GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2010. december XXI. évfolyam, 12. szám
Megjelenik: december 10-én

Ady Endre: Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
(Így dúdolgattam én
Gyermek hittel, bátran
1883
Csúf karácsonyában.)

Adventi Gesztenyesütés és
III. Karácsonyi Vásár 2010.
Advent alkalmából jó hangulattal, sült gesztenyével és forralt borral várja Önt és kedves
családját december 18-19-én, 16 órától a Községháza előtti téren a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület! A kétnapos rendezvényt kézműves
vásár kíséri. A gyerekeknek játszóházat szervezünk a Varázshangok Egyesület közreműködésével. (részletes program a 3. oldalon)

Advents-Kastanienfest und
III. Christkindlmarkt 2010
Dieses Jahr am 18-19. Dezember wird
erneut das traditionelle Advents-Kastanienfest
und Christkindlmarkt vom Tourismusverein
veranstaltet. Wir laden Sie herzlichst zu
unserem Fest ein, wo Sie mit freundlicher
Stimmung, warmen Getränken und leckeren
Speisen erwartet werden. (Weitere 3. Seite)

"Kőintarzia" az egri Bazilika főbejáratánál

A Gyenesdiási Híradó kiadója és szerkesztősége kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kíván a lap minden kedves olvasójának, a
tisztelt gyenesdiási polgároknak
Az iskolai-községi karácsonyi
ünnepségre
a karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási
napon, 2010. december 17-én, pénteken 18
órakor kerül sor az iskola aulájában, melyre
szeretettel várunk mindenkit!

Pásztorjáték – Karácsonyi hangverseny - Éjféli mise a Községházán
Az elmúlt években megszokottak szerint,
december 24-én, karácsony-szenteste 15 órakor kerül sor a Pásztorjátékra. Közreműködnek a hittanos gyerekek, Folly Eszter hittantanár vezetésével.
Éjfél előtt, fél tizenkettőkor a Községi Kórus ad karácsonyi hangversenyt, majd az éjféli misére várjuk ugyanide, a Községházára
a Tisztelt katolikus híveket, keresztényeket és
az érdeklődőket!

Pastorale – Weihnachtskonzert
– Mitternachtsmesse im
Gemeindehaus
Üblich wie in den vorigen Jahren findet
am 24. Dezember, am Weihnachtsabend um
15 Uhr das Schäferspiel statt, beigetragen
wird es von den Schülern der örtlichen
Religionsgruppe mit der Führung von Eszter
Folly Religionslehrer.
Vor Mitternacht, um 23.30 Uhr gibt es
die Weihnachtsvorführung des örtlichen
Gesangchores, und danach sind alle katolische
Gläubigen, Christen und Interessenten zur
Mitternachtsmesse herzlich erwartet.

Informationen auf Deutsch – finden Sie
auf Seite: 1, 3, 5, 10, 11.
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Öregek napja
Immár második éve az Öregek napját ilyenkor, András-nap környékén tartjuk, összekötve egy András-napi disznóvágással.
Kora reggel két disznó hangos sivítással jelezte teljes önfeláldozását az ügy érdekében,
hogy aztán a Pásztorház udvarán Tafota István böllér és Keresztes József főzőcsapat-vezető irányításával, önkéntesek, hivatali fizikai
dolgozók és a konyhai dolgozók közreműködésével aztán, mint igazi disznótoros ételek
jelenjenek meg az iskolában felállított asztalokon, toroskáposzta, sült húsok, hurka és
kolbász formájában.
Idén – eddig a legtöbben – 130-an fogadták
el az önkormányzat invitálását, hogy részesei
legyenek a tiszteletükre rendezett köszöntőnek. Szerencsére az iskola új aulája elég tágas
volt, hogy kényelmesen elférjünk és bizonyára sokan ez alkalommal voltak itt először,
megcsodálhatták az alig egy éve létesült igazán szép részét iskolánknak.
Az első számként a Nyugdíjasklub énekkara köszöntötte az alkalmat, a megjelenteket,
majd Gál Lajos köszöntője és egy vidám vers
elhangzását követően kerültek az asztalra az
ételek. Az ebéd elfogyasztása után Sebestyén
Flóra mondott el egy verset, majd Hertelendi
Attila és Foki Veronika operett műsora szórakoztatta a résztvevőket.

A műsor után köszöntötte polgármesterünk az est legidősebb résztvevőjét, Salamon
Ferencnét (89), majd a Dalárda műsorát követően jött a tombolasorsolás, amin minden
résztvevő – nagyrészt többezer forintos ajándékot nyert, hála az azokat felajánló vállalkozóknak, magánszemélyeknek.
Reméljük, hogy öregeink (az öreg szó a tiszteletet is jelenti) jól érezték magukat e napon.

A tombolaajándékokat köszönjük az alábbiaknak: Kehida Thermal, Motyó Diszkont,
Bíró Andrea, Mészáros Szerelvénybolt, Pannon Könyvesbolt - Pontyos István, Kozma
Tiborné pedikűrös, Faludi söröző, Bődör
István, Landek Istvánné fodrászat, Sony Center Liget Plaza, Szaki Vill Plusz Vonyarcvashegy, Landek Viktória kozmetikus, Litográf
nyomda, Produktív írószerbolt - Tódor Ottó,
Maszlagi Dezső, Elattro Bútordiszkont, Trombitás Zoltán, Boros István, Szőnyegország
– Kereskedők útja, Piroska Csárda, Németh
László-Menyhárt Erzsébet kertészet, Balaton
Színház, DAMO írószerbolt Alfapark, Horváth Norbert cukrász Vonyarcvashegy, Rőfös
Textilház Liget Pláza, Anita étterem- Molnár
Gyula, Casanova - Papp Ervin, Torony Csárda
– Koller Marika, Szent Ilona Csárda – Stéger
Timót, Mozaik Áruház Kft, Horváth ÉP Kft,
Rózsahegyi Műszaki Áruház, Visionet Kft
–Krasznai István, Visontai Béla - Zöldház
Panzió, Diego Áruház, Simon Díszfaiskola,
Echte Szűrőcentrum, Nádas Csárda - Zsinkó
Lajos, Klubkönyvtár, Stefanics András, Iker
Mónika Virágbolt, Eurofa - Fatér Csaba,
Bujtor Attila és neje, Kalandpark - Nagy
Ferenc, Farkas Ödön, Lakics Ágnes, Finta
Maya, Vargáné Nyiri Csilla, Simon Edit ke-

ramikus, Szőke Lukács gyógymasszőr, J és
A Kerámia, Horváth Sebestyénné, Kollár
Szabolcs fazekas, Halász László, Mogyorósi
Géza, Hóbár Péter
Az öregek napja főzésben segítettek:
Keresztesné Erzsi, Keresztes József, Tafota
István (böllér), Hauerné Zsuzsa, Hosszúné
Marika, Bokorné Julika, Czafitné Zsuzsa,
Czafit Attila, Gáspárné Kinga, Gáspár Ferenc,
Kovács Miklós, Lakics Tamás, Zsohárné
Kriszti, Zsohár Gábor, Kovács Zsolt, az önkormányzati fizikai dolgozók - Nikitscher József, Gép Miklós, Nagy Tamás, Vörös József,
Szakályné Erzsi, Szívós Krisztina, Bognár
Szilvi, az étkezde valamennyi dolgozója.
Köszönjük az élelmiszer támogatást:
Simotics Imre, Mosdósi Attila ( Motyó Diszkont), Pap János (Zöld Hangya Diszkont),
Divinyi Zsolt (Balázsi ABC Zöldség Diszkont), Szabadics Húsbolt. Köszönjük a szállítást Czafit Lajosnak.
Köszönjük a tálalásban segítőknek – Sebestyén Károly, Marton Tibor, Gyurákovicsné
Szilvi, Késmárkiné Marika, Cziborné Piroska, Fliszár Kati, Vargáné Nyíri Csilla, Hársfalvi Györgyné, Sebestyén Flóra.
Köszönjük a Nyugdíjasklub és a Gyenesdiási
Dalárda műsorát.

Perzselődik a disznó – a segítők izgatottan várakoznak, majd villámgyorsan dolgoznak

Gyenesdiási Híradó

Pro Turismo Díjas

TÍZ ÉVES A DA BIBERE ZALAI
BORLOVAGREND

keny civil polgárok összefogásával és közös
akarata eredményeként alakult.
Az induláskor félszáz fővel létrejött egyesület ma 112 tagot számlál, köztük burgenlandi,
horvát és szlovén szakembereket is.
A jubileumra ünnepi közgyűlésen emlékeztek meg, amelyen a tagságon kívül a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége,
szlovén és horvát delegációk vettek részt.
A jeles évforduló alkalmából a borrend emlékkönyvben eleveníti fel az alakulás körülményeit és az eltelt tíz év történéseit.
A színes képekkel illusztrált kemény kötésű
könyv Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Zala Megye Közgyűlésének elnöke
ajánlásával jelent meg.
A könyvből ismereteket szerezhet az olvasó
Zala megye szőlő- és bortermelésének történetéről. Bemutatja azokat a településeket,
ahol rangos borászati rendezvényeket szerveznek. Egy-egy oldalon megismerhetjük a
nevesebb zalai borpincéket.
A kötetet felelős kiadója Páli Lajos, településünk lakója, a borlovagrend kancellárja.

A Zala Megyei Bíróság 2000 szeptember
29-én jegyezte be a „Da Bibere Zalai Borlovagrendet”.
Az egyesület a Zala megyei szőlész-borász
szakemberek és a borkultúra érdekében tevé-

„PRO VINO ÉRDEMÉREM” kitüntetést
adományozta a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetsége Páli Lajosnak, a Da
Bibere Zalai borlovagrend kancellárjának
(titkárának) az első Zalai Borcégér ötletgaz-

Heten vehették át - köztük a gyenesdiási
Horváth Tihamér, a Kehida Termál Gyógyés Élményfürdő tulajdonosa - november 20án, a Parlamentben a turizmus Oscar díjának
tartott Pro Turismo Díjat Matolcsy György
nemzetgazdasági minisztertől. A kitüntetések
indoklása szerint valamennyi kitüntetett kreatív, újat teremtő személyiség; mindegyikük
magas minőségen végzi munkáját, s ezzel
példát mutat a többi vállalkozásnak is Magyarország megújításában; valamilyen módon mindegyikük tevékenysége összefügg a
testi és szellemi egészségmegőrzéssel, illetve
a gyógyítással, s ezáltal tökéletesen illeszkednek az Új Széchenyi-terv szelleméhez.
Csak emlékeztetőül, 2007-ben Szalóky Jenő,
egykori polgármesterünk a Zala Megyei Közgyűlés Idegenforgalmi Bizottsága elnökeként
részesült ugyancsak Pro Turismo Díjban.

Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület hírei
Adventi Gesztenyesütés és
III. Karácsonyi Vásár 2010.

Program
2010. december 18.
16.00 Ünnepélyes köszöntő és a Vásár megnyitása
16.30-tól Gesztenyesütés
16.30-18.30 Játszóház a Varázshangok az Egészségért Egyesület szervezésében
17.00 A Gyenesdiási Általános Iskola Drámacsoportjának karácsonyi műsora
17.30 Háromemeletes ünnepi diótorta felvágása
18.00 Adventi Gyertyagyújtás a Községháza
melletti Betlehemnél
19.00 Tombolasorsolás
2010. december 19.
16.00 A Vásár megnyitása
16.30-tól Gesztenyesütés
16.30-18.30 Játszóház a Varázshangok az Egészségért Egyesület szervezésében
17.00 Bordalcsokor a Gyenesdiási Dalárda előadásában
18.00 Karácsonyi halászlékóstolás
18.30 Gesztenyés sütemények, mézeskalács házikók versenyének eredményhirdetése
19.00 Tombolasorsolás
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
FELVÍVÁS
Gesztenyés sütemények és mézeskalács
házikók versenye
Várjuk sok szeretettel azon ügyes kezű lányok,
asszonyok nevezését, akik szívesen részt vennének a 2010. december 19-én, vasárnap délután

2010. december

-3-

megrendezésre kerülő süteménysütő versenyünkön. A süteményeket az alábbi kategóriában
várjuk:
• Gesztenyés sütemények
• Mézeskalács házikó
A versenyre szánt finomságokat a verseny napján délután 16 óráig kérjük a Községháza épületébe hozni. A legszebb, legfinomabb sütemények
készítőit értékes nyereményekben részesítjük.
Tombolagyűjtés
A rendezvényt az idén is színesítjük tombolasorsolással. Akik szeretnének ehhez hozzájárulni, a
Tourinform Irodában adhatják le a felajánlásaikat. Köszönjük mindenkinek!
Tourinform Iroda, Gyenesdiás, Kossuth L. u.
97., 83/511-790
Ezúton is békés, boldog karácsonyt és egészségben, sikerekben és vendégekben gazdag új esztendőt kívánunk: Tourinform Iroda munkatársai

