GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2009. december XX. évfolyam, 12. szám
Megjelenik: december 18-án

Szőke István Attila
Földre szállt az égi lélek
Éji égen gyémántkendő,
Fogantatik a jövendő,
Fogantatik jóság-szellem,
Világos a sötét ellen.

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

Világ szárnya némán repdes,
Holdnak arca könnytől nedves,
Kerecsenykor madár szálla,
Fehér fénybe tollát mártja.

Községi karácsonyi ünnepség
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk a
Községi karácsonyi ünnepségünkre
2009. december 24-én, csütörtökön 15
órakor a Községházán.
Közreműködik az iskola hittanos csoportja
– Pásztorjáték
A gyenesdiási Községi Kórus.
Ünnepi beszédet mond: Vértesaljai János
diakónus.
Tájékoztatjuk a hívőket, hogy a

Karácsony szent esti éjféli mise
– az eddigi szokásnak megfelelően –
a gyenesdiási Községházán lesz.

Röpte jelez új világot,
Csőrében tart tiszta lángot,
Égi tudás örök fényét,
Magyaroknak ős-reményét.

MEGHÍVÓ
„Mert az Istennek semmi sem lehetetlen”
(Lukács ev. 1. : 37.)
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2009. december 22-én (kedden) 18.00 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő református istentiszteletre, úrvacsoraosztásra.

Éji égen gyémántkendő,
Megszületett a jövendő,
Megszületett a bölcs élet,
Földre szállt az égi lélek.

Kuti Géza
református lelkész
Áldás, békesség!

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
tisztelettel meghívja
2010. január 9-én,szombaton 16 órára
a Gyenesdiási Általános Iskola aulájába, az

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA
AVATÓÜNNEPSÉGÉRE,
majd az azt követő Önkormányzati kitüntetések;
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA
és GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉGÉRT

KITÜNTETŐ CÍMEK
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA
és az azt követő köszöntőre.

A rendezvény helyszíne:
Általános Iskola, Gyenesdiás Kossuth L. u. 91.

A gyenesdiási iskola bővítésére az önkormányzat az
„Infrastrukturális fejlesztéssel a nyitott, többfunkciós iskoláért” c.
NYDOP-5-3.1/2/2F-2f-2009-0002
jelű pályázati konstrukcióban
200.000.000 (kettőszázmillió) forint támogatást nyert el.

Adventi Gesztenyesütés és II. Karácsonyi Vásár programjai a 2. oldalon

Info Ecke siehe Seite 2.
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Adventi Gesztenyesütés és
II. Karácsonyi Vásár
2009. december 19-20
(szombat-vasárnap)
A kétnapos rendezvény során vendégeinket
finom melegítő italokkal és ízletes étkekkel várjuk a megszokott vidám hangulatban.
Családosok figyelmébe ajánljuk, hogy gyerekeknek szombaton és vasárnap 16.30-18.30
között benti játszóházat szervezünk a Varázshangok az Egészségért Egyesülettel.
További programok:
2009. december 19.
16.00 Ünnepélyes köszöntő a kétnapos rendezvény megnyitója
16.30-tól gesztenyesütés
16.30-18.30 Játszóház a Varázshangok az
Egészségért Egyesület szervezésében
17.00 A Gyenesdiási Általános Iskola Drámacsoportjának karácsonyi műsora

Info-Ecke
Tierasyl bietet um Spenden
Um weitere Tierasyl erfolgreiche
Tierschutzarbeit leisten können, wäre
das Asyl sehr dankbar für irdendwelchen
Subventionen.Weiter Information: Assisi
St. Franz Assisi Tierasyl, Tapolca
Mobil: +36 30/340-1682, Steuernummer:
18919075-1-19,
Kontonummer:
11748052-20031756
Der Weihnachtsbaum wurde von Renate
und Joachim Thiele gespendet!
Herzlichen Dank dafür!

András-napi disznóvágás
- Öregek napja
A magyar szokások szerint Szent András
napjával kezdődött a disznóvágások ideje.
Ezt a hagyományt elevenítettük fel, összekapcsolva a korábban június végén tartott
Öregek napjával.
Hajnalban a Pásztorház udvarán, ügyes
kezek – Hosszú Péter vezetésével – beteljesítették a több mint másfélmázsázs röfi földi
küldetését, hogy aztán néhány óra múlva
mint húsoskáposzta, sülthús, kolbász, hurka
kerüljenek a Községházán megterített asztalokra . Közel száz gyenesdiási idős és
kevésbé idős fogadta el a meghívást, jött el
a Községházára. Ők Gál Lajos polgármester
rövid köszöntője után megbizonyosdhattak,
hogy a Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület lelkes csapata valóban ért a disznó
feldolgozásához, jóízűen fogyasztották el a
már felsorolt ételeket.
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18.00 Adventi Gyertyagyújtás a Községháza
melletti Betlehemnél
2009. december 20.
16.00 A vásár megnyitója
16.30-tól gesztenyesütés
16.30-18.30 Játszóház a Varázshangok az
Egészségért Egyesület szervezésében
17.00 Bordalcsokor a Gyenesdiási Dalárda
előadásában a Községháza előtt
18.00 Karácsonyi halászlékóstolás
18.30 Gesztenyés sütemények, mézeskalács
házikók és a Betlehem készítő verseny eredményhirdetése
19.00 Tombolasorsolás

A versenyen résztvevő gesztenyés süteményeket és mézeskalács házikókat 2009.
december 20-án vasárnap 16 óráig várjuk a
Községháza épületébe. A felajánlott süteményekkel Ön a rendezvényt támogatja.

A kétnapos programot karácsonyi vásár
kíséri.
A rendezvény során az első forralt bor
megvételével egy tombolát kap, mellyel a
vasárnapi tombolasorsoláson értékes nyeremények tulajdonosa lehet.

Gyenesdiás Községháza előtt felállított
karácsonyfát Renate és Joachim Thiele ajánlotta fel és az 1 osztályosok díszítették fel
tanítónőik - Glóbits Judit, Sebestyén Veronika, Szekeres Erzsébet és Varga Katalin- irányításával.

További információ:
Tourinform Gyenesdiás és
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel.:83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu
Kovács Judit és Belenta Réka

Advents-Kastanienfest
und
II.
18.00 Kostprobe von weihnachtlicher
Christkindlmarkt am 19-20. Dezember Fischsuppe
2009
18.30
Preisverteilung
für
Kastanienkuchen, Lebkuchenhaus und
19. Dezember 2009
die Erzeuger der
16.00 Eröffnungsfeier
Weihnachtskrippen
16.30-18.30 Spielhaus für Kinder
19.00 Weihnachtstombola
17.00 Weichnachtliches Programm der
örtlichen Grundschule
Mit dem Kauf einer Tasse Glühwein
18.00 Feierliches entzünden der erhalten Sie eine Los, mit dem Sie am
Adventskerzen
Sonntag bei der Tombola wertvolle Preise
gewinnen können. Diejenigen die gerne
20. Dezember 2009
am Kastanienkuchen- und Lebkuchenhaus
16.00 Eröffnung des Christkindlmarkts Wettbewerb teilnehmen möchten, sollten
16.30-18.30 Spielhaus für Kinder
die Kuchen am 20. Dezember bis 16 Uhr
17.00 Volkstümlicher Männergesang im Geimendehaus abgeben.
vom Gyenesdiáser Dalárda

Az ebéd után Gál Lajos polgármester
köszöntötte a rendezvény legidősebb résztvevőjét, a kitűnő szellemi és fizikai állapotban lévő 91 éves Lakits Ferencnét, Lujzi
nénit.
Steffán Feri bácsi dalárdatag tárogatójátéka nyitotta a műsorokat, majd Zakira és
az Éden várvölgyi csoport meglepetés hastáncműsorban gyönyörködhettek a résztvevők. A Nyugdíjasklub énekkara, aztán a
Gyenesdiási dalárda kocsmajelenete szórakoztatta a résztvevőket, utóbbiak előadták
azt a kis műsort is, amellyel néhány hete,
területi versenyen arany minősítést szereztek. A műsorok után a tombolasorsolás
következett, mely során minden résztvevő
belépéskor kapott sorsjegyével vett részt
és nyerhetett értékes és még értékesebb
ajándékot, melyeket helyi vállalkozók és
magánszemélyek ajánlottak fel erre az
alkalomra.

Gyenesdiási Híradó
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Lujzi nénit köszönti a polgármester
Disznót feldolgozók, főzők:
Hosszú Péter, Hosszúné Marika, Keresztes
József, Keresztesné Erzsi, Gáspár Ferenc,
Gáspárné Kinga, Kovács Miklós, Kovácsné
Anikó, Hauerné Zsuzsa, Czafitné Teri, Czafit
Attila, Zsohárné Kriszti, Németh István, Hosszú
Adrienn, Sörös József, Nagy Péter, Nikitscher
József, Kovács Béláné Gizi, Szakályné Erzsi,
önkormányzati étkezde dolgozói
Szponzorok (élelmiszer nyersanyag, ital):
Motyó Diszkont, CBA Sarok Papp János,
Nagyné Anita, Álmos Csaba, Czafit Lajos,
Komáromi Pékség, Czafit Zoltán, Halász
László, Igazi Tamás, Sümegi Ferenc, Papp
Antal, Hóbár János
Öregek napja/ tombolafelajánlók névsora:
Diego, Keszthely, Garay László szűcs,

Simon Díszfaiskola Keszthely, Bagó István
Háztartási bolt Keszthely, Gyalog Zsolt
Háztartásicikk bolt Keszthely, J§A Kerámia
Pék család, Kollár Szabolcs kerámia, Farkas
Ödönné, Tódor Ottó Produktív Bt. Keszthely,
Szalay Szikvíz Keszthely, Ziegler Nyomda
Keszthely, Dudás László Litográf '95Nyomda
Keszthely, Landek Istvánné fodrász, Landek
Viktóri kozmetikus, Kozma Tiborné pedikűrös, Hóbár Anikó, Mogyorósi Géza, Horváth
Sebestyén, Gergye Miklós Szent Ilona Patika,
Visionet, Duplex Nyílászáró Gyártó Ker. és
Szolg. Kft. Keszthely, Piroska Csárda, Balázs
ABC Zöldséges, Szaki-Vill Vonyarcvashely,
Trombitás Építőanyagkereskedés Keszthely,
Eurofa 2000 Kft. Keszthely, Keczeli Zoltán
Lövészklub, Damno Papír írószer Keszthely Spar udvar, Torony Csárda, Rózsahegyi

Műszaki Bolt, Zsu-kristály, Vi-bold Keszthely, Iker Mónika virágbolt, Páli Lajos,
Németh Lászlóék kertészet, Zalaveczky
Zita festőművész, Horváth Norbert cukrász
Vonyarcvashely, Varga Tamás, Góth Imre,
Gyurákovics István, Halász László, Steffán
Ferencné, Pusztai Melinda, Isocolor Festékbolt Keszthely, Elattro Bútordiszkont Keszthely, Varjassy Gitta Méterárubolt Keszthely,
Aczél Jenő Asztalosipari Kereskedés Keszthely, Nádas Csárda, Visontai Béla Zöldház
Panió, Böröcz Lászlóné Kelme-Ker. Bt. Keszthely.
A felszolgálásban, tálalásban segítettek:
Sebestyén Károly, Marton Tibor, Laczi
Zsuzsa, Koller Szilvia, Körtvélyesi Ibolya és
a Klubkönyvtár dolgozói.

Hagyományteremtő szándékkal Babafotó-kiállítás
nyílt a Községházán, december 11-én. A rendező
Klubkönyvtár tervei szerint, minden évben az év
végén bemutatkozhatnának – fotókon - az elmúlt
évben született gyenesdiási kisbabák. Ezúttal 38
fotón, 40 baba képét láthatták – és láthatják január
15-ig – az érdeklődők. A megnyitóünnepséget a
helyi óvoda Bencze Mónika óvónő vezette Pillangó
csoportja tette hangulatossá.
A megnyitón a gyerekek a játékokkal voltak elfoglalva

A Karácsonyi készülődés programban az
érdeklődők mézeskalács süteményeket készíthettek, amelyek a Pásztorház kemencéjében
sültek szép barnára. Íme a napi termés egy
része, bemutatja Varga Boglárka

Szövő- és népi kismesterségek szakkör foglalkozásai kezdődnek Dóczi Erzsébet vezetésével, január
13-án, szerdán, 16 órától a Klubkönyvtárban.
A kosárfonás szakköri foglalkozások január 19-étől
folytatódnak, a Pásztorházban.
További információk a Klubkönyvtárban kaphatók.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Gyenesdiási Híradó
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Nagy sikere volt a Forrásvít Természetbarát Egyesület november 14-i Márton-Napi estjének, különösen a jól elkészített liba ételeknek.
Dícséret elkészítőiknek (jobb oldali képen).

óvodai hírek
András - nap az óvodában

ját, Novák Andreának a nagyszerű szervezést, a munkakoordinálást. Köszönjük
Lancz Tamás igazgatónak, hogy biztosította
számunkra a dobogókat, az önkormányzat
műszaki dolgozóinak a dobogók szállításában, elhelyezésében való közreműködést.
Úgy érezzük, hogy az Intézmény dolgozóinak és a Szülők Közösségének lelkes munkájával, egy jó hangulatú, vidám program
részesei lehettek azok a kedves vendégek,
szülők, akik jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényünket.
A „fabatkából” összegyűlt összeget az
udvari „falikút” kiépítésére fordítjuk.

