadások önkényesek):
- Én szeretnék egy Görbicz Anitás könyvet!
Krasznai Máté rajza
- Szeretném, ha gyarapodna a zsebpénzem! Kérek egy mp4-et.
- Szeretném, ha kapnék egy kölyökkutyát. Nagyon boldog lennék, ha egy új
táskát kapnék.
- Nagyon örülnék egy autós újságnak!
Örülnék egy motoros újságnak is!
- Szeretnék egy MP4 lejátszót, vagy egy
telefont, ami lejátsza az MP3-t is.
- Nagyon jó lenne, ha a mamámmal
lehetnék. Boldog lennék, ha az apukám2. osztályosok
nak a testvére lejönne és utána felvinne.
- Szeretnék nagyon egy írásfüzetet. Mert Sok sminket a tesómnak, egy robotot a
nagyon szeretek írni. Nagyon szeretnék másiknak.
még egy dínós könyet.
- Kérek szépen egy mágneses dárcot!
- Telefont, könyvet
- Egy francia bulldog kölyökkutya az a
- Szeretnék egy sakkot, mert szeretek minden álmom!
sakkozni.
- Szeretnék egy új Monopolit, Hello
- Nagyon szeretnék megtanulni gitá- Kittys fényképezőgépet, Hello Kittys görrozni. Ezért szeretnék egy gitárt. Nagyon deszkát, Hello Kittys pólót.
várom a Karácsonyt. Szerintem nem - Tabu a tiltott szavak játéka, 2 db tuninehéz megtanulni.
kát.
- Egy autópályát. Egy jó autót. Egy köny- - Bob szánkót, egy maket porsche kárvet. És ceruzát. És radírt.
réra gétét.
- Várom a Karácsonyt. És kérek egy - Toamari, csocsó, kosárlabda, pimpong,
tüskés karkötőt és egy fényképezős tele- unó kártya, távirányítós repülő
font és egy foci mezet és egy brék sapkát - Karácsonyra csocsót kívánok és rágót,
meg egy jó cipőt meg kérek egy olvasó boci csokit
könyvet, mert szeretek olvasni és egy - sok szeretetet, boldogságot és azt szehalál fejes pólót és egy foci labdát.
retném, hogy egyetlen ember se legyen
- Egy vadászos könyvet azért mert szere- szomorú Karácsonykor. Mert ez az
tem az állatokat. Meg egy kutyás könyvet ünnep a legszebb lesz!
mert meg szeretném tanítani a kutyám - Görkorcsolyát, jégkorit, vagy gördeszsok mindenre. Meg egy autót azért, mert kát, monopolyt, mobiltelefont és sok-sok
nagyon szeretek ugratni az autóval.
szeretetet.
- … meg szeretnék társasjátékot, mert - Egy MP4, egy távirányítós autó
szeretek vele játszani.
- versenyautót, dobot, papírsárkányt,
Age of Empires2-t
4. osztályosok
- egy számítógépes játékot
- Jó lenne, ha a kistesóm kapna egy - Egy fifa 08-at, egy gördeszkát felszeremesevárat, amiben hintó van. Tavasszal léssel, meg jó karácsonyt.
szeretném, hogy elmenjünk egy lovar- - Nike pólókat
dába.
- Sony Ericson K 800, Cyber Shot mobilt,
- Szeretnék egy quadot. Boldog lennék, MP4-es lejátszót, Petőfi Sándor klassziha kapnék egy krosszmotor sisakot, … kusok versek
egy motoros ruhát és felszerelést
- TWISTERT
- Nagyon örülnék, ha mp4-et kapnék
- Egy Aktivitit kérek
- Szeretnék egy laptopot. Nagyon sze- - …laptopot, kutyát, egy hörcsögöt és
retném, ha karácsonykor együtt lenne egy ágyat.
a család
- MONOPOLI társasjátékot
- Kedves Jézuska. Nagyon örülnék, ha - Egy gazdálkodj okosan társasjátékot és
kapnák egy xp-távirányítós autót, meg- egy tunikát.
gyógyuljon a papám, egy igazi Ferrári - Egy mp4-t, meg egy biciklit, meg
Enzót.
telefont, egy új telefont. Szeretnék táv- Boldog lennék, ha együtt mennénk irányítós autót, meg ruhát, cipőt, meg
szánkózni. Örülnék 1 Nikelabdának. egy saját gépet, meg egy plémobilt. És
Színe: kék-szürke.
hogy az anyukám visszajöjjön. Ennyi a
- Szeretnék egy biciklit! Bárcsak együtt kívánságom.