Advents-Kastanienfest und
III. Christkindlmarkt 2010

Programm
18. Dezember 2010
16.00 Eröffnung der Veranstaltung
16.30 Kastanienbraten
16.30-18.30 Kinderklub/Spielnachmittag für
Kinder
17.00
Weichnachtsspiel
der
örtlichen
Grundschule
17.30 die festliche dreistöckige Nusstorte wird
aufgeschnitten
18.00 feierliches Entzünden der Adventskerzen
19.00 Weihnachtstombola
19. Dezember 2010
16.00 Eröffnung des Christkindlmarktes
16.30 Kastanienbraten

dájának és megvalósítójának, a borkultúra
érdekében kifejtett tevékenységéért, a borversenyek szervezéséért, a nyári borfesztiválok
kiszélesítéséért, a borrend szervezésében és
működtetésében kifejtett munkájáért.
A gyenesdiás Páli Lajos a Gyenesdiási Bornapok szakmai házigazdája is egyben, nagyon
fontos feladata van bor-szakmai kérdésekben.
Kitüntetéséhez településünk lakói nevében
is gratulálunk!
***
Tisztelt Olvasóink, Kedves Gyenesdiásiak!
Mindig örömmel adunk helyet, szívesen tudósítunk gyenesdiásiakról, akik valamilyen
versenyen sikert értek el, kitüntetést, elismerést kaptak, vagy valamilyen különleges
feladatot végeznek, érdekes hobbijuk van,
Gyenesdiásról, vagy gyenesdiási érintettségű
személyről, közösségről érdekes története,
emléke van. Sokszor nem jut el hozzánk olyan
információ, mely alapján hírt adhatnánk ilyenekről.
Kérem Kedves Olvasóinkat, hogy – a bulvárhíreket nem számítva - értesítsenek bennünket említésre méltó, településünkhöz kötődő eseményekről.
Köszönettel a szerkesztő

16.30-18.30 Kinderklub/Spielnachmittag für
Kinder
17.00 Volkstümlicher Männergesang vom
Gyenesdiáser Dalárda
18.00
Kostprobe
der
weihnachtlichen
Fischsuppe
18.30 Preisverteilung für die Teilnehmer am
Kastanienkuchen/Lebkuchenhaus Wettbewerb
19.00 Weihnachtstombola
Programmänderungen vorbehalten!
Aufruf! Kastanienkuchen,
Lebkuchenhaus Wettbewerb
Wir erwarten die Anmeldung von diejenigen,
die gerne an dem Wettbewerb am 19. Dezember
teilnehmen möchten.
Die 2 Kategorien sind:
-Kastanienkuchen
-Lebkuchenhaus
Die Teilnehmer sollten die Kuchen und/oder die
Lebkuchenhäuser am 19. Dezember bis 16 Uhr
im Geimendehaus abgeben. Die leckersten und
schönsten Meisterwerke werden mit wertvollen
Geschenken belohnt.
Wir sammeln Tombola-Gegenstände!
Eine reizvolle Tombola rundet die Veranstaltung
ab.Wir bitten alle, die zur Verlosung gerne
beitragen möchten, Ihre spenden bei uns im
Büro abzugeben. Wir bedanken uns herzlichst!
Tourinform Büro, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
83/511-790
Wir wünschen fröhliche Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr: Die Mitarbeiter des
Tourinform Büros
Tourinform ünnepi nyitvatartása
dec. 23-ig H-P 9-17 óráig, dec. 24-26. zárva
dec. 27-30. 9-13 óráig, dec. 31-jan. 2 zárva
jan. 3-tól H-P 9-17 óráig

Gyenesdiási Híradó
Szerkesztőségünk – hagyományainak megfelelően – feltette év végi körkérdését önkormányzati, intézményi, egyesületi vezetőknek,
ismert személyeknek:

Milyen volt az elmúlt esztendő és
mit vár a következő évtől?
A megkérdezettektől az alábbi válaszokat
kaptuk:
Keresztes József a gyenesdiási főzőcsapat
vezetője
Számomra az elmúlt év volt a legszebb, megszületett az unokám, akit már nagyon vártunk,
és akiben nagyon sok örömömet lelem.
Közösségi emberként nagyon sok rendezvényen aktívan részt vettünk a főzőcsapatunkkal.
Baráti társaságunk tagjaira minden rendezvényen számíthattam, nagyon nagy odaadással,
fáradságot nem kímélve, szabadidejüket feláldozva jöttek és segítettek. A devecseri és
kolontári vörösiszap tragédia is arra késztetett
bennünket, hogy segítsünk. Összeállt a főzőcsapat, támogatókat kerestünk a nyersanyag
megvásárlásához és elmentünk Devecserbe
főzni a gulyáságyúval, 700 személyre. Jól eső
érzés volt látni, hogy örülnek segítségünknek,
mert főtt ételből akkor és ott kevés volt.
Ezúton köszönöm meg a főzőcsapat minden
tagjának egész éves áldozatos munkáját és remélem 2011-ben is számíthatok mindannyiuk
együttműködésére
A jövő évre gazdasági fellendülést, jobb
megélhetést, békés, nyugodt évet várok. Kívánok a főzőcsapat tagjainak, családjaiknak,
Gyenesdiás minden lakójának békés, nyugodt
Karácsonyt és boldog új évet!
Sümegi Ferenc, a Yacht Egylet elnöke
Az idén nem volt igazán jó szezonja az idegenforgalomnak, egyáltalán az időjárástól nagyon függő ágazatoknak - így nem volt igazán
jó szezonja a vitorlázóknak sem. Nem volt
tavasz, nem volt nyár, sem szép ősz, persze
próbáltuk kihasználni a kevés lehetőséget, ha
éppen ráértünk. A kikötőnket tovább csinosítottuk, fejlesztettük, sajnos nem találtunk
megfelelő pályázati lehetőséget, így csak a mi
szűkös anyagi lehetőségeink mellett.
Az elmúlt tíz év nyomot hagyott az ugyan
környezetbarát, de nem igazán időtálló fából
készült stégeken, ezeket fel kell újítani - ez
most a legsürgősebb tennivaló a jövő évben nem is egy évi program. Közben reménykedünk, hogy a következő év jobb lesz minden
tekintetben, időjárásban, gazdaságban, egészségben.
Ehhez kívánok a Yacht Egylet tagsága nevében mindekinek békés, boldog karácsonyt és
minden jót az új évben !
Léránt Balázs Kinizsi SK Kerékpáros szakosztály, szakosztályvezető
Kerékpáros Szakosztályunk a 2010. évet si-
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lebonyolított Kürtős Kupa is az elvárásainknak
megfelelően zajlott, a gyönyörű időben rekordnak számító 130 fő mérte össze a tudását. Csapatunk több tagja szerepelt magas színvonalú
versenyeken, amelyeket hazánkban rendeztek
meg. (Az idei év bővebb beszámolójáról és a
pontos eredményekről az előző számban olvashattak.)
Főbb terveink a 2011. évre:
- Február 26-án, szombaton tartjuk éves
alakuló gyűlésünket, ahová szeretettel várjuk
azokat az érdeklődőket is, akik szívesen csatlakoznának csapatunkhoz. Gyűlés helye, ideje:
Gyenesdiás, József Attila Klubkönyvtár, 17.00
óra
- Április 24-én kerül sor a Kürtős Kupa
megrendezésére a gyenesdiási Nagymezőn;
nemcsak versenyzőként, hanem szurkolóként
is érdemes kilátogatni e látványos körversenyünkre.
- Augusztus 20-án Dynamo maraton! Két év
kihagyás után újra meg szeretnénk szervezni a
gyenesdiási Nagymezőről induló/ ide visszaérkező, a Keszthelyi-hegység legszebb pontjain
végighaladó, országos színvonalú körversenyünket.
Köszönetet szeretnénk mondani Gál Lajos
Polgármester Úrnak és a község képviselőtestületének, hisz szakosztályunk működését
ebben az évben is Gyenesdiás önkormányzata
támogatta. Bízunk abban, hogy jövőre is segítő
szándékkal fordulnak csapatunk felé.
A Kinizsi SE Kerékpáros Szakosztály minden
kedves olvasónak Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Tekerésben Gazdag Új Évet kíván!
Kőhalmi Ágnes, a Varázshangok az egészségért egyesület elnöke
Fiatal civil egyesület vezetőjeként a 2010-es
év legnagyobb eredményének azt tekintem,
hogy sikeresen pályáztunk az ingyenesen
igénybe vehető Varázshangok Játszóház eszköztárának bővítésére. Egyesületünk ebben az
évben is aktívan hozzájárult, hogy színesítse a
gyenesdiási programkínálatot. Állandó heti játszóházunk mellett februárban jelmezes farsangi játszóházat szerveztünk; márciusban húsvéti
játszóházat, májusban szombat délutáni állatsimogatós játszóházat tartottunk a Klubkönyvtárral közösen. Részt vettünk áprilisban a
Rügyfakadás-Tavaszünnepen, júniusban megtartottuk a Nagymezőn az I. Családi Napot és a
rossz idő ellenére játszóházzal, programokkal
vártuk a gyerekeket a Keszegfesztiválon is.
Júliusban 3 napon keresztül a borfesztiválon
vettünk részt gyermekjátszóházzal, meghívást
kaptunk a Pék családtól Kristóf-napi rendezvényükre és augusztus 3-án új szolgáltatással bővültünk: elindult nagy sikerrel a Varázshangok
Zenebölcsi. Augusztus 20-án koronát készítettünk a csíkszenttamási és a helyi gyerekekkel a
Pásztorház udvarán, szeptemberben újra indult
a szerdai ingyenes játszóházunk. Novemberben megtartottuk az I. Babavarázs – Használt
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gyermekruha vásárunkat, gyűjtéssel egybekötve az iszapkárosultaknak. Decemberben mondókáztunk a Babafotó kiállítás megnyitóján
és részt veszünk az Adventi Gesztenyesütés
mindkét napján játszóházunkkal.
A 2011-es év is munkával fog telni, tele vagyunk újabb és újabb ötletekkel. Új szolgáltatásunkat: a Varázshangok Alkotóműhelyt
az újév elején szeretnénk elindítani. Sikeres
működésünkhöz nagy segítséget nyújtott a
2010-es évben is Gyenesdiás Önkormányzata
és dolgozói, valamint a József Attila Klubkönyvtár alkalmazottai. Ezúton is köszönjük
támogatásukat! Magánemberként köszönöm
családomnak a sok segítséget, hiszen nélkülük
nem tudtuk volna megvalósítani programjainkat. Köszönöm azoknak a szülőknek és gyermekeiknek a támogatást, akik bíznak bennünk
és erőt adnak mindig szeretetükkel.
Dr.Gergye Miklós szakgyógyszerész, önkormányzati képviselő, a Gyenesdiási Polgári Kör
vezetője
Először is szeretném megköszönni a bizalmat, melyet képviselő választásomhoz kaptam
Önöktől.
Az elmúlt év bizakodásra ad okot. Remélem
a magyar társadalom megtalálja a kivezető utat
a jelenlegi erkölcsi, gazdasági válságból.
Ehhez a kezdőlépéseket a tavaszi országgyűlési és az őszi önkormányzati választásokon
megtettük. Most bölcs várakozásra és önmérsékletre van szükség, hogy a dolgok a helyükre
kerülhessenek. Úgy vélem a jövő év második
felére már érezhető jelei lesznek a megindult
pozitív változásoknak. Sokat várok hazánk Európai Uniós elnökségétől, különösen a szomszédos államokhoz fűződő kapcsolataink javulhatnak. Ezen gondolatok jegyében kívánok
minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és
reményteljes újévet!
Kovács Tamás, a Gyenesdiási Asztalitenisz
Sportegyesület elnöke
Az elmúlt év nagyon eredményes és főleg
tanulságos volt mind a sportegyesület, mind
a magam számára. Egyesületünk a Nemzeti
Bajnokság második vonalában valószínűleg
a negyedik helyen fog végezni, de még december 4-én lejátsza idei utolsó mérkőzését
Harkány csapata ellen. Egyéni versenyeken
a szorított költségvetés miatt nem indítottunk
versenyzőket csak a mozgáskorlátozottak között volt egyéni induló. Az önkormányzattól
kapott támogatást csak a hazánkban rendezett
versenyekre tudtuk felhasználni, mivel a külföldi versenyekre 420 Euró a nevezési díj , útiköltség nélkül. Az itthon rendezett versenyeket
vagy megnyertem, legrosszabb esetben második vagy harmadik helyet szereztem. Országos
bajnok lettem immár ülő kategóriában is, a 15.
bajnoki cím mellé begyűjtöttem a 16-odikat is.
Számos nemzetközi versenyt nyertem: Vépen
II.hely, Szekszárdon I. hely, Budapesten I.
hely, Debrecenben II. hely, Szegeden II. hely.
Ez év szeptemberében beindítottuk a serdülő