ünnepeltük, hiszen először a 4/a és 4/b
osztályosok „Látogatás a Mikulásnál” című
előadását láthattuk. Képzeletben valóban
elvarázsoltak bennünket, végig izgulhattuk
a Mikulás készülődését, bepillantást nyerhettünk a manók világába fáradságos munkájuk kapcsán.
A bölcsődéseknek, óvodásoknak nagy
örömet szereztek az iskolások színvonalas előadásukkal és saját készítésű (rengeteg!) ajándékaikkal. Ezúton is köszönjük a
felkészítést Juhász Péternének és TamásNikolics Virágnak!
Ezután minden csoportba ellátogatott a
Mikulás bácsi és kiosztotta ajándékait a
gyermekeknek, akik csillogó szemekkel
Világos Csabáné, daloltak, verseltek köszönetképpen.
Palaczki Katalin
A Mikulásnak (Vértesaljai János és Hársfalvi György) nagyon hálásak vagyunk,
hogy évről-évre örömet szereznek az intézJárt nálunk a Mikulás
ményünkbe járó kisgyermekeknek.

Kilencedik alkalommal vette kezdetét az
adventi ünnepkör András - napi rendezvényünkkel, amit november 27-én tartottunk.
Hagyományainkhoz híven rövid műsorral
mutatkoztak be a gyermekcsoportok.
A vidám gyermekhangokat követte az
óvodapedagógusok előadásában A tök és
csikó című népmese.
Az előadások után „fabatkáért” lehetett
ételt, italt vásárolni az ebédlőben kialakított büfében. A tornateremben pedig megindult a vásári forgatag a gyermek és felnőtt
kezek által készített portékák sorakoztak a
csoportonként elhelyezett standokon. Idén
a bölcsődés csoport is képviseltette magát
a vásárban.
Óvodásaink már hetek óta várták a MikuKöszönjük mindazoknak, akik az András
lás
érkezését. Aki(k) december 7-én érke- napi vásár sokszínűségéhez hozzájárultak.
zett
el hozzánk. A hagyományok szerint
Köszönjük a Szülők Közösségének munká-

András-napi kalózok

Az óvoda nevelőtestületének nevében:
Lóránt Veronika óvodapedagógus

Iskolások Mikulás műsora az óvodában

Gyenesdiási Híradó
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Iskolai hírek
Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
Amire már régóta vártunk, bekövetkezett:
elkészült az iskola felújítása és bővítése. Az
épület műszaki átadása (2009. december 17.)
után szervezzük a visszaköltözést és a takarítást. Ennek megfelelően a téli szünet a következőképpen alakul:
–
tanítási szünet: 2009. december 19 –
2010. január 8.
–
a szünet előtti utolsó tanítási nap:
2009. december 18. péntek
–
a szünet utáni első tanítási nap:
2010. január 11. hétfő, „A” héttel kezdünk
A meghosszabbított téli szünetben az iskola
berendezése és takarítása miatt felügyeletet
nem tudunk biztosítani a gyerekek számára.
Az iskola ünnepélyes átadása, megnyitója
2010. január 9-én, szombaton 16 órakor lesz,
melyre szeretettel várunk minden tanulót,
szülőt és érdeklődőt.
Iskolavezetés

Versenyeredmények
Arany János Nyelvi verseny – Budapest
(2009.12.13.) – országos forduló
Szabó Angelika 5.a
9. hely
Pordán Gréta 5.a
12. hely
Papp Virág
5.b
13. hely
Gőgös Rebeka 6.b
12. hely
Prókai Regina 6.b
14. hely
Felkészítő pedagógus: Egyedné Bakó Ildikó
„Tiszán Innen Dunántúl” Népdaléneklési
Verseny – Keszthely (2009.11.12.) – területi
forduló
Ertl Zsófia
2.b
1. hely
Gál Emese
3.b
1. hely
Kató Dorottya 6.a
1. hely
Várbíró Bianka 6.b
1. hely
Prezenszki Benjámin 8.b 1. hely
Balatoni Betyárok éneklőcsoport 1. hely
Bagyó Áron 7.a, Fodor Mátyás 7.a,
Prezenszki Benjámin 8.b
Csillagvirágok éneklőcsoport
1. hely
Kató Dorottya 6.a, Gál Flóra 7.a, Szabó
Dóra 7.a, Divinyi Dóra 8.a
Szivárvány éneklőcsoport
1. hely
Bagyó Áron 7.a, Szabó Dóra 7.a, Gál Flóra
7.a, Divinyi Dóra 8.a, Kató Dorottya 6.a, Horváth Zita 6.b, Várbíró Bianka 6.b, Prezenszki
Benjámin 8.b, Gelecsér Regina 8.b, Horváth
Kinga 8.b

Csicseri éneklőcsoport		
1. hely
Divinyi Dalma, Gál Emese, Pálfi Bianka,
Hocz Veronika, Hegyi Bianka 3.b osztályos
tanulók, Darázsi Fruzsina 3.a, Szabó Flóra
3.a, Ertl Zsófia 2.b, Farkas Laura 2.b
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp
Edit
Nemzetközi Népdalverseny – Vasvár
(2009.11.21.)
Gál Emese
3.b
1. hely
Kató Dorottya 6.a
1. hely
Várbíró Bianka 6.b
1. hely
Prezenszki Benjámin 8.b 1. hely
Gál Emese – Divinyi Dalma 3.b 1. hely
Csicseri éneklőcsoport
1. hely
Divinyi Dalma, Gál Emese, Pálfi Bianka,
Hocz Veronika, Hegyi Bianka 3.b osztályos
tanulók, Darázsi Fruzsina 3.a, Szabó Flóra
3.a, Ertl Zsófia 2.b, Farkas Laura 2.b
Balatoni Betyárok éneklőcsoport 1. hely
Bagyó Áron 7.a, Prezenszki Benjámin 8.b
Szivárvány éneklőcsoport
1. hely
Bagyó Áron 7.a, Szabó Dóra 7.a, Gál Flóra
7.a, Divinyi Dóra 8.a, Kató Dorottya 6.a, Horváth Zita 6.b, Várbíró Bianka 6.b, Prezenszki
Benjámin 8.b, Gelecsér Regina 8.b, Horváth
Kinga 8.b
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp
Edit
Regionális Népdalverseny – Celldömölk
(2009.12.11.)
Gál Emese
3.b
Ezüst minősítés
Ertl Zsófia
2.b
Ezüst minősítés
Várbíró Bianka 6.b
Ezüst minősítés
Kató Dorottya 6.a
Arany minősítés
Gál Flóra
7.a
Ezüst minősítés
Bagyó Áron
7.a
Ezüst minősítés
Csicseri éneklőcsoport
Ezüst minősítés
Divinyi Dalma, Gál Emese, Pálfi Bianka,
Hocz Veronika, Hegyi Bianka 3.b osztályos
tanulók, Darázsi Fruzsina 3.a, Szabó Flóra
3.a, Ertl Zsófia 2.b, Farkas Laura 2.b
Csillagvirágok éneklőcsoport		
Arany minősítés
Kató Dorottya 6.a, Gál Flóra 7.a, Szabó
Dóra 7.a, Divinyi Dóra 8.a
Szivárvány éneklőcsoport Ezüst minősítés
Bagyó Áron 7.a, Szabó Dóra 7.a, Gál Flóra
7.a, Divinyi Dóra 8.a, Kató Dorottya 6.a, Horváth Zita 6.b, Várbíró Bianka 6.b, Prezenszki
Benjámin 8.b, Gelecsér Regina 8.b, Horváth
Kinga 8.b, Krasznai Adrienn 7.a, Varga Orsolya 7.b
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp
Edit
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Sikeres iskolai, óvodai pályázat
TÁMOP 3.1.4 Projekt Gyenesdiáson

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
sikeresen pályázott a
TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú
oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben elnevezésű uniós pályázatra.
A projekt címe: Gyenesdiási innováció a
közoktatásban (GYIK)
A megnyert összeg: 29.562.368 Ft. (29,5
millió forint)
Ebből az óvoda 6.692.168 Ft, az iskola
22.870.200 Ft támogatásban részesül.
A megvalósítás két feladat-ellátási helyen
történik- 1. általános iskola; 2. óvoda.
A pályázat célja
- A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése;
- A pedagógusok módszertani kultúrájának
korszerűsítése;
- A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és
megerősítése, a meglévő szelektív hatások
mérséklése;
- Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség
szempontjainak érvényesítése.
A pályázat lehetőséget ad a pedagógusok
továbbképzésére, a kompetencia alapú oktatás
bevezetéséhez szükséges eszközök megvásárlására, az intézmények közötti hospitálásokra,
„jó gyakorlatok” kidolgozására, önálló innováció elkészítésére.
ÓVODAI PROGRAM
Az Óvoda és Bölcsőde GyenesdiásVárvölgy Közös Fenntartású Intézmény megvalósító óvodapedagógusai: Bencze Mónika
és Füleki Veronika, akik a Pillangó csoportban alkalmazzák az új módszertani lehetőségeket, melyeket az Óvodai programcsomag
tartalmaz.
Projektindító tantestületi szakmai napunkat
2009. augusztus 31-én tartottuk.
„Önálló intézményi innováció” címmel
Fehérvári Krisztina közoktatási szakértő tartott előadást.
Meghallgathattuk dr. Bertók Sándor komplex helyzetelemző előadásában „TÁMOP
3.1.4 Projekt céljai és tevékenységrendszere”
c. prezentációt.
„Új tanulás-szervezési eljárások, módszertani lehetőségek”-ről beszélt Világos
Csabáné, aki a projektben szakmai vezetőként
vesz részt.
Skublics Sándorné óvodavezető az „Esélyegyenlőség biztosításának lehetőségei”-t fejtette ki bővebben.
A megvalósítás elkezdődött, reményeink
szerint fokozatosan, majd mind a hat óvodai
csoportban bevezetésre kerül a kompetencia
alapú oktatás, hiszen a készségek, képességek
fejlesztése a személyiség kibontakoztatása
már óvodás korban elkezdődik. Megalapozzuk az élethosszig tartó tanulást, melyre az
iskola építhet.

Gyenesdiási Híradó
ISKOLAI PROGRAM
Az iskolabővítéssel párhuzamosan a szakmai fejlesztés is zajlik az intézményben. A
nehezebb körülmények ellenére a pályázat
megvalósításában résztvevő pedagógusaink
elkezdték a kompetencia programcsomagok
bevezetését az 1. és 5. osztályokban, valamint
az újszerű tanulásszervezési eljárások tematikájának kidolgozását. Az érintett osztályokban egyes tantárgyak tömbösített formában
kerültek megszervezésre, ami a gyerekek A-B
hetes órarendjében tükröződik. A program
szakmai vezetésének feladatait Kocsa János
látja el.
A program megvalósító pedagógusai és a
bevont osztálycsoportok és kompetenciaterületük a következők:
Glóbits Judit
1.a.
matematika-logika
Sebestyén Veronika
1.a.
szövegértés-szövegalkotás
Szekeres Erzsébet
1.b.
matematika-logika
Varga Katalin
1.b.
szövegértés-szövegalkotás
Egyedné Bakó Ildikó
5.a-5.b szövegértés-szövegalkotás

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
Keszthelyi, gyenesdiási, balatongyöröki
és vonyarcvashegyi TDM szervezetek
fejlesztése című projekt
Az országban elsőként a Keszthely által vezetett turisztikai konzorcium írhatta alá a támogatási szerződést a TDM szervezetek számára
kiírt pályázat első nyerteseként. A ceremóniára
december 7-én a keszthelyi városházán került
sor.

Horváth Jácint, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója (középen) és Bubla Zoltán (balra, a kép jobb oldalán
Ruzsics Ferenc a Kistérség elnöke a háttérben
Kovács Judit, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület titkára), a Keszthelyi Turisztikai Egyesület elnöke írták alá a támogatási szerződést.
A Nyugat-dunántúli Operatív program
NYDOP- 2.4.1/B-2009-0003 konstrukció
keretében finanszírozott, a Keszthelyi Turisz-
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5.a.
matematika-logika,
infokommunikációs technológia
Buzás Attila
5.b.
matematika-logika
A következő félévben kerülnek megszervezésre újszerű tanulásszervezési eljárások.
Ezek projektek, témahetek formájában történnek. Vállaltuk egy 3 hetet meghaladó projekt
lebonyolítását, melyet a 4.a és 4.b osztályban fogunk megvalósítani. Ennek a projektnek a része az erdei iskola is. A megvalósító
pedagógusok: Tamás-Nikolics Virág, Juhász
Péterné.
A tanév utolsó szakaszában kerül lebonyolításra a vállalt témahét, ami a „Játszva tanulás”
nevet kapta, amely már hagyományszerűen
az iskolában eddig is megrendezésre került.
A témahét tartalmi elemei: vetélkedők, sportnap, játszóház, előadások, gyermeknapi program, „Vízen az iskola”.
Kérjük a Kedves Szülőket, támogassák közoktatási-nevelési intézményeinket, hogy a kor
kihívásainak megfelelő újszerű törekvéseiket
minél magasabb színvonalon tudják megvalósítani.
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Gyenesdiás Nagyjai új honlapon
Góth Gergő dícséretes pályázata
A nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
megalakulásának 10. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetett középiskolás diákok
számára „Az ősök sírjai avatják az országot
hazává” szellemiséget hordozó címmel. A
kiíró szándéka szerint olyan honlapot kellett készíteni, karbantartani, amely megőrzi
hazánk elhunyt kiemelkedő személyiségeinek
emlékét, különösen a pályázó lakóhelyének,
iskolájának nagyjait, neves tanárait, híres
diákjait. Olyan lehetőség biztosítása ez, ahol
az emlékezet megőrzésével a helyi közösségi
tudat erősödik.
A pályázatra Gyenesdiásról Góth Gergő
készített honlapot, kiváló munkájának elismeréséül a bíráló bizottság Dr. Boross Péter
elnök, és Radnainé dr. Fogarasi Katalin főtitkár emléklappal gratulált.
A honlap elérhető a http://gyenesdn.uw.hu/
Gyenesdiás Nagyjai címen.