2007. december
- Egy fifa 08-at. Mást amit hoz.
5. osztályosok:
- Én karácsonyra szeretnék egy hörcsögöt
és lehetőleg lányt. Azt kívánom, hogy
legyen szép karácsonya mindenkinek.
- Én nagyon szeretnék egy új fogvédőt és
egy amerikai football kesztyűt. Aztán egy
tépőzáras csuklószorítót. A kívánságom
pedig a kedvenc amerikaifoci csapatom
nyerje meg a döntőt.
- Szeretnék egy számítógépet
- Én már nagyon várom a Karácsonyt.
Nem szeretnék olyan sok dolgot. Szeretnék Staraokit és MP 4-et. És még szeretném hogy apa is otthon legyen.
- Én szeretnék egy karácsonyi hógömböt.
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
- Nagyon szeretném, ha a mamám
boldog lenne, mert nagyon idős, 73
éves. Sokáig éljen még.
- Amerikai focilabdát és egy amerikaifoci
felszerelést.
- Én egy olyan igazi focicsapatot kérek,
hogy robot emberek vannak benne, és
elektromos focilabdát. És egy kaput is.
- Én egy classicus gitárt szeretnék, meg
elektromos gitárt + 1 erősítést is.
- Szerintem a karácsony a szeretet
ünnepe és nem az ajándéké ezért csak
azt kérem, amit nagyon szeretnék: egy
könyvet, az mp3-ba egy új fülhallgatót,
hogy senki se veszekedjen és együtt
legyen az egész családom.
- Én karácsonyra egy láthatatlan tintás
tollat kérek olyan lámpával, amivel lehet
látni a láthatatlan tintát.
- Én nagyon szeretnék a Bátyám zseni
(regény) 2. részét, Tigriskommandó
(regény) 2, 3. részét, egy laptopot.
- …egy kölyök cicát (világosbarna színű
legyen!)
- Én egy Deltora könyvet szeretnék, és
szeretetet és azt is, hogy otthon legyen
vaníliás és csokis muffin.
- A kívánságom, hogy a családban mindenki egészséges legyen.
- …lovas könyvet és amit a világon
legeslegjobban szeretnék, hogy anya és
apa újra szeressék egymást.
- Én azt szeretném karácsonyra, hogy
mindenki szeressen mindenkit a családból. És még azt is, hogy mindenki együtt
legyen szent estén. És egy új telefont.
- Nekem nem kell semmi, csak sok szeretet és boldogság és nagyon szeretném,
ha sok hó esne.
- Én egy Magyar Értelmező Kéziszótárt és
sok-sok havat szeretnék karácsonyra.
- …CD állványt, Cd-s és kazettás rádiót
és sok szeretetet.
- Én szeretném a családom egészségét,
mást nem kérek.
- …egy új biciklit. Meg még halat is szeretnék. Meg még sok minden mást.
- …Szerelmes hangjegyek 1-2 CD-t,
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tinis könyveket. Meg szeretnék sok szép
emléket a karácsonyról.
- … fülbevalókat, hajcsatokat, hajgumikat, ékszereket, könyveket, cd-ket, ruhákat, írószereket, kulcstartót.
- … De legjobban azt, hogy a családom
boldog legyen.
- …snowboard deszkát és egy hétvégét
Szlovákiában, márkás ruhákat a síeléshez…
- … sok történelmes könyvet.
- …szeretném, ha békés, boldog karácsonyom lenne és esne a hó! Még
ruhákat is!