Gyenesdiási Híradó
csapat oktatását, zömmel a helyi iskolából toborozva. Minden héten két alkalommal edzem
őket a gyenesdiási iskola tornaszobájában.
Nagyon ügyesek a fiatalok remélem sok örömet szereznek majd minden asztaliteniszt kedvelőnek, valamint szüleik részére. Az oktatás
majdnem díjmentes, csupán havi 1.200.-Ft-ot
kell fizetni az egyesület bankszámlájára, tagsági díj címen. Úgy gondolom egyesületünk
jó úton halad, hiszen ebben az évben Kovács
Tamás lett Zala Megye legjobb szakvezetője,
Bontó Ferdinánd játékosunk pedig a Zala Megye legjobb NB-II-es játékosa, a csapat pedig
a 2010-es év legjobb csapata. Ezt igazán nehéz
lesz überelni, de semmi sem lehetetlen. Magam és a csapatunk nevében kívánok mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Békés Boldog
Új esztendőt
Horváth Tihamér, ProTurismo Díjas, a
Kehida Termál és a Horváth Ép Kft. tulajdonosa
Mint építőipari vállalkozó és mind fürdő,
szállodai szolgáltató 1980-tól kezdődő vállalkozói életem legnehezebb éve volt az elmúlt
év. A gazdaság közismerten pénz-szegényes
évében nehéz volt megszerveznünk a cégeink
működését és fennmaradását. Az utolsó 8 év
folyamatos politikai és gazdasági depressziójából a tavaszi választások után, nagy reményekkel tekintünk a jövőbe, de továbbra is komoly
feladat a két-háromszáz ember foglalkoztatása
az általunk irányított három vállalkozásban.
Nekem személy szerint a 2010-es év azt az
élményt adta, hogy Uniós támogatással megépítettem a 4. vállalkozásom alapjait, amit
tulajdonképpen nyugdíjas „homokozónak”
szánok.
Egy kis falusi turizmus, növénytermesztéssel
és állattartással együtt, amibe nagy gyönyörűséget a Vindornyalaki Öreghegy táj szépsége,
az állatok nyugalmat sugárzó jelenléte és az
építés önmegvalósító öröme jelentett.
Hálát adva a Jó Istennek az eddigiekért, a
jövő évet reménykedve várom, látom a kemény
kormányzati munka lassan, de lépésről lépésre, a gazdaságot előbbre viszi, reménykedem,
hogy az általunk „Széchenyi Klub” által előterjesztett „Széchenyi Pihenő Kártya” jelentős
belföldi turizmus növekedést hoz a közvetlen
és közvetetten turizmusból élő Gyenesdiási lakosok számára is.
Széchenyi Terv gazdaságfejlesztő kormányzati intézkedései is reményekkel töltenek el,
hogy a jövő év második felében beindul az
építőipar és lesz munkája cégünknek és egy
biztonságosabb, hosszú távú jövőképe az általunk foglalkoztatottaknak.
Dr. Novák Zsuzsanna, alapellátást végző
fogorvos
Az elmúlt esztendő nem hozott érdemi változást a fogászati ellátás szabályozásában és finanszírozásában. A beszállítói piacon jelentek
ugyan meg új anyagok és eszközök, de ezek
beszerzésére csak korlátozottan volt lehetősé-
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ellenére azért képes voltam új anyagok beszerzésére, melyeket a kezelések során immár alkalmazni tudok. Azt is eredménynek tekintem,
hogy a korábbi időszakban elért eredményeket
és színvonalat meg tudtam tartani, minőségi
engedményre nem kényszerültem.
Az idő múlásával azonban minden elhasználódik: a gépek is, az ember is... Nem akarok
viszont az év végén filozofálni, az nem állna
jól nekem: szőke vagyok (még!). Búcsúzom
is ettől az évtől a ma oly divatos showman/
woman stílusban: Vigyázzanak a diós bejglivel, nehogy beletörjön a foguk!
Boldog új évet kívánok!
Bognárné G. Piroska, a kosárfonó szakkör
vezetője
A 2010-es esztendő nagyon sikeresnek mondható a kosárfonó szakkör számára. A szakköri
tagok az elmúlt évadban megismerkedhettek
új formákkal, díszítésekkel és szegésmódokkal, néhányan a fülezést is kipróbálták. Nyár
elején egy szép, sok és sokféle munkát felvonultató kiállításon vettünk részt a Községházán
Dóczi Erzsébet szövő, szövés oktatóval közösen. Nagy örömömre szolgált a sok új alkotást
együtt látni, és megmutatni az érdeklődő közönségnek. A kiállítást követő nyári tábor eredményes és sikeres volt, hiszen amellett, hogy
sok érdeklődőt vonzott, új tagokat is hozott a
kosárfonó szakkörbe. Nagyon örülök, hogy ez
iránt a nagyon szép elfoglaltság iránt továbbra
sem lankad az érdeklődés. Az is örömmel tölt
el, hogy az együtt dolgozás mellett igazán jó
társaság jön össze hétről hétre, akikkel szívesen töltjük el együtt azt a néhány órát.
Így az év végén kívánok 2011-re mindenkinek sikerekben, örömben, egészségben és békességben gazdag boldog új esztendőt!
Scherman Zsolt, szakosztály vezető
Az Összkerék Autó- Motor Szakosztály életében a 2010-es esztendő nagyon nehéz volt.
A tagok létszáma erősen lecsökkent csak a kemény mag maradt, pár ember.
Sajnos nagyon sokan a gépek eladására kényszerültek legfőképpen anyagi okok, illetve a
hatóságok kompromisszumra való képtelensége miatt.
Remélem a 2011-es év új reményeket és lehetőségeket hoz és újra felzúgnak a gépek és
talán továbblépésre is lesz lehetőségünk.
Harald Schlager, Bürgermeister (Gaal)
(Gaal Gyenesdiás ausztriai testvértelepülése)
Herzlichen Dank für die Möglichkeit in
Ihrer Zeitung ein Statement abgeben zu
dürfen. Obwohl auch wir in der Gemeinde
Gaal von der globalen Wirtschaftskrise nicht
verschont blieben, war das vergangene Jahr ein
erfolreiches. Über dreißig Bauverhandlungen
konnten wir positiv abschließen. Unsere
Volksschule hat wieder 4 Klassen und unser
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Kindergarten ist voll besetzt.
Für das kommende Jahr wünsche ich mir vor
allem wieder mehr Besinnung der Menschen
auf das Wesentliche im Leben, Zufriedenheit
und friedliches Zusammenleben.
Mit unserer Partnergemeinde Gyenesdiás ein
Treffen im Sommer.
Ich wünsche allen Gemeindebürgern eine
friedvolle Weihnacht und ein erfolgreiches
Jahr 2011.
Liebe Grüße aus Gaal.
/ Harald Schlager polgármester
Köszönöm a lehetőséget, hogy az újságban
egy rövid összegzést írhatok. Annak ellenére,
hogy Gaal községet sem kímélte a globális
gazdasági krízis, az előző évet mégis pozitívan
fejezzük be. Több mint harminc építési tárgyalást zártunk le sikeresen. Az általános iskolában ismét 4 osztály van és az óvoda is teljes
létszámmal működik.
A következő évre kívánok megelégedettséget
és békés együttélést és azt, hogy az emberek
jobban figyeljenek az élet igazán lényeges dolgaira. Reméljük, hogy partnertelepülésünkkel,
Gyenesdiással találkozhatunk a nyáron.
Minden gyenesdiási polgárnak békés karácsonyt és sikerekben gazdag 2011-et kívánok!/
Kiss István, az Asbóth Sándor Gyenesdiási
Huszárbandérium tagja
A bandérium 2010-ben alakult hivatalosan is
egyesületté. Programjaink között elsősorban a
nemzeti ünnepeken való részvétel szerepelt,
de ezen kívül felvonultunk különböző egyházi
és világi ünnepeken is. Meghívásra, szívesen
elmentünk bármilyen más jellegű rendezvényekre, mint pl. falunap, bornapok, szüreti
felvonulás stb.
Az év folyamán nagy örömmel tapasztaltuk,
hogy akármilyen jellegű volt is az a rendezvény, amin ott voltunk, mindig a huszárok
kerültek az ünnepség középpontjába, minket
álltak körbe az emberek, fényképeztek, videóztak.
A következő évben ugyanígy szeretnénk
folytatni az eddigi tevékenységünket, de ki
szeretnénk bővíteni még nemzetközi bemutatkozással is. Terveink között szerepel Lengyelország, Ausztria, Olaszország azon vidékeinek
bejárása, ahol hajdanán magyar huszárok is
megmutatták magukat.
Márk Tibor polgármester, Kedves Róbert,
alpolgármester
(Csíkszenttamás Gyenesdiás Erdélyi testvértelepülése)
Csíkszenttamás község nevében szeretettel
köszöntjük a Gyenesdiási Híradó olvasóit. Habár a 2010-es év sok nehézséggel járt Romániában és a közintézményeknek sokkal kevesebb
alkalma volt nagyobb fejlesztésekre, lehetőségünk szerint az idei évben is próbáltunk a
falufejlesztésre fordítani valamennyi összeget.
Ezek közül szeretnénk megemlíteni, hogy sikerült befejezni a művelődési otthon épületét,
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amely otthont fog adni a helyi kultúrának,
vendéglátó egységnek, amely 13 szobából, étteremből áll és ez az épület fog helyet adni a
közbirtokosságnak és a helyi rendőrségnek is.
Elindult a ravatalozó ház építése és nagyobb látványosságnak örvend a Szent Anna
feredőnél elkezdett munkálat, ami egy fürdőmedencét és egy vendégfogadó pavilont foglal magába. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a zöldövezetek kialakítására és a helyi
néptánccsoport támogatására.
Az év utolsó felében pedig egy pozitívan elbírált európai kiírás hozott újabb lehetőségeket
községünkben, amely egy 10,5 km útszakasz
feljavítási munkálataival megkönnyebbítené a
közlekedést Csikszenttamás és Marosfő közt
és ugyanakkor lehetőséget adna egy festői környezet feltárására.
Reméljük a jövő sikerekben gazdagabb lesz,
mert elképzeléseink vannak, de anyagiak nélkül nehéz, hogy ezeket véghezvigyük.
Ezúton kívánunk minden kedves olvasónak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag új évet.
Gál Lajos, polgármester
Először is köszönettel tartozom minden kedves gyenesdiási polgárnak, hogy az őszi helyhatósági választásokon bizalmat kaphattam
ismételten 4 esztendőre. Köszönöm mindezt
képviselő társaim nevében, akikkel igyekszünk a helyes úton tartani a település mindennapjait, fejlesztéseit és a jelen kor kihívásainak
megfelelni. Igen fontosnak tartom, hogy 2010.
esztendőben a választásokon túl sikerként
könyvelhetjük el a diási templom felújítását,
a sikeres útaszfaltozásokat, a település élhető
környezetének folyamatos rendezését, strandjaink színvonalas állapotának szinten tartását.
Örvendetes dolog volt, hogy ebben az esztendőben, a sok csapadék ellenére, a nyári szezonra a Diási Játékstrandunk lett a Balaton egyik
legvonzóbb strandja.
2011. esztendő már a változások éve is lesz
egyben, hiszen fel kell készülnünk egy struktúraváltásra, önkormányzatiságon, kistérségi
rendszereken belül egyaránt. Mindezek ellenére bízom benne, hogy az Önkormányzat működése zavartalan és egyre hatékonyabb lesz,
egy szigorúbb költségvetés és visszafogottabb
fejlesztési ütemezés mellett. Nagy várakozással vagyok a következő évi turisztikai beruházások, így a biopiac, az új turisztikai iroda, a
diási bormúzeum jövő évi megépítése előtt.
Címzett céltartalékunk két meghatározó üteme mindezeken túl a csapadékvíz-elvezetési
pályázatunk és az új térségi bölcsőde megépítése.
A fejlesztéseken túl fontosnak érzem a civil közösségek támogatását, segítését, hiszen
nélkülük nem lenne ilyen színes a következő
esztendő sem.
A
felsoroltakkal
együtt
kívánok
Mindannyiunknak jó egészséget, az elkövetkezendő ünnepekre boldog és békés, ÁLDOTT
karácsonyi ünnepeket, sikeres Újesztendőt!
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A 2010-es év nehéz volt számomra, de sok
újat is hozott, magánéletemben, munkahelyemen egyaránt. Jó visszatekinteni, hiszen elsősorban csak pozitív dolgok, pillanatok jutnak
eszembe, ezek maradtak meg bennem. Közülük említenék néhányat, talán azokat, amelyek
sokáig elkísérnek majd.
Tavaly decemberben egy gyönyörű, csapadéktól, hidegtől mentes ősz után akkor kezdett
el esni a hó, amikor elkezdhettünk visszapakolni az új iskolába! Szinte napra pontosan.
Mintha megvárta volna a tél, hogy elkészüljön
végre a kivitelezés, és egy megújult-kibővült
szép épületbe költözhessen vissza több hónap
után iskolai közösségünk. Hogy vártuk azt a
pillanatot, gyerek, felnőtt egyaránt! Emlékszem, hogy az aulában felhalmozott padok,
székek, eszközök láttán nem is hittük, hogy elkészülünk a pakolással a megnyitóig és mintha megsokszorozódott volna az erőnk, még a
tantermek dekorálására is maradt idő. (Persze
van, amit azóta is keresünk!) A napokban, amikor végignéztem az ádventre szépen feldíszített aulánkon, eszembe jutottak azok a napok.
Hálásan gondolok minden segítőkész felnőttre
és gyerekre! Azóta már többször volt itt iskolai
szintű, községi rendezvény, ünnepség: mind
azt igazolja, kellett ez a bővítés nagyon és milyen jó, hogy sikerült megvalósítani!
Azokban a napokban költöztem Gyenesdiásra
én is. Mérföldkő ez az életemben. Saját otthonba költözni, több év után –nem kell bizonygatni mekkora öröm, mit jelent. Emlékszem, nem
voltam egyedül: a barátaim hozták az asztalt,
fogast, polcot, mert persze nekem nem volt.
Karácsonyfát is kaptam, pedig azt gondoltam
azon a karácsonyon nem lesz más csak egy kis
fenyőág… Nem is volt szívem lebontani azt a
fát február közepéig! Aztán megjöttek, hazajöttek a gyerekeim is és szépen lassan helyére
került minden.
Emlékszem, júniusban izgatottan készültem
a ballagásra, évzáróra: számomra kedves osztályomtól búcsúzni valahogy nagyon szépen
szerettem volna. Kerestem a bölcs idézeteket,
apró személyre szóló ajándékokat. Aztán az
utolsó napok egyikén kint az udvaron az egyik
fa árnyékába húzódva csak úgy összeverődtünk, és beszélgettünk egy jót. Emlékeztünk a
közös kirándulásokra, csínytevésekre… Kérdezgettek, olyan dolgokról is, amiről addig
nem is igen beszélgettünk. Azt vettem észre,
hogy egyre többen jönnek oda az osztályból:
ki leül, ki lehasal, ki mellém áll. Nagyon jól
éreztük magunkat, sajnáltam, hogy megszólalt
a csengő. Pár nap múlva aztán az ünnepélyes
pillanatokban csak álltunk egymással szemben, torkunkra forrt a szó és rádöbbentem,
hogy ott a fa alatt volt az igazi búcsúzó.
A nyárból az a legkedvesebb emlékem,
ahogy a lányommal fáradhatatlanul gyűjtöttük
a kagylót, csigaházat a tengerparton, majd órák
hosszat válogattuk, fűztük. (Hazautazáskor az
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autóban minden rejtett zúg csigaházzal volt
tele.) Akinek már felnőtt gyereke van, olyan,
aki lassacskán önállósul, mindig csak futva jön
és már gyorsan szalad is, biztosan érti mekkora ajándék az így eltöltött nap és milyen hálás
vagyok érte!
Kedves emlékem még a nyárból a Községházi
Esték hangversenyeinek felejthetetlen hangulata. Ha tehettem elcipeltem rá szomszédaimat,
régi ismerőseimet is.
A napokban este mentem haza és a szállingózó hó csodálatossá változtatta, varázsolta a
Csillag utcában a fákat. Eszembe jutott, hogy
tavasszal hársfavirágzáskor milyen édes illat
volt itt reggelente!
Örülök, hogy az élet Gyenesdiásra sodort!
Szeretek itt élni, dolgozni. Beilleszkedtem,
úgy érzem megtaláltam a helyem.
Mit várok a következő évtől? Szeretném, ha
egy kicsit több időm jutna a kézművességre:
varrni, szőni, nemezelni szeretnék és persze
sokat olvasni, nem csak szakirodalmat. Szeretnék kertet varázsolni a ház körüli munkaterületből, ami nem egy évre szóló feladat.
Szeretném, ha a szép új iskolánkat nem csak
belaknánk, hanem magunkénak éreznénk végre: gyerek felnőtt egyaránt. Terv van bőven,
csak egészség és derű legyen hozzá, mert igazi barátaim, kedves szomszédaim, aranyos-jó
tanítványaim, segítőkész munkatársaim már
vannak hozzá.
Dr. Kardos József, címzetes főjegyző
Az elmúlt esztendő jól alakult. Sikerült befejezni az Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola több, mint 300 milliós felújítását. Nem
volt egyszerű lehívni és elszámolni a támogatási összeget a különböző közreműködő, túlbürokratizált szervezetek miatt.
Az elmúlt esztendő sikere az elnyert bölcsődei építési pályázat 80 milliója és a csapadékvíz-elvezetési pályázat 183 milliója.
A jövő évi elvárásokat előrevetíti ez a két beruházás, amelyek remélem sikeresen megvalósulnak. Bízom benne, hogy a jövő évben az
Önkormányzat gazdálkodása problémamentes