Világosi Csabáné, Kocsa János szakmai vezetők
Lancz Tamás, projektmenedzser

tikai Egyesület által beadott Keszthelyi,
gyenesdiási, balatongyöröki és vonyarcvashegyi TDM szervezetek fejlesztése tárgyú projekt
a Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati felhívásán 59 283 564 forintot nyert.
A 69 745 370 forint teljes költségű projekt
a négy település TDMSZ-einek szervezeti
és szakmai továbbfejlődését, a taglétszámuk
növelését, hosszú távon versenyképessé és
fenntarthatóvá válását szolgálja, melyhez
elengedhetetlen egy szakszerű, végiggondolt
hálózatfejlesztési és partnerségi cselekvési
program kidolgozása.
A pályázat a turisztikai célterületek egységes
elvek mentén történő menedzselésének első
fázisát, a helyi szintű desztináció menedzsment rendszer megalakítását támogatja, melyet
később követnek az informatikai hátteret biztosító, valamint a helyi szintű TDM szervezetek
együttműködésén alapuló középszintű TDM
szervezetek megalakulását célzó pályázatok.
A támogatási konstrukció stratégiai célja,
hogy egységes szakmai elvek mentén a
NYDOP-ban biztosított támogatási lehetőségeken keresztül megteremtse a magyarországi
turisztikai szervezeti rendszer helyi szintű
átalakulását, ösztönözze az alulról jövő turisztikai kezdeményezéseket, és megteremtse az
egységes hazai TDM rendszer működéséhez
szükséges szakmai és fejlesztési keretfeltételeket.
A forrást a térség sokrétű turisztikai kínálatának bővítésére és modernizálására fordítják a
konzorciumi tagok. Így többek között turista-

utak kiépítésével, érintőképernyős tájékoztató
táblák elhelyezésére, közös kedvezményrendszer, buszos körjárat kidolgozására kerül sor,
illetve tagok és dolgozók képzése, tanulmányok elkészítése, marketing feladatok kerülnek finanszírozásra.
A 2009 november 1-vel elkezdődött megvalósítás során az első szakaszban Tourinform
irodánk 6-7 éves számítógépei kerülnek lecserélésre, elkezdődik a kötelező tanulmányok
elkészítése, kiadványunk várhatóan februárban
készül el, melyet megelőz az arculatok összehangolása, továbbá februárban elkezdődik a
Választmány és a tagság részére szakmai képzési sorozatunk. Mindezek mellett más termékfejlesztési feladatok előkészítése is elindul. A
számtalan részprojektet a 4 egyesület közösen
valósítja meg, természetesen mindenki kivéve
részét a munkából.
További információért, részletekért forduljon
hozzánk a Tourinform irodában.

Varázshangok az Egészségért Egyesület hírei
Az egyesület tagjai nagy szeretettel várnak
minden 0-99 év közötti gyermeket és felnőttet 2009. december 19-én és 20-án játszóházukba, melyet az Adventi gesztenyesütés
alkalmából tartanak. Helyszín és időpont: a
Községháza aulája, szombat-vasárnap 16.3018.30 között.
A 2010-es évben a szerdai Varázshangok
Játszóház tovább folytatódik, ahova első-
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sorban a 0-3 éves kor közötti gyermekeket és
szüleiket várjuk! Célunk továbbra is az, hogy
a babák „játszótársakra” leljenek, a mamáknak pedig lehetőséget adjunk tapasztalat-,
illetve véleménycserére. A védőnői szolgálattal együttműködve a játszóházban alkalmanként továbbra is hasznos előadások hallhatók.
A játszóház az új évben is természetesen
ingyenes lesz, de mindenféle támogatást és
segítséget szívesen fogadunk!
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat, a
Klubkönyvtár és a szülők támogatását, nélkülük nem lenne ilyen sikeres ez a program!
Az egyesület jelenlegi és jövőbeni programjairól bővebb információt kaphatnak az alábbi
elérhetőségeken:
Kőhalmi Ági
Tel.:30/339-1959, kohalmi.agnes@gmail.
com, www.varazshang.hu
Minden kedves gyenesdiási lakosnak békés,
boldog karácsonyi ünnepet és egészségben
gazdag új esztendőt kívánnak az egyesület
tagjai!

Egyházközségi hírek
Szent Család vasárnapján, december
27-én 17 órai kezdettel családmisére várjuk
a családokat a plébániára.
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Az idei évben december 6-án, Szent Miklós
püspök is részt vett velünk a vasárnapi liturgiánkon.
Kedves kis kápolnánk tisztán, virágokkal
díszítve, otthonosan várt mindannyiunkat.
A Szent Ilona templom megtelt gyermekekkel és szülőkkel.
Nyolc ministráns vállalt szolgálatot aznap.
A perselyezést a csengetést, az olvasmány,
szentlecke és egyetemes könyörgés felolvasását ifjú hittanosaink örömmel vállalták.
Meggyújtottuk a második lila gyertyát
is adventi koszorúnkon. Az Igeliturgiát
Szabó Dániel vezette. Kántorunk mellett a
Községi Kórus tagjai is megajándékoztak
bennünket gyönyörű énekükkel. A liturgia
végén, csengő hangja jelezte
vendégünk érkezését. Szent
Miklós, püspöki süvegében,
pásztorbotjával lépett elénk és
köszöntve a kicsiket és nagyokat, felidézte gyermekkorának és életének számunkra
legfontosabb eseményeit. Sok
érdekes dolgot mondott Ő, aki
Jézust annyira szerette, hogy
segítségre szoruló embertársaival csak jót tudott tenni.
Miklós püspök ezután meleg
kakaóval és süteménnyel vendégelt meg minket a templom

előtti kis téren, amit gondos Édesanyák kínáltak nekünk. Természetesen apró ajándékokat
is hozott nekünk. Volt valaki, aki nem feledkezett meg a fényképezőgépről sem.
Így meg lett örökítve néhány pillanat. Csak
úgy szikráztak az örömtől a gyermek és felnőtt tekintetek.
Ezen a szép napon megajándékozottságunk
tudata erősebbé vált. Teremtőnk, Mennyei
Atyánk, egymás szerető szolgálata által ajándékozott meg bennünket leginkább.
Köszönet érte minden áldott jó embernek,
akik által szebb lett ez az adventi vasárnap.
Mindez egy szép kis templomban történt
Gyenesdiáson, ahol mindig vár minket, az
Oltáriszentségben jelen levő Megváltónk,
aki a Szeretet Forrása.

Forrásvíz Természetbarát
Egyesület hírei
2010. január 2-án (szombaton) Újévi túrát szervezünk a Keszthelyi-hegységbe.
Indulás: 13 órakor a Nagymezőről. Érkezés túrafelszerelésben. A
túra várhatóan vidám újévi hangulatban zajlik, mindenki ennek megfelelően készüljön.
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!
Ezzel együtt kívánunk minden kedves tagtársunknak és természetbarátnak örömökben gazdag Újesztendőt és sikeres együttműködést!
Gálné Németh Ildikó, elnök
2009. november 29-én kirándultunk a Keszthelyi-hegységbe, a kép a
Csider völgy bejáratában készült. Útban Büdöskút felé…

Polgárőr hírek
Az Országos Polgárőr Szövetség felhívásának tettünk eleget a
közbiztonság megszilárdításának jegyében 2009.12.12-én településünk és a térség közútjain, közterületein 14,00-20,00 óráig . Egyesületünk már több mint egy éve, az összefogás jegyében közös akciókban
és a településeken különböző rendezvényein, szorosan együttműködve végeztük el a feladatainkat. Kiemelten jó kapcsolatot alakított
ki Egyesületünk, a keszthelyi Rendőrkapitányság és a Keszthelyi
Polgárőr Egyesület között. A térség közbiztonsága és a bűnmegelőzés
területén, közös akcióink rendre sikerrel jártak. Az ilyen összefogás
példamutató lehet, és a jövőben még több ilyen akcióval kívánjuk biztosítani a lakosság biztonságát.
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Balatoni Civil Szervezetek Szövetségéne
2009. november 20-án, Hévízen tartotta
kétéves beszámolóját a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége, a Balaton Fejlesztési
Tanács rendes tanácsülésén. A Szövetség
részéről elhangzott, hogy az érdekképviseleti
tevékenységükön túl az elmúlt időszakban
is számos környezet- és természetvédelmi,
kulturális örökségvédelmi, közrendvédelmi,
turizmusfejlesztési feladatot karolt fel és vállalt aktív szerepet bennük.
A Balaton Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal folyamatosan részt
veszünk. Céljaink megvalósítása érdekében
konferenciákat, érdekegyeztető tanácskozásokat szerveztünk többek között a Balaton
vizének védelme, a hulladékgyűjtés, a tájsebészet, a közrendvédelem, a horgász-halász
együttműködések témáiban.

Szokásunknak megfelelően – az évvégi
lapszámba – feltettük a kérdést önkormányzati, intézményi, egyesületi vezetőknek, néhány közismert embernek:

Milyen volt az elmúlt év
és mit vár a jövő évtől?
Köszönjük azok válaszát akik éltek a
lehetőséggel, megtisztelték Önöket, olvasókat. Nem mindenki tette ezt.

Sümegi Ferenc, a Gyenesdiási Yacht
Egylet elnöke
Összességében
a
Yacht
Egylet
Gyenesdiás - a recesszió ellenére szerényebb, de sikeres évet, illetve szezont
zár, mint tavaly. Ennek ellenére nem
panaszkodunk, majdnem minden tervünket megvalósítottuk, gondos gazdálkodás mellett. A jövő évben is szeretnénk
tagjainknak és bérlőinknek egyaránt kellemes, kultúrált környezetben biztosítani
a pihenés és a sportolás lehetőségét.
A jövő évben is ehhez kívánjunk egymásnak egészséget, nyugodt, békés új
évet!
Kovács Tamás, a Gyenesdiási Asztalitenisz SE elnöke
Az elmúlt év rendkívül eredményes volt
az egyesületünk életében. Csapatunk az
I. helyen végzett a fél szezon végén és
megvan a reális esélye, hogy feljusson
az NB I-be, ami egy sporttörténelmi esemény lenne ennek a nagyközségnek. De
egyelőre maradjunk a jelenben és szur-
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nemzetközi konferenciákon való részvételbe
is.
Észtország, Tartu: Kelet-Európai Élő Tavak
Hálózatának Konferenciája; Svédország,
Stockholm: 6. Európai Ramsar Találkozó;
Olaszország, Trasimeno-tó: 12. Nemzetközi
Élő Tavak Konferenciája; Anglia, District
Tavak Nemzetközi Park: „Tavak az életfenntartásért, tavak az életért” Konferencia; Észtország, Vörtsjäv-tó: Fenntartható fejlesztések
a tavak térségeiben – műhelyfoglalkozás.
A szövetség a Nyugat-Balaton térségben
működő Forrásvíz Természetbarát Egyesület
környezetvédelmi együttműködési mintája
alapján kidolgozta azt a Környezetvédelmi
Együttműködési Modellt, amelyet a BFT a
20 éves stratégiai tervébe is beillesztett. Ez
alapján is egy sikertörténet az Integrációs
Kft. által meghirdetett Norvég Alap balatoni
pályázata, mely ez alapján hosszú távú stratégiaként is felfogható.