- …Fülbevalót is szeretnék, amit Keszthelyen néztem ki.
- MP4 lejátszót nagyon szeretnék kapni.
Köszönöm!
- …nagyon sok könyvet szeretnék, mert
szeretek olvasni.
- …és, hogy essen a hó, mert akkor van
a szülinapom!

- szeretnék 1 saját lovat, ruhát, számítógépet, stb.
- …egy fényképezőgépet…
- …egy DVD lejátszót!
- …egy új telefont, és még egy DVD-t, a
Szerelmes hangjegyek 1-2. részét!
- …egy új telefont!
- Szeretnék focilabdát
- …egy I-Pod-ot, egy PSP-t…
7. osztályosok:
- …egy karkötőt fülbevalóval vagy nyak- …robogót és egy videokártyát.
lánccal
- …cipőt, farmernadrágot, egy görényt - Szeretnék egy biciglit
vagy egy hörcsögöt.
- … egy számítógépes játékot és egy
- …egy új telefont, vagy egy MP4- mobiltelefont, egy új mp3 lejátszót és
et, vagy egy arany fülbevalót. sok boldogságot.

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Kedves Természetbarátok!

FÁSÍTÁS
Mandula és molyhos tölgy
A múlt hét végén pályázati sikerből telepítés Gyenesdiás több pontján
megkezdett Darnay Dornyai Béla
emléktúra útvonal (Kilátó- túra) A 2007 évi "Rügyfakadás - Tavaszünnep"
kitisztítása és festése folytatódik az eredménye,
hogy
adományokból
alábbi időpontokban:
mandulafákat vásárolt és telepített a
Forrásvíz Természetbarát Egyesület.
2007.
december
15-én
13.00 (Gyenesdiáson a Balaton utcában és a
órakor, találkozó helye: Gyenesdiás három Balaton-parti településen a 71 út
Községháza parkolója, majd indulunk a mentén.)
vonyarcvashegyi piros jelzésen és onnan
át a Cseri kapuhoz, valamint a Kitaibel
kilátóhoz.
További tervezett időpontok:
2007. december 16-án 13.00 órakor
a Kitaibel kilátótól haladunk tovább a
balatongyöröki Bél Mátyás kilátóhoz,
majd a Szépkilátóhoz.
2007. december 22-23-án 13.00 órakor
a Nagymezőről a Berzsenyi kilátóig,
valamint a kék túrajelzésen haladva
Vállusig.
2007. december 28-29-én 13-00 órakor
az elmaradt útvonalak befejezése.
A közben elkészült pihenőpadokat, és
egységesített információs táblákat is
szeretnénk kihelyezni.
Aki tud egy kis időt szakítani ezekre
a tevékenységekre szeretettel várjuk.
Kérek mindenkit, hogy telefonon
vagy e-mail-ben érdeklődjön a pontos
időpontokról és találkozók helyszíneiről.
(Érdeklődő
civil
szervezeteknek
festéket, ecsetet, kesztyűt és szemetes
zsákot tudunk biztosítani a "planétás"
feladatokhoz!)

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
kétkezi és támogató segítséget nyújtottak
a 2007. évi pályázati kötelezettségeink
teljesítéséhez.
Nagyon
köszönjük
azok segítségét is, akik az év közbeni
hagyományőrző
rendezvényeket
segítették. Az őszi programjainknál azt
a széles összefogást, amely jellemezte a
Diós fesztivált és a Márton napot. Külön
köszönet a Köz Kultúra Alapítványnak,
a Yacht Egyletnek, itt elsősorban
Csendes István elnök úrnak és a
Bódis testvéreknek, Lekics Andreának,
Folly Eszternek és hittanosainak.
Pékné Julikának és citerásainak,
a Dalárdának, Varga Zoltánnak, a
Tátorján együttesnek, a Komáromi
pékségnek,
Bereczky
Csabának
fafaragó, népi iparművésznek, Kollár
Szabolcsnak, Czafit Lajosnak, Halász
Lászlónak, a Piroska Csárdának, az
Étkezde dolgozóinak, a Nőklubnak.
A tevékeny és hagyományápoló
családoknak,
Páli
Lajos
"borkancellárnak", a Borhölgyeknek,
valamint a Polgármesteri Hivatal külsős
dolgozóinak.
Az elkövetkező ünnepekre békés és
boldog Karácsonyt, valamint sikerekben
gazdag Újesztendőt kíván egyesületünk
minden gyenesdiási lakosnak.