lesz és változatlan színvonalon tudjuk működtetni intézményeinket.
Csordásné Fülöp Edit, a népdalkör és kórus
vezetője
Az elmúlt év is sok munkával, eredményes
fellépésekkel telt. Ezek közül kiemelem a Csicseri éneklőcsoport lemezfelvételét. Szép karácsonyi ajándék lesz mindnyájunknak.
Köszönöm a gyerekek, a népdalkör és a kórus tagok egész éves lelkes és eredményes
munkáját.
Egyben minden kedves olvasónak áldott,
békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok!
Tóbiás Pál, a Gyenesdiási Fürdőegyesület
elnöke
A 2011-es év reményeim szerint nem lesz
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rosszabb, mint az előzők, talán egy kicsit jobb
is lehet, legalábbis az őszi, általam látható gazdasági adatokat tekintve. A Fürdőegyesület
továbbra is jelen van, tagjai Gyenesdiás szerelmesei, ezért mindig boldogok vagyunk, ha ott
lehetünk. Igyekszünk továbbra is részt venni
a gyenesdiási rendezvényeken, hogy megmutassuk magunkat és minél többen megismerhessék a Fürdőegyesületet. Személy szerint
azt kívánom magamnak, hogy többet lehessek
Gyenesben és kevesebb időt töltsek repülőtereken - ezeket a sorokat is a ferihegyi repülőtéren írom, reggel negyed 7-kor a frankfurti
gépre várva.
Minden Gyenesdiást szerető embernek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok!
Bognár István és Balogh László, a
Gyenesdiási Dalárda tagja, ill. vezetője
A várakozásunknak és terveinknek megfelelően rengeteg jó dolog történt velünk. Hála
Istennek, a kitartásunknak és akarásunknak,
népszerűségünk növekedett, ami abból látszott, hogy sokfelé hívtak bennünket, kerestek minket és mi örömmel tettünk eleget a
felkérések zömének. Elértünk egy olyan díjat, a Vass Lajos Nagydíjat, ami mondhatni a
népdalversenyek Oszkárja. Tagjaink jól érzik
magukat az együttesben és a családtagokkal
is szorosabbra fűződött a kapcsolat, mondhatni várjuk a próbákat és összejöveteleket, ami
azt jelenti, hogy még egy hasznos közösséggel
gyarapodott községünk. Célunk és erre nyitottak is vagyunk, hogy a többi kultúrcsoporttal
is szoros együttműködést alakítsunk ki, hogy
tovább öregbítsük Gyenesdiás hírnevét. Az
önkormányzat és annak vezetői lelkes támogatói kis csapatunknak és ezzel a népi kultúra és
hagyomány tiszteletének, megőrzésének. Terveink közt szerepel a folyamatos megújulás,
új dalok, dalcsokrok és játékos előadások tanulása és az erre fogékony közönség szórakoztatása. Sajnos a sors elszólította egy társunk /
Simon József. A szerk./, de emlékét megőrizve
haladunk tovább a 2006-ban megkezdett úton.
Érdeklődőket és hasonló lelkesedéssel bíró fiúkat, férfiakat szívesen várunk közénk, hogy
ezzel is gyarapítsuk a kultúra terjesztőinek és
művelőinek táborát.
Reméljük, a 2011-es esztendő tovább kényeztet bennünket sikerekkel, a közönség részéről szeretettel és a sors akaratából számos
boldog együttléttel. Gyenesdiáson és előfordulásunk helyein két embertípus van: aki már
ismer bennünket-és, aki ismerni fog. 2010-ben
vár ránk egy lemezfelvétel, és egy új daljáték
kivitelezése. Bízunk abban, hogy mindkét akadályt sikerrel fogjuk teljesíteni.
Kívánunk Mindenkinek Szerencsés Boldog
Istenáldotta Új Évet a GYENESDIÁSI DALÁRDA minden tagja nevében.
Gyutai-Szalay Nikoletta, GYTE elnöke
Az elmúlt évek tapasztalatai és munkája so-
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jobban tudatosul az ide látogató vendégekben
az, hogy egy családbarát településen járnak.
Ebben az évben megszületett Bala Tóni, településünk családbarát kabalája is, amelyet a
jövő évben szeretnénk az önkormányzattal közösen több helyszínen is megjeleníteni.
Számos sikeres rendezvényt valósítottunk
meg közösen az Önkormányzattal, amelyek
arra ösztönöznek bennünket, hogy továbbra is
hasonló kreatív munkát végezzünk.
Egyesületünk életében nagy megmérettetés
volt a négy településsel közösen pályázott és
elnyert TDM pályázat, amely támogatásból
többek között olyan fejlesztések jöttek létre,
mint a Keszthelyi-hegység gyalogtúra útvonalainak kitáblázása, irodai eszközrendszerünk fejlesztése, kiadványok, tagjainkat jelölő
táblák, képzések, szakmai tanulmányok, de a
következő szezonig rendezvényhirdető táblák,
érintőképernyős információs oszlopok kerülnek kihelyezésre, működő kedvezménykártyák összehangolására kerül sor - hogy csak
néhányat említsünk a feladatok közül.
Készülünk hagyományos Adventi Gesztenyesütésünkre, amelyre december 18-19-én
nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket a már
jól megszokott helyszínen.
Az új képviselő testület felállításával egy
időben átvállalta a Turisztikai Egyesület a
megszűnt idegenforgalmi bizottság feladatkörét, így számos új feladatot látunk majd el
a jövőben.
Előreláthatólag 2011 májusában új - mind a
lakosság, mind az ide látogató vendégek számára elérhető - irodaépületbe költözünk.
Az elmúlt évek sikerei arra ösztönöznek bennünket, hogy a jövő évben még aktívabban
járuljunk hozzá Gyenesdiás hírnevének öregbítéséhez.
Szeretném megköszönni Kovács Juditnak,
Belenta Rékának és Szirmai Katalinnak az
áldozatos munkát, valamint az Egyesület Választmányának, illetve aktív tagjainknak az
éves segítséget!
A Turisztikai Egyesület nevében kívánok békés karácsonyt és eredményes, boldog új évet!
Suba Zoltán, Gyenesdiási Kinizsi SK röplabdaedző
Közel 7 évvel a keszthelyi NB I-s röplabda
csapat megszűnése után, számunkra jelentős
változást hozott ez az esztendő, hiszen 2010ben Gyenesdiási Kinizsi SK néven újra éledt
a teremröplabda Zala megyében. A jelenlegi
csapatunk létszáma 14 fő, a továbbiakban régiós csapatként, példaértékű összefogással szeretnénk összetoborozni az itt tanuló és itt élő
fiatalokat, s szeretnénk megtanítani e sportág
rejtelmeire.
Ez a bajnoki szezon számunkra a tanulóévet
jelenti, sok kitartást, türelmet igénylő munkára
van szükség. A hétvégi bajnoki mérkőzéseinket még Keszthelyen játsszuk, de a jövőben
céljaink között szerepel, hogy NB II-s fiatal
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csapatunk rutinnal és tapasztalattal felvértezve
a majdan megépülő gyenesdiási sportcsarnokban játszhasson; s merjünk álmodni, még magasabb osztályban jól szerepelhessen.
A térségben a gazdasági változások a turizmust nagymértékben érintették, mely kihatással volt a sport támogatására is. Bízunk a
változásokban, melyek új lendületet adhatnak
a térségnek, reméljük, hogy a jó gazdaságpolitika, a megfelelő, elkötelezett összefogás, az
itt élők számára új munkahelyek, szórakozási,
sportolási lehetőségeket teremtenek.
Köszönet a támogatóknak, a szurkolóknak,
a játékosoknak, a családtagoknak: s a jövőben
sok szeretettel várunk minden érdeklődőt mérkőzéseinkre, edzéseinkre.
Ezúton kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Skublics Sándorné, óvodavezető
Jó, hogy a velünk megtörtént kellemetlen
események elmúlnak, melyekre később csak
homályosan emlékezünk. A jó dolgok mindig
erősebben élnek, sőt ha az nagyon jó nyomot
hagyott bennünk, akkor felerősödnek. Igyekszem én is így gondolni az elmúlt évre, és elégedetten gondolok vissza az intézmény sikereire. Elsősorban egy újabb sikeres uniós projekt
megvalósítására, szakmai elismeréseinkre, referencia intézményi előminősítésünkre.
A következő év ismét tele lesz kihívásokkal,
mely megerősíti a szakma iránti elhivatottságunkat és tiszteletünket. Bizakodva tekintve az
eljövendő új esztendőre kívánok minden Kedves Olvasónak nagyon boldog új esztendőt.!
Tótok Levente Lászlóné, bölcsőde szakmai
vezető
Minden új évet várakozás előz meg, különböző fogadalmakat teszünk, hogy bizonyos
dolgokat másként csinálunk mint eddig. Amikor aztán eltelik az esztendő számot vettük
célkitűzéseikről. Visszatekintve erre az elmúlt
évre igen pozitív élmények elevednek fel bennem. A bölcsőde létjogosultságában mindig is
hittem, és azon dolgoztam egész évben, hogy
a szülők megelégedésének eleget téve szolgáljuk ki a felmerülő igényeket. Bölcsődénkben
folyó munka eredménye, hogy még mindig
szép számmal jelentkeznek a családok valamelyik szolgáltatásunk igénybevételére. Már
vannak visszatérő családaink akik a kistestvért
is hozzánk hozzák napközbeni felügyeletre.
Természetesen ezeket az eredményeket nem
egyedül értem el, hanem egy összeszokott csapat áll mögöttem.
A jövő évre is sok energiát, és lendületet
igénylő feladatok várnak ránk, de úgy érzem,
hogy minden adott a sikerhez. Ezúton szeretném megköszöni mind a családomnak mind
pedig a kollegáimnak a támogató segítséget, és
kívánok nekik, és minden gyenesdiási lakosnak áldott, békés karácsonyt, és eredményekben gazdag új évet!!!
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Általános iskolásoknak is feltettük az
ilyenkor szokásos körkérdést:
Hogyan készülsz Karácsonyra?
/Gyakran nem pontosan erre válaszoltak a
gyerekek, sokszor inkább arról szól a válasz,
hogy mi jut eszükbe karácsonykor/
Az alábbiakban néhány osztály tanulói e
kérdésre adott válaszaiból idézünk. A válogatás és a szövegkörnyezetből való kiragadás
önkényes.
3. osztályosok
- Nagyon sokat jelent nekem a karácsony…
akkor örültem a legjobban, amikor megkaptam a nagymacimat.
- kibontjuk az ajándékot. Aztán készítünk
pár fotót, később megesszük a vacsorát, utána
elmegyünk a mamámhoz, hogy ott is ünnepeljük a karácsonyt. …ott is ugyanazt csináljuk,
mint otthon.
- A hóember építés karácsonykor a legjobb
- A karácsony szerintem a boldogságról és az
együttlétről szól
- Én mindig segítek az anyukámnak a főzésben és feldíszíteni a karácsonyfát, meg az
egész házat.
- A csillagszóró. A fenyőfa illata. A
csokinaptár.
- Dalokat éneklünk a fa mellett. Összegyűl
a család.
- Ünnepkor a család együtt van. A karácsonyi vacsora mindig finom.
- Adventi koszorút készítünk.
- …énekelünk egy kicsit…
- A karácsonyhoz kell fenyőfa… reggel a
másik mamához indulunk. ott is megkapjuk az
ajándékokat. Egy kicsit ott maradunk és aztán
hazamegyünk.
- Mi a karácsonyt egy karácsonyfára csináljuk. Összejönnek a rokon nagypapák és nagymamák, hogy együtt ünnepeljünk. Nyolc-fél
kilencre már itt is vannak.
- Sokat segítek az anyának a díszítésben. .. Az
ajándék a fontos nekem. A szeretet is nagyon
kedves. Akkor mindenki nagyon kedves.
- Díszes a házunk. Ajándék. Együtt a család.
- Este a fenyőfát feldíszítjük. Amikor végzünk, megyünk vacsorázni. Ha megettük a
levest és a másodikat, akkor megyünk fürödni… Végül meggyújtjuk a csillagszórót, aztán
bemegyünk a házba és elalszunk.
- A barátság, a család és a boldogság. A Jézus újjászületése. Az ajándékozás. Ez után az
étkezés következik.
- Karácsonykor soha nem veszekszünk.
- A karácsonyfán meggyújtjuk a gyertyákat
és a csillagszórókat. Utána imádkozunk. Aztán megvacsorázunk. Aztán megajándékozzuk
egymást.
- Készítünk adventi koszorút. Minden vasárnap gyújtunk egy-egy gyertyát.
- Mi együtt elkészítettük az adventi koszorút.
- A karácsonyról a szeretet jut eszembe. Sok
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- A karácsonyon eljön a Mikulás.
- …kapunk csokit, ajándékot, sütit, boldogságot.
- A gyerekek boldogan várják, hogy kidíszíthessék a karácsonyfát. Rengeteg ajándékra
várva jön a csoda.
- A karácsonyról nekem a boldogság jut
eszembe, meg persze a macskám, Szilveszter.
- …az a legjobb, amikor megnézzük a képeket együtt, amik kiskorunkban készültek.
- …olyankor együtt ünnepel minden család.
- Karácsonykor mindenki boldog, például a
gyerekek és a szülők, na persze meg a nagymama és a nagypapa.
- Jó ajándékot kapok. A karácsony nagyon
szép… Szánkózni szabad.
- …színes ajándékok, amlyekből a szeretet
árad és Jézus születése.
- Mindig elmegyünk a mamáékhoz.
- …Minden fehérbe bújik. Jön a Jézuska.
- A sok gyerek mindig meglepődik.
- A család szereti a karácsonyt. A nap, amit
nem lehet megváltoztatni….Szent Miklós
püspök szeretete tovább terjedt.
- Szeretném, hogy a Mikulás sok édességet
hozzon. Szeretném, hogy a testvéremnek is
legyen ajándéka.
- A karácsonyról a szeretet jut eszembe.
- A karácsonyról a karácsonyfák jutnak
eszembe.
- A jó gyerek ajándékot kap.
4. osztályosok:
- Mindig boldogság tölt el, ha a közelgő ünnepekre gondolok, főleg a karácsonyra.
- Az adventi koszorún három lila és egy
rózsaszínű gyertya van. A lila a bűnbánatot
jelenti, a rózsaszín pedig a közelgő ünnepet.
Minden vasárnap meggyújtunk egy koszorút
és amikor már ég mind a négy gyertya, akkor
van karácsony. Karácsonykor a csizmákat kitesszük és a Mikulás reggelre hoz bele valamit.
- Együtt a család, amikor tudunk beszélgetni.
Hogy mi történt az iskolában, vagy a munkahelyen.
- …a család, otthonlét, öröm, boldogság, szeretet, ajándékozás, nevetés, sírás jut eszembe.
- Az ádventi négy hét után jön a karácsony…
az ajándékozás ünnepe.
- A család együtt van és úgy meghittebb,
nem úgy, mint a veszekedés, a kiabálás, a verekedés, a gúnyolás, kritizálás.
- Ilyenkor fát díszítünk és az alá kerülnek az
ajándékok.
- Amikor eljön a karácsony, egy fenyőfát feldíszítünk.
- …a család együtt áll a tündöklő karácsonyfa előtt.
- Akkor összejön az egész család (már ahol)
- …össze szoktam írni, mit kérek karácsonyra.
- Karácsonykor születtem. Nagyon szép karácsonyfánk szokott lenni.
- …olyan ünnep, amikor nem az számít, hogy
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mit kapsz, de az amit adsz és a szeretetről.
- Az ajándéknak nagyon örülünk, mert mi
kaptuk, de legjobb, amikor te ajándékozol.
- …örülök annak, hogy tetszik az ajándékom
másnak.
- hogy megajándékozhatom szeretteimet.
- …a szeretet és a család jut eszembe.
- …a boldogság és minden jó dolog, amit
másoknak és magamnak kívánnék.
- Nekem az adventről a felkészülés és a vágyakozás jut eszembe.
- …az éjféli mise jut eszembe.
7. osztályosok
- …veszek a kistesómnak valamit.
- …különösebben nem készülök a karácsonyra.
- …nekem szar lesz, mert elváltak a szüleim.
- …néha még illatgyertyát is gyújtok.
- Szenteste előtt egy héttel feldíszítjük a karácsonyfát.
- Én nem szoktam készülni, csak várni.
- titokban becsomagolom a mások ajándékát.
- A család mindig együtt készíti el a karácsony esti vacsorát.
- Én általában rendet rakok a szobában.
- És boldogság terjed el mindenhol.
- Mikor már közel van a karácsony, barátnőimmel elmegyünk vásárolni ajándékokat.
- Sütünk finomabbnál finomabb sütiket
- Először kitakarítom, majd feldíszítem a
szobámat.
- Én éppenséggel sehogy se készülök a karácsonyra. Minek készülődjek, ha a családom
többi tagja úgyis megcsinálja helyettem. Persze, ha megkérnek, hogy segítsek, akkor segítek.
8. osztályosok
- …az ablakokba szép világító díszeket rakunk és finom sütiket készítünk.
- Rendet rakok a szobámban.
- Édesanyám és én már nem vagyok kisgyerek, elmegyünk bevásárolni.
- Szeretteimnek megveszem az ajándékokat,
amiket gondosan választok ki.
- Gondolkozom azon, hogy mit vegyek a haveroknak és a családnak.
- Áthívjuk a barátokat, akikkel mézeskalácsot sütünk, beszélgetünk, díszeket készítünk.
- Már az ádventi hangulat is jó, de legjobb a
téli szünet lesz.
- Anya és apa is végig dolgozik, legfeljebb
szenteste jönnek haza.
- Ebéd után feldíszítjük a fát. 3 órakor elmegyek a papával és a mamával a Községházára
megnézni a műsort. 5-6 óra körül hazaérek és
már a fa alatt vannak az ajándékok.
- …magamat is meglepem karácsonyi ajándékkal.
- …kitalálom, mire van szüksége a szüleimnek, megveszem és elrakom úgy, hogy ne
találhassák meg.