koljunk közösen a sportegyesületnek,
hogy ez sikerüljön neki. Egyénileg én jól
szerepeltem a Mozgássérültek Országos
bajnokságán, ahol I. helyezést értem el, a
TOP 12-n pedig második lettem. Célom,
hogy a 2012-es londoni paralimpiára
valahogy kvalifikáljam magam, de ehhez
rengeteg pénzre, szabadidőre és edzésre
lenne szükségem. Azt gondolom, hogy
ezzel megfogalmaztam a következő év
elvárásait is.
Amit még el szeretnék mondani, hogy
köszönjük az Önkormányzatnak és
szponzorainknak az önzetlen támogatást, hiszen ezek a kiváló eredmények
nélkülük nem jöhettek volna létre.
Köszönöm sportolóinknak a rendkívül
magas színvonalú edzésmunkát és játékot / Barabás Balázs, Bontó Ferdinánd,
Fazekas Nándor és Illés Mihály/. Köszönöm a vonyarcvashegyi iskola igazgatójának, hogy helyet adott egyesületünknek
az edzések és a mérkőzések zavartalan
lebonyolításához. Végül szeretnék mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánni.
Bozsóky Ferenc, a BVPSZ elnöke
A Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség
sikeres évet tudhat maga mögött. A kitűzött célokat sikeresen teljesítette, elérte.
Megvalósítottuk a Koordinációs Testületet, melyből 19 Veszprém megyei, 12
Somogy megyei és 6 Zala megyei település polgárőr egyesülete csatlakozott
hozzánk. Megvalósítottuk a koordinációs irodát is, és a Diási stradon üzemel-
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Állásfoglalásában a BCSZSZ támogatásáról
biztosította a régió Hosszú Távú Fejlesztési
Koncepciójában foglaltakat különös tekintettel arra, hogy a decentralizált, a régiófejlesztésben érintett és érdekelt felek partnerségére
épített olyan területpolitikát céloz meg, amelyben a Balaton Régió civil szektorának képviselete közvetlen szavazati joggal felruházott
résztvevőjévé válhat a térség jelenével és
jövőjével kapcsolatos döntéseknél.
A BCSZSZ levélben kereste meg a Norvég
Királyság budapesti követségét abból a célból,
hogy megköszönje az ún. Norvég finanszírozási alapprogram keretében megvalósult balatoni fejlesztések – pl. Gyenesdiáson a Kárpáti
korzó I. ütem – lehetővé tételét, és javasolja a
sikeres program folytatását.
Gál Lajos
elnök

tettük az irodát a polgárőr egyesülettel
közösen. Az együttműködésünk, a rendőrséggel teljesítette az elvárásokat, megszűnt a strandokon a lopás, és a pakolók
területein nem volt gépkocsifeltörés és
eltulajdonítás, vigyáztak a környezetre.
Megszereztünk az ORFK-tól 2 db vízsugár hajtású motoros kishajót, melyekkel
a jövő évtől a keszthelyi öbölben járőri,
vízi mentői, környezetvédő és halőri
feladatokat látunk el, jól kiképzett vízi
polgárőr tagokból. Sikeresek voltak az
iskolások körében megszervezett KRESZ
és kerékpár ügyességi versenyek, melyeket a jövőben a térség iskolásainak is
szeretnénk megvalósítani. Sikeres volt
a Keszegfesztivál is amit a legfontosabb
stratégiai partnereinkkel, a Halászati
ZRT-vel és az önkormányzattal együtt
valósítottunk meg. A közelmúltban 70
polgárőr kapta meg a társadalmi halőri
igazolványát, mely alapján közös szolgálatokat végzünk a halőrökkel, rendőrökkel közösen a nagyarányú orvhalászat
visszaszorítása érdekében. A jövőbeni
terveink között szerepel az iskolások
körében megszervezni a nyári vízi tábort,
ahol a gyerekek megtanulhatnak úszni,
csónakot használni, egyéb vízi alkalmatosságok használatát, és kezelését sajátíthatják el. Vízi rendőrökkel közösen
bemutatjuk a Balaton veszélyeit és kiképezzük a gyerekeket az alapvető mentési szakismeretekre. Megszerveztük a
Katona Suli programunkat amit szintén
az iskolában szeretnénk népszerűsíteni
az együttműködésünk alapján. Folya-
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matban van az Együtműködési megállapodás aláírása a HM vezérkarával is.
November hónapban aláírtuk az együttműködési megállapodást a Győr-Moson
Sopron megyei Polgárőr szövetséggel,
mely alapján a Fertő tavi vízi polgárőrök
is Szövetségünk tagjai lesznek. A jövőbeni törekvéseink között szerepel a 24
órás központi ügyelet létrehozása ahol
a lakosság közvetlen módon jelezhet
minden észrevételt a hatékonyság és a
bűnmegelőzés érdekében.
A jövő évtől az kívánjuk, hogy még
szorosabb Együttműködés jöjjön létre az
önkormányzatokkal, a lakossággal és a
szervezetekkel is hogy minden törekvésünk az emberek javát szolgálja. Ehhez
kívánok jó erőt egészséget, Boldog
Karácsonyi ünnepeket, és Eredményes,
boldog új évet, a térség minden lakójának és polgárőr barátainknak.
Horváth Kornél, a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület titkára
Egyesületünk sikeres évet tudhat a
maga mögött hagyott év után. Ez az esztendő meghozta egyesületünknek a hírnevét megyei, országos és határon túli
szinten. A média, a sajtók és televízió
csatornák harsogtak az eredményekről,
és tetteinkről, valamint a településünk
hírneve is eljutott egészen az Európai
Bizottság elnökéig Barrosó úrig. Polgárőreink példamutató és áldozatos munkájának eredményeként egyesületünk a
2009. „Év Polgárőr „egyesülete kitüntető
címet viselheti, amit október hónapban
vehettünk át az OPSZ elnökétől. Büszkén
tudhatjuk azt is, hogy polgármesterünk
és polgárőrünk Gál Lajos a környezetvédelemben kifejtett évtizedes munkájának elismeréseként átvehette tavasszal
a „Környezetvédelemért” kitüntetését
a minisztertől, másik polgárőr társunk,
Kurucz Gyula is átvehette az ”Év Polgárőre” kitüntető címet, akinek eredményessége és becsületessége jutalma
ez a kitüntető cím. Elnökünk Szabó
Sándor,a Polgárőr érdemérem arany
fokozatát kapta kiváló munkájáért. Ma
már méltón elmondhatjuk, hogy a településünk lakossága is elfogadta a polgárőrség jelenlétét és tagjaik nap mint
nap önzetlen módon saját költségükön
őrzik, védik településünket, karöltve a
körzeti rendőrséggel a településünk közbiztonságát. Egyesületünk arról is híres,
hogy országosan elsőként megalakítottuk a vízi polgárőrséget, és ettől az évtől,
már minden évben őrizzük a vízen is az
emberek biztonságát, és vigyázzuk a természeti értékeinket amit a Balaton nyújt
az embereknek.

-9Jelenleg egy elektromos hajtású hajóval a BURUNDUK nevűvel rendelkezik egyesületünk, amellyel már mentési
feladatokat is elláttunk és a fő szezonban járőrszolgálatot látott el. Sikeresen
működött strandjaikon a bűnmegelőzési szolgálat, amely idén egy képzett
nyugállományú rendőr, Erhard Dezső
vezetésével és diákokkal biztosították a
nyugalmat strandjainkon.
Ilyen sikeres évet kívánok minden civil
szervezetnek, vezetőjének, tagságának,
és még szorosabb együttműködést, a
civil szervezetek között, céljaink megvalósításához , hogy szeretett településünk
még sikeresebb eredményekkel büszkélkedhessen. Településünk lakóinak,
pedig még szorosabb együttműködést
ajánlunk, hogy a nem kívánatos bűnöző
személyek messze elkerüljék településünket.
A közrend a közbiztonság a bűnmegelőzés mindenkinek közös ügye. Tegyük
ezt együtt összefogva. Ehhez kívánunk
minden polgárőrtársunknak, családtagjainak, Gyenesdiás lakosságának és az
idelátogató honfitársainknak
Boldog
karácsonyi ünnepeket szerető családtagjaik körében, és Békés Boldog sikeres
2010-es évet, jó egészséggel.
Márkus Marianna, a Fidesz Gyenesdiási
szervezete vezetője
Az év elején a válságot már élesen
éreztük, csak nem gondoltuk, hogy ilyen
súlyos lesz. Van aki több millióval tartozik és van aki több milliót tett zsebre az
idén is. És még itt az influenza is amiről
már ’96-ban írtak. Nem félek tőle, csak
azt érzem, hogy nem csak gazdasági
hanem demográfiai válságba is kerülünk
emellett az egészségügy mellett.
Nekem az új év új célokat hoz,
remélve, hogy a türelmes várakozás egy
szebb, emberibb és élhetőbb jövőt biztosit nekünk és gyermekeinknek is.
Mindenkinek Boldog Új évet kívánok
Vértesaljai János diakónus
Ha az elmúlt esztendőre gondolok,
Jókai Anna egyik elgondolkodtató kérdése jut eszembe: „Jólétben vegetálni,
vagy Jó Létben élni?” A lassan mögöttünk
hagyott évben országos szinten általában egyfajta vegetálás volt tapasztalható. Túlélés, a hónapok, napok magunk
mögötti letudása. A létben maradásért,
a felszínen maradásért való küzdelem.
Csendes és félelmetes, szorongató belső
harc a reményért, a hitért, hogy talpon
maradunk és talán embernek is megmaradunk.
Jólétben vegetálni, vagy rosszlétben,
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valójában egyre megy. Egyformán rossz.
Emberlét alatti lét. Vegetálás.
A Létben élés, ez igazán az emberi. A
Jó Létben az ember tekintete megemelkedik, valójában a Jó Lét erőterében
válik emberré. Ilyenkor válnak a társas
kapcsolataink valójában emberivé.
Ilyenkor lesz értelme a munkának, a szerelemnek, a családnak, mindennek.
Fontos, hogy szakítsunk a kimúló év
pusztán túlélést, vegetálást, szorongást
eredményező célkitűzésével. Fel a fejjel,
szilárd hittel és reménnyel célozzuk meg
a teljes Létet, ami szükségszerűen Jó Lét,
és alapvetően nem az számít, hogy gazdagon vagy szegényen élünk, hanem
hogy a Jó Lét él bennünk. Ettől a bennünk lévő Jó Léttől válik életünk jóvá,
széppé, értelmessé.
Egyébként karácsonykor ez a Jó Lét
kopogtat minden gyenesdiási család
ajtaján. Bárcsak minél többen beengednék!
Léránt Balázs, a Gyenesdiási Kinizsi SE
Kerékpáros Szakosztálya szakosztályvezetője
Ez év április 26-án rendeztük meg a 3.
Kürtös Kupát, amely olyannyira jól sikerült, hogy közel 120 versenyző vett részt
ezen a kis versenyünkön. A Dynamomaraton helyett augusztus 22-én az első
Dynamo-party kerékpáros összejövetelt
szerveztük meg, amelyre bár szerény létszámú kerékpárszerető ember (csupán
50 fő) látogatott el, mégis kellemes időtöltésnek bizonyult.
Csapatunk sok helyen megfordult az
országban hegyi kerékpáros versenyeken, közülük említésre méltó a május
31-i Szilvásvárad-maraton, amikor az
idő egyáltalán nem kedvezett a versenyzőknek: a levegő átlagos hőmérséklete 5
°C volt (Bánkúton: 2,5 °C!), emellett szakadó esőben kellett teljesíteni a kijelölt
távokat.
Továbbá részt vettünk 2009. július
12-én az első Spinning-maratonon,
amelynek a keszthelyi városi strand adott
otthont. Szakosztályunk két, nyolc főből
álló csapattal indult a tizenkét órás megmérettetésen; eredményeinkkel méltán
lehetünk elégedettek, hisz a 12 csapat
versenyében a 3. és a 4. helyet szereztük meg. Az évadzáró bulit – hagyományunkhoz hűen – október 23-án tartottuk
meg a Keszthelyi-hegységben található
vonyarci pihenőnél.
A 2010-es év terveit illetően annyi
bizonyos, hogy immár 4. alkalommal
szeretnénk lebonyolítani a Kürtös Kupát,
amelynek tervezett időpontja: 2010.
április 25. (vasárnap).
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Ezúton szeretném csapatom és jómagam nevében megköszönni Gyenesdiás
Önkormányzatának a Kerékpáros Szakosztálynak nyújtott egész éves támogatását!
Minden kedves olvasónak és kerékpárkedvelőnek Békés, boldog ünnepeket, és
tekerésben gazdag új évet kívánunk!
Góth Imre, önkormányzati képviselő,
a Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Karácsony közeledtével szeretettel
köszöntöm a Gyenesdiási Híradó olvasóit, településünk lakóit. Mindannyiunk
összefogására volt szükség 2009-ben,
hogy a Környezetvédelmi Bizottság meg
tudja valósítani elképzeléseit. A korábbi
évek hagyományainak megfelelően olajozottan dolgoztak együtt magánszemélyek, civil szervezetek és településünk
hivatala a környezetvédelem érdekében.
Mindenkinek szeretném megköszönni a
munkáját, környezettudatos szemléletét.
Magánéletemből
február
28-át
Gyenesdiás Monográfiája IV. kötetének, Gyenesdiás Sporttörténetének
című könyvem ünnepélyes bemutatóját
emelném ki, ahol nagyon sok egykori és
jelenlegi sportolóval találkozhattunk és
átadhattam nekik könyvem egy példányát.
Örülnék, ha a szomszéd települések is
meg tudnák örökíteni azok emlékét, akik
sokat tettek egykor városukért, községükért.
Az ünnepek előestéjén kívánom, szálljon karácsony áldása minden jóakaratú
emberre!
Dr. Novák Zsuzsanna fogorvos
Ha nem lennének ezek az év végi
összegzők: lehet, hogy erről az évről csak
a bennem keletkezett benyomások alapján ítélnék. Nos, ebben az esetben nem
érezném ezt az évet valami kellemesnek.
Akadt riadalmat, sőt valós veszélyt keltő
hír és legtöbbször elmaradt vagy késett a
reményt adó segítség, tanács.
Ha most számvetést készítek, akkor
azért elmondhatom, hogy a rendelő
állapotán sikerült javítanom. Felújítottuk
a bútorzatot, kisebb javításokat végeztünk, néhány elöregedő eszközt (pl.
ultrahangos depurátort, LED polimerizációs lámpát) sikerült újra cserélni. Régen
tervezett beruházást is megvalósítottunk:
beszereztünk egy ózonos kezelő berendezést.
Egy ilyen felsorolás után joggal gondolhatnák, hogy az egészségbiztosítás
biztosan jól fizet és jó kis pályázatokat
nyerhettük. Elárulom, hogy a TB egyál-
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pedig objektív okok miatt nem tudok
bekerülni. Eredményeimet több évi
kitartó munka és néhány kedvező akció
alapozta meg.
Hogy mit várok a következő évtől? Úgy
döntöttem: semmi különöset. Ha lesznek
lehetőségek, azokkal élni fogok. Van
több, eddig meg nem valósult tervem.
Ha ezek realizálására bármilyen lehetőség adódik: azzal igenis élni fogok.
Mindehhez kedvező külső környezet,
türelem és jó egészség kell. Ezt kívánom
a tisztelt Olvasóknak is, valamint békés,
boldog ünnepeket!
Kőhalmi Ágnes, a Varázshangok az
Egészségért Egyesület elnöke
Az elmúlt esztendő történései közül a
legfontosabbnak tartom azt a sok szeretetet, támogatást és pozitív visszajelzést
kiemelni, melyeket Gyenesdiás lakóitól
kaptunk. Rendezvényekben bővelkedő
és sikeres esztendőt tudhatunk magunk
mögött. Az ismeretterjesztő előadások
mellett készségfejlesztő játszóházakat, farsangi és húsvéti kézműves játszóházat szerveztünk; részt vettünk a
Rügyfakadás-Tavaszünnepen, a pünkösdi szezonnyitón, a Keszegfesztiválon,
és a bornapokon; augusztusban pedig
komolyzenei koncertet adtunk a Községházi Esték rendezvénysorozat keretein
belül. Szeptembertől minden szerdán
a Varázshangok Játszóházban várjuk a
0-3 év közötti babákat szüleikkel együtt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy az első
alkalommal több mint 30 gyermek jött el
anyukájával együtt. Az ingyenes játszóház azóta is töretlen sikernek örvend és
folytatódik az új esztendőben is!
Az egyesület nagyon sokat dolgozik
azon, hogy Gyenesdiás kulturális életét
színesebbé varázsolja. Ehhez a munkánkhoz kapott támogatást és segítséget
nagyon köszönjük az Önkormányzatnak, a Klubkönyvtár dolgozóinak és természetesen a szülőknek!
Minden Kedves Olvasónak Kellemes
Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Esztendőt kíván az egyesület tagjai nevében:
Szalóky Jenő, Gyenesdiás korábbi polgármestere, a Zala Megyei Közgyűlés
tagja, annak Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottságának elnöke
Nyugdíjasként is munkás év van
mögöttem. Persze az egész már nem
olyan stresszes. Az unokáimra is több
idő jutott. A kapa is feltörte a kezem, de
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megérte, mert nagyon jó ízű a saját termésű vegyszermentes zöldség, uborka,
stb. Ez elsősorban a feleségem érdeme.
Turizmusban dolgozók tudják, hogy
jövőre a fesztiválok éve lesz. Már viccet
is csináltak belőle. Lesz egy nagy fesztivál tavasszal, egy meg ősszel. 2010-től
az ország sorsának jobbra fordulását
várom. A változás, változtatás azonban
rajtunk múlik. Egyénként, közösségként
egyaránt. Ha jó döntéseket hozunk, a
fesztiváljaink is sikeresebbek lesznek.
Gyenesdiáson is szervezünk néhányat.
Némethné Menyhárt Erzsébet, kertész
Mint annyian mások, mi is túléltük a
2009-es esztendőt. Sok jót nem lehet róla
mondani, így hát bizakodhatunk, hogy a
következő jobb lesz. Sokkal fontosabb,
hogy a sok nehézség ellenére egyre szépül
és gazdagodik a falu. Nagyon örülök,
hogy sok kisgyerek születik, bölcsőde
létesül, bővíteni kell az óvodát. Szívem
szerint minden újszülött szüleivel ültetnék egy -egy fát a faluban, amelyik az ő
nevét viselné és együtt növekedhetne a
kicsivel. Őszintén örülök az iskola bővítésének, nagyon nagy szükség volt rá!
Az én gyerekeim már kinőttek innen, de
minden hírt elolvasok róluk és ugyanúgy
büszke vagyok rájuk, mintha az enyémek lennének, hiszen ők a mieink! Gyönyörű a strandunk, tiszta, gondozott, sok
a virág, a gyerekeknek egy paradicsom.
Az én gyerekeim is szívesen járnak le
röplabdázni, ha lehetne kérni, több
hálót felszerelni a pályákra, és ha este is
lehetne játszani, biztosan tudom, lenne
rá igény. Köszönet azok munkájáért,
akik igyekeznek közösséggé szervezni a
falu lakóit, elég a nyugdíjas találkozóra,
kézműves foglalkozásokra, baba-mama
klubokra,, Márton-napra, stb. gondolni.
Karácsony közeledtével sok szeretettel
ajánlom Böjte Csaba könyvét – Ablak a
végtelenre. Csaba testvér szép gondolatával kívánok családommal együtt áldott
Karácsonyt minden falumbélinek!
„A szeretet lényege, hogy a másik
emberre figyelek, kiüresítem önmagamat.”
Dr.Csehi Ottó alpolgármester
A 2009-es esztendő legfontosabb
eseménye Gyenesdiáson az Általános
Iskola nagyberuházása volt. Úgy gondolom, alapvetően sikeres volt ez a szerintem gigantikus munka, még akkor is, ha
ellenértékét alaposan megfizettük.
Egyébként köszönet ezért mindenkinek, aki ehhez a bővítő építkezéshez
hozzájárult és segített. Őszinte köszönet
a legnagyobbnak és a legkisebbnek egy-
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aránt, aki tett valamit a megvalósulásért.
Persze sok más kisebb esemény is volt,
amiről nyilván mások beszámolnak, de
az talán kijelenthető, hogy minden területen nehézséget elsősorban az adminisztratív akadályok jelentettek.
A következő esztendőtől alapvetően
azt várnám el – lés itt visszautalok az
iskolai beruházás kezdeti nehézségeire is -, hogy valamilyen szinten oldani
kellene a bürokratikus, túladminisztrált sokszor szándékosan, vagy érthető
félelemből akadó gátakon, amelyek a
hétköznapi életvitelünk akadályozói.
Lazítani kellene az ügyintézések szellemiségén, menetén. Gondoljunk csak
arra, milyen borzasztó nehéz pl. egy
egyszerű víz- vagy gáz fogyasztói alanyiságot átjelenteni, vagy egy pénzintézeti
jogosultságot eltöröltetni, egy jóhiszeműen megjáró járadékot igénybevenni.
Nem találom úgy, hogy az ilyen kioldó
gondoskodások, egyszerűsítések különösebb anyagiakba kerülnének, sőt
talán még megtakarítást is jelentenének.
A pénzráfordítás helyett szerintem az
ilyen intézkedések elsősorban más szellemi előkészítést igényelnének és egy kis
elhatározást.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében
kívánok minden kedves olvasónak békés
karácsonyi ünneplést és jó egészséget az
új esztendőre.
Laczi Zsuzsanna, a Polgármesteri Hivatal nyugdíjba vonuló pénzügyi vezetője
A 2009-es esztendő számomra nem
csak egy számokkal megtűzdelt sikeres
gazdasági év lezárását jelenti, hanem
életem egy jelentős szakaszának lezárását is.
Mintha csak most lett volna 1993 nyara,
amikor egy másik életet és munkahelyet
is magam mögött hagyva, új élet vette
kezdetét számomra Gyenesdiáson.
1993 szeptember1-én léptem át a
Polgármesteri Hivatal régi épületének
küszöbét, mint leendő pénzügyi vezető.
Dr Kardos József jegyző és Szalóky Jenő
polgármester úr bizalmat szavazott
nekem.
Azóta 16 év telt el, és sok minden megváltozott. A település fejlődése önmagáért beszél, és örülök hogy részese
lehettem e fejlődésnek.
A hivatal épülete sem az a kicsi épület
már, aminek küszöbét egykor izgatottan átléptem, Jegyzőnkből címzetes
főjegyző lett, egykori polgármesterünk
helyébe Gál Lajos polgármester lépett.
És természetesen én is megváltoztam az
elmúlt évek során.
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végével nyugdíjba megyek. Szemem
előtt lepereg az elmúlt 16 év sikere és
kudarca, öröme és bánata. Az ember
ilyenkor számot vet önmagával, vajon
rászolgált-e az egykori bizalomra? Én
igyekeztem.
Megköszönöm mindazoknak akik lehetővé tették hogy itt dolgozhattam. Megvallom, örömmel tettem. Köszönöm
munkatársaim áldozatkészségét, kitartó
munkáját, azt hogy egy emberként dolgoztak velem. És nem utolsósorban
köszönettel tartozom minden kollégámnak akik egykor maguk közé fogadtak,
hogy velük dolgozhattam, és mindenkinek akivel az évek során munkakapcsolatban álltam.
Az elkövetkezendő Új év alkalmából
kívánok mindenkinek jó egészséget,
nyugalmat, és nem utolsósorban az életben és a munkájuk során sok-sok örömet
és sikert!

