GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. december XIX. évfolyam, 12. szám
Megjelenik: december 19-én

DÖMÖTÖR TIBOR:

Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk!

Karácsony
Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradást hoznak,
Béke jegyében,
Élet fényében,
Szentség lelkében,
Hívők hitében,
Krisztus képében
Földön jár az Isten.
Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Mennyben jár az ember.

Markos Juli: Betlehem (kiállításon a Községházán)

ben, éjfélkor pedig éjféli misére várjuk a
híveket.
Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség Önkormány- A karácsonyi hangulatot fokozza a Közzata és a rendezők, szeretettel várunk ségháza nagytermében az ünnepre elhe- Szeretettel meghívjuk
minden érdeklődőt karácsonyi ünnepein- lyezett Kézfogás harangja is.
Önt és kedves családját
ken:
a 2008. december 23-án
kedden 18 órakor
Községi Karácsonyi ünnepségen
2008. december 20-án, szombaton 17 Karácsonyra már láthatják a Községhá- a Gyenesdiási Községházán kezdődő
órakor.
zára látogatók a „Gyenesdiás az elmúlt református Istentiszteletre, melyet Kuti
Közreműködnek az általános és művé- évben – a teljesség igénye nélkül” c. Géza keszthelyi református lelkész tart.
szeti iskolás tanulók.
fotókiállítást, 15 tablón. A kollektív tárlat Karácsonyi Igevers a BIBLIA évében:
Ünnepi beszédet mond: Vértesaljai – a címe szerint – egy kis keresztmetsze- "....megjelent az Isten kegyelme minden
embernek, és arra nevel minket, hogy....
János diakónus.
tet nyújt az eltelt év történéseiből.
józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a
Ezt követően 18 órakor az adventi gyervilágban....."
( Títus lev. 2. r.11.-12. v.)
*
*
*
tyagyújtáson, a Betlehem előtt, ahol
énekelünk, teát és forralt bort iszunk, Az internetezők három gyenesdiási
pogácsát, süteményt eszünk.
webkamera képét is láthatják, ha az
Info ecke
Utána pedig részt veszünk a Turiszti- azokat üzemelteteő VISIONET Kft
Informationen
für
unsere
kai Egyesület gesztenyés ünnepségén a honlapjára (www.visionet.hu), ott a
deutschsprachigen Einwohner
Községháza előtt.
„webkamerák” fülre kattint. Könyvtár
Liebe Gyenesdiáser Mitbürger,
December 23-án 18 órakor református címen a Betlehem előtti terület, Főtér cím
diesen Monat haben wir nur wenige,
istentisztelet lesz a Községháza nagyter- alatt a Községháza előterétől a gyalog- aber dennoch wichtige Informationen
mében.
átkelőhelyig terjedő területet lehet pász- für Sie. Fast jeden Tag gibt es in der
Jézus születése napján, december 24-én tázni (a kamera mozgatható a nyilakkal), Adventszeit Programme, die an der Tür
15 órakor a hittanos csoport Pásztorjá- valamint a diási strand egy részlete lát- vom Tourinform-Büro ausgehängt sind.
weitere in Seite 13.
tékot mutat be a Községháza nagytermé- ható a strand fülre kattintással.

Karácsonyi programajánlat:

Gyenesdiási Híradó
Borda Erika (Gyenesdiás):

Megfagyott remény
Alvó városok,
kóborló madarak,
ezüstös fenyők,
hóbundában alszanak.
Hajnali ébredés,
gyertyaláng sercenés,
fázós emberek,
arcuk szenvedés.
Nem tudni, hogy
mit hoz a holnap,
szívük remény,
egy kis madár fekszik
holtan a hó tetején.
(2006.)

A KLUBKÖNYVTÁR HÍREI
A harmadik éve
köszöntjük a Kisjézus születését,
a Karácsonyt a
Pásztorház előtt
felállított Betlehemmel. 2006-ban állítottuk fel először a
község központjában a fenyőből, kukoricaszárból, nádból épült „istállót” , benne fából,
és a Balatonnál megtalálható természetes
anyagokból, gyékényből, sásból, nádból
készített ﬁgurákkal – Kisjézus a jászolban,
mögötte József és Mária, oldalt két pásztor, és
a Háromkirályok. A jászol előtt bárányok.
Reméljük nagy örömöt szerez mindenkinek,
sokan megnézik, adventi gyertyagyújtást is
szombat esténként itt tartjuk, kis beszéddel
énekekkel, forralt borral, teával, süteménynyel.
A Keresztury Általános Művelődési Központ
által – a zalaegerszegi Megyei Művelődési
Központ megszűntével megkapott megyei
hatókörű tevékenysége során – meghirdetett
betlehemi jászol pályázatra beneveztük ezt
az alkotást és ott különdíjban részesült. Ez
úton is gratulálunk és köszönetet mondunk
megalkotóinak, akik:
Hóbár János és családja, Gyutai Zoltán,
Hársfalvi Györgyné, Márkus Gyuláné.
Az "istálllót" Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata ﬁzikai dolgozói építették,
a Betlehem "gazdája" a József Attila Klubkönyvtár.
Köszönjük a VISIONET Kft-nek, a Betlehemet őrző videorendszer kiépítését.
***
A könyvtár felújítása idejére – ami várhatóan a könyvállomány ellenőrzésével és
leltárral együtt kb. áprilisban fejeződik be –
ajánljuk Tisztelt Olvasóinknak, hogy vegyék
igénybe a vonyarcvashegyi, illetve a Keszthe-

-2lyi Fejér György Városi Könyvtár szolgáltatásait. A keszthelyi könyvtár felajánlotta, hogy
erre az időre a gyenesdiási olvasók díjmentesen beiratkozhatnak.
További információt ott (Keszthely Zeppelin tér, tel: 312-446), a vonyarcvashegyi
könyvtárban (348-053), vagy nálunk kérhetnek (314-507).
Az eMagyarország pont várhatóan január
hónapban nem üzemel, azután 1 vagy 2 számítógép a felhasználók rendelkezésére áll, a
nyitva tartás idejében.
A Klubkönyvtár egyéb tevékenységeit – a
felújítás alatt is - folytatja.
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Programajánlatunk
Sok szeretettel hívjuk a 2008. december
20-21-én, délután 16.30-tól a gyenesdiási
Községháza előtt megrendezésre kerülő
hagyományos

adventi Gesztenyesütő Esténkre és az
azt követő I. Karácsonyi Vásárunkra!
Műsor:
December 20-án
16.30 Ünnepélyes Köszöntő
17. 00 Községi Karácsonyi Ünnepség
18.00 Adventi Gyertyagyújtás
18.15 Gesztenyesütés

***
A Gyenesdiási Citerások a „Szép Zalában
születtem…”c. IV. Hagyományőrző pályázatra benyújtott, és huszonegy civil egyesület részt vételével megrendezett „Zalai
Hagyományok Napja” Gálaműsorán bemutatott „ Keszthely-vidéki citerás betlehemes” c.
produkciója alapján a „Naptári ünnepekhez,
jeles napokhoz kapcsolódó szokások bemutatása” kategóriában II. helyezésért ért el
Nagykapornakon 2008. november 15-én
A csoport tagjai voltak: Horváth Kinga, Horváth Szonja, Nánássy Ákos, Németh Zsóﬁa,
Németh Ádám, Nagy Krisztián, Pék Flórián,
Pékné Orbán Julianna (együttesvezető), Horváth Sebestyénné, Balogh László (Dalárda
vez.) Barna Zoltán, Kovács Péter (karnagy).
A zsüri a csoportot pénzjutalomban részesítette, melyet a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány házipénztárába tettünk. Ezen kívül a
könyveket, kiadványokat kaptunk, melyeket a
Gyenesdiási Klubkönyvtár számára ajánlunk
fel, hogy mindenki számára hozzáférhető
legyen.
Köszönöm a résztvevőknek az együttműködést, családjaiknak és a Gyenesdiási Dalárdának a támogatást!
Betlehemesünket kérésre szívesen bemutatjuk a családoknál, intézményeknél!
Áldott, békés ünnepeket kívánok családunk
és a csoport nevében!
Pékné Orbán Julianna

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Örömmel adjuk hírül, hogy a 2009. évi katalógusunk elkészült (címlapja jobbra látható).
Az új arculatnak megfelelően módosított,
tetszetős prospektus Tourinform Irodánkban
munkanapokon 9-17 óráig megtekinthető és
hozzáférhető.
Ezúton kívánunk minden gyenesdiási lakosnak békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Új Évet!
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Választmánya

December 21-én
14.00 Vásár megnyitása
16.00 Keszthely-vidéki citerás betlehemes
és adventi vásár a J & A Kerámiaházban
17.00 Bordalcsokor a Gyenesdiási Dalárda
előadásában a Községháza előtt
17.30 Gesztenyés sütemények, illetve
mézeskalácsos ﬁgurák és házikók versenye,
nevezések
18.00 Halászlé-kóstolás, forraltborozás
18.30 Sütemények értékelése, díjkiosztás,
kóstolás
19.00 Tombolasorsolás
A rendezvény során tombola megvételével
Ön egy garantált bögrét kap, mellyel térítésmentesen kóstolhatja melegítő italainkat,
illetve a vasárnapi tombola sorsolás során
értékes nyeremények tulajdonosa lehet.
A rendezvény során összegyűjtött összeget
játszótéri eszközök gyarapítására fordítjuk!
A versenyen részt vevő gesztenyés süteményeket és mézeskalácsos ﬁnomságokat 2008.
december 21-én vasárnap 16 óráig várjuk a
Községháza épületébe.
További információ:
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Tel.: 06 83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu

Gyenesdiási Híradó
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BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI
HÍREK
Bölcsődei szakmai munka
Tisztelt Olvasók!
Szeretném Önöknek bemutatni Gyenesdiás
új intézményének szakmai munkáját.
A legkisebbeket befogadó intézményünk
speciális, a bölcsődés korú gyermekek életkori sajátosságait ﬁgyelembe véve kezdte
meg működését. Saját szakmai programmal
és munkatervvel dolgozunk.
A gyermekek beszoktatását, minden esetben
családlátogatás előzi meg. A látogatás célja a
családdal, gyermekekkel való kapcsolatfelvétel. Nagy előnye, hogy a gyermekek a saját
környezetükben találkozhatnak először a gondozónőkkel.
A következő lépés, a kisgyermek életében
igen nagy, hiszen megkezdődik a beszoktatás. A két hetes, fokozatos, szülővel történő
beszoktatásra igen nagy hangsúlyt fektetünk.
Minden esetben lépcsőzetes az elválás. Ez
az elválás nehéz a családnak, és a gyermeknek
egyaránt, hiszen idáig csak a szerető családi
fészekben - mintegy burokban - nevelkedő
gyermek megkezdi a közösségbe való beilleszkedést. Tele alkalmazkodással, tele szabályokkal, de tele sok-sok élménnyel is.
A beszoktatás az ún. „saját gondozónő”
rendszerben történik. Egy gondozónőhöz
6-7 gyermek tartozik. Ez azt jelenti, hogy a
beszoktatást ő végzi, vezeti a hozzá tartozó
gyermek dokumentációját, és ﬁgyeli fejlődését. A gyermekek meghatározott, de rugalmas
napirend szerint töltik el a napot. A napirendünk folyamatos, illeszkedik az időjárás nyújtotta lehetőségekhez. Bölcsődénkben minden
nap más és más tevékenységet kezdeményezünk a gyermekeknek. Ilyen tevékenység
például az ének-zene, mese, vers, mondóka,
vizuális nevelés, környezetünk tevékeny
megismerése. Ezekkel a kezdeményezésekkel
tesszük még színesebbé a mindennapokat.
A szülőkkel való kapcsolattartás mindennapos, és közvetlen, ez az alacsony létszámnak
is köszönhető.
Itt szeretném megragadni a lehetőséget, és
köszönetet mondani a kollegáim nevében is,
mindazoknak, akik elősegítették a bölcsőde
létrejöttét.
Tótok Levente Lászlóné - szakmai vezető

Először a bölcsődében
A december 5-én a bölcsisekhez is ellátogatott a Mikulás. Kedves hangjával minden kisgyermeket megnyugtatott, és megdícsért. Az
igazi meglepetést a kis piros csomagok rejtették, melyet minden kisgyermek hazavihetett.
Arra a kérdésre, hogy „eljöjjek-e jövőre is?”
a bátrabb kisgyermekek hangos igennel válaszoltak. (képünk jobbra, fenn)

András-nap az Óvodában, műsor és vásár (további képek a 12. oldalon)

Gyenesdiási Híradó
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köszönt meg. Köszönjük az osztályoknak
és az őket felkészítő nevelőknek, Tóth
Béláné Márti tanító néninek!
Köszönjük ezt az izgalmas délelőttöt mely sokáig emlékezetes marad - Hársfalvi
Györgynek és Vértesaljai Jánosnak!
Palaczki Katalin óvodapedagógus

Szeretettel meghívjuk a szülők által
rendezett

Gyenesdiási Óvodás
Gyermekekért
alapítványi báljára
2009. január 31-én
18.30 órai kezdettel
a Nádas Csárdába
A bál fővédnöke:
Gál Lajos polgármester
Vacsora ára: 3900,- Ft/fő
Menü: svédasztalos vacsora
(meleg ételek, köretek, saláták,
hideg ételek, sütemény)
Rendkívüli vidám műsorral várjuk
minden Kedves Vendégünket!

Mikulásra várva
A VI. században élt Szent Miklós püspök.
Megszámlálhatatlan azoknak a történeteknek a száma, amelyek a segíteni siető
emberről szólnak. Egész élete a csodák és a
jótékonykodás jegyében telt. A hagyomány
szerint karácsony előtt, névnapja környékén titkos ajándékokat hordott szét a rászorulóknak, akik azt tartották, „Tél Apó” jött
el hozzánk az éj leple alatt. Innen eredt, s
vált hagyománnyá a napjainkban is szokás
Miklós napi ajándékozás.
Óvodásaink már hetek óta izgatottan
várták, hogy megpillanthassák a piros
köpenyes, ezüst szakállas, jóságos tekintetű
idős embert. A gyerekek arcán az őszinte
csodálkozás látszott, amikor a messziről
jött kedves idegen felolvasta a „mindentudó” könyvéből, hogy kiről mit írtak az
óvónénik. A gyerekek az ajándékot verssel
és dallal köszönték meg, a Mikulást pedig
meglepték az ovisok a féltve őrzött rajzaikkal.
Mikulás ünnepségünket az iskolások
hagyományos műsora tette még hangulatosabbá. A negyedik osztályosok minden
évben meglepnek bennünket valami
„újdonsággal”, feledhetetlen előadással.
Köszönjük a szép verseket, énekeket,
a csodaszép furulyaszót és a „Télapó
kesztyűje” című előadást. Az iskolások a
műsoruk végén minden kis óvodást meg-

András-nap az óvodában
Régi hagyománya (8 éves) van az óvoda
és a Szülők Közössége által szervezett András-napnak. Hosszas készülődés előzte meg
a délután 5 órakor kezdődő programokat.
2008. november 28-án az intézmény
vezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd
óvodánk csoportjai látványos produkciókkal szórakoztatták a kedves vendégeket.
További műsorszámként az óvodapedagógusok előadásában láthatták a nézők „A
császár új ruhája” című darabot, mely nagy
sikert aratott.
Idén több újdonsággal is találkozhattak
az érdeklődők. A műsorok élvezhetősége
érdekében a fellépők színpadon szerepeltek. Ezáltal a hozzátartozók jobban láthatták, élvezhették a műsorokat.
A szülők hatékony közreműködésével a
gyerekek közösen hallgatták a többi csoport produkcióját (képeink az előző és a 12.
oldalon).
Az est fénypontja az Adventi vásár volt,
amit erre az egy estére hívtunk életre.
A gyerekek és az óvónők által készített
szebbnél-szebb,
érdekesnél-érdekesebb
portékákat vásárolhatták meg az érdeklődők.
A szülők, a maguk alkotta ajándéktárgyakat az ebédlőben, árulták. Közben néhány
”fabatkáért” forralt bort, zsíros kenyeret,
pogácsát és ﬁnom süteményeket fogyaszthattak a kedves vendégek, ami a vidám
hangulatot fokozta.
A „fabatkákból” összegyűlt bevételből a
tornaterembe fejlesztő eszközöket vásárolunk, ami a gyerekek fejlődését segíti elő.
Az est sikeréhez nagymértékben hozzájárultak:
Köszönjük Lancz Tamás iskolaigazgatónak, hogy biztosította számunkra a dobogókat, az Önkormányzat műszaki dolgozóinak
a dobogók szállításában, elhelyezésében
való közreműködését. Köszönetünket fejezzük ki a Szülők Közösségének, akik Novák
Andrea SZK vezetőjének irányításával az est
előkészítésében, kiszolgálásban, valamint
az árusításban nagyon sokat segítettek.
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ISKOLAI HÍREK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy
az iskolabővítési pályázatnak végső eredményhirdetése még nem történt meg, ezért
a tanév lerövidítéséről és átszervezéséről
szóló hírek megalapozatlanok.
Amikor minden információ rendelkezésünkre áll, akkor az iskolavezetés több
fórumon is értesíti a szülőket.
A téli szünet 2008. december 22-től
(hétfőtől) 2008. december 31-ig (péntekig) tart.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap:
2008. december 20., szombat
A téli szünet utáni első tanítási nap: 2009.
január 5., hétfő
2009. január 10-én tanítási nap lesz pénteki órarend szerint.

VERSENYEREDMÉNYEK
OSTEOPOROSIS Világnap alkalmából
2008. november 9-én, Hévízen megrendezett Csonti Parti akadályversenyen csapatunk 1. helyezést ért el.
A csapat tagjai:
– Balázs Georgina, Darvas Edina,
Gombos Bence, Gyalog Zsóﬁa Hanna,
Kató Dorottya, Kiss Vivien, Kocsis Réka,
Madáchy Fanni, Tóth Levente, Zarnóczai
Zalán
Felkészítő pedagógus: Karancsy Péter
Apáczai Csere János Tehetségkutató
Komplex Természettudományi Tanulmányi Verseny 1. iskolai fordulója - 2008.
november 20. - eredménye a következők
szerint alakult:
Az elérhető maximális pontszám: 150
pont
1. Tüttő Lajos 8.a, 94,5 pont, (63%), 2.
Somogyi Barna 8.a, 94 (62%) , 3.Vértesaljai
György 8.a, 84 (56%), 4. Strausz Nikolett
8.b, 83 (55%), 5. Szánti Dávid 8.b, 81,5
(54%), 6. Borza Dániel 7.a, 81, 7. Gróf Klaudia 7.a, 78,5, 8. Zsiros Dániel 7.a, 78, 9.
Darvas Nóra 8.b, 71, 10. Koller Martina 8.b
69, 11. Tóth Eszter 8.b, 68,5, 12. Nánássy
Ákos 7.a, 67,5, 13.Szakály Andrea 8.b, 65,
14. Torda Péter 7.a, 64,5, 15. Kozma Antónia 8.b, 64,5, 16. Horváth Krisztina 7.a, 64,
17. Nagy Krisztián 8.a, 60

ÉNEK-ZENE
Nemzetközi Népdalverseny – Vasvár
Gál Emese, Divinyi Dalma I. helyezés
Prezenszki Benjámin I. helyezés
Balatoni betyárok I. helyezés
– Bagyó Áron, Fodor Mátyás, Prezenszki
Horváthné Lóránt Mária és
Benjámin
Bencze Mónika óvodapedagógusok