Gyenesdiási Híradó
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óvodai hírek
ANDRÁS-NAP A GYENESDIÁSI ÓVODÁBAN
Az "András - nap" (képeinken az óvódások
és a nézők) megünneplése intézményünkben
tíz éves múltra tekint vissza.
2010. november 26-án délután 10. alkalommal tartottuk meg a már hagyománnyá vált
őszi bemutatkozó rendezvényt és vásárt.
Ebben az évben is több száz résztvevőt vonzó tradicionális est az Advent, a karácsonyvárás hangulatában zajlott. A résztvevők a
műsorszámokat nemcsak a színpadról, de a
Keszthelyi TV munkatársának segítségével
felállított kivetítőkön is élvezhették. Az óvodai csoportok műsorát és a felnőttek meseelőadását az Adventi vásár megnyitása követte.
A szervező SZM és az óvoda nevelőtestülete forralt borral, zsíros kenyérrel, pogácsával,
süteménnyel várta a vendégeket.
Köszönjük minden segítőkész szülőnek,
szakembernek a munkáját, az SzM irányító,
szervező és lebonyolításhoz nélkülözhetetlen
segítő részvételét.

Fejlesztő műhelyfoglalkozás az
óvodánkban!
A Nyugat–dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ szervezésében "A kompetencia alapú oktatás, nevelés keretében
átadandó jó gyakorlatok, módszerek, tapasztalatok I." című 1. óvodai fejlesztő- műhely
foglakozásra, hospitálásra és kapcsolattartó konzultációra került sor december 7-én
Gyenesdiáson az óvodában.
A délelőtti program keretein belül a "Kom-

iskolai hírek
MEGHÍVÓ
„Harang csendül,/ Ének zendül,/ Messze
zsong a hálaének,/ Az én kedves kis falumban/
Karácsonykor/ Magába száll minden lélek.”
(Ady Endre: Karácsony)
2010. december 17-én, pénteken 18 órakor iskolai karácsonyi ünnepélyt tartunk
az iskola aulájában, melyre szeretettel várunk mindenkit!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a téli
szünet 2010. december 20 – 2010. december
31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap:
2010. december 17. péntek, a szünet utáni első
tanítási nap: 2011. január 3. hétfő.
2010. december 17-i, pénteki program a
következőképp alakul:
10.15 órakor iskolai szintű karácsonyi műsor
12 órától a gyerekek szervezett keretek között ebédelnek. A délután foglalkozások elmaradnak, a napköziben szükség esetén ügyeletet
tartunk.

petencia alapú nevelés a jó gyakorlatok megvalósításában" címmel Skublics Sándorné
tartott prezentációt. Ezután következett a
"Hangolódó átvezető program" gyakorlati
bemutatása, Kun Sándorné irányításával. A
Hangolódó csoport eredményes bemutatkozását Kun Sándorné vezette konzultáció kö-

vette, mely a program megvalósításának feltételeivel és lehetőségeivel volt kapcsolatos.
A nyolc nevelési intézményből érkező óvodapedagógusok a fejlesztő műhelyt hasznosnak értékelték, melynek hatékony működése
segítségével a régióban megvalósulhat a hálózatos tanulás.