2009. december
Gyenesdiás
megítélésünk
szerint
szépen fejlődik. Az egyesületünknek
hagyományosan jó a kapcsolata a település vezetőivel. Mivel az üdülőtulajdonosok csak az év egy részét töltik - az
általunk nagyon kedvelt - Gyenesdiáson,
erre az időszakra azt kívánjuk magunknak és a nagyközség valamennyi lakójának, vendégének, hogy a település
vezetői találják meg az optimális kompromisszumokat a hangos szórakoztatásra
és a csendes pihenésre vágyók igényeinek kielégítésében. Nem árulok el titkot
azzal, ha elmondom, hogy az egyesület
tagjainak nagy többsége a csendes pihenést és a színvonalas, de nem nagy zajjal
járó rendezvényeket kedveli.
Minden Gyenesdiást szerető embernek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánok.
Papp János, a Zöld Hangya diszkont
bolt tulajdonosa, vezetője
Az elmúlt esztendő nehéz volt, a
„válság” megtalált mindenkit, így bennünket sem került el. Változtatásokkal,
újításokkal, valamint a régóta együtt dolgozó „CSAPAT” összefogásával a hatásait sikerült enyhíteni.
Nagyon tetszett községünkben, hogy
a közterületeken rengeteg a virág, gondozottak a területek,. Nem tetszett, hogy
ennek ellenére sokan szemetelnek,
hajnalonta gyorsétterem logós hulladékkal teli az árok.
Következő évre kívánom, mindenki
felejtse el a válság rossz hatásait és gondolataiban csak a jó maradjon meg.
Tanuljuk megbecsülni amink van, amit
itthon megkaphatunk, a tiszta Balatont
és a hazait!
Boldog Karácsonyt és Új évet kívánok a
CBA sarok ABC dolgozói nevében!

Gergye Miklós szakgyógyszerész,
önkormányzati képviselő, a Gyenesdiási
Polgári Kör vezetője
Településünkön az iskola-beruházást
tartom a legnagyobb eredménynek.
Ebből is látható hogy az Európai Uniós
források ésszerű felhasználásával komoly
fejlesztést lehet megvalósítani. Köszönet
érte mindenkinek aki részt vett a lebonyolításban.
Hazánk egészére ez a pozitív kép
sajnos nem vetíthető ki. Nagyon sok
az elherdált uniós pénz. A társadalmi
feszültségek fokozódnak, széles néprétegek csúsztak, csúsznak mélyszegénységbe.
Jövőre mélyreható változásokra lesz
szükség , melyhez új hiteles vezetők
, társadalmi összefogás és szolidaritás
szükségeltetik.
Tótok Levente Lászlóné, a bölcsőde
E gondolatok jegyében kívánok Önök- szakmai vezetője
nek meghitt ünnepet .
A 2009-es év számomra mind a magánéletemben, mind a munkámban, eredTóbiás Pál, a Gyenesdiási Fürdőegye- ményekben gazdag volt. A bölcsődébe
sület elnöke
járó gyermekek száma időről időre egyre
Egyesületünk
tagjainak
aktivitása nő, és az érdeklődés sem hagy alább. Ez
tovább növekedett az idei évben. Mind elégedettséggel tölt el. Úgy érzem a sok
a Rügyfakadás főzőversenyén, mind befektetett munka megtérülni látszik.
a júliusi halászlévacsoránkon, mind a
Természetesen egy összekovácsolóSzüreti Felvonuláson nagy számban vet- dott csapatmunka eredményei ezek. A
tünk részt. Ez utóbbit minden ottlévő fél jövőben is ezt a színvonalat kívánjuk
láthatta, mert most először vettük fel új, megtartani, sőt ha lehetőség adódik még
fokozni is. A legkisebb korosztály rengeFürdőegyesület feliratú egyentrikónkat.
A jövő évtől azt várom, hogy még teg türelmet, és odafigyelést igényel, ami
több Gyenesdiást szerető üdülőtulajdo- sok energiámat emésztett fel az év folyanos lépjen be egyesületünkbe és vegyen mán. Ezt szeretném feltölteni a közelgő
ünnepek alatt.
részt rendezvényeinken.