Az iskola környezetvédelmi szakköre
Góth Imre vezeté-sével molyhos tölgyet
ültet a Faludi-síkon (fás legelő, esetleg
ligeterdő kialakítása céljából)

A közös munka reményében,
üdvözlettel:
Az egyesület vezetősége nevében:
Gálné Németh Ildikó, elnök
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI

2. helyezett: Gyenesdiás turisztikai portálja
A Gyenesdiási
Turisztikai
Egyesület
turisztikai
informatikai rendszere (www.gyenesdias.info.hu) az
eFestival "Közérdekű információszolgáltatás/Tematikus
szakportálok" kategóriában 2. helyezést ért el.
A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) szervezésében
idén 7. alkalommal rendezték meg az online és a multimédia
szakma versenyét, ahol a közel 100 nevezett oldal közül a
szakmai zsűri 9 kategóriában választotta ki a legjobbakat.
A rangos eseményen kategóriájában csak az 50. születésnapját
ünneplő MTV weboldala előzte meg a nyugat-balatoni
település turisztikai portálját, mely a településen működő
desztináció menedzsment szervezet munkáját támogatja a
turizmus marketing területén. A rendszert a Chrome Kreatív
Munkák Kft fejlesztette, ill. fejleszti, az egyesület pedig
mintegy két éve működteti a turisztikai szakportált.

Értesítjük a Lakosságot, hogy a gyenesdiási Posta nyitva
tartása 2008. január 1-től az alábbiak szerint változik:
Hétfőtől Péntekig: 8.00 - 12.00-ig, 12.30 - 16.00-ig
Szombat - vasárnap: zárva.
Köszönjük mindazon állatbarátok támogatását, akik a Assisi
Szent Ferenc Állatmenhelyen lévő állatok gondozásához textíliák
felajánlásával, vagy egyéb módon hozzájárultak. Támogató
hozzájárulásukat a jövő évben is szívesen fogadjuk.
Akik a meghirdetett időpontokban (devcember 10-11-én)
nem vették át a szemétszállítás igénybevételére jogosító
kukamatricákat, ezt január 3-tól és 18-ig megtehetik a
Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportján.
Az előző évekhez hasonlóan egyesületünk és az Önkormányzat
Környezetvédelmi Bizottsága meghirdeti az
"Egy ház, egy szőlő" akciót.
Minden gyenesdiási család 200 Ft-os egységáron rezisztens
(ellenálló) szőlőfajtához juthat, maximun 10 db-hoz, az
egyesület székhelyén (Gödörházy u. 60.)

Nyereménysorsolás
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2007-ben is végzett
kérdőíves felmérést a település turisztikai kínálatának
javítása, a vendégek igényeinek, benyomásainak,
aktivitásának, utazási szokásainak megismerése érdekében.
A kérdőív kitöltői között értékes nyereményeket sorsoltunk
ki.
A külföldi nyerteseink: 1. Alina Müller, 2. Bettina Britsh,
3. Mühlbauer Michaela, míg belföldi helyezettjeink: 1.
Egri Zoltán, 2. Kozma Imre, 3. Németh Viktor. Az első
helyezettek egy hosszúhétvégét nyertek településünkre, a
második, harmadik helyezettek, pedig értékes ajándékokban
részesültek.
Ezúton is köszönjük, hogy részt vettek kutatásunkban.
Gratulálunk nyereményükhöz!

Folytatódik a Madárkarácsony
A havas idő beállta után gyenesdiási lakosok alakalmanként
egy zacskó (1,5 kg) napraforgómagot kaphatnak a Polgármesteri
Hivatalban, vagy az egyesület székhelyén (Gödörházy u. 60.)
Az általános iskolások pille palackokból madáretetőket
készítettek, melyek maggal együtt a Polgármesteri Hivatal
műszaki csoportjánál átvehetők.
November 27-én, a Véradók Napja
alkalmából, a Magyar Vöröskereszt
Országos Szervezete ezüst plakettjét
adományozta. dr. Vajda Gábor háziorvosunknak, kiváló véradásszervezési
munkája elismeréseként.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A képviselő-testület 2007. november
27-én tartotta legutóbbi soros ülését. Az
első napirend keretében a képviselő-testület együtt tárgyalta az Önkormányzat 3/4
évi gazdálkodásának tapasztalatairól
szóló beszámolót, valamint a 2008. évi
költségvetési koncepciót. A polgármester elmondta, a következő évi koncepció
komoly számításokon alapul, amely már
a település hosszú távú elképzeléseit fogja
megcélozni. Ezért készült a befektetési
portfolió, a gazdasági program.
Gyenesdiás jelenleg vonzó, hogy nagy
kiterjedésű ingatlanokkal rendelkezik. A
helyi vállalkozókat és a fiatalokat mindenképpen a településen kell tartani, mindamellett, hogy befektetési lehetőségeket
teremt az önkormányzat vállalkozások számára. A tőkefelhalmozás szolgálja többek
között a pályázatokon történő részvételt,
a közmű-, infrastruktúra fejlesztését. A
következő évben is szeretné folytatni az
önkormányzat az utcák rendbetételét.
Fontos volt az intézmények tekintetében a
HEFOP pályázaton történő részvétel, bár
ennek eredményességével kapcsolatban
vannak fenntartásai. Az algyenesi lídós
strandon befejezés előtt van a fejlesztési
koncepció tervezése. Nagyon sok fiatalnak kedvező a település mindennemű
adottsága, kulturális és közösségi befogadóereje.
Fontos, hogy a szelektív hulladékgyűjtést a szolgáltató Zöldfok Rt. a Zalaispán
keresztül továbbra is biztosítani tudja
majd a településnek. Turisztikailag nagyon
lényeges a település hegyközségi múltja,
jellegének fenntartása komoly vonzerőt ad
a településnek.
Az adóbevételeknél egyik leglényegesebb
- az iparűzési adó mellett - a Balaton belföldi újra felfedezésével a kurtaxabevétel
mértékének javulása. Örvendetes, hogy a
felvállalások mellett tudta az Önkormányzat növelni tartalékait, amely a komplex
csapadékvíz-elvezetés megvalósítását és
más fejlesztéseket is szolgál.
Amennyiben az iskolabővítési pályázat
benyújtásra kerül, nagyon komoly önrészt
kell biztosítani, hogy a 200 milliós fejlesztést el lehessen érni. A bővítmény
terveit át kellett alakítani, a pályázati keret
mértéke szerint. Rendkívül szükséges az
egységes központi fűtés megvalósítása, a
fűtéskorszerűsítés. Emellett a könyvtár is
megfelelő helyre kerülhetne. Azzal, hogy
a gyenesdiási iskola a várvölgyivel társult,
komoly fejlesztések indulhatnak el. Rengeteg olyan típusú pályázat kerül kiírásra,

amely lehetővé teszi az iskola humánerő
fejlesztését is. Az oktatáspolitika abba az
irányba halad, hogy minden kistérségben
egy központi intézményt szeretnének létrehozni, amelyhez az összes többi iskola
tagintézményként kapcsolódna. Keresik
annak a lehetőségét, hogy a gyenesdiási
iskola gesztori szerepet tudjon felvállalni
a térségben.
A másik ROP-os pályázat, amelynek
önrészéhez Zala Megye Önkormányzata
is támogatást biztosított, a kistérségiNagymező projekt. Az önrész 15 %-ának
felét még így is önerőből kell állnunk.
Az eddigi egyeztetések alapján Keszthely,
Vonyarcvashegy, Balatongyörök és Vállus
is becsatlakozik a nagymezei Bemutató
Látogatóközpont projekthez. Ennek kapcsán megvalósulhatna egy erdei iskola,
ahol kihelyezett oktatást lehetne folytatni,
illetőleg az Erdészetnek, a Nemzeti Parknak és civil szervezeteknek iroda is létesülhetne, monitoring termek és múzeum
mellett. Az Erdőbirtokossági Társulásnak
komoly tervei vannak saját a területével
kapcsolatban, jelenleg amerikai befektetőkkel tárgyalnak, kalandpark és szálloda
vonatkozásában.
A koncepció hozza a közterületek
nagyobb arányú áttekintését. Az ALDI
Magyarország cég képviselőivel folytatott tárgyalások során jelezte a befektető
felé, az önkormányzat szeretné, ha a cég
be tudna kapcsolódni a különböző közmű
beruházásokba. Az iparűzési adó, valamint
a közterület-használatok mértéke, miatt a
vállalkozók körében kezd vonzóvá válni
Gyenesdiás. A következő évben a település
turisztikai jellegéből adódó beruházásokat
próbálja az Önkormányzat elindítani.
A Leader+ pályázat átjutott a 3. körön
is. A társulás (Tapolca-Keszthely) létrejöttével a résztvevő önkormányzatok sokkal
nagyobb pályázati forrásra tarthatnak
igényt. Ebből valósulna meg a két strand
közti terület turisztikai és rehabilitációs
feltárása.
A második napirendi pontban a 2007.
évi költségvetésről szóló rendeletét
módosította a képviselő-testület. A rendeleten az év közben eszközölt, testületi
döntéseken alapuló változtatások kerültek
átvezetésre.
Harmadik napirendként az Iskola
tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta a képviselő-testület. A helyi iskola
az utolsó pillanatban társult a várvölgyi
iskolával. A társulás egyik előnye, hogy
különböző ágazati és regionális pályáza-

tokon részt tud venni a mindkét intézmény
és ezzel lehet számolni az elkövetkezendő
években is. Az iskola szervezete felkészült
a változásokra. Új dolog volt a kompetencia alapú oktatás bevezetése. Beigazolódott, hogy a HEFOP pályázatra szükség
volt, történt eszközfejlesztés, és 8 pedagógus 120 órás továbbképzésen vett részt.
A művészetoktatás minősítésének második
fordulója megtörtént. Fontos lenne hangsúlyt fektetni az angol nyelv oktatására,
valamint az alapító okiratban foglaltak
szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása kapcsán gyógypedagógus és
logopédus foglalkoztatására. A művészeti
iskola minősítésénél hátrányt jelent, hogy
az iskola nem szervez reál tanulmányi
versenyeket. A beszámolóban szereplő
kimutatásból megállapítható, hogy a
tanulmányi versenyeken elért sikereket
döntő többségben a művészeti iskola tanulói érték el.
Fontos lenne egyenlő rangra emelni az
általános és művészeti iskola súlyát. A
várvölgyi szülőktől pozitív a visszajelzés,
az iskolától a gyerekek többet kapnak. A
óvodafejlesztést is át kell gondolni. Tapasztalata szerint a településre beköltöző
fiatalok bátrabban vállalnak gyermeket.
Ezt igazolja a háziorvos beszámolója is.
Elképzelhető, hogy a közeljövőben bölcsödére is szükség lesz a településen. A
környéken Keszthelyen egyetlen bölcsőde
van, de itt kimondottan a keszthelyi gyermekeket fogadják.
Egyebekben döntött a képviselő-testület:
- a Balaton Fejlesztési Tanács Turisztikai
Pályázatán történő részvételről, a pályázati
saját erő 85 eFt-tal történő kiegészítéséről,
- a Magyar Telekom Nyrt. területbérleti
szerződésének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításáról,
- a gyenesdiási 1621/1 és 1623 hrsz-ú
újonnan kialakult utca "Erdőalja-köz"
elnevezéséről,
- a Gyenesdiás Monográfia I-II. kötete
megjelentetéséhez 450 ezer Ft további
támogatás biztosításáról.
A képviselő-testület soron következő
ülését december 18-án tartja. Az ülés
napirendi pontja:
1.) A képviselő-testület 2008. évi munkaterve 2.) Környezetvédelmi beszámoló
A 2008. évi testületi ülések időpontjait
Híradóban következő számában teszük
közzé.
A képviselő-testület ülései nyilvánosak.

Gyenesdiási Híradó

2007. december
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- BEFEKTETÉS
- HITELTANÁCSADÁS
- BIZTOSITÁS
- ÚJ JELZÁLOGHITEL A PIACON:
- SZABAD FELHASZNÁLÁSRA
- LAKÁSVÁSÁRLÁSRA
- EGYÉB BANKI TERMÉKEK

GALGÓCZI KATALIN
Pénzügyi tanácsadó
Tel: 06-70-2146-656
E-mail: katalin.galgoczi@allianz.hu

Allianz biztosítással
rendelkezőknek kedvezmény
a hitelkamatból!

A Gyenesdiási Híradó szerkesztősége
minden kedves olvasónak és hirdető
partnerének boldog karácsonyt
és sikeres új évet kíván!

Viki
kozmetika

ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM!

Vera
fodrászat

Fa bejárati ajtók, ablakok, beltéri
ajtók, falépcső, falétra igény szerinti
méretben, formában megrendelhető,
házhozszállítással és beépítéssel.

Gyenesdiás, Kamondi u. 8. Tel: 83/311-080

GR A V
ÍR

ZÁ
O

Szállásadók,
panziótulajdonosok
figyelem!
Figyelmükbe szeretnénk ajánlani,
hogy kötelezővé tették a panziók
osztályba sorolásának feltüntetését egy
50 x 30 cm-es réz, vagy rézhatású
műanyag táblán,
melynek kivitelezését rövid határidővel vállaljuk.
Mindemellett bármilyen gravírozó, feliratozó és
dekorációs munkát vállalunk.

30/50-40-648

30/266-8930

S!

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

Keszthely Kossuth L. u. 3. 06/30/377-31-21

ELFOGLALT SZÜLŐK, FIGYELEM!
Középkorú magyartanárnő szívesen vállalja

KISISKOLÁSOK

írás- és olvasáskészségének
fejlesztését, valamint

FELSŐTAGOZATOSOK
KORREPETÁLÁSÁT

MAGYAR NYELVBŐL ÉS IRODALOMBÓL.
Tel. : 30-285-3777
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Az előző éveknek megfelelően
várjuk vásárlóinkat
Szilveszter napján egy
forraltborozásra és
beszélgetésre.
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Köszönjük, hogy 2007-ben is
minket választottak.
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Kedves Vásárlóinknak
boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet,
a Balatonba bőséges
és tiszta vizet, községünkbe
sok vendéget kívánunk!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

CSŐSZ TÓTH és COLORS
Lakásfelszerelési üzlet
Sózásra alkalmas szüretelőkádak
130 literes 2500 Ft, 220 literes 3500 Ft
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Szekrény-sorok, hálószoba- és ülőgarnitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok
10-20% engedménnyel rendelhetõk.
Ezüst- és aranyvasárnap 9-12 óráig nyitva.
Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk vasárnap is nyitva)

Keszthely, Széchenyi u. 1-3.
Tel.: 83/511-890
Tapolca, Deák F. u. 7., 87/510-990
Hévíz, Petőfi S. u. 20-22.
(ÍRISZ STÚDIÓ),
Tel.: 83/340-790

Gyenesdiási Hiradó • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1400 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: 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