Versenyeredmények

Iskolai vers- és prózamondó verseny
Színvonalas iskolai rendezvényre került sor
2010. november 18-án a helyi általános iskolában. Nagy számú gyereksereg készült heteken át, hogy ezen a délutánon bebizonyítsa,
ő tud legszebben verset, mesét mondani. A
zsűri nem könnyen döntött, a szülők együtt
izgultak a gyerekekkel.
Végül a következő eredmények születtek:
1. évfolyam
Tálos Olivér
1.a
I. helyezés
Kovács Alex
1.a
II. helyezés
Vastag Elizabet 1.b
III. helyezés
Nagy Lora
1.b
Különdíj
Felkészítő pedagógus: Juhász Péterné

Az Országos Rákóczi Szövetség Keszthely
és Térsége Helyi Szervezete által meghirdetett rajzpályázaton alsó tagozatosok részére kiírt kategóriában Balogh Janka és Szabó
Boglárka 1. b osztályos tanulók mindketten I.
helyezést értek el.
Felkészítő pedagógus: Nagy Antal Róbert
A 2.b osztály különdíjban részesült.
Felkészítő pedagógus: Szekeres Erzsébet
Pálfalvi Nándor verseskötetébe az alábbi
tanulók rajzai kerültek be:
Kántor Piros 1.a, Balogh Blanka 2.a, Horváth Barnabás 3.a, Pontyos Kata 3.b, Hugó
Viktória 4.a, Horváth Aliz 4.b osztályos tanulók.
Illyés Gyula körzeti vers- és prózamondó
verseny – Hévíz
Hefler Flóra
3.b
2. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné
Vass Lajos Országos Népzenei Verseny
Budapest
Gál Emese
4.b
Nívódíj
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp
Edit

2. évfolyam
Tamás Luca
2.a
I. helyezés
Borda Róbert
2.a
I. helyezés
Kató Gergely
2.a
II. helyezés
Felkészítő pedagógus: Sebestyén Veronika
Szupper Olivér 2.b
III. helyezés
Lajter Márton 2.b
III. helyezés
Felkészítő pedagógus: Varga Katalin
3-4. évfolyam
Sebestyén Flóra 3.b
I. helyezés

Gyenesdiási Híradó
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Csicseri éneklőcsoport: 3.b, 4.a, 4.b
Arany minősítés
Ertl Zsófia, Hefler Flóra, Farkas Laura, Gál

Emese, Hegyi Bianka, Pálfi Bianka, Szabó
Flóra, Divinyi Dalma
Szörényi Fruzsina-Tüttő Viola
5.b
Arany minősítés
Bagyó Áron
8.a
Arany minősítés
Kató Dorottya 7.a
Arany minősítés
Várbíró Bianka 7.b
Arany minősítés
Csillagvirágok: 7.a, 7.b Arany minősítés
Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Zakár Brigitta
Szivárvány éneklőcsoport 4.b, 7.a,b, 8.a
Arany minősítés
Ertl Zsófia, Gál Emese, Divinyi Dalma,
Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Szabó Dóra,
Zakár Brigitta, Gál Flóra
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp
Edit
A megyei népdalversenyen az Arany minősítést elért tanulók képviselik az iskolát!
2010. november 26-án, Vasváron megrendezett Nemzetközi Népdalversenyen elért
eredmények
Endrődi Nikolett 1.o
I. helyezés
Endrődi Rebeka 2.o
I. helyezés
Ertl Zsófia
3.b
I. helyezés
Gál Emese
4.b
I. helyezés
Kökénykék:
3.b
I. helyezés

Hefler Flóra, Ertl Zsófia, Farkas Laura
Csicseri éneklőcsoport: 3.b, 4.a, 4.b
I. helyezés
Ertl Zsófia, Hefler Flóra, Farkas Laura, Gál
Emese, Hegyi Bianka, Szabó Flóra, Divinyi
Dalma
Bagyó Áron
8.a
I. helyezés
Szivárvány éneklőcsoport 3,4.b, 7.a,b, 8.a
I. helyezés
Ertl Zsófia, Gál Emese, Divinyi Dalma,
Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Szabó Dóra,
Zakár Brigitta, Gál Flóra
Felkészítő pedagógus: Csordásné Fülöp
Edit
Sport
Keszthely városi és városkörnyéki általános iskolai III. korcsoportos fiú teremlabdarúgó diákolimpiai bajnokságon iskolánk
csapata 1. helyezést ért el.
A csapat tagjai:
Hegyi Zsolt 7.b, Tóth Gergő Ádám 7.a, SziPéter József 5.b, Heincz Adrián 5.a, Tóth Roland 4.a, Pálfi Patrik 5.b, Darázsi Bálint 7.b,
Schmitz Dávid 5.a, Tollár Dominik 5.b
Felkészítő pedagógus: Berta András
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Varázshangok
Egyesület hírei

Gyenesdiási
német Mikulás
Kolontáron

ket és énekeket adtak elő. A kolontári gyermekek és szüleik hálás üdvözletüket küldik a
gyenesdiási lakosoknak és ezúton kívánnak
áldott karácsonyt.

Hefler Flóra
3.b
II. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tüttő Lajosné
Töreky Míra
3.a
II. helyezés
Szabó Gábor
3.a
III. helyezés
Pintér Ákos
3.a
III. helyezés
Gombár Kata 3.a
III. helyezés
Felkészítő pedagógus: Nyíri Istvánné
Hocz Veronika 4.b
Különdíj
Felkészítő pedagógus: Augusztinyiné NagyBalázs Szilvia
2010. november 23-én, Keszthelyen megrendezett „Tiszán innen, Dunántúl” Országos Népdaléneklési Verseny területi fordulóján elért eredmények
Horváth Luca-Szabó Boglárka-Tálos Olivér
énekhármas 1. évfolyam Arany minősítés
Ertl Zsófia
3.b
Arany minősítés
Hefler Flóra
3.b
Ezüst minősítés
Farkas Laura 3.b
Ezüst minősítés
Gál Emese
4.b
Arany minősítés
Divinyi Dalma 4.b
Arany minősítés
Kökénykék:
3.b
Arany minősítés
Hefler Flóra, Ertl Zsófia, Farkas Laura

December 10-én pénteken 16.00-tól a Községháza nagytermében kerül sor a Babafotó
kiállítás megnyitójára. A picurkákat idén zenés játszóházunk várja!
December 18-19-én a Községházán 16.30tól 18.30-ig játszóházzal várjuk a gyerekeket
az Adventi Gesztenyesütés alkalmából!
Idei utolsó szerdai játszóházunk dátuma:
2010. december 15. 10.00. órától
Az utolsó idei zenebölcsi dátuma: december
14. kedd, 10.30. órától
Újévi kezdés: január 4. kedd 10. 30-tól Varázshangok Zenebölcsi
Január 5. szerda 10.00-tól Varázshangok
Játszóház
Békés Karácsonyi ünnepet és Boldog Új
Évet Kívánunk!

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület hírei
2010. évre szólóan segítségüket és támogatásukat megköszönve, kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk
minden természetbarát honfitársunknak.
2010. december 31-én, pénteken (Szilveszter napján) „Mozogjuk le a karácsonyi ételeket és készüljünk a szilveszteri malacsültre” – mottóval óév búcsúztató gyalogos túrát
szervezünk a keszthelyi „havasokba”.
Találkozó: Gyenesdiás, Nagymező 13.30kor.
Érkezés: túrafelszerelésben, elemózsiával,
kispohárral a pezsgős koccintáshoz.
Úti cél: Berzsenyi-kilátó.

A gyenesdiási német származású házaspár,
Margrit és Martin Falley nagy örömet szerzett a kolontári gyermekeknek: 100 db gyümölccsel és édességekkel teli Mikuláscsomagot osztottak ki közöttük. Több német és
magyar barátjuk is támogatta a Mikulás napi
ajándékozást, akiknek ez úton is szeretnék
megköszönni a segítségüket. December 7-én
17 órakor kezdődött a kolontári polgármesteri hivatalban megrendezett Mikulás napi
ünnepség, de már fél órával az ünnepség
kezdete előtt sok izgatott gyermek érkezett a
helyszínre. A német RTL TV-adó forgatócsoportja is megörökítette az eseményt. Martin
úr öltötte fel a nagyszakállú Mikulás piros
ruháját, akire a gyermekek csillogó tekintettel
néztek, néhányan közülük karácsonyi verse-

Deutsche Nikolaus die Kinder in
Kolontár besuchte
Das war eine große Freude, als der deutsche
Nikolaus die Kinder in Kolontár besuchte.
Margrit und Martin Falley (Gyenesdiáser
Bürger) haben 100 Päckchen mit vielen
Früchten und Süßigkeiten gepackt und den
Kindern im Gemeindehaus Kolontár überreicht.
Viele deutsche und ungarische Freunde und
Bekannte haben die Aktion unterstützt. Um
17 Uhr sollte die Bescherung beginnen, aber
schon eine halbe Stunde vorher war großer
Andrang und freudige Aufregung. Martin war
ein toller Nikolaus mit seinem roten Anzug.
Die Kinder haben mit leuchtenden Augen zu
ihm aufgeblickt.
Einige
haben
ihm ein Gedicht
aufgesagt
und
Lieder gesungen.
Die Kinder von
Kolontár und ihre
Eltern
senden
dankbare Grüße
nach Gyenesdiás
und wünschen
eine
schöne
Weihnachtszeit.

Gyenesdiási Híradó
Diás története 10.
A diási hegyközség I.
A diási szőlőket említő első írásos emlékek
a hegyközséggé szerveződés idejéből
maradtak fenn. A török háborúk miatt a 16.
század első harmadában elnéptelenedő
diási puszta területén a hegyoldalban,
nagyobb arányú szőlőtermelés és Diás
hegyközséggé válása a 16. század végére
tehető. A Keszthely környéki szőlőhegyeken
kialakult hegyközségeket a végvári
katonák megjelenéséhez kötik (1567), akik
szőlőket telepítettek. A katonák zsoldjuk
kiegészítéseként illetve a zsold elmaradása
esetén a borból szerezték jövedelmüket.
1582-ből fennmaradt egy vonyarci szőlő
birtok adásvételéről kiállított okirat melyet
Diás helység tanúsága előtt fogalmaztak
meg,
a
dokumentumban
szereplő
személyek többsége faludi és keszthelyi
lakos, akik a Keszthely környéken kialakuló
hegyközségekben (Rezi, Tomaj, Diás,
Györök) szőlőbirtokokat műveltek meg. A
szőlőhegyeken való állandó lakhatást, a jobb
ellenőrizhetés és a különböző adóterhek
behajtósága érdekében a vármegye
törvényekkel tiltotta. Ennek ellenére a 16.

Die Geschichte von Diás 10
Die Weinberggemeinde Diás I
Dokumente die Weingärten in Diás
erwähnen sind aus der Zeit geblieben als
Diás sich zu einer Weinberggemeinde
entwickelt hat. Auf dem hügeligen
Gebiet der Diáser Puszta- die wegen der
Türkenkriege im ersten Drittel des 16.
Jahrhundert sich entvölkerte- begann
der Weinanbau und die Verwandlung
zu einer Weinberggemeinde am Ende
des 16. Jahrhundert. Die Entstehung von
Weinberggemeinden rings um Keszthely
ist den Soldaten der Keszthelyer Grenzburg
(1567) zu danken, die den Boden urbar
machten und Rebstöcke angebaut haben.
Die Soldaten haben ihren Sold mit Geldern
aus dem Weinverkauf ergänzt oder wenn
ihr Sold ausgefallen war, ersetzt. Von 1582
ist ein Kaufvertrag von einem Weingarten
in Vonyarc geblieben, wo als Zeugen
die Weinbauern vom Ort Diás erwähnt
wurden. Die Mehrheit der in diesem
Vertrag aufgelisteten Weinbauern waren
Bewohnern von Keszthely und Falud,
die in den Weinberggemeinden –die sich
rings um Keszthely entwickelt haben
(Rezi, Tomaj, Diás, Györök)- Weingärten
bewirtschaftet haben. Es wurde zwar
von dem Burgkomitat Zala gesetzlich
verboten auf dem Weinberg zu wohnen
wegen der besseren Kontrollierbarkeit und
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század végétől folyamatosan szaporodott
a szőlőhegyi állandó lakosok száma.
Egy 1613-ban íródott dokumentumban
szerepel Víz János, mint a vonyarci és
diási hegy bírája, további írásos emlékek
(1630, 1633, 1648) pedig diási szőlőket és
borospincéket említenek. A diási Darnay
utcában ma is áll egy 1644-ben épült
boronapince. A ma már önkormányzati
tulajdonú ősi pince falai „… még látták a
szengotthárdi csatából hazafelé menekülő
törököt.” 1651-ből maradt fenn a „Diási
Hegylajstroma” melyben több, ma is
élő családnév is szerepel. Egy 1652
–ben íródott jegyzőkönyv, pedig egy
diási kőből épült pince értékbecsléséről
és adásvételéről tanúskodik. A diási és
vonyarci hegyközségek megalakulása
1653. február 21-ére datálódik. Ekkor
keletkezett az első, 47 articulusból álló
hegyközségi törvénygyűjtemény, amelyet
Agha András és Orisich István földesurak
is jóváhagytak. A hegyközségi törvények
(articulus) szabályozták a szőlőhegyen
birtokos
gazdák
közösségének
mindennapjait. A közösség megválasztotta
tisztségviselőit, élén a hegybíróval
vagy hegymesterrel és meghatározott

számú esküdttel. Az elöljáróság évente
gyűléseket tartott, ahol rendelkezett a
szőlővel kapcsolatos kérdésekben. Az
articulusok a szőlőbirtokosok vagyon és
jogvédelmével, az öröklés és adásvétel
kérdésével egyaránt foglalkoztak, csakúgy,
mint a szőlősgazdák kötelezettségeivel,
illetve a kötelezettség elmulasztásából
fakadó következményekkel. Egy 1677-es
dokumentumban szerepelt, hogy a diási
hegyen volt része az Esterházy családnak
is. A szőlő olyan nagy területen jelen
volt ekkor, hogy még a Pethő-hegy
oldalában is művelték. Az 1730-as évek
végétől a Festetics család folyamatosan
gyarapítja Keszthely környéki birtokait,
szőlőhegyeiken új szőlőültetvényeket
telepítenek. A Festetics család Diás
nevű szőlőjében melynek központjában
a Taverna nevű borospince állt (ma
Vonyarcvashegy közigazgatási területéhez
tartozik) a 19. század elején a következő
szőlőfajtákból készültek a Festetics
család országosan elismert borai: kevert
fajtájú, Juhfarkú, Sárfehér, Budai zöld,
Olaszrizling, Fehér mézes, Oporto, asztali
fajták, Burgundi, Szlankamenka, Karai,
Kadarka. (folyt. köv)