Gyenesdiási Híradó
2010-ben is előreláthatóan sok feladat
vár rám, amit szeretnék maradéktalanul
jól megoldani.
Ezúton kívánok minden gyenesdiási
lakosnak áldott, békés Karácsonyt, és
eredményekben gazdag Új esztendőt!
Bognárné G. Piroska, a kosárfonó szakkör vezetője
Az idei év rendkívül vegyes élményeket nyújtott. A kosárfonó szakkörrel
tavasszal befejeztünk, ősszel viszont
elkezdtünk egy sikeres időszakot. Szép
tárgyakkal, jó élményekkel gazdagodtak tagjaink. Év közben gondot okozott az alapanyag beszerzése, de ezt is
sikeresen megoldottuk. Örülök annak,
hogy sok lelkes, az igazi értékekre fogékony ember él településünkön, akikkel
élmény együtt alkotni és gyönyörködni
az általuk készített használati- és dísztárgyakban.
Bízom abban, hogy az elkövetkezendő
esztendőben is együtt marad ez a lelkes
kis társaság, és tovább gyakorolhatjuk
a több évszázados szakmai fogásokat,
tanulhatunk új motívumokat, alkothatunk szebbnél szebb tárgyakat. Ennek
reményében kívánok mindenkinek
boldog, békés, örömökben gazdag új
évet!
Gyutai-Szalay Nikoletta, a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület elnöke
A 2009-es év Gyenesdiás turizmusát
tekintve a várakozásainkat felülmúlta,
hiszen a gazdasági válság miatt szkeptikusan indultunk neki az évnek. Mindezek ellenére számos belföldi és külföldi
vendég kereste fel Községünket és töltötte
itt szabadságát. Reméljük, hogy az elégedett vendégek elviszik jó hírünket és
jövő évben nagyobb létszámban térnek
vissza Gyenesdiásra, keresve széleskörű
szállás-, és szolgáltatáskínálatunkat.
A 2010-es év turisztikai szempontból,
a mindenki által ismert kormányzati
megszorítások miatt nehéz lesz. Szeretnénk ennek ellensúlyozásaként nagyobb
hangsúlyt fektetni a Község marketingjére. Céljaink megvalósításának egyik
forrása a négy településsel való összefogáson alapuló, nyertes, országosan is
példaértékű TDM pályázatunk.
A Magyar Turizmus Zrt. a 2010-es évet a
Fesztiválok Évének nyilvánította; méltón
lehetünk büszkék arra, hogy Gyenesdiás
teljesen alkalmazkodik ehhez, hiszen
számos jelentős rendezvénynek adunk
majd otthont jövőre. A teljesség igénye
nélkül néhány: Nemzeti Vágta Elődöntő
Festetics Futam, Pünkösdi Szezonnyitó
Hétvége, Stihl Fafűrészelő Verseny és
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Gesztenyesütés.
Számos tervünk van a jövő évre:
weboldalunk minőségi fejlesztése, nagyszabású reklámkampány weblapunk
látogatottságának növelése érdekében,
helyi lakosságnak nyújtott kiegészítő
szolgáltatások bevezetése, úgymint pl.
országos szintű jegyértékesítés, üdülési csekk leadóhellyé való nyilvánítás.
Mindezek miatt személyi és tárgyi feltételeink bővítését is tervezzük. A 2010-es
évben szeretettel várjuk információkkal,
szolgáltatásainkkal a Gyenesdiásra látogató vendégek mellett a helyi lakosokat
is.
Köszönöm az Önkormányzat, a helyi
civil szervezetek, Egyesületünk Választmánya, illetve számos Tagtársunk aktív
közreműködését munkánkban, hiszen
nélkülük rengeteg cél megvalósíthatatlan maradt volna.
Ezúton kérem továbbra is minden
támogatónk segítségét, hiszen Egyesületünk a helyi lakosság egyik megélhetési
forrásának, a turizmusnak fejlesztése
érdekében dolgozik és az erőforrásoknak
megfelelően mindent megtesz azért.
Kollégáimmal együtt áldott, békés
Karácsonyt és eredményekben gazdag,
reményteli boldog Új Évet kívánunk!
Scherman Zsolt, a Gyenesdiási Kinizsi Összkerék Autó Motor szakosztálya
vezetője
Sajnos a válság – mint minden másra – a
technikai sportokra is rányomta bélyegét,
sokan kényszerültek gépeik eladására,
vagy arra, hogy a tárolóhelyükön lepje
őket a por, mert az üzemeltetésre nincs
fedezet. Ennek ellenére páran maradtunk, a kemény mag. Néhány túrát és
találkozót azért sikerült még így is összehozni, Dieter Svoboda, a Quad-Balaton
tulajdonosának közreműködésével.
Remélem a jövő fényesebb és sikerekben gazdagabb lesz. Terveink vannak,
amiken most is dolgozunk, de hát
pénz és segítőkész sporttársak nélkül
nagyon nehéz. Itt ragadnám meg az
alkalmat arra, hogy felhívjam polgáraink figyelmét, vagy legalábbis azokét,
akik elkövetik azokat a szégyenletes
cselekményeket, hogy a fiatalok által,
nem kevés munkával és pénzzel épített
pályára hordják a szemetüket - ez vérlázító és balesetveszélyes is. Amíg ez nem
változik, abból a kevésből, amink van,
egy jó részt sajnos a hulladék elszállítására kell elköltenünk. Köszönjük honfitársaink. De fel a fejjel, lesz még jobb
is.
Békés, boldog, benzingőzös ünnepeket, boldog új évet kívánok.

2009. december
Gál Lajos polgármester
Gyenesdiás egy jól összefogó és optimista gondolkodású település. A válság
ellenére is szerencsés módon az idén
befejeztük az iskolabővítést, melyhez
nagyon sokak hite és segítő együttműködése kellett. Köszönöm az idei évre is
mindenki pozitív hozzáállását, türelmét,
az egyéb apró-cseprő feladatainkhoz is.
2010-re a nehézségek és az elvonások
ellenére is van reményünk és feladatunk;
a legfontosabb a gyenesdiásiakkal való
együtt gondolkodás, a még élhetőbb
település megteremtése, a családok, az
alulról szerveződő közösségek, valamint
vállalkozások megsegítése.
Az elkövetkezendő hónapokban is
hiszek Gyenesdiás és a gyenesdiásiak
erejében, bölcs döntéseiben és a jövőbe
vetett hitében.
Ezzel együtt kívánok minden kedves
gyenesdiási lakosnak békés ünnepeket
és áldott karácsonyt.
Dr. Kardos József jegyző
Részemről a 2008. év egyik legörvendetesebb eseménye az Általános Iskola
felújítása és bővítése volt. Az átmeneti
időszakra sikerült megnyugtatóan megoldani a tanulók elhelyezését a helyi
Tulipán Szállóban, a vonyarcvashegyi Általános iskolában, a községháza
tetőterében, ahol minden nap örömmel
találkoztam a kétosztálynyi jövő emberkéivel.
A felújított és kibővült iskola megfelelő
körülményeket biztosít a színvonalas
oktatáshoz és egy esetleges térségi oktatási centrummá váláshoz.
Minden település jövője a gyereklétszám, és részünkre a megfelelő nevelési
– oktatási intézmények helyben történő
biztosítása. Gyenesdiáson úgy látom
ezek a feltételek biztosítva vannak.
Beváltotta a hozzáfőzött reményeket a
viszonylag kiscsoportos bölcsőde, 2009ben újabb fél csoporttal bővült az 5 csoportos óvoda.
Az elmúlt esztendő értékeléséből logikusan következnek a 2010. év elvárásai.
Mindenképpen szeretném, ha intézményeink a megfelelő szinten működnének, és ehhez az önkormányzat részéről
a megfelelő anyagi feltételek biztosítva
legyenek. Remélem, az ez évben benyújtott 50 személyes bölcsődei pályázatunk
is kedvező elbírálást nyer, és a folyamat
folytatódhat.
A település minden lakójának kellemes ünnepeket, és sikerekben gazdag
2010-es évet kívánok!

Gyenesdiási Híradó

Mit jelent nekem a Karácsony?
Hasonló kérdést szokott híradónk az általános iskolásoknak feltenni, ilyenkor Karácsonykor.
Az alábbiakban olvashatjuk az erre a kérdésre adott válaszokat, illetve a válaszokból
(a szerkesztő által önkényesen) kiragadott
mondatokat, mondatrészeket.
2. osztályosok
Jobb adni, mint kapni…
- Jézus megszületett és a család együtt van.
- …a boldogságot jelenti.
- …hogy szeretjük egymást.
- A karácsony a boldogságot jelenti.
- …a szenteste előtt böjtölés és szeretet, az
együttlét, meg a kisjézus születése.
- … a szeretetet jelenti.
- …Jézus születése. A szeretet.
- …hogy a szegényeknek ajándékot adjunk.
- Nekem a Karácsony nem az ajándékról
szól, mert a Karácsony az egy ünnep és akkor
együtt vagyunk.
- …Nagyon szeretjük a Karácsonyt, mert jó,
és még nagyon szeretjük az ajándékokat.
- …Ez a nap a legboldogabb nap nekem.
- …Szeretem a Karácsonyt, szeretem az
iskolát és a család együtt van.
- A család szeretetét. A család együttlétét.
Ajándékokat. Ünneplést. Karácsonyfát.
Mézeskalácsot. Együtt eszik a család.
- …egy örömteli nap.
- …Nagyon szeretem a Karácsonyt és
nagyon várom.
- …Nem verekednek. Együtt esznek.
- …Az is jó lenne, mikor a gyerekek kinyitják az ajándékot és mosolyognak.
- …sok legót és boldog karácsonyt.
- …Szeretem anyukámat, nagyon nagyon és
nagyon!
- …Hogy mindenki szeret mindenkit.
- 3. osztályosok:
- …békét és szeretetet jelent.
- …együttlét a családdal.
- … az egész család együtt díszíti a karácsonyfát és a végén szép lesz.
- …a család melegét jelenti.
- …békét és szeretetet.
- Öröm és a szeretet.
- Az este a szeretet estéje.
- …a szeretetet és a nyugalmat jelenti.
- …együtt van a család a melegben, a gyönyörű, csillogó karácsonyfa előtt.
- …szeretetet, gondoskodást, törődést és
ajándékozást jelent.
- Szeretek másnak ajándékot adni. És én is
szeretek kapni ajándékot.
- …megajándékozzuk egymást ruhával,
játékkal, mindenfélével. És együtt leülünk és
beszélgetünk a vacsinál.
- …Azért is szép, mert ilyenkor egy fát, a
karácsonyfánkat díszítjük fel. Ilyenkor éjféli
mise is van.
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együtt van. A karácsonyfát a bátyámmal
együtt feldíszítjük. Utána kimegyünk, építünk
egy hóembert, vagy szánkózunk és bemegyünk a meleg házba.
- … A Karácsony nekem még azt is jelenti,
hogy nyugalom van otthon.
- …Nekem még azt jelenti, hogy lehet szánkózni, hógolyózni, hóembert építeni, de lehet
mondjuk korcsolyázni is.
- …Jézus születését ünnepeljük, és a család
összegyűlik. Én karácsony napján mindig
azt várom, hogy már este legyen. Mert
karácsonykor a szüleimmel elmegyünk este
sétálni. És mindig elmegyünk templomba.
- Nekem ez a kedvenc ünnepem. Én azt szeretem benne, hogy mindig kapok valamit.
- …olyan ünnep ami az ajándékozásról szól.
…olyan jó, hogy találkozom a nagyszüleimmel és örülök nekik.
- Szeretem amikor otthon a szüleim összeütnek valami finom ételt. Meg még azért is
szeretem a Karácsonyt, mert jönnek hozzánk
az ismerőseink és a nagymamáink.
- …szép ünnepet, ajándékozást, Jézus születését.
- …jó játékokat, amit remélem megkapok.
- 4. osztályosok:
- Nem az számít, hogy mit kapsz, hanem
ha te adsz. … Eljönnek a keresztapukám,
keresztanyukám, mamámék is eljönnek, meg
sok rokon.
- … a készülődést, az ajándékozást, az
együttlétet. Örülök, ha valakitől kapok ajándékot, de még jobban, ha adok valakinek.
Ilyenkor szoktunk karácsonyi sütit sütni és
kimegyünk szánkózni.
- …a szeretetet, játszást, a kirándulást, az
izgalmat, az együttlétet és az örömszerzést
jelenti.
- …közben kibontjuk az ajándékokat. Én
ilyenkor azt gondolom, nem az számít, hogy
mennyi ajándékot kaptál, hanem az, hogy
szívből adták.
- …Az összejövetelt, a boldogságot, a feldíszített karácsonyfát és a fenyő illatát.
- Együtt játszom a testvéremmel. Kimegyünk szánkózni is, hogy gyorsabban teljen
az idő. Ilyenkor nagyon izgatottak vagyunk.
… együtt vacsorázunk, bontjuk ki az ajándékokat.
- … vannak olyan emberek, akiknek nem
az a fontos, hogy mit kapnak, hanem hogy
milyen szándékkal kapták.
- Nekem az egyik kedvenc ünnepem.
- …Megajándékozzuk egymást szeretetből.
- …Meg aztán a nagy várakozás, díszítés.
Aztán ott van még a nagy bontogatás, amikor
a csomagolópapírok darabjai hullanak szerte
szét. Szerencsére a mamámék velünk szemben laknak, ezért megnézzük, mit hoztak
oda.
- …az ajándékozást. A nyugalmat. Az őszinteséget. A szeretetet.
- …Ilyenkor egybegyűlik a család és meg-
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beszélik egymás közt a dolgokat, hogy mit
vegyenek a gyerekeknek Karácsonyra.
- …Én sokszor csinálok meglepetéseket a
szüleimnek, ők mindig örülnek neki, és én is
örülök annak, hogy tetszett nekik az ajándék.
Most sokkal jobban fogom szeretni a Karácsonyt, mert eljönnek az unokatesóim, őket is
meg fogom ajándékozni.
- …Othonunkat szeretet tölti meg. A családunk boldog, együtt énekelünk
- …Még anyukám és apukám is kap ajándékot. Meghívjuk mamáékat is egy karácsonyi
ebédre.
- …mindenki talál valami szép ajándékot…
jobb adni, mint kapni.
- …A családban senki nem nagyon ér rá
egyébként, de karácsonykor mindenkinek van
ideje mindenkire.
- …A család a legfontosabb a világon!
- …Mézeskalács és fahéj illata terjeng,
távolról pedig csengettyű szólal meg.
- …A Betlehem, az ünnep, a fények, a gyertyaláng, az illatok, együttlét.
- 5. osztályosok:
- …Szeretem a Karácsony hangulatát, a
készülődést, a fa díszítését. Szerintem a szeretet a legfontosabb.
- …együtt lehetek a családommal és béke
van.
- …Jó ott állni a karácsonyfánál, s nézni a
gyönyörű fenyőt.
- …Mert ilyenkor a legjobb a családdal
együtt lenni.
- …Ki szeret és kit szeretnek, annak nem
lehet rossz a Karácsony, mivel a szeretet boldogságot tükröz.
- …nagyon szeretek ajándékokat készíteni a
családomnak és barátaimnak.
- …Talán ilyenkor kapom legjobban a szeretetet.
- Öröm, boldogság, ajándékozás.
- …mellette az ajándékozást.
- …mindenki örül és mindenki énekel.
- …olyan ünnep, amit egész évben várok…
sokat játszunk és nevetünk.
- …Gyertyát gyújtunk ezen az ünnepen, s
azt mondjuk: Kellemes Karácsonyt!
- 6. osztályosok:
- …Nekem nem kell más ajándék csak a
család és a szeretet.
- …nyugalom, béke, ajándékok, karácsonyfa, kivilágítások, pihenés.
- Hát az ajándékok, a bulik…, … hógolyózni
tudok a bátyámmal.
- …öröm, boldogság száll mindenkire. Ajándékozunk egymásnak és közben édességeket,
süteményt eszünk.
- …A kandallóból melegség árasztja el a
szobát. A sütemény illata betölti a házat.
- …sok finom süti van.
- …A nagymamámékkal sütünk-főzünk és
beszélgetünk.
- …Nagyon szeretem, ha örülnek apáék és
a testvéreim!!!
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- …a szeretetet, a jólétet és az együttlétet
jelenti.
- Nekem azt jelenti, hogy otthon vagyok,
minden jó, kap mindenki valamit és akkor téli
szünet is van.
- Rokonokkal, barátokkal vagyunk körülvéve.
- …megszületett Jézus és együtt van a
család.
- …A mamámmal együtt szoktunk sütnifőzni.
- Nagyon szeretem az ajándékokat becsomagolni és készülődni. A karácsony nekem még
a boldogságot is nagy számban jelenti!
- …Szenteste délután 3 órakor elmegyünk
Pásztorjátékra, utána feldíszítjük a fát és megesszük a vacsorát.
- …sok minden jut eszembe, például akkor
halt meg a Dédapám…
- …Meg az a kinti táj, az elképesztően
szép.
- …Megkaphatjuk, amit Karácsonyra
kapunk. Hideg van és esik a hó, hóembert és
hógolyókat és több kilós hógolyókat gyártunk. Hóbungit építünk, szánkózunk, játszunk
a kutyával és megdobáljuk egy kis hóval.
- …és nagyon finomakat eszünk.
- …a család együtt van és akkor körbeálljuk
a fát és énekelünk…. Másnap mindenki megnézi, hogy a másik mit kapott.
- … örömmel bontjuk ki az ajándékokat.
Ettől szép és szeretetteljes az egész karácsonyeste. Szerintem ez a legszebb és legjobb
ünnep a világon.
- … nagy sürgést-forgást jelent, otthon anya
főz. Elmegyünk fenyőért a papához. Földíszítjük, rendet teszünk.
- …még azt is jelenti, hogy elmegyünk a
rokonokhoz, főleg a mamához és eszünk, meg
jól érezzük magunkat.
- …Az lenne a legklasszabb, ha hó is esne.
… ilyenkor még iskolába se kell járni.
- … és még karácsonyi képet is szoktunk
készíteni.
- …A karácsonyfát is, amikor meglátjuk,
alatta a sok ajándékkal, akkor nekiállunk énekelni, majd kibontjuk az ajándékokat.
- …bejöhet a kutyám kivételesen, ilyenkor
fogast eszünk…
- …Késő délután átmegyünk a mamához
és kibontjuk a tőle kapott ajándékokat. Egy
óra múlva átmegyünk hozzánk és megvacsorázunk. A vacsora után kibontjuk a többi
ajándékot is. Közben karácsonyi dalokat énekelgetünk…
- …Legjobb érzés mikor adunk, nem amikor
kapunk.
- …Az asztalra húsleves és sült csirke
kerül.
- …megajándékozzuk egymást és vacsorázunk a szép karácsonyfa mellett.
- …a húgom olyan izgatott, hogy mikor
lesznek ott az ajándékok a fa alatt. … végül is
a család a lényeg és hogy nincs suli.
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élmény.
- A karácsonyfa mindig gyönyörű és fényesebbnél fényesebb díszek lógnak róla.
- …nagyon tökéletes finom ennivalók
vannak.
7. Osztályosok:
- …Ha kapok ajándékot, akkor én azt kívánom, hogy együtt legyen a család.
- …hogy végre együtt lehet a család, mert
nagyon sok dolgot csinál nálunk minden családtag.
- …sok-sok ajándékot kapok és közülük a
legjobb PS3-at kapom meg.
- …ezt az ünnepet szeretem legjobban, nem
számít, hogy mit kapok.
- …meg hát Jézus születése.
- …remélem hó is fog esni és akkor szép
lesz.
- Nem az ajándékozás a lényeges, hanem
hogy összegyűlnek a családtagok és más nem
számít.
- …a hó, a díszek, a fa, a család jut
eszembe.
- …a legszebb ünnep.
- …együtt van a család, nem dolgoznak a
szüleim.
- …Összejön az egész család. Főleg akkor
szép a Karácsony, ha hull a hó.
- …Jó filmek mennek a Tv-ben és finom
sütiket süt anyukám.
- …Meghitt pillanatban bontogatni a fa alatt
az ajándékokat.
- …egyszer az évben nem „ugat” folyamatosan a család, mert mindig csak a veszekedés
van.
- …A legjobb, ha saját kezűleg készítjük el
az ajándékokat, mert így mindenkinek egyedi
ajándékokat adhatunk.
- … És persze egy nap, amikor kifejezhetem
családom és barátaim iránti szeretetemet.
- …A fa feldíszítése az jó móka, mivel anyukámmal szívesen díszítjük fel a házat és a fát.
Szeretem, mikor nagypapám, nagymamamám
eljön és az egész család együtt van.
- … mindenki boldog és örül annak, amit
kap.
- …Remélem olyan ajándékot kapok, amit
szeretek.
- ….mindenki ünnepe. Mindenki megajándékozza a másikat. Mindenki örül és szórakozik.
- …Ilyenkor feldíszítjük a karácsonyfát és
mézekalács-figurákat készítünk.
- A béke és a szeretet ünnepe. Én karácsonyra nem kérek semmit.
- …békében és nyugalomban zajlik ez a
szép nap.
- …Akivel rosszban vagyok, megpróbálok
békét kötni.
- …Az ajándékvétellel kezdődik és a Szilveszterrel végződik.
- …várom a finomságokat és a havat.
- Nyugalomra törő ünnep számomra…
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8. osztályosok:
- …a karácsonyfát jó feldíszíteni, utána meg
leeni róla a szaloncukrot.
- Legjobban a Karácsony hangulatát szeretem: a finom illatokat, a karácsonyi fényeket,
a gyertyákat…
- A téli szünettől kezdve Karácsonyig szoktunk menni betlehemezni, ezt is nagyon szeretem, mert ezzel őrzöm a hagyományokat.
- Vége van az iskolának, nem kell korán
kelni…
- …Szeretjük egymást, megajándékozzuk a
másikat. Ma már inkább csak az utóbbi valósul meg. …Ma már sokan csak azt látják a
Karácsonyban, hogy minél többet kell költekezni, nagyobb ajándékot venni. Holott ilyenkor meg kéne látogatni rokonainkat, ha már
az év más részében ezt nem tesszük meg. Meg
kéne legalább ilyenkor bocsátani a másiknak.
Az ajándék a leglényegtelenebb.
- …Ilyenkor egybegyűlik a család, emlékezünk a szép napokra, az együtt töltött időkre.
- …A házakat szépen feldíszítik és ragyognak az utcák a sok égőtől. Szeretetet adunk,
s kapunk.
- Boldogságot, vége az iskolának…
- …Megszabadulva az iskola terhétől a téli
szünetben, a Karácsony egy kis vidámságot
rejt a szívünkbe.
- …A mai világban már csak az ajándékról
szól, pedig inkább a szeretetnek kéne dominálni.
- …Aztán eljön a szenteste, mindenki izgul,
kiváncsi, hogy kitől mit kap, holott mindnyájan tudjuk, hogy a Karácsony nem erről szól,
hanem arról, hogy egy helyen, együtt van az
egész család és beszélgetnek, jól szórakoznak,
s ami a legfontosabb, szeretik egymást.
- …Ilyenkor megfeledkeznek mindenről és
csak az ünnepre gondolnak.
- …Karácsonykor mindenkinek valóra válik
az álma. …vannak olyan családok is ahol még
ajándékot sem kapnak.
- …Karácsonykor a beigli elengedhetetlen
és én nagyon szeretem. Ebben az ünnepben
maga a várakozás is jó, mert mindenki készülődik.
- …Ha már a nagyobbak nem is, a kisebb
gyerekek az egész világon hisznek a Jézuskában, és abban, hogy szenteste az angyalok és
a Jézuska a sok ajándékot a szépen feldíszített
ragyogó fenyőfa alárejtik.
- …szereteté, mely a Föld minden élőlénye,
a világ minden teremtménye fölött áll. …
a pásztorok és a három király mély áhítattal borultak le az oltár elé. Karácsony estén
nekünk is ezt az áhitatot kell átélnünk.
- …nem számít mit adsz, csak a szándék a
fontos.
- …Karácsonykor minden ember boldog,
elmosódnak köztük az ellentétek.
- …beszélgetünk és örülünk egymásnak és
a szünetnek. …mindig nagyon várom, hogy
újra találkozzunk, a négy unokatesóm és én.
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Sport
Asztalitenisz
Eddigi legszebb eredményével
büszkélkedhet a Gyenesdiási ASE

A képen balról: Bontó Ferdinánd,
Pad Ágoston, Kovács Renátó,
Barabás Balázs, Huppán András.
Gyenesdiáson közel negyven éve működik
asztalitenisz élet. Az utóbbi időben viszont
egy egészen rendkívüli teljesítménynek lehetünk szemtanúi, hiszen az NB-II-es csapat
jelenleg vezeti a Nyugat-Dunántúli csoportot
és minden esélye meg van arra, hogy a következő évben kiharcolja az I. osztályba kerülést.
A csapat az őszi szezonban 9 mérkőzésből 7
alakalommal diadalmaskodott, legyőzték
a Kaposvár, a Pécs, a Harkány, a Komló, a
Mosonmagyaróvár, a Nagykanizsa és a Celldömölk csapatát. A rendkívül összetartó és
szorgalmas csapat nem veretlenül vezeti a
tabellát, de minden mérkőzésükre nagyon
készülnek, edzenek, edzőmérkőzéseket játszanak. Az egyesület elnöke Kovács Tamás
beszámolója szerint biztosítva van a csapat
zavartalan működéséhez a feltétel, hiszen a
Gyenesdiás Önkormányzata és a szponzorok,
különösen a Kis - Rábamenti Takarékszövetkezet keszthelyi kirendeltsége biztosítja a
pénzeszközt a jelenleg is magas osztályban
lévő egyesületnek. Az asztaliteniszezők, akik
kiharcolták ezt a méltó elismerést Bontó Ferdinánd Barabás Balázs, Fazekas Nándor, Illés
Mihály és a szakosztályvezető Kovács Gyula.
Kovács Tamás a budapesti TOP 12-es
bajnokságon a második lett. Jövőre, ha a
megfelelő támogatókat talál, megpróbálja
kvalifikálni magát az olimpiára. Rangos külföldi nemzetközi versenyeken vesz részt,
hogy összejöjjön az a pontszám, ami az olimpiai játékokon való részvételt jelentheti számára.

a felnőtt csapat

Labdarúgás
Évértékelő közgyűlés
Véget ért a 2009/2010-es labdarúgó bajnokság őszi idénye. Az elmúlt idény értékelésére
és az átélt nagyszerű pillanatok felelevenítésére a Nádas Csárdában találkoztak a szakosztály vezetői és a játékosok december első
napjaiban.
Mosdósi Attila a Kinizsi SE elnöke az elmúlt
év gyarapodását vette számba és itt említette
meg az elkészült labdafogó hálókat, valamint
felvázolta a közeljövő fejlesztési terveit, így
a pályák fejlesztését a világítás korszerűsítését és a sokak által nagyon várt kérdésre az
öltöző áthelyezésére is kitért.
Takács Zoltán szakosztályvezető a labdarúgó
közösség fejlődését, csapattá formálódását
emelte ki, gratulált ahhoz a formajavuláshoz,
amit az elmúlt másfél évben elért a csapat. A
játékerőt figyelembe véve, és ha sikerül tartani az eddigi fejlődést, akkor pár év múlva
magasabb osztályba léphetne a csapat és ezt
Gyenesdiás meg is érdemelné mondta.
Kiváló pedagógiai érzékkel nyúlt a játékosokhoz és igyekezett mindenkit egyénileg
meggyőzni Durgó Miklós edző, a szakmai
munkát értékelte. A csapat tizenöt mérkőzésből nyolcszor nyert, egy döntetlen és hat vere-

a gyenesdiási horgászegyesület közleménye
Tájékoztatjuk a gyenesdiási horgászegyesület tagjait, hogy kedvezményes árú
(akciós) területi jegyek kaphatók a Klubkönyvtárban, január első hetében (január
4-8.), munkanapokon 9-10 óra között.