Gyenesdiási Híradó
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I. helyezett
Szörényi Fruzsina
Csillagvirág éneklőcsoport I. helyezés
– Horváth Zita, Szabó Dóra, Gál Flóra, 3.b osztályos tanuló
Felkészítő pedagógus: Juhász Péterné
Gelencsér Regina, Krasznai Adrienn, Kató
II. helyezett
Varga Boglárka 3 . b
Dorottya, Divinyi Dóra, Várbíró Bianka,
osztályos tanuló
Horváth Kinga, Varga Orsolya
Felkészítő pedagógus: Juhász Péterné
Énekhármas I. helyezés
III. helyezett
Szeles Rozália
– Gál Flóra, Kató Dorottya, Várbíró
4. osztályos tanuló (Várvölgyi tagintézBianka
ményben)
Felkészítő pedagógus: Domjánné Kránicz
Országos népdalverseny – NagykaniMargit
zsa
5-8. osztály:
Gál Emese 2.b I. helyezés
I. helyezett
Nagy Viktória
Divinyi Dalma 2.b III. helyezés
6.b osztályos tanuló
Kató Dorottya 5.a I. helyezés
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Várbíró Bianka 5.b II. helyezés
II. helyezett Szi-Péter Zsolt 6.a osztályos
Prezenszki Benjámin 7.b I. helyezés
tanuló
Divinyi Dóra 7.a II. helyezés
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
III. helyezett Gőgös Rebeka 5.b osztályos
„Advent fényei” – megyei művészeti
tanuló
fesztivál – Pacsa
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó
Ertl Zsóﬁa 1.b kimagasló teljesítményéért
Ildikó
különdíjban részesült
Kató Dorottya 5.a kimagasló teljesítméTITOK – Országos Arany János Anyanyéért különdíjban részesült
nyelvi verseny – Budapest
Várbíró Bianka 5.b I. helyezés
V. helyezett Darvas Nóra 8.b osztályos
Prezenszki Benjámin 7.b I. helyezés
tanuló
Divinyi Dóra 7.a III. helyezés
XI. helyezett Kozma Antónia 8.b osztáRegionális Népdalverseny Ádám Jenő lyos tanuló
XII. helyezett Gyöngyösi Nándor 8 . b
évfordulója tiszteletére – Celldömölk
osztályos tanuló
Kató Dorottya 5.a I. helyezés
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó
Várbíró Bianka 5.b I. helyezés
Ildikó
Prezenszki Benjámin 7.b I. helyezés
VII. helyezett Kató Dorottya 5.a osztályos
Balatoni betyárok I. helyezés
Bagyó Áron, Fodor Mátyás, Prezenszki tanuló
VIII. helyezett Horváth Krisztina 7.a oszBenjámin
tályos tanuló
Napsugár énekegyüttes I. helyezés
Felkészítő pedagógus: Vajda Renáta
Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Szabó
Dóra, Divinyi Dóra, Prezenszki Benjámin
ISKOLAI SPORT
Csillagvirág éneklőcsoport I. helyezés
Terembajnokságok
Horváth Zita, Szabó Dóra, Gál Flóra,
Kézilabda
Gelencsér Regina, Krasznai Adrienn, Kató
Város-, városkörnyéki bajnokság III.
Dorottya, Divinyi Dóra, Várbíró Bianka,
korcsoport leány I. helyezés
Horváth Kinga, Varga Orsolya
Csapatunk magabiztosan szerezte meg az
Várvölgy Község Önkormányzata által I. helyezést.
A következők érték el a sikert: Bellók Veromeghirdetett
nika, Borsi Fanni, Köbli Vanessza, Marth
Mesemondó verseny – Várvölgy
Dominika, Nagy Ramóna, Tóth Regina,
1-2. osztály:
I. helyezett Hocz Veronika 2.b osztályos Horváth Zita, Horváth Laura, Tótok Barbara, Vértesaljai Valéria
tanuló
Város-, városkörnyéki bajnokság IV. korFelkészítő pedagógus: Augusztinyiné
csoport I. helyezés
Nagy-Balázs Szilvia
Nagy küzdelemben diadalmaskodott csaII. helyezett Tóth Roland 2.a osztályos
patunk.
tanuló
Az előkelő helyezést a következők érték
Felkészítő pedagógus: Sebestyén Veroel: Gróf Klaudia, Tóth Eszter, Lénárt Lili,
nika
III. helyezett Kozma-Bognár Domi- Strausz Nikoletta, Varga Barbara, Horváth
nika
2. osztályos tanuló (Várvölgyi Laura, Adrián Zsanett, Németh Viktória,
Borsi Fanni, Köbli Vanessza, Tótok Bartagintézményben)
bara, Vértesaljai Valéria, Bellók Veronika
Felkészítő pedagógus: Németh Lajosné
3-4. osztály:
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Labdarúgás
Város-, városkörnyéki bajnokság II.
korcsoport I. helyezés
Fiaink veretlenül nyerték meg a tornát, így
ők képviselik a körzetet a jövő évi megyei
döntőben.
A csapat tagjai: Tóth Gergő, Hegyi Zsolt,
Darázsi Bálint, Leberzipf Thomas, Pálﬁ
Patrik, Darvas Alex, Fisli Dominik, Tymcsuk
Tamás, Heincz Adrián, Takács Attila
Város-, városkörnyéki bajnokság
III. korcsoport II. helyezés
Egyenletes teljesítményt nyújtott csapatunk, a döntőben, nagy csatában alulmaradtunk.
Az ezüstérmet a következők szerezték
meg: Hajdú-Nagy Balázs, Varga Balázs,
Szi-Péter Zsolt, Sényi Áron, Biró András,
Hegyi Zsolt, Tóth Gergő, Heincz Adrián,
Darázsi Bálint, Csák Benjámin
Város-, városkörnyéki bajnokság
IV. korcsoport III. helyezés
Elég volt egy megingás, így csapatunk az
élről a 3. helyre szorult.
A csapat tagjai: Pordán Áron, Varga
Richárd, Tótok Bálint, Tótok Balázs, Vértesaljai György, Nagy Krisztián, Sényi Benjámin, Biró András, Zsiros Dániel, Bagyó
Áron
Felkészítő pedagógus: Csordás József
Asztalitenisz
Város-, városkörnyéki bajnokság
Leány csapat (Hegedűs Dorina, Kovács
Patrícia) II. helyezés
Fiú csapat (Marton Zsolt, Krasznai
Martin) III. helyezés
Egyéniben: Marton Zsolt II. helyezést ért
el.
Felkészítő: Kovács Tamás
Gratulálunk!
Köszönjük szépen!
Karácsonykor mindenki számára nagyon
fontos, hogy barátaival, hozzátartozóival
éreztesse, mennyire szereti. Szenteste, ha
megszólal a csengőhang, a legtöbb gyermek megpillantja a karácsonyfát és dobogó
szívvel keresi a várva várt ajándékot az
ágak alatt. Sokan közülük nehéz körülmények között élnek, nekik le kellett volna
mondania ezekről az örömteli pillanatokról. A Gyermekjóléti Szolgálat kérésére
iskolánk tanulói közül sokan elhozták
kedves játékaikat, hogy ismeretlenül is
örömöt szerezzenek valakinek.
Köszönjük szépen a segítséget és kívánjuk mindenkinek, hogy legyen olyan szép a
Karácsonya, amilyennek eltervezte.
Góth Imre Ifjúságvédelmi felelős
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Egyesületi, önkormányzati, intézményi vezetőkhöz intézett szokásos
karácsonyi körkérdésünk:
Milyen volt az elmúlt év és mit vár
a jövő évtől?
Balogh László dalárdavezető
Szívesen nyilatkozom a Dalárdánk nevében,
hiszen úgy érzem, hogy sikeres évet zárunk.
Dalárdánk komoly szakmai fejlődésen esett
át az elmúlt évben. A fejlődés köszönhető elsősorban Kovács Péter karnagy szakmai tapasztalatának és a dalárda tagjainak fegyelmezett,
tenni akaró viselkedésének. Köszönhetően az
előbbieknek, csapatunk repertoárja is jelentősen megnőtt. Ma már képesek vagyunk akár
egy órás műsorral is szórakoztatni hallgatóságunkat úgy, hogy közben a nézők nem unják
meg a műsort. Az önkormányzatunk segítségével ebben az évben Dalárdánk szép fellépő
ruhát kapott, mely tovább színesíti, megjelenésünket, műsorainkat. Továbbfejlődött
Pékné Julika által vezetett citerazenekarral a
kapcsolatunk, így műsoraink színesek és változatosak. Csapatunk a közelmúltban, tárogatóssal is bővült a balatonszentgyörgyi Stefán
Ferenc személyében. Fellépések számában is
sikereket könyvelhetünk el, hiszen ebben az
évben közel 30 fellépést tudhatunk a hátunk
mögött. A közönség tapsaiból ítélve úgy érzem
jó irányba haladunk. Sikerként könyvelem
el azt is, hogy megjelent a Dalárdánk DVD
lemeze, melyen egy órás felvétellel mutatjuk
be a csapat munkáját és közös életét.
A jövőben folytatni kívánjuk a megkezdett
utat. Szeretnénk, ha a többi kultúrcsoporttal
szorosabbra tudnánk fűzni a kapcsolatunkat, és közös fellépésekre is készülhetnénk.
Célunk hogy változatos műsorral tudjuk szórakoztatni közönségeinket.
Köszönetet mondok tagjainknak a 2008-ban
végzett lelkes munkáért, támogatóinknak,
hogy elősegítették az év sikereit.
Kívánok Gyenesdiási Híradó Szerkesztőségének és minden olvasójának Békés Boldog
Karácsonyt és eredményekben gazdag Boldog
Új Évet!
Dr. Novák Zsuzsanna fogorvos
A 2008. év számomra akár pozitívan is
zárulhat. Először is eddig megúsztam betegség és lábtörés nélkül. Másodszor: sikeresen
megújítottam fogpótlástan és konzerváló
fogászat szakvizsgámat. Így képzettségem
EU-konform lett.
A rendelő működését, új, korszerű anyagok beszerzését még biztosítani tudjuk, bár
az alapellátásban az anyagi feltételek nagyon
szűkösek.
Sajnos nem volt a múlt évben olyan pályázat, amelyet vállalkozásom fejlesztése érde-
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hogy a következő esztendőben ez másképpen
lesz és találok forrásokat és lehetőséget a rendelő eszközfejlesztéséhez.
Bízom továbbá abban, hogy lesz bennem
elegendő és szívós küzdeni akarás, és persze
jó egészség.
A békés ünnepek mellett ezt kívánom a
Híradó olvasóinak is.
Kovács Tamás a Gyenesdiási Asztalitenisz
Sportegyesület elnöke.
Köszöntöm a Gyenesdiási Hiradó valamenynyi olvasóját. Hogy milyen volt az elmúlt év,
magánemberként azt mondhatom, kaptam
nagyon sok jót, de sajnos nagyon sok rosszat
is. Ha a jóra gondolok azt azért teszem mert
megszületett a harmadik ﬁam is igaz még
2007.október 1-én, de hát már az is majdnem
az elmúlt évhez tartozik. Ha arra gondolok,
hogy elveszítettük apósomat, Bujtor Bálitot,
akkor bizony nagyon rosszat kaptunk a sorstól. Sajnos az utóbbi ellen nem lehetett tenni
semmit. Nem magánemberként; nagyon jó
dolog, hogy Gyenesdiásnak ismét NB-II-es
asztalitenisz csapata van, fejlődik az utánpótlás, az egyesületünk megbecsült, jó eredményeket ért el a 2008-as évben. Azt, hogy az
ember ebben a felpörgetett világban mit vár
a jövőtől, talán csak a hogy legyen kiszámíthatóbb és talán lassúbb, az emberek legyenek egymáshoz türelmessebbek, becsüljék a
másikat és főleg tiszteljék embertársaikat.
Ezekkel a gondolatokkal bucsúzva kivánok
mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog
új esztendőt.
Sümegi Ferenc, a Yacht Egylet Gyenesdiás
elnöke
A Yacht Egylet Gyenesdiás ebben az évben
jelentős eredményeket mutatott fel.
A kikötő arculatát megújítottuk, komfortosabbá, otthonosabbá tettük. Új a beléptető
rendszerünk is, valamint elkezdtük a stégjeink
felújítását. Megvalósítottuk a kikötő 24 órás
őrzését - munkahelyeket teremtve. Otthont
adtunk a ﬁatal utánpótlás – nevelésnek.Versenyeket rendeztünk. Volt bőven tennivaló.
Az új évben sem lesz kevesebb munkánk;
már elkészült a pénzügyi tervünk, vele együtt
a tennivalókat is számbavettük. Tovább folytatjuk a kikötő rekonstrukcióját, pályázni
fogunk fejlesztési pénzekre, bővítjük az utánpótlás-nevelést, utat szeretnénk még építeni a
biztonságos közlekedés érdekében. Előfordulhat, hogy kotrást kell végeztetni a kikötő
kijáratában, stb.
Reméljük, erőnk is lesz terveink megvalósításához, ﬁzikai és pénzügyi értelemben egyaránt. Ebben bízva kívánok mindnyájunknak
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet!
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Kőhalmi Ágnes, a Varázshangok az egészségért egyesület elnöke
Nagy örömömre szolgál, hogy bemutatkozó, "Varázshangok" címet viselő kulturális
rendezvénysorozatunk eddigi programjai a –
visszajelzések alapján – elnyerték a község
lakóinak tetszését. Rendezvényeinket úgy
állítjuk össze, hogy a legkisebbektől kezdve
az aranykorban lévőkig, mindenki találjon
neki tetsző, érdekes kikapcsolódási lehetőséget.
Egy induló civil szervezet nem is kívánhat mást az új esztendőre, mint hogy minél
többen megismerjék céljait és tevékenységét.
Szeretnénk, ha az egyesület által képviselt
szellemi értékek találkoznának a közönség
igényével és összefogva új színfoltja legyünk
Gyenesdiás kulturális életének.
Az egyesület tagjainak nevében csendes,
meghitt karácsonyi ünnepet, és egészségben
gazdag, boldog új esztendőt kívánok!
Skublics Sándorné óvoda - bölcsőde
vezető
Az év, ami mögöttem van, nagyon nehéz
volt. Minden decemberben azt gondolom
ennél nehezebb már nem jöhet, de sajnos
kiszámíthatatlan a jövő. Ez különösen igaz
a mai nehéz gazdasági helyzetben, mert nem
lehet látni ennek mélységét, és csak sejteni
lehet következményeit. 2008 a maga nehézségei mellett eredményekben gazdag volt, hogy
néhány dolgot említsek óvodatörténeti könyv,
referenciaﬁlm, két éves, unió által támogatott
projekt befejezése.
2009 előreláthatóan ismét kihívások elé állít
bennünket. Ma előre tervezni nehéz, de amit
biztosan tudunk, hogy minden körülmények
között elkötelezett hivatástudattal végezzük
tovább a munkánkat. Egy jobb holnap reményében kívánok minden Tisztelt Olvasónak
békés, boldog Karácsonyt és szerencsés Új
esztendőt!
Góth Imre önkormányzati képviselő, a
Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A Környezetvédelmi Bizottság elnökeként köszönettel tartozom azoknak a civil
szervezeteknek, intézményi dolgozóknak és
magánszemélyeknek, akik az elmúlt években
mindent megtettek településünkön, a környezetvédelemért. Közös munkánk eredményeként, a levegőtisztasági program keretében
leaszfaltozott utcák, makadám útburkolatok
kijavítása valósulhatott meg. A fásítás és
virágosítás keretében szépült településünk.
Zöld Óvodánkban és ÖKOiskolánkban gyerekeink környezettudatos magatartásformákat sajátítanak el korosztályuknak megfelelő
játékos formában, tartalmas rendezvényeken.
Talán egy idő után rájuk fordíthatjuk azokat a
milliókat, amit jelenleg még az illegális hulladéklerakók felszámolására kell költenünk.
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Sikeresen folytatódott a népi építészeti értékek megóvását támogató program, turisztikai
táblák kerültek kihelyezésre, folytatódott a
madárkarácsony és az egy ház egy szőlőtő
akció. Idén a lim-lom gyűjtésbe bekapcsolódó
polgárőrség a fém hulladékokból százezrekkel támogatta az óvodát és az iskolát.
Magánemberként csak egy eseményt emelnék ki életemből, 2007 novemberében lezártam a Gyenesdiás sporttörténet feldolgozó
kéziratomat és átadtam a Gyenesdiás Nagyközség Monográﬁáját szerkesztő bizottságnak. Várhatóan a tavaszi idény kezdetén
negyedik kötetként megjelenő mű közel száz
fényképpel, 330 gépelt oldalon emlékezik
mindazokra, akik településünkön valaha
sportoltak és nevüket újságok, jegyzőkönyvek, baráti emlékezet megőrizte. Örülnék, ha
minél többen megtisztelnének majd jelenlétükkel az ünnepélyes könyvbemutatón.
Járjon át mindenkit az elkövetkező nehéz
évben az a szeretet, amivel a könyvben
megszólalók emlékeznek játékostársaikról.
Szálljon karácsony áldása minden jóakaratú
emberre!
Halász László – Gyenesdiás Közösségi
Életéért Egyesület elnöke, önkormányzati
képviselő
A 2008-as év számomra minden tekintetben
a legmeghatározóbb volt. Annyi minden történt körülöttem, mind a magánéletben, mind
a munkámban, mind pedig a sportban, hogy
még visszagondolva is sok volt egyszerre
ennyi dolgot rendben tartani és rendületlenül
helytállni mindenhol.
Sajnos május 29-én családon belül megtörtént a legszomorúbb dolog: hívtak a kórházból, hogy édesapám elhunyt. Nem volt
egyszerű közölni édesanyámmal, nővéremmel, családtagokkal és barátokkal a tragikus
hírt. Minden megváltozott, és úgy érzem,
most lettem csak igazán férﬁ.
Egyesületen belül is sok változás történt.
Minden program – véleményem szerint –
színvonalas és jól megszervezett volt. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki aktívan
részt vett abban, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön. Minden a Gyenes Parádéval kezdődött 2003-ban, de „valami véget ért”
augusztus 2-án. Utolsó útjára indult a menet,
de itt már csak a szervezők, egyesületi tagok
ünnepeltek, kicsit szomorúbb hangulatban.
Hiányozni fog…
Az új év biztosan nehezen indul mindenki
számára, de a sok munka és gond mellett,
azért gondoljunk mindig azokra, akik közel
állnak hozzánk. Ezért nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy időt szakítsunk a kikapcsolódásra, szórakozásra és a sportra.
Ezúton kívánok mindenkinek Kellemes
Ünnepeket és olyan Boldog Új Évet, amelyben mindenki jól érzi magát!
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elnöke
Én most azonnal beleegyeznék, ha valaki
garantálná, hogy 2009 ugyanolyan lesz mint
2008. Sajnos nem sok jóra számíthatunk
a gazdaságot illetően. Egyetlen esélyünk,
hogy tesszük a dolgunkat, méghozzá jobban
mint eddig. Talán ez elég lesz ahhoz, hogy
nagyobb veszteségek nélkül átvészeljük ezt
a kritikus időszakot. Legyünk többet a családunkkal, barátainkkal, vegyünk részt az egyesületeink tevékenységében, segítsünk, ahol
tudunk. Nehéz időkben egy jó szó is sokat ér.
Ne fukarkodjunk vele!
Kellemes Karácsonyt és Boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, különösen azoknak, akik szeretik Gyenesdiást!
Dr. Kardos József címzetes főjegyző
Az elmúlt év megfelelt az elvárásoknak,
lehet, hogy unalmasnak tűnik, de számomra
elsődleges, hogy az Önkormányzat és Hivatala a jogszabályoknak megfelelően működjön.
Ehhez a szükséges feltételek a 2008. évben
is biztosítottak voltak, a település és intézményei a megfelelő szinten működtek.
Büszkeséggel tölt el, hogy az Önkormányzat
Képviselő-testületének felterjesztésére megkaptam a címzetes főjegyzői címet, amely a
jegyzői szakmában a legmagasabb elismerésnek számít. A főjegyzői cím mellett a Magyar
Közigazgatásért kitüntetéssel ismerték el több
évtizedes, közigazgatásban végzett munkámat.
Természetesen ezek a címek a jó csapatmunka eredményei, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó kollégák munkáját is dicsérik,
így külön köszönet nekik.
A jövő évtől azt várom, hogy egy változatlanul jó színvonalon működő Polgármesteri
Hivatalt irányíthassak. Önkormányzatunk
gazdálkodása a településünk működtetésére
problémamentes legyen, a következő év várható gazdasági nehézségei ellenére.
Fontos feladat, hogy az elnyert pályázat
eredményeként a gyenesdiási Általános Iskola
korszerűsítése, felújítása a megfelelő színvonalon, határidőben befejeződjön.
Gál Lajos polgármester
A 2008 év turisztikailag és más bevételeinket tekintve is egy kedvező évnek nevezhető.
Érezhetően elindult a belföldi turizmus fellendülése a Balatonnál. Éppen ezért az idei
év nagy feladata a strandfejlesztés volt. Funkcionálisan elvált egymástól a szórakoztatóbb
diási játékstrand és a meghittebb gyenesi lidós
strand. Az utak rendezése, aszfaltozása is nagy
energiát igényelt önkormányzatunktól, de már
néhány út esetében nagyon időszerű feladat
volt. Sokat pályáztunk, hiszen a következő
évek már szinte csak a pályázatokról szólnak.
Nagyon örülök, hogy önkormányzati, vállal-
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kozói és civil összefogással sok feladatot fel
tudott vállalni, települési összefogás mellett
a nagyközség. Én hiszem, hogy a jövő; az
összefogás és az önzetlen lokálpatriotizmus.
Nagyon örülök, hogy Gyenesdiás jelenlegi
képviselő-testülete is összetartásáról és racionális gondolkodásáról tesz tanúbizonyságot,
szigorú költségvetési gazdálkodás mellett.
Előremutató, újszerű koncepciói révén nagyon
sok feladat megvalósult, vagy tervezés alatt
áll jelenleg is. De szomorú is vagyok, hiszen
az idén elvesztettük (egykori) képviselőtársunkat Bujtor Bálintot, ami nagy veszteség a
család és Gyenesdiás számára egyaránt.
A 2009-ben a megszorítások ellenére nagyon
bízunk a kisebb projektjeink sikerében, és a
párbeszéden alapuló helyi problémamegoldásokban. Két nagy feladatunk van a jövőre
nézve: az iskolabővítés időbeni és rendezett
megoldása, valamint a Lőtéri-Meleghegyi és
Nefelejcs-Béke úti csapadékvíz részpályázat
benyújtása. Önkormányzatunknak a következő évben is fontos feladata a helyi lakosok,
családok támogatása, a társadalmi szervezetek
elismerése, hiszen az élhető település eléréséhez szükség van minden hasznos alkotóra.
Ennek reményében az elkövetkező ünnepekre
békés, boldog Karácsonyt, az újesztendőre
pedig jó egészséget és sikereket kívánok
minden kedves gyenesdiási lakosnak.
Tótok Levente Lászlóné, a bölcsőde szakmai vezetője
Hogy milyen volt a 2008-as év? Ha röviden
kellene jellemeznem, akkor annyit mondanék
kemény, várakozással teli, és fordulatokkal
dúsított. Kemény, mert a mai rohanó világban
nehéz talpon maradni idősnek, ﬁatalnak egyaránt.
Várakozással teli, hiszen én is türelmetlenül
vártam azt a változást, ami után jobbra fordul
az év.
Fordulatokkal dúsított, mert mind a magánéletemben, mind a szakmámban jelentős változás állt be.
Összegezve elmondhatom, hogy a sok
nehézség ellenére szép, és tartalmas évet
zárok.
Ezúton kívánok minden gyenesdiási lakosnak áldott, békés ünnepeket, és eredményekben gazdag új esztendőt!
Gálné Németh Ildikó, a FTE elnöke
Magánemberként, és mint egyesületi elnök
erre az évre is csak pozitívan tudok visszagondolni. Szerencsére soha nem állunk meg,
mindig akad megoldandó feladat számunkra.
Az év folyamán egyre nagyobb résztvevői
létszámmal sorra valósítottuk meg állandó és
már ismert, várt programjainkat. Örülök, hogy
ilyen összetartó és egymást segítő térségben
dolgozunk, mert csak így vagyunk képesek
előrejutni, fejlődni. Pályázati úton így tudott
a Darnay Dornyai Béla kilátótúra útvonal
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megvalósulni, valamint az év során végre
megjelenhetett az egyesület által generált
„Gyenesdiás Természeti képe”, a gyenesdiási
monográﬁa II. köteteként. A jövőt tekintve
pedig a térség 3 településének (Keszthely,
Balatongyörök, Gyenesdiás) zöldterületfejlesztési beruházásain dolgozunk. Fontos
számunkra, hogy a LEADER vidékfejlesztési programban is aktív szerepet töltünk be,
képviselhetjük a civil szféra elképzeléseit,
gondolatait. A következő évben is remélem,
hogy „kis” közösségünk rendezvényeihez,
akcióihoz ugyanúgy sokan csatlakoznak, és
szívügyüknek érzik a településük környezeti
értékeinek megőrzését. Csak akkor érezhetjük jól magunkat, ha a minket körülvevő természet, környezet is jól érzi magát!
Mosdósi Attila, a Kinizsi SK elnöke
Az eltelt év végén fontosnak tartom megemlíteni, hogy működik az egyesületünk, sőt
szakosztályok alakultak. (autó-motor, röplabda, vazul-lovas baranta hagyományőrző
szakosztály)
Sokan pesszimizmust érezhetnek ebből a
hanghordozásból, hogy mit jelent az hogy
még „működünk”. Azt hiszem hogy a mai
világban, ebben az országban, az adott lehetőségekhez képest erre büszkék lehetünk.
Lépten nyomon hallom, egyéb egyesületektől, szervezetektől, alapítványoktól milyen
problémákkal szembesülnek, esetlegesen
megszűnnek, a még meglévők szinte túlélőnek számítanak.
Az előbb említett pesszimizmust én már
kitöröltem a szótáramból, csak előre tekintünk, a jövőre koncentrálunk.
Az elmúlt évben szakosztályaink becsülettel helytálltak öregbítve településünk méltán
jó hírét. A jövőre tekintve céljaink a meglévő
és az új szakosztályok zavartalan működése,
illetve a múlt évinél jobb, sikeresebb szereplés. Fontosnak tartom, hogy minél több helyi
ﬁatalt a sportolásra buzdítsunk.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az
Önkormányzatnak, az Önkormányzati Képviselőknek a Polgármester Úrnak valamint a
támogatóinknak, a szurkolóknak, hogy önzetlenül segítették a munkánkat.
A kedves olvasóknak és mindenkinek Békés
Boldog Karácsonyt, valamint Boldog Új Évet
kívánok!
Gergye Miklós önkormányzati képviselő,
a Gyenesdiási Polgári Kör vezetője
Az elmúlt év évről pozitív dolgot nem tudok
mondani, rosszal meg nem akarom zaklatni a
kedves olvasót, ezért inkább egy versrészletet szeretnék megosztani Önökkel. A szerző
Szarka Tamás a Ghymes együttes tagja.
" A jövendő jóságosan hallgatott
Máriának szeme fénye jól lakott,
Fehér pólya betakarja kis kezét
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Áldott karácsonyt mindenkinek.
Ferincz József, a Turisztikai Egyesület
elnöke
A 2008-as éven tovább folytatódott a
Turisztikai Egyesület életében a már évek
óta folyó konstruktív munka. Többek között
gyenesdiási modell alapjaira építve elkezdtük
az oszágos TDM rendszer kiépítését.
Az egyesületünk ebben az évben bevezette
a Gyenesdiás Kártyát, ami nagy sikert aratott
és szép eredményt hozott. Úgy érzem, hogy a
településünk önkormányzatával, vezetésével
példaértékű kapcsolatot sikerült kialakítanunk és ebben az évben is az egyesületünk a
lehető legnagyobb támogatásban részesült.
A végrehajtott átalakítások, fejlesztések
– gondolok elsősorban a strandokra – meghozták a kívánt eredményeket és a vendégek
szívesen maradtak Gyenesdiáson.
A vendégkör strukturálisan nagymértékben átalakult és szép számban megjelentek
a magyar vendégek, persze ez köszönhető az
Üdülési Csekknek is.
A következő évtől azt várom, hogy a sármelléki reptér tovább működjön és még több
vendéget hozzon Gyenesdiásnak, illetve azt,
hogy minden gyenesdiási egészségben, boldogságban éljen és a vendéglátókhoz minél
több turista érkezzen.