Steuereinnahmen. Trotzdem hatte die Zahl
der ständigen Bewohner ab Ende des 16.-te
Jahrhunderts kontinuierlich zugenommen.
Von einer schriftlichen Quelle aus dem
Jahr 1613 wird János Víz als der Richter
von den Weinbergen Vonyarc und
Diás erwähnt. In weiteren Dokumenten
(1630, 1633,1648) werden Weingärten
und Weinkeller in Diás erwähnt. In der
Diáser Darnay Strasse steht heute noch
ein aus Holz gebauter Weinkeller aus
dem Jahr 1644. Die Wände des urigen
Weinkellers- der sich heute im Besitz der
Großgemeinde befindet - „haben die nach
der Schlacht in Szentgotthárd Richtung
Ihren Heimat flüchtende Türken gesehen“.
Aus 1651 ist eine „Diáser Weinbergliste“
geblieben wo viele Familiennamen
stehen die auch heutzutage vorkommen.
Aus 1652 ist ein Protokoll über die
Wertschätzung und den Verkauf eines aus
Stein gebauten Weinkellers geblieben. Die
Weinberggemeinden Diás und Vonyarc
wurden im 1653 am 21. Februar gegründet.
Mit diesem Datum wurde das erste
Gesetzbuch mit 47 Gesetzen versehen.
Das Gesetzbuch wurde auch von den
damaligen Gutsherren András Agha und
István Orisich genehmigt. Die Gesetze
der Weinberggemeinde haben den Alltag
der Gemeinschaft von dem Besitzer des
Weinberges geregelt. Die Gemeinschaft
hatte seine Offiziellen gewählt mit dem

Weinbergrichter oder Weinbergmeister an
der Spitze und mit einer bestimmten Zahl
von Abgeordneten. Der Vorstand hatte
seine jährliche Versammlung abgehalten
wo die Fragen im Zusammenhang der
Weingärten geregelt wurden. Die Gesetze
(lat. Articulus) haben den Rechts- und
Vermögensschutz sowie mit den Erben
und An- und Verkaufsangelegenheiten
geregelt. In dem Gesetz wurden auch die
Verpflichtungen der Weinbauer festgelegt
und auch die Nachwirkung im Fall der
Vernachlässigung. In einem Dokument
von 1677 steht dass auch die Familie
Eszterházy ein Teil des Weinberges von
Diás besaß. In den damaligen Zeiten haben
die Weingärten so große Ausmaße gehabt,
dass auch der Pethő Berg mit Weinstöcken
bepflanzt wurde. Ab Ende der 1730-er Jahre
hatte die Familie Festetics ihre Güter in der
Umgebung von Keszthely kontinuierlich
vergrößert. Auf Ihre Weingüter ließ die
Familie auch neue Rebstöcke anpflanzen.
Auf Ihrem Weingut namens Diás wo Ihr
Weinkeller „Taverna“ stand (heute befindet
es sich in Vonyarcvashegy) wurden anfangs
des 19 Jahrhunderts Ihre landesweit
bekannte Weine aus den folgenden
Rebsorten gemacht: Gemischt, Gutedel,
Langstängler, Kleinweiß, Welschriesling,
Weißer Honigler, Oporto, Tafeltrauben,
Blauer Burgunder, Slankamenka, Karai,
Kadarka. (Fortsetzung folgt)
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a polgármesteri hivatal
közleményei
Kérjük a szobakiadókat, hogy aki még
nem fizette meg az idegenforgalmi adót,
ezen kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget!
Felhívjuk továbbá azon vállalkozók figyelmét, akikre a jogszabály feltöltési kötelezettséget ír elő iparűzési adóban, hogy december
20. napjáig ezen kötelezettségüknek tegyenek
eleget.
Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanuk előtti közterületen önkormányzati rendelet alapján - végezzék
el a hó eltakarítást, síkosságmentesítést.
Egy újabb lépés gyenesdiás korszerű hulladékgazdálkodásáért indul a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés!
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös
erőfeszítéssel tudunk elérni. A környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés nem egy
rövid időn belül nyereséget hozó vállalkozás,
sokkal inkább egy felelősségteljes kötelesség,
melyben mindenkinek aktívan részt kell vállalnia.
A környezettudatos életmóddal, a szelektív
hulladékgyűjtéssel sokat teszünk a környezetünk védelméért és egy szebb, élhetőbb jövő
kialakításáért. Örömmel nyugtázzuk, hogy
a lakosság egyre nagyobb hányada ébred rá
minderre és veszi igénybe szelektív hulladékszállítás nyújtotta szolgáltatást. Továbbra is
kérjük és buzdítjuk a lakosságot a szelektív
gyűjtésre és reméljük a még nem szelektálók
is hozzákezdenek a szelektív hulladékgyűjtés
gyakorlati életben való alkalmazásához.
Örömmel értesítjük, hogy Gyenesdiás településen 2011. január 1-től bevezetésre
kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Ez az új gyűjtési módszer kényelmes
megoldást nyújt, hiszen a háztartási hulladékhoz hasonlóan a gyűjtőautó közvetlenül az ingatlanok elől szállítja el az újrahasznosításra
szánt hulladékot.
Önnek nincs más teendője, mint az AVE
Zöldfok Zrt. által előre biztosított „SÁRGA”
illetve „KÉK” zsák(ok)ban (az alábbiakban
meghatározottak szerint) kihelyezni ingatlana elé a szelektíven gyűjtött, tiszta hulladékot
(papír, PET palack és fém italos doboz), melyeket a szolgáltató elszállít. A gyűjtéshez a
jelölt zsákok folyamatosan lesznek biztosítva.
Az első szállítást megelőzően minden ingatlantulajdonoshoz két-két zsákot fog eljuttatni
a szolgáltató, majd ezt követően ahányat Ön a
szállítás alkalmával kihelyez, annyit pótolnak
vissza.
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• újságpapírt, reklámkiadványokat, szórólapokat
• tiszta csomagolópapírt
• összehajtogatott kartonpapírt
• irodai, iskolai papírhulladékot
KÉRJÜK, HOGY A SÁRGA ZSÁKBAN
NE HELYEZZEN KI:
• ételmaradékkal vagy egyéb anyagokkal
szennyezett papírt
• üdítős, tejes, joghurtos stb. papírdobozokat (azaz többrétegű anyagból készült Tetra
Pak dobozokat)
• zsírpapírt, fóliázott papírt
• indigót, faxpapírt
• egyéb nem papíralapú hulladékot
MIT LEHET A KÉK ZSÁKBAN KIHELYEZNI?
• kiürített kék, zöld és áttetsző üdítős, ásványvizes PET (műanyag) palackokat
• legfeljebb 1 liter nagyságú FÉM italos
dobozokat
• üdítőitalos kartondoboz (Tetra Pack)
KÉRJÜK, HOGY A KÉK ZSÁKBAN
NE HELYEZZEN KI:
• étolajos palackokat
• mosószeres és egyéb vegyszeres flakonokat
• egyéb nem PET (polietilén) anyagú palackokat
• konzerves dobozokat illetve más fémet
• tejtermékes kartondobozokat
Szállítás ütemezése: kéthetenkénti gyakorisággal
Kérjük, hogy a kék és sárga zsákokat egyszerre, a szállítás napján reggel 7 óráig szíveskedjen az ingatlana elé kihelyezni.
Néhány fontos információ a gyűjtéssel kapcsolatban:
• A gazdaságos tárolás és szállítás érdekében a PET palackokat fém és üdítőitalos
dobozokat összepréselve („tapossa laposra”)
tegye a zsákokba.
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• Minden esetben csak teli zsákokat helyezzen ki és ügyeljen arra, hogy az adott
zsák (sárga és kék) csak a benne gyűjthető
(fentiekben meghatározott) hulladékfajtát
tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
amennyiben a zsákokban nem a megfelelő
hulladékfrakciót gyűjti vagy egyéb hulladékot (pl.: háztartási, zöld stb.) helyez el benne,
úgy az nem kerül elszállításra.
• Mivel hazánkban a szelektív hulladék
begyűjtését igen sok jogtalan vád éri ezért
mindenképpen fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a szelektív gyűjtését szolgáló gépjárművek kívülről ugyan egyterűnek látszanak,
azonban a gazdaságosabb gyűjtés okán a belső terük válaszfalakkal van megosztva, így a
különböző hulladékfrakciók (papír, műanyag)
a többkamrás kialakításnak köszönhetően
nem keverednek egymással.
Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a kiürített és tisztára mosott üvegpalackokat továbbra is a gyűjtőszigeteken lehet
elhelyezni, melyek a házhoz menő szelektív
gyűjtés bevezetése mellett változatlan formában rendelkezésre állnak.
Gyenesdiás település területén - az alábbiakban megjelölt - 5 db gyűjtőszigeten van lehetőség elhelyezni a szelektíven összegyűjtött hulladékot:
• Gyenes Strand
• Bartók B. utca sarka
• Kossuth L. u. 32. - Gyenes ABC előtt
• Kossuth L. u. 48. – Motyó Diszkont
• Faludi utca közepe
Együttműködésére a környezetünk védelme, környezeti kultúránk javítása érdekében
számítunk.
Támogatását előre is köszönjük !
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A V E
Zöldfok Zrt. Balatonboglári Kommunális Divízió, 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 6.
Tel/Fax: 85/575-086 vagy 85/575-087

A nagy belvíz nálunk is gondot okoz. Mindkét strandunk napozófelületének
jelentős része és a képen látható Kárpáti-korzó is víz alatt áll
(jó korcsolyapálya lesz ...)
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 23án tartotta legutóbbi soros ülését.
Az első napirend keretében az 2010. évi idegenforgalmi szezon tapasztalatairól számolt
be a Polgármester, melyben az alábbi témákat
érintette
Virágosítás: 2010. évben tovább folytatta
az Önkormányzat a már elkezdett évelő virágágyak kialakítását, többek között a diási
templom előtt is. A Kárpáti korzó parkosítása
tovább folytatódott. Az idei évben az egynyári növények mellett az évelők, és a hagymás
növények ültetésére is törekedtünk. A diási
emlékpark felújítására önkormányzatunk pályázatot adott be (UMVP 3-as tengely) turisztikai, történelmi tanösvény kialakítására. A
munkálatokat szezonra elvégeztük. A pályázat megvalósítása során Diás településnek állítottunk emléket, történelmi személyiségeink
emlékére szobrokat állítottunk. Itt került elhelyezésre a bejáratnál a testvértelepülésünk
által felajánlott székely kapu, és egy fedett,
kemencés sütő-főző hely.
Hulladékgazdálkodás: Gyenesdiás négy
pontján helyeztünk ki az üresen álló szelektív
gyűjtőszigetekre gyűjtőedényeket. A gyűjtőszigetek igénybevételével nagyon sok a
gond, mivel nagyon sok, nem a szigetre való,
háztartási és egyéb hulladékot helyeznek el.
Jövőre cél a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés beindítása.
Nagymező: Június 19-én a Csider-völgyi Lőtéren, és a Nagymezőn került megrendezésre
a IX. Országos Stihl Fakitermelő Bajnokság.
A rendezvényre nagyon sok néző látogatott
ki, így remélhetőleg a következő években is
megrendezésre kerülhet hasonló rendezvény.
Az idei évben is gond volt a vizesblokk nyitva tartásával. Az esőbeálló kihasználását javasoljuk akár vállalkozó bevonásával, ahol
a büféüzemeltetésen túl információs pont is
létesülhetne. Ehhez mindenképpen szükséges
az erdészet pozitív hozzáállása. A Turisztikai
Egyesület az észrevételekkel kapcsolatban
megkereste az erdészet vezetőségét.
A település közúthálózatának karbantartása: A korábbi éveknek megfelelően 2010.
évben is sor került részben már aszfaltozott,
de eléggé rossz állapotú aszfaltos utcák szőnyegaszfaltozására, de olyan utcákban is, ahol
makadám burkolat volt. A következő utcákban lett végrehajtva szőnyegaszfaltozás: Temető utca, Jókai utca Jókai köz és Mandulás
utca között, Kapernaum utca. Az aszfaltozási
munkák mellett sor került kátyúzási munkákra is. Ez a kátyúzási munka szinte az egész
település aszfaltozott úthálózatát érintette.
Az aszfaltozott utcák útburkolat javítása és
aszfaltozási munkáin kívül sor került a makadám utak útburkolat javításra is. Hasonlóképpen az aszfaltozott utakhoz, itt is szinte
az egész településen szükség volt részleges,
lokális javításokra is.