a tartalékcsapat

séggel, 36 rúgott és 24 kapott góllal 25 pontot
szereztek, így jelenleg a hetedikek a bajnokságban. A szoros élmezőnyben, ha jól kijönne
tavasszal a lépés, akkor két-három hellyel még
lehetséges az előrébb lépés. A tartalék csapat
szinte hajszálra hasonló eredményt ért el,
hatodik helyükön nyolcszor nyertek, két döntetlent értek el és ötször kaptak ki, 32:24-es
gólaránnyal és 26 begyűjtött ponttal.
A távolabbi jövő bátor tervezéséhez szükségesnek látja az edző, hogy kialakuljon az
a felmenő rendszer, ahol a kisiskolásoktól,
az ifi csapatig és az első együttesig helyben
megoldható és biztosítható a felfelé lépés,
előre jutás.
A mellékelt fényképeken a csapat tagjai láthatóak.
Felnőtt: Durgó Miklós edző, Hegyesi Balázs,
Németh Lajos, Sényi Zoltán, Csik Attila, Beke
Dániel, Lapath Dávid, ifj. Durgó Miklós,
Lapath Ádám, Nagy Roland, Mosdósi Attila,
Csanaki Péter, Zsohár Balázs. Pál Tamás, Pál
Tamás, Niklai Marcell.
Tartalék: Tafota Tamás, Szakmári Attila,
Niklai Marcell, Dénes Ernő, Halász László,
Heincz István, Sándor István, Sirsom László,
Zsíros Dániel, Szíjártó Endre, Kisfalusi
Gyula, Kiss Gábor, Prosztovics Ferenc, Horváth Miklós, Tihanyi Gergely, Horváth Gábor,
Köttő Lajos.
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Jól fejlődtek Kovács Attila postagalambjai
A gondos, több éves tenyésztés eredményeként évről évre eredményesebben repülnek Kovács Attila postagalambjai. Idén az Y05 Keszthely egyesület – ahol versenyez – a kerületében az első lett.
November 28-án Bükk-fürdőn került megrendezésre a postagalambok
országos kiállítása, sport kategóriában egy két éves hím galambja harmadik lett, míg az egyik egy éves tojó második díjat szerzett. Az évadzáró szép eredmények megszületése után összefoglaltuk a legszebb
idei eredményeit.
Egyéni eredmények: 400 km-ről 3000 galambnál 3. hely, 500 km-ről
1800 galambból 8. hely, 750 km-ről 1500 galambból 3. hely.
Összetett 11 versenyútból: hímeknél 4. helyezés, tojóknál 5. helyezés
és 8. helyezés az év végi elszámolásban.
Csapatversenyben a Nyugat-Dunántúlról 400 csapat versenyében
rövidtávon 19. helyezés, középtávon 10. helyezés, hosszútávon 10.
helyezés, összetettben 10. helyezés.
A fiatalok számára szeptemberben 300 km-ről rendeztek versenyt 3500 galamb
részvételével, az első és második helyezett galamb is Kovács Attiláé voltak.

A polgármesteri hivatal közleményei
A napraforgó magot az előző évekhez
hasonlóan a Polgármesteri Hivatalban, és a
Forrásvíz Természetbarát Egyesület székhelyén (Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.) osztani.
Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy a helyi önkormányzati rendelet értelmében az ingatlanok előtti köz-

területet a közút közepéig tartsák rendben,
takarítsák el a havat, és végezzék el a csúszásmentesítést.
Kérjük az érdekelteket, hogy kurtaxa befizetési kötelezettségüket haladéktalanul, de
még az idén teljesítsék, hogy önkormányzatunk igénybe tudja venni a kurtaxa befizetések után járó kétszeres állami támogatást.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Horváth Zsóka, 2009. november 1-én, édesanyja dr. Lakics Andrea, édesapja dr. Horváth
Imre.
Kőhalmi Regő Balázs, 2009. november
20-án, édesanyja Kőhalmi Ágnes, édesapja
Kőhalmi Balázs.
(Várjuk anyakönyvi híreket, melyet díjmentesen közlünk a Gyenesdiási híradóban)
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TUDÓSÍTÁS a képviselőtestület üléséről
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. november
24-én tartotta legutóbbi ülését.
Az első napirend keretében a Polgármester a 2008-2009. év eredményeiről, és a
2010. év fejlesztési irányairól, elképzeléseiről tájékoztatta a képviselő-testületet.
2009. évi megvalósult fejlesztések:
• Intézményfejlesztések
(Iskolabővítés,
könyvtár, ovi +1/2 csoport))
• Egységes térségi marketing (arculat)
kialakítás
• Pásztorház külső rekonstrukciója
• Térségi buszmegálló cserék (Falud,
Gyenes, Diás)
• Megújuló virágosítás, más arculatú információs táblák
• Műhelybővítés (diási strandi raktárbüfék)
• Zagykazetták újrahasznosítása (tervek)
• Civil pályázatok felkarolása (Norvég
Alap, TDM)
• Sikeres rendezvények és együttműködések elindítása (Keszegfesztivál, Országalma
Fesztivál)
• Faludi sík tereprendezése (hulladék összegyűjtés)
• Komposztáthelyezés
• Keszthelyi partnerség több projektben
(Libás u., Faludi sík útrendezése)
• Testvér-települési
kapcsolatteremtés
pályázattal - találkozó
• Kozma birtok ügye (óvodaudvar bővítése)
• TEUT (Csillag u. aszfaltozása)
• Fásítások (Faludi, Csárda u.)
• Térségi bölcsőde pályázat beadása
• Lakossági közműfejlesztések (LendvayPacsirta, Iskola u., Csokonai köz)
2010. évi fejlesztési elképzelések:
• Útaszfaltozások
(Temető,
Jókai,
Kapernaum: önerősen)
• NyDOP csapadékvíz elvezető pályázat
(Faludi, Meleghegyi, Cseresznyés u.)
• Kisstrandi új koncepció kidolgozása, parkoló kialakítása
• Sétánykialakítás (Diási strand, Horgásztanya mögött)
• Mólóépítés és kalandpark: vállalkozók
bevonásával
• Darnay-pince (bormúzeum pályázat LEADER)
• Megújuló virágosítás (Diás, Diási Emlékpark pályázat)
• Zagykazetták tulajdon visszaszerzése
• Civil pályázatok felkarolása (Köz-Kultúra
Alapítvány: Pásztorház - Avar vezér emlékkiállítás, TDM pályázat: Turisztikai Egyesület)
• Diási templom rekonstrukció (ebben:
kolumbárium, akadálymentesítés, telekvásárlás)
• Testvér települési kapcsolatépítés (kistérségi)

• Új rendezvények: II. Keszegfesztivál és
A következő napirend keretén belül a Zalabér,
STIHL-Fafűrészelő verseny, Szent László Rákóczi Ferenc utca 2. szám alatti székhelyű
lovas túra, II. Országalma fesztivál (testvér- „Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton
településekkel), Nemzeti Vágta Gyenesdiás és Zala folyó Medence Nagytérségi TelepüFestetics Futam,
lési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű
• Kerékpár tárolós (KEOP) pályázat
Megoldására” (ZALAISPA Hulladékgaz• Öltöző fejlesztés (sportpályánál)
dálkodási Társulás) továbbműködéséről,
• Avar vezér emlékkiállítás kialakítása
alapító okiratának és társulási megállapoHatalmas érvágás az önkormányzat szá- dás módosításának jóváhagyásáról döntött
mára, hogy 2010. évben az állami normatí- a képviselő-testület.
vák bevétel összege várhatóan 35 MFt-tal
November-december hónapban a Zalai
csökken. Az idegenforgalmi adó eddigi 2 Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig EgyeFt-jaihoz 2010. évtől már csak 1 Ft-ot ad az sület szervezésében meghirdetésre került
állam. Összességében egy racionális gazdál- UMVP III. tengelyen belül kettő projekt
kodás mellett olyan ésszerű pénzügyi stabi- került Gyenesdiáson beadásra. A IV. tengely
litással, amely eddig is jellemezte az elmúlt vonatkozásában pedig egy turisztikai és egy
éveket, kialakítható egy 2010-ben is tartható falumegújítási program került benyújtásra.
költségvetési kondíció, amelyben a működés és kötelező feladatok mellett a felsorolt
A következőkben a képviselő-testület
és bemutatott kisebb-nagyobb fejlesztések is döntött:
teret kaphatnak.
- az algyenesi strand melletti területen válEzt követően az önkormányzat 2010. évi lalkozói alapon történő játszótér kialakításábelső ellenőrzési tervét fogadta el a képvi- ról,
selő-testület. A belső ellenőrzési feladatokat
- térségi bölcsőde kialakítása érdekében
a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú NYDOP pályázati támogatás benyújtásáról,
Társulás munkaszervezetébe tartozó függet- melyhez 2010. évi költségvetésében 8,8 MFt
len belső ellenőr látja el.
önrészt biztosított,
Harmadik napirendi pontként a Keszthely
- döntött a tulajdonát képező gyenesdiási
és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 1892/12-13-14 hrsz-ú (iparterület), egyenbeszámolóját hallgatta meg a képviselő-tes- ként 1540 m2 beépítetlen terület megjelölésű
tület. A napirend tárgyalása kapcsán megfo- ingatlanok elidegenítéséről az SZL-BAU Kft.
galmazódott egy egységes térségfejlesztési (Tapolca) részére,
befektetési portfolió elkészítésének igénye,
- a Hosszú István vállalkozó tulajdonát
amelynek sürgős kidolgozását javasolta a képező strandi ingatlan alatti gyenesdiási
képviselő-testület.
728/33 hrsz-ú, beépített terület megjelölésű,
Negyedik napirendi pontban a jegyző adott 120 m2 belterületi terület elidegenítéséről.
számot az adóztatásról. Az adócsoport a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfeA képviselő-testület a decemberi Híradó
lelően végzi munkáját. Az ügyintézők között megjelenését követően 2010. január 26-án,
kialakult munkamegosztást a hosszú évek 18 órakor tartja következő soros ülését, melytapasztalatai igazolják. A szinte optimálisnak nek napirendi pontja: 1.) Az Önkormányzat
mondható elhelyezési, személyi és technikai 2010. évi költségvetése és költségvetési renfeltételek biztosítása lehetővé tették, hogy az delete első olvasatban.
adóbevételek az áttekintett három évben válA képviselő-testületi ülés nyilvános.
tozatlan adómérték mellett évről-évre emelTájékoztatásul közöljük, hogy a 2010. évi
kednek, így a költségvetési bevételeink igen közmeghallgatás tervezett időpontja: febfontos részét – több mint 20 %-át – képezik.
ruár 8 (hétfő), 18 óra.
Természetesen még mindig
vannak olyan területek, ahol
hatékony munkával előbbre
lehet lépni, folyamatos
ellenőrzéssel, a hátralékok
felderítésével, következetesebb, szigorúbb bírságolással.
Az 5.) napirendi pontban nagyközségi elismerő
címek adományozásáról
A Yacht Egylet tagjai Boldog Karácsonyt és
döntött a képviselő-testület.
sikerekben,
egészségben gazdag Új Esztendőt
( A kitüntető címek átadákívánnak Gyenesdiás minden lakójának!
sára a 2010. január 9-én, 16
órakor tartandó ünnepélyes
Sümegi Ferenc - Egyesületi Elnök
iskolaátadáson kerül sor.)
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
Várjuk a
szépülni
vágyó
kutyusokat,
törpétől
az óriásig!

2009. december

Apróhirdetés
Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék
(1 keszthelyi lakás+garázs+1 cserszegtomaji új
ház) részaránnyal. Lehetőleg nyugodt környezetben, a fő úttól felfelé levő ingatlant keresek.
70/319-4148
Kukoricán tartott pecsenyekacsák, rántani való
csirkék konyhakészen eladók, Gyenesdiáson.
Érd.: 30/217-37-51

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584
Ct. Karásziné Samu Éva

"Kis bolt nagy előnye" a helyben
termelt friss, megbízható élelmiszerek árusítása.

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

Kétszer gyúrt, házi tehéntejes sajtok,
14 féle fűszerezéssel – lila hagymás,
snidlinges, chilis, stb. NGYON FINOM!

„minden ami virág”
Csokrok, cserepesek, száraz dekorációk, kegyeleti csokrok,
koszorúk

Pick téliszalámi..................... 3889 Ft/kg
Törley charmant pezsgő . ... 739 Ft/üveg

üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.

Zsákos Desirée és Asterix
burgonya .................................. 60 Ft/kg

-

akár telefonon is!

iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05

!! VÉNUS ÉTOLAJ 299 Ft/l !!
Frissen fejt tehéntej, magyartarka
marhától .................................... 139 Ft/l

100% gyümölcstartalmú, frissen préselt,
tartósítószer-mentes alma- és körtelé,
3-5 literes, csapos dobozban
100 % hazai!!!
Gyenesdiáson sütött adalékmentes
parasztkenyér, beigli, stollen és egyéb
finomságok!
15 féle minőségi magyar folyóbor
kapható.
Boldog, békés, áldott Karácsonyt
kívánunk minden kedves vásárlónknak!
A CBA Sarok ABC dolgozói

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Ü V E G E Z É S

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

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

2009.12.18-tól a készlet erejéig

Német házaspár keres Gyenesdiáson januártól előreláthatólag 1 évre (saját házuk felújításának
idejére) - lehetőség szerint önálló házat 2(-3)
szobával, konyhával, garázzsal, havi 350 Euróig.
Ajánlatokat a gyenesdiási Tourinform irodába
kérjük (tel: 511-790)