Legemlékezetesebb Karácsonyom
Szokásos karácsonyi körkérdésünkben
ezzel a címmel kértünk pár soros fogalmazásokat a gyenesdiási iskolásoktól. Az
alábbiakban ezekből idézünk (a kiragadások
önkényesek):
4. osztályosok:
Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük.
Ezért karácsonykor mindenkinek jónak kellene lennie.
Nekem mindegyik karácsony jó volt, mert
ott volt az egész család.
Szeretek másnak ajándékot adni, szeretem a
fenyő illatát.
A tavalyi karácsony nagyon szép volt, mert
együtt volt az egész család és ünnepeltünk
egész este, lassan lefeküdtünk, másnap és
azutáni napokon is boldogság, öröm, együttérzés volt a családban.
…egy örökre használható játékot kaptam és
a család együtt volt.
…amikor a ﬁnom fenyőillatot nagyon érezni
lehetett.
…amikor megkaptam a snowboardom.
Nagyon emlékezetes mindegyik.
…mindig együtt volt a család és mindig szép
ajándékokat kaptam. Mindig együtt díszítettük a karácsonyfát és mindig jót játszunk.
…rengeteg bejglit eszünk, mindenki nagyon
boldog és imádom a fenyőillatot.
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…az összes karácsonyom ugyanolyan szép,
örömteli volt, mert együtt volt a család.
…amikor megkaptam a Tommy Hawk
Skateboard Playstation játékot.
Mert karácsonykor örül az egész család.
Amikor a mamámnál vacsoráztunk mindenki örült… Nekem a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, jó karácsonya legyen.
…Karácsonykor minden családtagunk
együtt van. Ezért nagyon fontosak nekem a
KARÁCSONYOK!
Minden karácsony éjszakán játszunk, társasozunk.
...együtt volt a család, szép ajándékot
kaptam.
Legjobb az volt, hogy megajándékoztuk
egymást és persze az is ugyanolyan jó volt,
amikor én is kaptam ajándékot.
…az unokatestvérekkel felbontjuk az ajándékot és játszunk vele.
…amikor együtt van a család. Ez a legfontosabb.
...együtt van a család és kapunk ajándékokat.
5. ostályosok:
…mert jönnek a rokonok és vacsorázunk az
egész családdal.
…amikor sok hó esett és lehetett menni
szánkózni.
…amikor hullott a hó és elmentünk szánkózni, a húgom pedig nagyon izgatott volt,
mert közben az anyukám feldíszítette a fenyőfát.
…délelőtt bemegyünk a mamához és ott
megebédelünk, majd 15 órakor kimegyünk a
pásztorjátékra, amiben én is szereplek. Aztán
hazamegyünk és ott a sok ajándék és a család,
fenyőfa. Megvacsorázunk, aztán meggyújtjuk
a 4 gyertyát.
…lehetett szánkózni és apu kocsival húzott
minket.
Együtt díszítettük a karácsonyfát, és nagyon
sok ajándékot kaptam, meg a hugi is.
…sok szép ajándékot kaptam és a
papámékkal ettem ﬁnom vacsorát.
…együtt volt az egész család és mindenki
örült az ajándékának.
…az volt, amikor a biciklit megkaptam.
…sok hó esett és jól éreztem magam.
…a múlt karácsony volt a legjobb és a legszebb.
…amikor díszítettük a karácsonyfát és
amikor esett a hó.
…mindegyik, mert együtt voltam az egész
családdal és mindig nagyon sok ajándékot
kaptam és nagyon jó élményeim voltak és
nagyon jót sétált a család.
A tavalyi volt, mert együtt volt a család.
Az a karácsony, amikor minden rendben
volt, nem volt zűrzavar és minden szép volt
és tudtam szánkózni az erdőben.
Amikor velünk voltak a keresztapukámék,
akik nagyon messze élnek.
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Nagyon sok hó esett és lehetett szánkózni.
…esett a hó és kimentünk hógolyózni a
tesómmal.
…amikor 4 gyertya égett. És amikor díszítettük a fát, meg amikor szánkóztunk.
Én még soha nem díszíthettem fel a karácsonyfát, de remélem a mostani karácsonyfát
már én is díszíthetem.
…sokat szánkóztam és sok ajándékot
kaptam a szüleimtől.
Nekem minden karácsony a legszebb, mert
mindegyikben nagyon sok szeretet van.
Ragyogott a fa, csillogott minden porcikája,
sok díszes csomag már alatta állt. Az asztalon
már égett a 4 gyertya.
…amikor az egész családom együtt volt.
6. osztályosok:
Karácsonyom minden évben jó, mert együtt
van a családom.
…amikor együtt volt a családom és sok ajándékot kapott mindenki. Tele volt szeretettel.
Nekem minden karácsonyom jó volt és
emlékezetes. Nincs olyan, amit kiemelnék.
…nagyon szép volt a fánk és még a papám
is velünk lehetett.
Nekem az volt a legemlékezetesebb karácsonyom, mikor az anya és az apa még együtt
élt és vettek nekem egy biciklit, bár nem a
bicikli miatt, hanem az együttlét miatt.
…mikor a féltestvérem velünk volt és
kaptam tőle egy macit.
…tavaly volt. Összegyűlt a család, jól éreztük magunkat az unokatesóimmal.
3 éve mentünk keresztanyuékhoz és kimentünk a kerítésen és elcsúsztam és anyu letisztított, és egymás után 3-szor estem el és
tisztított le.
…tavaly volt, amikor eddig a legtöbben voltunk a családdal.
…a 2006-os karácsony volt a legemlékezetesebb, mert a mamáméknál voltunk.
A tavalyi… mert életemben először láttam
havat karácsonykor, de azért a többi is jó
volt.
…mert én egy elektromos vonatot kaptam,
és még sírtam is.
…a tavalyi volt a legemlékezetesebb, mert
kaptam egy 360+5 darabos amerikaifocis
kártyásszetet.
…elmentünk az unokatestvéremékhez és
egy hetet ott töltöttünk.
Az amikor együtt volt az egész család és
együtt ültünk a fa körül.
…amikor kaptam CD állványt, videokamerát és amikor együtt volt a család.
…amikor a mamám ott volt nálunk és együtt
vacsoráztunk.
…kaptam egy nagy modellautót és egy
világatlaszt.
Kaptam egy új számítógépet és nagyon örültem.
Kaptam egy hiﬁtornyot és nagyon örültem
neki.
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A FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Mandulás állé a Balaton utcában
A tavalyi évi kezdeményezését folytatva
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület az
idén is - a Rügyfakadás Tavaszünnep során
vállalt ígéretéhez híven a bevételekből - a
Balaton utcai mandulafák pótlását és folytatását valósította meg a Gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felső
tagozatos tanulóinak közreműködésével.
Amennyiben a nemes szándékot és
szakszerű eljárást a kedvező időjárás és
a gondos helyiek is segítik, úgy tavasszal
együtt csodálhatjuk a korai virágzó fákat,
nyaranta a hűsítő lombok alatt sétálhatunk,
ősszel pedig közösen kósolthatjuk a ﬁnom
magvas terméseket.
Képünkön az ÖKO szakkor tagjai – Borza
Dániel. Tüttő Lajos, Gyalog Zsóﬁa, Kocsis
Réka, Czibor Réka, Balázs Georgina, Szeles
Benjamin tanulók. – Buzás Attila és Góth
Imre tanárok vezetésével ültetik a mandulafákat a Balaton utcában.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
kétkezi és egyéb támogató segítséget nyújtottak a 2008. évi pályázati kötelezettségeink teljesítéséhez. Nagyon köszönjük azok
segítségét is, akik az év közbeni hagyományőrző rendezvényeket segítették.
Az elkövetkező ünnepekre békés és
boldog Karácsonyt, valamint sikerekben
gazdag Újesztendőt kíván egyesületünk
minden gyenesdiási lakosnak.
Vezetőség
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BALATONI CIVIL SZERVEZETEK
SZÖVETSÉGE HÍREI
2008. november 20-án a Községházán
tartotta évértékelő beszámolóját a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége és a
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség KHT a 2008. évi Living Lakes
(„Élő Vizek”) programról. A beszámolót
dr. Molnár Gábor Balatoni Integrációs és
Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója tartotta. A program keretében került
megemlítésre, hogy iskolánkban az előkészületek után végre a jövőben elindulhat a
„Balaton tantárgy” (ismerjük meg térségünk természeti, kulturális értékeit) oktatása is.
A nap során került sor a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Tanácsának ülése is, ahol
fontos szerep jutottak az alábbi témák:
A Balaton környékének turisztikai trendjei, fejlesztései és az ehhez kapcsolódó természetvédelmi kihívások (előadó: Rosta
Sándor, BRIB elnöke),
A Bakony-Balaton Geopark pályázata
(előadó: Balogh László, BfNPI igazgató
és Korbély Barnabás BfNPI - Gyenesdiás
Vadlánlik helyszín hangsúlyozásával!)
A BfNPI éves munkájának megbeszélése
(előadó: Balogh László, BfNPI igazgató és
Petróczi Imre, BfNPI szakmai igazgatóhelyettes)
A résztvevők a Nagymező Látogatóközpont és az Erdőbirtokossági kőbánya tervezett projektek helyszínét is megtekintették.
Gál Lajos, elnök
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VARÁZSHANGOK AZ
EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET
A Varázshangok az Egészségért Egyesület
sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 2009. január 15-én 18.00. órától
Dr. Benyus Zsuzsanna
orvos, magatartásterapeuta (Pécs)
Gyermekkori magatartászavarok
című előadására
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának nagytermébe.
Ha az ember a pszichiátria történetét
olvassa, meglepődhet azon, hogy elődeink
betegségnek tartották a felnőttkori magatartási zavarokat, de ha ugyanazokat a rendellenes tüneteket gyerekeken tapasztalták,
azokat általában rosszaságnak, neveletlenségnek minősítették.
Ma már tudjuk, hogy magatartászavarhoz
bármely gyermekpszichiátriai betegség társulhat.
Az előadásban a gyógyításra szoruló állapotok rövid bemutatása mellett szó lesz
arról is, hogy mennyire részesek a felnőtt
indulatai, érzelmei a gyermek viselkedésének alakításában.

POLGÁRŐR HÍREK
Egyesületünk tagjaival, 28-fővel részt
vettünk a Zala megyei RFK és a Zala
Megyei Polgárőr szövetség közös közbiztonsági akciójában 2008. december 13-án.
Az akció célja a települések köz és külterületein a bűnözők lehetséges személyei,
a közterületi bűnözés visszaszorítása. Polgárőreink civil ruhában, beleolvadva a járókelők közé, önállóan, precízen hajtották
végre a feladatot. Településünk polgárőreire mindenkor számíthatnak településünk
vezetői és a lakósság egyaránt.
Egyesületünknek és a Balatoni Vízi Polgárőr Szövetségnek elkészült a nyilvános
honlapja, ahova a lakosság részéről is lehet
bármilyen közérdekű bejelentést, észrevételt, javaslatot tenni a következő címeken.
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület:
www.gype.cjb.hu
Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség:
www.bvpsz.cjb.hu
A honlap bejegyzéseit naponta követjük
és válaszolunk a feltett kérdésekre.
Az esztendő utolsó napjaiban az újság
hasábjain keresztül nyilvánosan meg-
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köszönjük a lakosság együttműködését, még ki!”
támogatását és bizalmát amit az egyesüleHát kibírtam. Úgy számolom, hogy majdtünk tagjaival szemben tanúsított 2008-ban nem öt évet.
A mostoha körülmények ellenére is mindig
Ezúton kívánunk minden Gyenesdiási igyekeztem a munkámat lehető legjobban
lakosnak Békés Boldog Karácsonyi Ünne- ellátni. Tudatában voltam annak, hogy én
peket kedves családtagjaik körében és a gyenesdiási önkormányzatot képviselem,
2009-ben egy egészséggel, megértéssel és ahhoz méltón kell viselkednem a telepet
békés boldog új évet.
igénybevevőkkel szemben. Azt hiszem, ez
többé-kevésbé sikerült is.
Szabó Sándor elnök
Azon túl, hogy úgy éreztem, hogy a munHorváth Kornél titkár kahelyemen megbecsültek, a jó benyomáshoz még nagy mértékben hozzájárult a
Hivatal dolgozóinak viselkedése.
A GYENESDIÁSI HORGÁSZSzorongás nélkül léptem át a Hivatal
EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE
küszöbét, és onnan mindig derűs szívvel
távoztam. A mosoly, az előzékenység –
Tájékoztatjuk a gyenesdiási horgász- ahogy láttam – nem csak nekem szólt, az
egyesület tagjait, hogy kedvezményes árú ott dolgozók mindenkit ügyfélként , sőt
(akciós) területi jegyek kaphatók a Klub- „emberként” kezeltek, ami a mai világban
könyvtárban, január első hetében (január nem semmi. Mindezek miatt nagy szere5-9.), munkanapokon 9-10 óra között.
tettel gondolok vissza mindenkire, akivel
hivatalos, vagy privát dolgom volt.
Csak így tovább hölgyek és urak!
Sajnos az idei évet – betegségem miatt –
Nyílt levél Gyenesdiás
már nem tudtam végigdolgozni. Szomorú,
Polgármesteri Hivatalának
de el kell fogadni. A szomorúságot azonban
enyhíti az, hogy egy igazi jó kollektívának
Tisztelt Képviselő-testület,
voltam tagja, igaz az egyszerű fajtából,
Polgármester Úr!
segédmunkás minőségben. Ezt azonban
senki, soha nem éreztette velem. Ez se
Az év vége közeledtével valószínű min- semmi.
denki számot vet a magunk mögött hagyott
Úgy kezdtem, hogy a rosszat felejtsük el,
idő történéseivel. A rosszat igyekszünk csak a jóra emlékezzünk. Hát erre bíztatok
elfelejteni, a jóra viszont szívesen emléke- mindenkit, úgy maradjunk meg egymás
zünk.
emlékezetében, mint jó munkatárs, kedves
A Tisztelt Címmel kapcsolatban nekem ismerős.
csak jó emlékeim vannak, ezekért szeretLassan beteljesedik a várakozás, kívánom,
nék köszönetet mondani ezúton, néhány hogy mindenki a reményeinek megfelelően
sorban.
zárja a 2008-as esztendőt.
Az utóbbi évek elég nagy terheket róttak
2009. évre – bár a kilátások nem fényerám, helyzetem csaknem kilátástalan volt. sek -, bízzunk abban, hogy lesz erőnk,
Anyagilag, az alacsony nyugdíjam miatt a kitartásunk leküzdeni a nehézségeket, mert
csőd szélén egyensúlyoztam. Itt jött aztán bizony nagy erő kell ahhoz, hogy ellássuk
az Önök segítsége.
munkánkat, szolgáljuk családunkat, munA komposzttelepi munkahely mentőövet katársainkat és magunkkal is meg legyünk
jelentett számomra, nemcsak anyagilag, elégedve.
sőt mentálisan is, nem utolsó sorban azt az
Ehhez kívánok sok erőt, egészséget, ezek
érzést táplálta bennem, hogy használható eredményeként sok sikert az Önkormánypolgára vagyok még a társadalomnak.
zat minden kedves dolgozójának tisztelettel
Jó visszagondolni Polgármester Úr bíztató és szeretettel:
szavaira, köszönet jár Samu Zoltán közTüttő Lajos
vetlen munkahelyi felettesemnek, akinek
tiszteletteljes, de határozott fellépése jó
Tüttő Lajos az Október 23-i Forrabenyomást keltett bennem. Köszönet érte dalom és Szabadságharc évfordulóján
Zoli!
– példamutató helytállásáért – emléklaMegköszönöm még néhány képviselő úr pot kapott, melyet a köztársasági elnök,
vigasztaló, bíztató szavait, amikor gyakori a miniszterelnök és az országgyűlés
látogatásuk során - zöldhulladék-szállí- elnöke írt alá.
tás miatt – mindig bátorítottak, bíztattak a
Gratulálunk Lajos bácsinak, és Boldog
munkahely – enyhén szólva – primitív álla- Karácsonyt, szerencsés új évet kívánunk
pota miatt. „Változás lesz rövidesen Lajos Neki!
bácsi!” – mondták. „Csak ezt az évet bírja
/a szerk./
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
„Egy ház, egy szőlő” akció
Az előző évekhez hasonlóan a Forrásvíz
Természetbarát Egyesület és az Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága meghirdeti az „Egy ház, egy szőlő” akciót. Minden
gyenesdiási család 250 Ft-os egységáron
rezisztens (ellenálló) szőlőfajtához juthat,
maximum 10 db-hoz, az egyesület székhelyén
(Gödörházi u. 60.).
Folytatódik a Madárkarácsony
A havas idő beállta után a gyenesdiási
lakosok alkalmanként egy zacskó (1,5 kg)
napraforgómagot kaphatnak a Polgármesteri
Hivatalban, vagy Természetbarát Egyesület
székhelyén (Gödörházi u. 60.).
***
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával az Önkormányzatunk és
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület a Faludi
síkon november 20-án elkezdte az illegáli-

san lerakott szemét összegyűjtését. Ez idáig
mintegy 110 t hulladékot gyűjtöttünk össze,
válogattunk, szét és szállíttattunk a lerakóba. A munkálatok során a területet először
a gyomnövényekről megtisztítottuk, majd
elkezdődött a szétszórt hulladék szétválogatása, összegyűjtése majd elszállítása. Jelenleg
folyik a felhalmozott hulladék elszállítása.
Kérjük a lakosságot, hogy a Faludi sík (természeti terület) nem senki földje, ﬁgyeljünk rá
közösen, hogy nehogy megint szemétlerakó
hellyé váljon.
***
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
módosította a 9/2005.(IV.27.) számú " a
helyi környezet,-és természet védelméről, a
település tisztaságáról szóló rendeletet.
A rendelet módosításának értelmében azoknak az ingatlan tulajdonosoknak, akik ingatlan előtt nincs üzemelő szennyvízcsatorna
2009. január 31-ig nyilatkozni kell, hogy a
használatban lévő szennyvíztároló megfelel a

vonatkozó jogszabályban előírt vízzárósági
követelménynek.
A folyékony hulladékok (keletkezett
szennyvízek) elszállításra szállítási szerződét kötelező kötni a területileg egyedül illetékes és engedéllyel rendelkező
Talajerőgazdálkokodási Kft. Pápa szállítóval.
Ezt a szerződést kötelező bemutatni a Polgármesteri Hivatalban 2009. január 15-ig.
További részletekről következő számunkban írunk, illetve a Polgármesteri Hivatalban
kaphatnak bővebb felvilágosítást.
***
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete januári ülésén a szabályozási (rendezési) terv felülvizsgálatát,
módosítását tárgyalja. Kérjük az érdekelteket, hogy módosítási javaslataikat még a
testületi ülés előtt, legkésőbb január 25-ig a
jegyzőhöz juttassák el.
A januári módosítás után hosszabb ideig
(néhány évig) a szabályozási terv változtatására nem kerül sor.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október
21-én tartotta soros ülését.
Az első napirend keretében az idegenforgalmi szezonról szóló beszámolót tárgyalta
meg a képviselő-testület.
Az Idegenforgalmi és Üdülőhelyi Bizottság a testületi ülést megelőzően helyszíni
bejárást tartott, melynek során megvizsgálta a komposzttelep környezetét, amely
mellett – keszthelyi területen – autóroncs
lerakat alakult ki; a szükséges intézkedések
megtételére felhívta a Hivatalt. Az ALDI
Magyarország újonnan kialakult területéről.
Megállapították, hogy nagyon szép, rendezett, kulturált terület alakult ki a beruházás
környezetében. Ezt követően az algyenesi
lídóstrandot tekintette meg a bizottság.
A Polgármester Úr korábban a kereskedelmi egységek tulajdonosaival tárgyalást
folytatott. Arra a megállapodásra jutottak,
amennyiben a vállalkozók felépítik az új
pavilonokat, az önkormányzat vállalja az új
beléptető rendszer, a vizesblokkok, kiszolgáló egységek megvalósítását a 2009-es
pályázati (NYDOP) lehetőségekből. A diási
játékstrandon a vitorláskikötő mellett a
jövőben kerítés készülne, amely egy sétányt
vezet le a strandra, megszüntetve az ott lévő
csapadékvíz levezető csatornát. A bizottsági
tagok részéről javaslatként hangzott el, hogy
a főbejárat előtti teret le kellene burkolni. A
bizottság egyöntetű véleménye volt, hogy
komoly munkát végzett az önkormányzat a
fejlesztések tekintetében, és természetesen
a Turisztikai Egyesület is. A Klubkönyvtár
rendezvényei kapcsán a bornapokkal kapcsolatban is voltak észrevételek. Felvetődött

annak igénye, hogy a rendezvényekkel kapcsolatban a civil szervezetek javaslattételei
lehetőséget kaphassanak.
A Polgármester a napirendhez kapcsolódóan elmondta, egyik legfontosabb feladata
volt 2008-ban az önkormányzatnak az infrastruktúra rendbetétele, ezen belül a települési közúthálózat aszfaltozása, javítása.
Az idei év nagy feladatainak lehetett tekinteni a strandi fejlesztésekre való koncentrálást. Rendkívül fontos része az infrastruktúra
fejlesztésének a csapadékvíz-elvezetés.
A Diótörő utca felső szakaszának aszfaltozása elmaradt, mivel más, fontosabb
területekre koncentrált az önkormányzat. A
következő évben mindenképpen befejezik a
kérdéses útszakaszt is.
A Közmunka Program keretében sajnos
csak 5 főt lehetett alkalmazni. A teljesítményük és a munkához való viszonyuk
kifogásolható volt. A jövőben inkább tisztességesebb bérezés mellett megbízható munkaerőt kell foglalkoztatni.
Az utcanév-táblák tartóoszlopainak kihelyezése a jövő szezonig fontos feladat. A
már kialakult utcák elnevezéséről is dönteni
kell, és ki kell térni ismét a Honismereti Kör
véleményét ez ügyben.
A közvilágítás tekintetében is történt előrelépés; a kiszámlázott díjakat független
szakemberekkel megvizsgáltatta a hivatal,
melynek során megállapítást nyert, hogy
egyes tételek jogtalanul kerültek kiszámlázásra. A fényerő szabályozására is történt
kezdeményezés, amellyel komoly megtakarítást lehetne elérni.
A ﬁzető-vendéglátó engedéllyel rendelkezők száma 526. A Turisztikai Egyesület-

nek valamilyen ösztönző rendszert kellene
kialakítani, hogy valamennyi engedéllyel
rendelkező ﬁzető-vendéglátó belépjen az
egyesületbe.
Térség- strandmarketing: felmerült a
strandok közötti összefogásnak a Balaton
Zala megyei strandjai között. Az összefogás jegyében tervezik meg a térségben élők
számára biztosítandó strandbelépési kedvezményt, régiós és országos médiákban való
megjelentést, közös kiadvány készítését.
A Szüreti Vígasságok végcélja 2009-től
lehetne a prés a jövőre nézve; itt folytatódhatna egyfajta vetélkedős, sátras mulatság.
Második napirendi pontként a Turisztikai Egyesület számolt be. Az Egyesület
Elnöke köszönetet mondott az önkormányzat eddigi támogatásáért. Május 17-én volt
5 éves a Turisztikai Egyesület, így ezen
a napon nyílt napot szervezett. Az 5 éves
évforduló alkalmából megjelent egy TDM
ajánló kiadvány.
A tavalyi év hasonló időszakában felvázoltak továbbra is érvényesek, nevezetesen
az, hogy a jelenlegi elhelyezés alkalmatlan
az optimális kiszolgáló munkakörök ellátására, a maga 6 m2-ével. Nincs az egyesületnek tárgyalásra alkalmas helyisége sem. A
főszezonban előfordul, hogy 150-170 ügyfél
keresi fel az irodát. A fokozódó önkormányzati feladatok miatt az irodába még egy fő
felvétele indokoltnak látszik.
Eredményes volt a Gyenesdiás Kártya
bevezetése, azonban a bevezetéssel kapcsolatos költségek jelentősen megterhelték
az egyesület költségvetését. A tapasztalatok
alapján hatékonyabb marketingrendszert
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kell kidolgozni, az internet adta lehetőségeket jobban ki kell használni, valamint
óriásplakátok elhelyezésében is lehetne gondolkodni. A turisztikai vásárok látogatottsága évek óta csökken, azonban a belföldi
vásárokon történő részvételt továbbra is fontosnak tartják. Komoly ﬁgyelmet fordítottak
a médiákban történő megjelenésre.
Gyenesdiás Kártya bevezetése jó döntésnek bizonyult. A kártya bevezetésével kapcsolatos fajlagos költségek (kártyaleolvasó
stb.) a következő évet már nem terhelik. Az
Egyesületnek tagtoborzó rendszert kellene
kialakítani, és ösztönözni a belépésre azokat
a ﬁzetővendéglátó engedéllyel rendelkezőket
is, akik jelenleg nem tagjai az egyesületnek.
Az önkormányzat az első öt évben az idegenforgalmi adó 10 %-át biztosította támogatásként a Turisztikai Egyesületnek. Ezt az
összeget a jövőben indokolt lenne emelni
1-2 %-kal. Indokolt, hogy Tourinform irodában köztisztviselői státuszban alkalmazott
dolgozó kerüljön át munkajogilag a Turisztikai Egyesülethez.
Megváltozott a pályázati rendszer, a nyertes
pályázatok esetében a pályázónak a projektet elő kell ﬁnanszírozni. 2008. január 1-jétől
nem lehet az önkormányzatnak kölcsönszerződéssel pénzátadást eszközölni jogi személy
részére (egyesületek, civil szervezetek stb.),
így hitelfelvételhez kell folyamodniuk.
A belföldi vásárok erősítése továbbra is
fontos feladat. A befektetési lehetőséget
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- 12 kiajánlása folyamatosan történik. A Gyenes
Kártyával kapcsolatos költségekbe az önkormányzatnak semmi esetre sem kell szerepet
vállalnia, mivel közvetlenül a vállalkozók,
szobakiadók proﬁtálnak ebből, ennek ﬁnanszírozása és költségcsökkentése az ő feladatuk.
Az egyesület támogatása tekintetében 2
%-os emelést indítványozott az Elnök. Javasolta továbbá, hogy a következő év január
1-jétől Kovács Judit a Turisztikai Egyesülethez kerüljön át munkajogilag, a jelenlegi
bérével együtt. Ezen kívül a pályázatokhoz
való fedezet biztosítását javasolta.
Ezt követően a Fürdőegyesület adott tájékoztatást munkájukról. Az üdülőtulajdonosok által létrehozott egyesületről van szó,
akik májustól szeptemberig részt vesznek a
települési rendezvényeken; próbálják magukat megmutatni. Az eddigieknek megfelelően próbálnak tovább tevékenykedni és
előbbre lépni.
A településen működő 25 civil szervezet
közül az egyik meghatározó a Fürdőegyesület. Az egyesület kezdeményezésére indult el
többek között a virágosítás. Nagyon nehéz a
tagságot egyben tartani. Kezdeményezéseik
teljes egészében arra mutatnak, hogy megtalálják a települési kapcsolódási pontokat.
Legutóbb a szüreti felvonuláson mutatkoztak
be, amelynek nagy sikere volt. Az egyesület
működését nagyon hasznosnak értékelte,
további jó együttműködést kívánt.

A továbbiakban a képviselő-testület döntött:
- a bölcsődei térítési díjak megállapításáról,
- a Keszthely és Környéke Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról,
- a 2009. évi belső ellenőrzési munkaterv
jóváhagyásáról,
- a fogszakorvossal kötött megállapodás
módosításáról,
- javaslatot tett a Zala Megyei Közgyűlés
által alapított díjak adományozására,
- krikettpálya megvalósításával kapcsolatos kérelem elbírálásáról,
- a Darnay-pince megvásárlása érdekében
csereterület felajánlásáról,
- az iskolabővítéssel kapcsolatos ingatlanok cseréjéről,
- az oktatási intézmények pályázatainak
támogatásáról,
- a Kárpáti-korzó megvalósításához szükséges pályázati önrész kiegészítéséről.
A képviselő-testület a 2009. évi munkaterv tervezete szerint január 27-én, 18
órakor tartja legközelebbi ülését soros
ülését, melynek napirendi pontja a 2009. évi
költségvetés (első olvasatban).
A testületi ülés és időpontját és napirendjét
a decemberi ülésen elfogadott munkatervnek megfelelően pontosítjuk a Híradó januári számában. A testületi ülés nyilvános.

December első hetében két író-olvasó találkozót szervezett a Klubkönyvtár. Az elsőn Kardos Gy. József mutatta be
Pálfalvi Nándort és a Róla írt kötetét. A második találkozó
vendége Schäffer Erzsébet író, a Nők Lapja kitűnő tollú
újságírója volt. Képünkön ő dedikálja legutóbb megjelent
"Toronyiránt" c. kötetét
Képek az András-napi óvodai műsorból
(szöveg a 4. oldalon)
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November 29-én nagyon
szép koncertet hallhattak az
érdeklődők a községházán a
Varázshangok az egészségért
egyesület szervezésében, előadásában

... Info Ecke
Großgemeinde Gyenesdiás erwartet
Sie und Ihre Familie herzlichst zu Ihrem
Weihnachtfest am Samstag, 20. Dezember
2008, um 17 Uhr im Gemeindehaus. Die
festliche Rede haltet János Vértesaljai, Diakonus. Das festliche Programm
wird von den Studenten der Grundschule
gewährt.
Um 18 Uhr zünden wir gemeinsam
die vierte Kerze bei der Krippe an,
wonach wir alle an dem Kastanienfest
und Christkindlmarkt - veranstaltet von
dem Tourismusverein- (20-21 December)
teilnehmen können.

Kedves Állatbarátok!
Mindenkinek köszönjük,
akik ebben az évben is
adományaikkal és pénzzel
segítették menhelyünket

Am 23. Dezember um 18 Uhr gibt
es im Gemeindehaus reformierter
Gottesdienst.
Am heiligen Abend (24.12.2008) um
15 Uhr auch im Gemeindehaus wird ein
Schäferspiel von der Religionsgruppe
vorgeführt. Um Mitternacht erwarten wir
die Gläubige zum Gottesdienst.
***
Am 20. und 21. Dezember 2008 ﬁndet
jeweils ab 16 Uhr das Kastanienfest
und ein Christkindl-Markt mit einem
Wettbewerb statt. Wer backt den besten
Kastanienkuchen und wer baut das
schönste Lebkuchenhaus? Wer teilnehmen
möchte,
bringt
seine
Kunstwerke
am 21. Dezember bis 16 Uhr zum
Gemeindehaus. Weitere Informationen
hierzu ﬁnden Sie auf der Seite www.
gyenesdias.info.hu
***
Kostenloses Vogelfutter ist erhältlich
in der Technischen Abteilung unseres
Gemeindehauses.
***
Die Müllabfuhr Zöldfok Zrt. kommt
in der Weihnachts- und Silvesterwoche
wie gewohnt am Mittwoch, also auch am
Heiligen Abend und Silvester.
***
Wir wünschen unseren Lesern ein
gesegnetes Weihnachtsfest und für das
neue Jahr viel Glück, Gesundheit und
Zufriedenheit.
zusammengestellt und aufgeschrieben
von Margrit Falley

A National Geographic Kids nemzetközi fotópályázat 2008-as magyarországi döntőjében STEFANICS
DÁNIEL "A beporzás titkai" című felvétele az Állatfotó kategória különdíját nyerte el. (persze színesben
egész másképp mutat)

Computer-Hilfe
von Privat
für Privat
Streikt der Computer?
Private Hilfe bei Windows
(deutsche + englische Systeme), Internet,
DSL, ISDN, Netzwerke.

Martin Falley, Arany J. u. 1,
8315 Gyenesdiás,
Tel. 83 / 516 064
oder mobil 30 / 288 28 55

Menhelyünk a növekvő
létszám ellenére is arra
törekszik, hogy minél
több elhagyatott kutyát
megmentsen, valamint a
lakók nyugalmát megóvja
a közterületeken kóborló
ebektől. A Karácsony közeledtével gondoljanak az
egyre több és több szomorú
sorsú kitaszított kutyára is
és lehetőségeikhez mérten
támogassák alapítványunkat. (pl. takaró, ágynemű,
kutyatáp )
Adományokkal kapcsolatos információ: Laczi
Zsuzsa 511 013
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
Pénzadomány a következő
számlaszámra
:
OTP Tapolca: 1174805220031756
Tel: 30/340-1682

LOTTÓZÓ!!!
Megnyitottuk üzletünket
Gyenesdiáson,
a Kossuth L u. 48. szám alatt.
(Motyó Diszkont mellett)
Szeretettel várjuk a nyerni
vágyó játékosokat.
Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk!

Gyenesdiási Híradó
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Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

2008. december

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

Vén Diófa Csárda és Pizzéria
PIZZA HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 12-22 ÓRÁIG
30 cm-es pizzák már 490 Ft-tól,
ingyenes házhoz szállítás (doboz ára 80 Ft)
Gyenesdiás, Csokonai u. 9. Tel: 83/312-182
december 24-től január 4-ig zárva tartunk.
APRÓHIRDETÉS:

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk minden
kedves vásárlónknak!
Szilveszterkor forralt borral
és aprósüteménnyel
várjuk Önöket!

Fenyőfák – Douglas,
2-3 méteresek –
gyökerestől eladók,
Gyenesdiáson.
Tel: 06/30/260-6026

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
A LA BELLA KÁVÉZÓ
Gyenesdiás, Hunyadi út 2.
Kávék, teák, minőségi borok,
Frissen sült péksütemények,
friss sütik- torták,
Toast, Hot-Dog, Hamburger
Sütemény előrendelést felveszünk,
elvitel esetén 10% kedvezménnyel

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

CSŐSZ TÓTH és COLORS
Lakásfelszerelési üzlet

KITÛNÕ ÉLÕ ZENÉVEL (BONUS EGYÜTTES),
ÉJSZAKAI MEGLEPETÉS MŰSORRAL
BÕSÉGES NÉGYFOGÁSOS VACSORÁVAL
VÁRUNK MINDEN SZÓRAKOZNI VÁGYÓT!
A BELÉPÕ TARTALMAZ
SZILVESZTERI ÜDVÖZLÕ ITALT
KORLÁTLAN ÉTELFOGYASZTÁSSAL,
NÉGYFOGÁSOS VACSORÁT,
ÉJFÉLKOR FÕTT VIRSLIT,
DEBRECENIT.

Szekrény-sorok, hálószoba- és ülőgarnitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok
10-20-30-40% engedménnyel rendelhetõk.
Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk (Tel.: 20/489-7829) vasárnap is nyitva)

Tapolcai úti üzletünkben továbbra is nagy választékban
kaphatók barkácskellékek, tapéták.

MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK KELLEMES
KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

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

ÚJDONSÁG!
Meleg étkezési utalványt
is elfogadunk

BELÉPÕ: Õ
7.990 FT/F
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 79.
Tel.: 83/348-150, 30/9360-907, 30/2273-255

• Foszlós kalács
sonkához 0,5 kg-os,
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új
évet kívánunk minden
kedves gyenesdiási
olvasónknak.

Gyenesdiási Hiradó • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1500 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