Utcanév jelző információs és tájékoztatótáblák: Ez évben folytattuk a tönkrement
utcanév táblák cseréjét. Felújításra került
a diási játék strandot jelző két nagy strandi tábla, valamint a 84-es főközlekedési út
mellett a szomszédos településekkel közös
táblán hirdettünk, valamint a Fekete Kastélynál is volt egy bérleményes táblánk négy
hónapig. Az M-7-es autópálya lehajtójához
Balatonkeresztúrnál strandot jelző saját táblát
helyeztünk el. A Gyenesi Lídóstrandot jelző
tábla saját tábla áthelyezésével történt. Az erdőbe vezető utak mentén a hegylábi részeken
a táblák kihelyezése folyamatban van.
Ivóvízellátás, szennyvízcsatornázás: Lakossági kezdeményezésre új ivóvíz hálózat
épült ki a Lendvay, és a Pacsirta utcákban.
A tavasszal elkezdődött kivitelezésű munka
a nyár közepére elkészült. Az Önkormányzat
vállalásának megfelelően tűzcsapot szereltetett fel mind a Lendvay, mind a Pacsirta utcában. Ez évben sikerült elérnünk, hogy a DRV
Zrt. végre eleget tegyen azon kötelezettségének, hogy azokban az utcákban, ahol a még
elfogadhatónál több alkalommal fordult elő
ivóvízhálózat meghibásodás, ott cserélje ki az
ivóvíz hálózatot és az ingatlanokat ellátó vízbekötéseket. Ez a munka jelenleg is tart a következő utcákban: Bem József utca, Ady Endre utca, Meleghegyi utca. A közterület bontási
engedély szerint a kivitelezési munkákat ez
év végéig mindhárom utcában az ideiglenes
helyreállításokkal együtt el kell, hogy végezzék. Hasonlóan az ivóvíz ellátáshoz, lakossági finanszírozásban szennyvízcsatorna hálózat
épült az Iskola és a Szőlőhegyi utca egy részén. A szennyvízcsatorna hálózat elkészült, a
lakossági rákötések folyamatosan történnek.
Mindkét esetben a létesítmények megépítését
a Polgármesteri Hivatal koordinálta és a műszaki ellenőrzését is végezte.
Csapadékvíz-elvezetés: Az NyDOP-s támogatású nyertes pályázat megvalósítása folyamatban van. A korábban a közbeszerzési
értesítőben megjelent felhívás visszavonásra
került, mivel az eljárás során tartott helyszíni bejáráson műszaki problémák merültek
fel. Ennek tisztázása folyamatban van. Az új
felhívás, már a 2010. szeptember 15-i KBT
módosítás szerint lesz elkészítve.
Közvilágítás: Az Önkormányzat éves költségvetésében szereplő közvilágítási lámpák
felszereltetése megtörtént a Béke, Nefelejcs,
Arany János, Iskola utca, Iparosok útja, valamint a Községháza melletti parkolóban lévő
közvilágítási oszlop megszüntetésre és rajta
lévő lámpa pedig a szemben, a Csokonai közben lévő oszlopra került felszerelésre.
Építészeti emlékeink: A Darnay pincénél és
a Pásztorháznál pályázati forrásból (Leader)
szőlészeti-borászati bemutatóudvar, valamint
avar történeti kiállítás létrehívása lesz a jövő
évi fő cél, melyek bekapcsolódnának a térségi
turisztikai lehetőségek közé.

A Római Katolikus Egyházközség az Önkormányzat támogatásával pályázatot nyert el
a diási templom és kerítés felújítására 35 millió forint értékben. A munkálatok 2010. július
19-én elkezdődtek. A rekonstrukció része a
templom és környezetének felújítása. A felújítási munkákat Halottak Napjára befejezte
a kivitelező, a Horváth-Ép. Kft. Később szükséges lenne a templom belsejének a felújítása
(padok, csillár) is.
Strandüzemeltetés: A 2010. évben a kiváló
„Kék hullám” minősítés mellett a diási játékstrandunk a balatontipp.hu felmérése szerint
37 balatoni helyszín közül a gyenesdiási „Játékstrand” érte el a legjobb, 4,7-es átlagot.
A Zalai Hírlap a tavalyi évhez hasonlóan
meghirdette a legkedveltebb zalai fürdőhely
versenyét, amely versenyen a diási játékstrandunk harmadik helyezést ért el. A diási strandon két alkalommal a szezon kezdetén, és az
induló főszezonnál hínárvágást végeztettünk.
A tavalyi évhez hasonlóan minden gyermek
heti és napijegy mellé ingyen jegyet biztosítottunk az óriáscsúszdára.
2010. június 19-20-án került megrendezésre a II. Keszegfesztivál. Sajnos a strandidő a
tavalyi évhez hasonlóan elmaradt, ennek ellenére nagy sikere volt a rendezvénynek. Sokan
hiányolták azt a bensőséges hangulatot, amelyet az első Keszegfesztiválon megtapasztaltak, ahol civilek sütötték a halat, és árusították
az innivalót „pikkelyért.”
A korábbi éveknek megfelelően 2010-ben
is rangos strandröplabda versenyek voltak. Ez évben a Magyar Röplabda Szövetség
máig ismeretlen ok miatt nem rendezte meg
a korábbi években megszokott az Országos
Strandröplabda Bajnokságot. Ezt a tényt a
szövetség az utolsó pillanatban hozta tudomására a versenyhelyszínek szervezőinek. Ettől
függetlenül sikerült a Balaton-parti (Somogy,
Veszprém, és Zala megyék) röplabda szövetségeivel olyan strandröplabda versenyeket
szervezni, amely szinte méltó volt az országos bajnoksághoz. A három szövetség elhatározta, hogy 2011. évtől létrehozza a regionális
Balatoni strandröplabda bajnokságot.
Színfoltja volt a strandunknak a strandrádió
és az általa működtetett strand animáció.
A Gyenesi Lídóstrandon április végén átadásra került a Spiderland Kalandpark, a
turisztikai vonzerő növekedésén túl a strandra belépők létszáma megemelte. A Balaton
egyetlen vízparti kalandparkja a gyenesi
lidóstandon keresztül közelíthető meg, mivel
a strand része.
A strand keleti oldalán a fű ápolását tovább
folytattuk, illetve megjelent két kereskedelmi
egység (fagylaltozó).
Térség- illetve strand marketing: Már tavaly felmerült a lehetősége a strandok közötti
összefogásnak a Balaton Zala megyei strandjai között. Egymást segítve, közösen fellépve
a strandok révén is több vendég vonzására.
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Az alábbi lépéseket végeztük el az összefogás jegyében: térségi (Hévíz, Keszthely)
összefogás „Napos Zala Bérlet” (a térségből
érkezők, a térségben élők számára kedvezmény), média megjelenés, régiós és országos
médiákban való megjelenés, térség imázs
(óriástáblák).
Szálláshelyek nyilvántartása, az ellenőrzések tapasztalatai: A 239/2009.(X.20)
Kormányrendelet értelmében módosultak a
szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának, valamint az üzemeltetési engedély
kiadásának szabályai.
A korábbi fizető-vendéglátó tevékenység –
mely 5 szoba és 10 férőhely kapacitást jelentett- most egyéb szálláshely szolgáltatásnak
minősül, az e célra hasznosított szobák száma
legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb
tizenhat lehet.
Az új nyilvántartásba az idén 14 fő kérte
a felvételét, így jelenleg 497 a szállásadó, a
szobák száma 1474, a férőhelyek száma.
A korábban kereskedelmi szálláshelynek minősülő (panzió, üdülőház, kemping, stb.) egységek vonatkozásában változás nem történt,
új üzemelési engedély nem került kiadásra.
Ebben az évben június hónapban kezdődött
meg a szállásadók ellenőrzése 2 fő ellenőrrel,
majd július – augusztus hónapban 6 fő, szeptemberben ismét 2 fő ellenőrrel.
Az ellenőrök több, mint 800 db jegyzőkönyvet vettek fel a helyszíni ellenőrzések során;
komolyabb szabálytalanságot nem tapasztaltak. A jegyzőkönyvekből megállapítható,
hogy folyamatosan emelkedik a hazai vendégek száma. Sajnos a vendégéjszakák száma most is 3-4 éjszaka körül van, jellemzően
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magyar vendégek.
A Turisztikai Egyesület is értékelte az
idei szezont. Információs honlapjuknak köszönhetően két hónap alatt 700 ajánlatkérés
érkezett az egyesülethez szállásfoglalással
kapcsolatban. A Gyenesdiás Kártya forgalmát is sikerült növelni az idei szezonban.
Az egyesület több idegenforgalmi vásáron is
részt vett, study-tourokat hoztak a községbe.
Az egyesület 2010. évben két pályázaton vett
eredményesen részt, a Zala Megyei Önkormányzat pályázatán 800 ezer Ft-ot, Nemzeti
Civil Alap pályázaton pedig 630 ezer Ft-ot
sikerült elnyerni.
A második napirend keretében a Keszthely és Környéke Kistérségi Társulás beszámolóját hallgatta meg a képviselő-testület. Az önkormányzati választásokat követően
a Kistérségi Társulás Tanácsa újjáalakult. A
későbbiek során nagyobb hangsúlyt kap a
területfejlesztés és a polgári védelem ügye.
Minden településnek nagy felelőssége van e
tekintetben. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tekintetében a település maradt
a zalaszántói székhelyű mikrotársulásnál. A
nyelvtanulást elősegítendő az idei évben is érkezik egy amerikai diák a településre. Befejeződött a buszváró projekt; a záró rendezvény
július 15-én zajlott le. A Társulási Tanács 120
Ft/főben állapította meg a hozzájárulást a
társulásban részt vevő önkormányzatok számára. A kistérségi munkaszervezet vezetője
elmondta, hogy a közigazgatás átszervezése
kapcsán várhatóan a kistérségek 2012 év végére meg fognak szűnni. Hatósági jogkör és
komoly feladatok nélkül hosszú távon nem

2010. december
lehet működni.
A harmadik napirendi pontban a Sportszövetség létrehozásáról, a települési sportkoncepció elkészítéséről tárgyalt a képviselőtestület. A sportkoncepciónak ki kell terjednie
az egész település sportjára, sportpolitikájának alapelveire, a sport egyes területeire,
fejlesztési módjára, így pl. az óvodai-iskolai
testnevelésre, diáksportra, szabadidős sportra, versenysportra, a sportlétesítményekre, a
sporttámogatási rendszerhez az önkormányzat sportirányítására.
Az egyéb ügyek keretében döntés született
továbbá:
• az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételről,
• a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába történő delegálásról,
• Gavricza Zoltán területvásárlási kérelméről,
• közbeszerzési eljárások lebonyolításához
szükséges ad hoc bizottság felállításáról.
A képviselő-testület a következő ülését
2010. december 14-én, 18 órai kezdettel
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.) Beszámoló az Önkormányzat ¾ évi gazdálkodásáról, 2011. évi költségvetési koncepció 2.)
Környezetvédelmi beszámoló 3.) A 2011.
évi köztisztviselői teljesítményértékelés
alapját képező célok meghatározása 4.) A
képviselő-testület 2011. évi munkaterve.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
NYILVÁNOS.

December 10-én, pénteken 16 órakor nyit a
babafotó kiállítás, ahol az idén született kisbabák fotóiban gyönyörködhetünk.
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a
Klubkönyvtár a két ünnep között zárva tart
(december 24-január 2-ig.)
A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület tájékoztatja tagjait, hogy 2011. évre szóló
karácsonyi akciós területi jegyet és állami jegyet december 27-én hétfőn 9-11 óráig és 2011.
január 3-ával kezdődő héten 9 órakor árusítjuk a
Klubkönyvtárban.
az egyesület pénztárosa
Apróhirdetések:
Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék
(1 keszthelyi lakás + garázs + 1 cserszegtomaji
új ház) részarányos beszámítással.
Lehetőleg nyugodt környezetben, a fő úttól
felfelé levő ingatlant keresek. 70/319-4148

December 5-én 8 óra 15-kor kezdődött az első mise – négy hónap építési munka után - a felújított diási Havas Boldogasszony templomban. Ez lesz a következőkben a diási mise időpontja.

Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő,
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben, bontatlan
csomagolásban, kedvező áron eladó. 70/319-4148

Gyenesdiási Híradó

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

Tel: 06/30-21-40-700

2010.11.01-től a készlet erejéig

Mandarin ..............................189,-/kg
Törley Pezsgő 0,75 l többféle..799 Ft
Dreher classic alk. mentes dobozos
0,5 l .......................................169 Ft
Pick téliszalámi ...............3.889 Ft/kg
Vödrös savanyúk folyamatosan
kaphatók.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
boldog új évet kívánunk minden
kedves vásárlónknak!
Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

2010. december
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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!














Relax & Nail Studió

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

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

ÚJ!

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

www.goldykutyakozmetika.lapunk.hu

Bertáné Iker Mónika
virágkötő
„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!

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

Tel: 70/235-36-05

Gyenesdiási Híradó
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T.J. terv Építész tervezőiroda

2010. december

Ácsmunka, tetőfedés, régi tetők
felújítása, bádogozás, párkányfestés,
palatetők bontás nélküli felújítása,
csatorna tisztítása, laposkövezés.
Faházak, fagarázsok készítése.
Ingyenes helyszíni felmérés.
Veszélyes helyen
lévő fák kivágása.
Érdeklődni:
+36-30/607-9468

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

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
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Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely

