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Megjelenik: december 16-án

KARÁCSONYI HIMNUSZ
Örök Istenség ragyogása, Krisztus,
életet, fényt hoz a világba jöttöd,
gyógyul az ember, örök üdvösségünk
ajtaja tárul.
Angyali kórus dalolása hallik,
himnuszuk hangja új korokat hirdet:
jó Atyánk, néked odafenn dicsőség,
s béke a földön.
Kisdedként fekszel, Ura a világnak,
tiszta gyümölcse makulátlan méhnek,
Krisztus, a győztes szeretet hatalmát
hozd le a földre.
Otthonunk ég lett, születésed adta,
testet öltöttél: közülünk egy lettél.
Újítsd meg szívünk, szeretettel láncold
újra magadhoz.
Lásd közösségünk dala ujjongással
angyalok boldog örömében részt vesz,
az Atyát, téged s a Szeretet Lelkét
áldva dicséri. Ámen.

Községi karácsonyi ünnepségre
szeretettel várunk mindenkit, 2011. december
24-én, szombat delután 3 órára a Községháza
nagytermébe.
Ünnepi beszédet mond Deák Ákos plébános,
a Pásztorjátékot előadják a
Folly Eszter vezette hittanos
gyerekek.
A karácsony szentesti éjféli mise a Községházán lesz.
Közreműködik a Községi
Kórus.

Meghívó
Szeretettel
meghívjuk
Önt és kedves családját
2011. december 23-án,
pénteken 18 órára,
a Gyenesdiási Községházára,
ahol Kuti Géza esperes tart úrvacsora osztásos református Istentiszteletet.
„Ki milyen lelki ajándékot kapott,
úgy szolgáljatok azzal egymásnak,
mint Isten sokféle kegyelmének
jó sáfárai.”
(1.Péter 1. lev.4.r.10.v.)
Áldás, Békesség!

A Gyenesdiási Híradó kiadója és szerkesztősége nevében kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a lap minden
kedves olvasójának, a Tisztelt Gyenesdiási Polgároknak.
Gál Lajos polgármester, Hársfalvi György szerkesztő

December 11-én jó hangulatú délelőttön nyitottuk meg a 2011-ben született gyenesdiási babákat (31 kisbaba) bemutató fotókiállítást. Kis
műsort – Csordásné Fülöp Edit vezette Füzike éneklő csoport és Tálos Olivér – és Gál Lajos polgármesterünk köszöntőjét követően lehetett
játszani, babaholmit vásárolni, karácsonyfadíszeket készíteni.
Köszönjük a szülőknek, hogy elhozták babáik fotóit, a Varázshangok az Egészségért Egyesületnek a vásárt, a kézműves foglalkozást és a
játszóházat, Koronczné Cserép Ilona védőnőnek a közreműködést. A kiállítás január végéig látható.

Adventi Gesztenyesütés és
Karácsonyi Vásár 2011.
Advent alkalmából jó hangulattal, sült
gesztenyével és forralt borral várja Önt
és kedves családját december 17-18-án
16.00 órától a Községháza előtti téren a
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület!
2011. december 17.
16.00 A rendezvény megnyitása, gesztenyesütés
16.30-18.30 Játszóház a Varázshangok az
Egészségért Egyesület szervezésében

17.00 A Gyenesdiási Általános Iskola Drámacsoportjának és Énekkarának karácsonyi
műsora
18.00 Adventi Gyertyagyújtás a Községháza
melletti Betlehemnél
19.00 Tombolasorsolás
2011. december 18.
16.00 A vásár nyitása, gesztenyesütés
16.30-18.30 Játszóház a Varázshangok az
Egészségért Egyesület szervezésében
17.00 Karácsonyi dalcsokor a Gyenesdiási
Dalárda előadásában
18.00 Karácsonyi halászlékóstolás
18.30 Gesztenyés sütemények, mézeskalács

házikók versenyének eredményhirdetése
19.00 Tombolasorsolás
A kétnapos rendezvényt karácsonyi vásár
kíséri. A gyerekek részére a játszóházat a
Varázshangok az Egészségért Egyesület
biztosítja. A versenyen résztvevő gesztenyés
süteményeket és mézeskalács házikókat
2011. december 18-án 16.00 óráig várjuk a
Községháza épületébe. A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!
folytatás a következő oldalon
Informaonen auf Deutsch – ﬁnden Sie
auf Seite: 2., 15.

2011. december
folytatás az első oldalról
Felhívás
Gesztenyés sütemények és mézeskalács
házikók versenye
Várjuk sok szeretettel azon ügyes kezű
lányok, asszonyok, családok és természetesen
urak, kicsik és nagyok nevezését, akik szívesen részt vennének a 2011. december 18-án,
vasárnap délután megrendezésre kerülő versenyünkön.
A mesterműveket az alábbi kategóriákban
várjuk:
Gesztenyés sütemények
Mézeskalács házikó
A versenyre szánt ﬁnomságokat a verseny
napján 16 óráig kérjük a gyenesdiási Községháza épületébe hozni. A legszebb házikók és
a legﬁnomabb sütemények készítőit nyereményben részesítjük.

Advents-Kastanienfest und
Christkindlmarkt 2011 Gyenesdiás,
Gemeindehaus, 17-18. Dezember
Das Tourismusverein Gyenesdiás ladet
Sie herzlichts zu seinem Adventsfest ein,
wo Sie mit freundlicher Stimmung, warmen
Glühwein und leckeren gebratenen Kastanien
erwartet werden.
17. Dezember 2011
16.00
Eröffnung
der
Veranstaltung,
Kastanienbraten
16.3018.30
Kinderklub/Spielnachmittag
für
Kinder 17.00 Weichnachtsspiel der örtlichen
Grundschule 18.00 feierliches Entzünden der
Adventskerzen 19.00 Weihnachtstombola

Öregek napja
Immár sokéves hagyomány szerint évente,
egy műsorral, tombolával és vendéglátással
köszönti önkormányzatunk a településünkön
élő időseket. Kezdetben nyaranta a horgásztanyán rendeztük ezt az eseményt, de harmadik
éve már a település központjában (először a
Községházán, majd most másodszor a kellően
nagy iskolai aulában) egy András-napi disznóvágással egybekötve.

-218. Dezember 2011
16.00 Eröffnung des Christkindlmarktes,
Kastanienbraten 16.30-18.30 Kinderklub/
Spielnachmittag
für
Kinder
17.00
Weihnachtslieder vom Gyenesdiáser Dalárda
18.00 Kostprobe der weihnachtlichen
Fischsuppe
18.30 Preisverteilung für die Teilnehmer
am
Kastanienkuchen/Lebkuchenhaus
Wettbewerb
19.00 Weihnachtstombola
Diejenigen, die gerne am Kastanienkuchen/
Lebkuchenhaus Wettbewerb teilnehmen
möchten, sollten die Kuchen am 18. Dezember
bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus abgeben.
Programmänderungen vorbehalten!
Aufruf!
Kastanienkuchen und Lebkuchenhaus
Wettbewerb
Wir erwarten die Anmeldung von
diejenigen, die gerne an dem Wettbewerb
am 18. Dezember teilnehmen möchten.
Die 2 Kategorien sind: -Kastanienkuchen
-Lebkuchenhaus
Die Teilnehmer sollten die Kuchen und/
oder die Lebkuchenhäuser am 18. Dezember
bis 16 Uhr im Geimendehaus abgeben. Die
leckersten und schönsten Meisterwerke
werden mit Geschenken belohnt.
TOURINFORM
GYENESDIÁS
Gyenesdiási
Turisztikai
Egyesület
H-8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel/Fax:
(0036)
83/511-790
E-mail:
gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu
www.facebook.com/gyenesdias

A felajánlásként kapott két disznó már
kora reggel feláldozta magát az ügy oltárán.
Ebben és a feldolgozásban nagy érdemeket
szerzett Csanaki Csaba böllér és Keresztes József vezette főzőcsapat (Keresztes
József, Keresztesné Erzsi, Hosszúné Marika,
Bokorné Julika, Czaﬁt Attila, Kovács Zsolt,
Zsohár Gábor), valamint az önkormányzati
ﬁzikai dolgozók (Vörös József, Bognár Szilvia, Szakályné Erzsi, Kovács László, Nagy
Oszkár, Bognár Gyula, Horváth István) és
az étkezde dolgozói (Kovács
Árpádné, Heﬂer Jenőné, Kozma
Tiborné,
Kovács
Miklósné,
Tafota Jánosné, Szűr Sándorné,
Baloghné Nemes Melinda, Szakály Betty).
A sok bába közt nem veszett el
a gyerek, a kitűnő ételek (toroskáposzta, sült húsok, hurka,
kolbász, vöröskáposzta, pogácsa) időre elkészült és Gál Lajos
polgármesterünk
köszöntőjét
követően a szorgos felszolgálóknak ( Heincz Istvánné, Sebestyén
Károly, Horváth Sebestyénné,
Pék András, Pékné Orbán Julika,

Gyenesdiási Híradó
A gyenesdiási József Attila Klubkönyvtár karácsonyfa díszítő versenyt hirdet,
amelyre szeretettel várunk mindenkit - egyéneket, családokat, közösségeket, ovisokat,
osztályokat, barátokat, munkatársakat stb.
Mindenki a magával hozott fát díszíti tetszőleges stílusban. A fa lehetőleg 1 méter körüli
legyen, de elfogadunk kisebb és nagyobb
méretűeket is.
A díszítés helye és ideje: Községháza Gyenesdiás 2011.december 21. szerda 9-17 óráig.
Az elkészült műveket zsűrizzük és a 24-én
15 órakor kezdődő Községi Karácsonyi
Ünnepségen a készítőket jutalmazzuk.
A fákat gazdája december 23-án (pénteken)
délig, vagy a karácsonyi ünnepség (Pásztorjáték) után viheti haza.
Jelentkezés és további információk:
József Attila Klubkönyvtár Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97.
tel: 83/314-507, 30/342-39-34, e-mail:
gyenesdiaskultura@t-online.hu

Pótszilveszter
2012. január 7-én, 18 órai kezdettel zenés
Pótszilvesztert tartunk.
Szeretettel meghívunk minden szórakozni
vágyót Batyusbálunkra. Szeretettel várjuk a
ﬁatalokat is, mert nélkülük nagyon öregnek
érezzük magunkat.
Tombola-felajánlásokat szívesen fogadjuk és köszönjük, kérjük a Klubkönyvtárban
leadni szíveskedjenek.
Tánczos Lászlóné nyugdíjasklub vezető

Bognár Szilvia, Szakályné Erzsi, Czibor Zoltánné Piroska, Hársfalvi Györgyné, Fliszár
Kati, Vargáné Nyíri Csilla, Bognárné Piroska,
Finta Maya, Balogh Lászlóné Julika ) hála az
asztalokra került.
De ne ugorjunk előre, hiszen nem ejtettünk
szót a köszöntőről, amelyet 150 fő érdeklődő
hallgathatott. Ennyien még eddig egyszer sem
jöttek el a hívásra, talán nem csak a találkozó,
kitűnő vendéglátás, műsor és tombola miatt
nő egyre az érdeklődés, de polgármesterünk
szavai is nagy vonzerőt jelentenek e rendezvényt illetően.
Polgármesterünk beszélt az elődök által
megteremtett világról, az elmúlt évben elért
eredményekről, a közösségeinkről, hagyományaink tiszteletéről. Tisztázta az ünnep
lényegét – ami nem az, hogy az eddigi
mulasztásokat bepótoljuk -, hanem a regruták, a katonának bevonulók különleges ünnepével párhuzamba állítva az, hogy mindenkit
bevonva, olyan alkalom, amikor a közösség
minden tagja valamilyen módon érintett volt.
Ki vigasztalt, kit vigasztaltak, búcsúzott,
vagy búcsúztattak. Lényeg, hogy a közösségben senki nem marad magára, vagy nem
marad feladat nélkül. Ma – sajnos – a működő
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közösségeknek érezzük hiányát, sokan idős
korukra, rokonok nélkül, magukra maradnak,
nélkülözik a család és a közösség megtartó
erejét.
Következő gondolatmenetben polgármesterünk arról beszélt, hogy az „emberi élet”
háttérbe szorult azzal, hogy egyre inkább
fogyasztóvá, szavazóvá, munkaerővé válunk
és nevünk helyett inkább számokkal, adatokkal jelölnek bennünket.
Aki a hallgatóságból azt gondolta, hogy
e két gondolatkör köré építette polgármesterünk a beszédét, az tévedett. Hogyan is
maradhattak volna ilyen szomorúan a résztvevők, az amúgy igen ﬁnomra sikeredett húsos
káposzta le nem ment volna a torkukon, ha
itt abbamarad első emberünk köszöntője. Jól
felépített beszédében, annak második részében vigaszt nyerhettek a hallgatók, hiszen
ki-ki érezhette - és ebben megerősítést is
nyerhettek -, kiút a közösség, család, barátok,
emberi kapcsolatok, kötődések. Egyben feladatot is kaptak; „az idősek feladata a példamutatás”. Az 50 éves Nőklub, a két évtizede
működő kulturális csoportok tagjai /bár csak
egy részük számít idősnek. A szerk/ közösségi
részvételük példamutató az ifjúság számára.
Nélkülük a ﬁatalok aligha érthetik meg az
egymásra ﬁgyelés, gondoskodás, törődés és
szeretet fontosságát.
Kós Károly híres erdélyi építész, író, polihisztor példáján mutatta be, hogy maga a
nevezett híresség hatvan éves korában nem is
gondolta, hogy ezt követően jön az öregség,
majd az aggastyánkor, hiszen mennyi feladata
van még. Ezzel emlékeztette a meghívottakat,
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hogy mennyi feladatuk van nekik is a közösségben, így nélkülözhetetlenek.
Beszéde végén ismét kifejezte a szónok ama
meggyőződését, hogy a jelenlévők hordozták
a maguk idejében ezt a települést, kemény
munkával teremtették meg értékeinket, őrizték a hagyományt, neveltek gyermekeket.
Ezért mi nagy köszönettel tartozunk.
A köszöntő beszédet követően, már egymásra és az asztalokra kerülő ételekre ﬁgyelhettek öregeink, bizonyára azonban az előbb
elhangzottak még a káposzta és a sült húsok
alatt is beszédtéma volt közöttük. Természetesen szó esett még a 20-30-40(-50-60?) éve
történtekről és egyéb hétköznapi dolgokról,
bár ebben a kérdésben pontosan nem nyilatkozhatok, mert inkább a még kicsit elkésve
érkezőknek próbáltunk helyet teremteni. Ők
nyilván sajnálhatják, hogy élőben nem, csak
most e tudósításból értesülhetnek e köszöntő
tartalmáról.
Az ebédet követően egy vidám versnek,
majd a Nyugdíjasklub változatos műsorának
örülhettek a meghívottak. Köszönet érte, aki
másodszor láthatta – mert először a Nőklub 50
éves jubileumán élvezhettük –, ő sem csalódott, igazán élményt jelentettek az elhangzott
versek, párbeszédek, énekek. Aztán egy kis
szavazási procedúrával a jelen lévő érintettek
eldönthették, hogy ezentúl ez a rendezvényt
továbbra is Öregek napjaként, vagy esetleg
Idősek –, vagy Szépkorúak napjaként jegyezhetjük Gyenesdiás története aranykönyvében
/értsd Gyenesdiási Híradó. A szerk./. Végül
a többség szavazata szerint marad az Öregek
napja.

2011. december
Polgármesterünk virággal köszöntötte a délután legidősebb résztvevőjét, Lakits Ferencnét, Lujzi nénit aki 1918-ban született és 93
évesen is csak azért „csoszog” egy kicsit,
hogy a 70 éves suttyók ne irigykedjenek,
milyen friss, milyen jól néz ki.
A tombolasorsolás során gyenesdiási vállalkozók, magánszemélyek által adományozott
ajándékok, felajánlások kerültek a nyertesekhez. Minden résztvevő nyert, volt aki többet,
volt aki kevesebbet, de hát azért játék a tombola.
A tombolasorsolás alatt már a délutáni
hurka-kolbász kóstoló is az asztalokra került.
Mindenki ehetett kedvére.
Hogy a nap az adventi eljövetel jegyében
kellő áhítattal fejeződjön be, aki erre fogékony volt átmehetett a Pásztorház előtt felállított betlehemi sátorhoz, hogy ott a második
gyertyát meggyújtsuk, verset, a Községi
Kórus énekét és - akkor éppen - Honthegyi
Zsolt evangélikus lelkész beszédét, gondolatait hallgassuk meg.
A rendezők – a már említettek mellett
– köszönetet mondanak Sebestyén Flóra,
Sulyok Valencia és Heincz Dominika gyermekkorú (önkéntes - ez nem gyermekmunka
volt!) segítőknek, a főzéshez nyersanyagot
felajánlóknak (Motyó Diszkont, Zöld Hangya
– CBA diszkont, Divinyi Zsolt, Komáromy
Pékség, Czaﬁt Lajos, Balázs ABC) valamint a tombolaajándékokat felajánóknak
(Horváth Ép Kft, Bujtor Attila – Sz+Reha
Gyógybolt Hévíz, Echt-E Szűrőcentrum, Tóth
Attila, Eurofa 2000 - Fatér Csaba, Pontyos
István - Pannon Könyvesbolt, Diego Szőnyegbolt Keszthely, Mozaik Áruház, T és V
Kft Autósbolt, Stefanics András – Szikvíz,
Szaki –Vill-Plusz Kft Vonyarcvashegy, Zöldház Egészségcentrum -Visontai Béla, Bődör
István, Tamássy Teréz, Németh László Kertészet, Boros István, Rózsahegyi Műszaki
Áruház, Hóbár Jánosné, Bognárné Piroska,
Szabó Béláné Magdi, Tóth Józsefné Marika,
Iker Mónika Virágbolt, Oázis Kertészet Simon díszfaiskola, Szőnyegország, Elattro
Bútordiszkont, Piroska Csárda, Trombitás
Építőanyag, Litográf Nyomda, Lazúr Festékbolt, Mogyorósi Géza, Mészáros Szerelvénybolt, J&A Kerámia, CBA Diszkont - Papp
János, Motyó Diszkont, VISIONET - Krasznai
István, Mészáros Zoltánné, Király Autómosó
és Szerviz, Körtvélyesi Ibolya, Farkas Ödön,
Sony Centrum – Liget Plaza, Kollár Szabolcs keramikus, Produktív Nyomtatványbolt,
Nádas Csárda, Szent Ilona Patika - dr.Gergye
Miklós, Kozma Tiborné pedikür, Relax és
Nail Stúdió, Torony Csárda – Koller Marika,
Landek Viktória kozmetika, Bíró Andrea fodrász, Landek Istvánné fodrász, Rádi László
borász)

2011. december
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A Nyugdíjasklub 2011. december 12-én, hétfőn este kis előadással, süteményekkel köszöntötte a Kapernaum szeretetotthonban élő időseket, a közelgő Karácsony alklamából.

A Gyenesdiási Népdalkör sikere
A közelmúltban a Népdalkör Vasváron
Nemzetközi Népdalversenyen énekelte el
népdalcsokrait. A zalai és ormánsági csokraival a zsűri különdíját érdemelte ki. A Népdalkör tagjai: Tiringer Mihályné, Nagy Lászlóné,
Tóth Miklósné, Szalóki Jenőné, Stefanicsné
Lóránt Györgyi, Lóránt Veronika, Lóránt
Béláné, Kovács Lászlóné, Szijártó Endréné,
Horváth Sebestyénné, Kenesei Aurélia,
Heﬂer Jenőné, Papp Andrea, Karsai Gabriella, Ujvári Lajosné, Berta Józsefné, dr.Nagy
Pálné, Grátzner Ferencné, Kun Sándorné,
Folly Pál, Bognár István, Kovács Géza,
Farkas Ödön, Csepregi Zoltán, Csordásné
Fülöp Edit.
Szintén különdíjban részesítette a zsűri
Bognár István szóló énekét és Csordás Anna
– Rónaky Rebeka duóját.
A Klubkönyvtár köszönetet mond Iglódi
Józsefnének, a betlehemi sátor mellett felállított, Tüttő Lajosnak, a Községháza nagytermébe felajánlott karácsonyfáért.
A Turisztikai Egyesület köszöni a Községháza előtt felállított Karácsonyfát Gaál Jenőnének.

hogy a kint élő Meggyes Tamás zongoraművész örömmel állapította meg;
-Most bebizonyítottuk a németeknek, hogy
a magyarok, nem csak a paprika és a gulás
népe, hanem a zenei kultúrájuk is világszínvonalú és ezt hálásan köszönöm!
Elismerően nyilatkozott a kórusról Michael
Ponti világhírű zongoraművész is, aki feleségével és művésztársaival nézte és hallgatta
előadásunkat. Az ottlétünk alatt maximális
ﬁgyelemmel és törődéssel vettek vendéglátóink körül bennünket. Barátságok szövődtek és a kellemesen töltött napok zárásaként
szentmisén vettünk részt, ahol Léber Mihály
kanonok úr az oltárnál celebrálta a szertartást,
míg kórusunk a karzaton énekeivel mondott
köszönetet az Úrnak és kérte áldását további
tevékenységére.
Köszönet a kirándulásért C. Tóth Zoltán
karnagynak, aki összefogta, irányította az
együttest és a keszthelyi ősökkel büszkélkedő
Meggyes Tamásnak és feleségének Sylviának, aki a németországi napjainkat koordinálta.
Bognár Ystván

Krasznai Tamásné a keszthelyi Zöldmező
Utcai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazhatóját Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter
a fogyatékosságügy területén kifejtett
eredményes tevékenységéért
Miniszteri Dicséret-ben részesítette.
A gyenesdiási kitüntetett a kitüntetést 2011.
december 5-én vehette át a Nemzeti Erőforrás
Minisztériumban.
December 8-án a Zala Megyei Közgyűlés
rendkívüli közgyűlésén ugyanő
Zala Megyei Emlékplakettet
vehetett át, Manninger Jenőtől,
a Megyei Közgyűlés elnökétől.
Mindkét elismeréshez – olvasóink nevében
is – gratulálunk.
***
Tájékoztatjuk olvasóinkat és látogatóinkat,
hogy a Klubkönyvtár december 23-tól
január 2-ig zárva tart.
Horgászjegy árusítás január 2-án délelőtt
a Klubkönyvtárban

A Salve Regina Kórus ...
Az Advent, a Karácsonyvárás és a szeretet jegyében Dél-Németországi kirándulást
tett, 4 naposat. Ez látszólag nem gyenesdiási
hír, lévén a kórus a keszthelyi Fő téri templom égisze alatt működik. Ami miatt pár
sorban beszámolok, az útról azért van, mert
gyenesdiási tagjai is vannak /Nagyné Estilla,
Bognár István. A szerk./, és mert propagandaanyaggal községismertető kiskönyvekkel,
kerámiákkal és borokkal kedveskedtünk a
vendéglátóknak, hátha kedvet kapnak és
eljönnek vidékünkre.
Utunk során jártunk a Melki-apátságban,
laktunk és koncerteztünk Eschenlohe-ban, és
Vallchenseeben, kirándultunk Mittenwaldban,
gyönyörködtünk Garmisch Partenkirchenben,
sétát tettünk Salzburgban. Koncertjeinken
főleg Kodály Zoltán és Bárdos Lajos műveiből adtunk elő egyházi és világi összeállítású
műveket és magyar karácsonyi népénekeket.
Szereplésünk sikeres volt, amit az is bizonyít,

2011. november 30-án a gyenesdiási Községházán tartotta soros ülését a Balatoni Szövetség.
Az ülésen kitüntetéseket adtak át (Balaton-díjat kapott dr.Balázs Árpád Siófok polgármestere, Róka Ildikó és Móczár István (ﬁlmes alkotók), a Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentő
Egyesület - képviselője dr.Szép László. Balaton Díszpolgára címet kapott dr.Lázár János,
a BSZ titkára, Fejér Vilmos, vízügyi szakember, Udvardi Erzsébet festőművész, posztumusz
dr.Gérusz Miklós környezetvédő, vitorlázó.)
Szó esett a zagykazetták önkormányzati tulajdonba vétele lehetőségéről, illetve ennek érdekében kifejtendő tevékenységről, az új önkormányzati törvényről – konkrétan a lakosságszámhoz kapcsolódó önkormányzati hatáskörökről - és az idei szúnyogirtásról.
A képen az elnöki asztalnál dr.Lázár János a Balaton Szövetség titkára, Ruzsics Ferenc, a
BSZ elnöke és Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere

Gyenesdiási Híradó
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BÖLCSŐDEI, ÓVODAI
HÍREK
Mikulás érkezett a bölcsődébe!

ISKOLAI HÍREK
Az általános iskola nevelőtestülete, tanulóközössége ezúton köszöni Tüttő Lajosnak az
iskola aulájába felajánlott fenyőfát.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a téli szünet
2011. december 19-től 2012. január 2-ig
tart.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: december
17. szombat (ezen a napon napközi és étkezési ellátás nincs, a gyerekek 12 órától mehetnek haza)
Szünet utáni első tanítási nap: január 3. kedd

A legkisebbek örömére megérkezett a Mikulás a Gyenesdiási bölcsődébe is. A puttonyából jutott bőven ajándék mindenkinek.
A gyerekek mondókával, énekkel köszönték
meg a sok ﬁnomságot.
A Mikulás távozását követően mindenki
kedvére lakmározott és élvezettel játszott a
mikulástól kapott játékkal.
Várunk jövőre is Mikulás!
Tótok Leventéné

Megérkezett a Mikulás az oviba is!
Óvodánkban a gyerekek már hetek óta
várták a nagy napot, amikor hozzánk is megérkezik a Mikulás.
December 6-án délelőtt az óvoda tornatermében szórakoztató és színvonalas műsort
láthattunk a 4. osztályosok előadásában,
melynek végén minden kisóvodás kapott
ajándékot.
Köszönet a pedagógusoknak – Tüttő
Lajosné, Nyíri Istvánné, Vastagné Nagy-Pál
Orsolya, Ambrus Zita – áldozatos munkájukért, mellyel felkészítették a gyerekeket.
Köszönjük az izgalmas délelőttöt - amely
sokáig emlékezetes marad a gyerekek számára - Hársfalvi Györgynek, Jaczó Andrásnak és Szita Gábornak.
Somorjai Lívia óvodapedagógus

Versenyeredményeink:
2011. október 9.
Kedvenc hősöm - Csukás István 75 éves Fejér György Városi Könyvtár Keszthely
Kántor Piros 2.a osztályos tanuló Kiemelt
különdíjat kapott.
Felkészítő nevelő: a gyermek apukája és
Egyedné Bakó Ildikó
2011. november 25.
Iskolai vers- és prózamondó verseny - Ált.
és Alapfokú Műv. Isk. Gyenesdiás
Gosztola Gréta 2.a osztályos tanuló II.
helyezést ért el.
Kovács Alex 2.a III. helyezés
Tálos Olivér 2.a III. helyezés
Felkészítő nevelő: Szülők és TamásNikolics Virág
Nagy Lora 2.b osztályos tanuló II. helyezést
ért el.
Vastag Elizabet 2.b osztályos tanuló III.
helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Juhász Péterné
Szabó Gábor 3-4. osztály II. hely
Töreky Míra 3-4. osztály II. hely
Gombár Kata 3-4. osztály III. hely
Pintér Ákos 3-4. osztály IV. hely
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
2011. november
Keszthely város és városkörnyéki Sakk diákolimpia - Keszthely
Balogh Ákos 4.a osztályos tanulónk I.
helyen végzett.

2011. december
2011. november 26.
Nemzetközi Népdalverseny Vasvár
Felkészítő nevelő: Csodásné Fülöp Edit
Tálos Olivér 2. osztály Különdíj
Endrődi Nikolett 2. osztály Különdíj
Endrődi Rebeka 3. osztály Különdíj
Csicseri énekegyüttes 4-5. osztály Különdíj
(Heﬂer Flóra, Farkas Laura, Gál Emese,
Ertl Zsóﬁa, Hegyi Bianka, Divinyi Dalma,
Szabó Flóra)
Szivárvány éneklőcsoport 4-8. osztály
Különdíj
(Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Gál
Emese, Divinyi Dalma, Hegyi Bianka, Szabó
Flóra, Ertl Zsóﬁa, Szabó Fanni, Zakár Brigitta, Cserép Regina, Horváth Zita)
Csillagvirágok 8. osztály Különdíj
(Kató Dorottya, Várbíró Bianka, Cserép
Regina, Zakár Brigitta, Horváth Zita)

A Zala Megyei Közművelődési Intézmény
és a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közös szervezésében rendezték
meg idén a 6. Zalai- és regionális, határon
túli Betlehemi Jászol Pályázatát. Három
kategóriában lehetett nevezni.
A megnyitó és a díjátadás helyszíne Szlovéniában, a hosszúfalui faluotthonban.
A kiállítás megtekinthető 2012. január 8-ig.
A kiállításra 109 műalkotás érkezett, melyből 28-at díjaztak.
Iskolánkat négy osztály képviselte:1.b ,3.a
,3.b, 4.a .
Közülük a 3.b osztály, fából és csuhéból
készült alkotása – a Betlehemi gyermek alkotások kategóriájában - lett díjazott!
Gratulálunk minden osztálynak és kiállítónak színvonalas munkáihoz!
Kérem Önöket, hogy látogassanak el a hoszszúfalui faluotthonba és tekintsék meg a gyönyörű alkotásokat!
Szekeres Erzsébet
Gratulálunk a felkészítő nevelőknek, szülőknek, és a tanulóknak!

Jótékonysági est az iskolában
2011. november 25-én, pénteken az iskola
aulájában jótékonysági estet szerveztünk,
melynek a bevételét (580.000 Ft) Rózsa
Viktor (iskolánk volt tanulója) gyógykezelésének támogatására ajánlottunk fel.
Köszönjük Gál Lajos polgármester úrnak,
hogy elvállalta az est fővédnökségét.
Köszönetünket fejezzük a felajánlásokért
(tárgyi és pénzbeli).
Köszönet a szereplőknek, felkészítőknek, az
est szervezőinek, a szülőknek és mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a
rendezvény sikerességéhez.
Szervezők
(Rózsa Viktor további segítéséről a
következő cikkben is olvashatnak)

2011. december
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Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat
AKTUÁLIS HÍREINK:
Az Élelmiszerbank, a VSZK önkéntesei, a
Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri Hivatalának segítségével szolgálatunk több mint
kétszáz kilogramm vegyes élelmiszert jutatott
Rózsa Viktor számára, akinek gyógykezelése
nagy anyagi terhet is jelent családjának.
A nagyszabású gyűjtőakcióból származó
további háromszáz kilogramm élelmiszert
húsz gyenesdiási családnak osztottuk szét,
akik az ünnepek előtt nagy örömmel fogadták
a liszten, tejen, olajon, rizsen, száraztésztán
kívül szaloncukrot, teát, csokit, kekszet tartalmazó csomagokat.

VARÁZSHANGOK AZ
EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET
December 11-én vasárnap 10.30-kor került
sor a Babafotó kiállítás megnyitójára, mellyel
egy időben Babavarázs – Használt baba- és
gyermekholmi vásárt valamint játszóházat
szerveztünk a Klubkönyvtárral közösen. Nagy
örömünkre idén is sok kisbaba született, akiknek fényképeiben még néhány hétig gyönyörködhetünk a Községházán! Örülünk, hogy
ilyen sokan velünk töltötték a délelőttöt!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a mostani és korábbi játékfelajánlásokat Heﬂerné
Anitának és Horeczki Heninek; köszönjük a
pozitív és támogató hozzáállását a szülőknek;
köszönjük a terem rendbetételét Bázsa Gabinak, Szabó Tamásnak és feleségének Áginak,
valamint az önkormányzat dolgozóinak.
December 17-18-án az Adventi Gesztenyesütésen 16.30-18.30 között ingyenes játszóházzal és kézműves foglalkozással várjuk
a gyermekes családokat a Községháza nagytermében!

Rózsa Viktor a gyűjtést végző VSZK-s
osztálytársaival.
Rózsa Viktor és édesanyja Tihanyi Szilvia
ezúton mondanak köszönetet azoknak a
gyenesdiásiaknak és diáktársaknak, akik jótékonysági akcióikkal, segítségükkel reményt
adnak a betegség leküzdésére.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójaként ezúton szeretném
megköszönni a segítséget azon gyenesdiási
lakosoknak, akik játékgyűjtési akciónkban
felajánlást tettek. Önzetlen munkájuk következtében több mint negyven környéken élő
nélkülöző gyermeknek kerül játék a karácsonyfa alá.
Köszönet illeti a jelzőrendszer tagjait, akik
az összegyűjtésben segítettek, illetve egész
évben támogatták munkánkat.
Antoine de Saint-Exupéry sokat használt,
de egyre aktuálisabb idézetével szeretnénk
minden olvasónak Kellemes Ünnepeket
kívánni:
„ Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán
lényeges az a szemnek láthatatlan”
Pete Viktória családsegítő
Zalaszántó, Fő u. 3.
83/ 370-124 , 06/30/ 955-7854
zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.hu

2012 januárjában folytatódik a babamama klub és az ingyenes Varázshangok
Családi Program is! Ezeknek pontos dátuma
a januári lapszámban lesz olvasható!
Varázshangok zenebölcsi idén még 2 alkalommal lesz: december 21-én és 28-án szerdán
10.00-tól! A januári első alkalom időpontja:
4-e szerda 10.00. óra. A Varázshangok zeneovi ugyanezen a napokon 16.30-tól kezdődik!
Balatongyörökön a Bertha Bulcsu Művelődési Ház vezetőjével közösen hangfürdőt
szerveztünk december 1-én, melyre meglepetésünkre nagyon sokan jöttek el. A pozitív
visszajelzések arra ösztönöznek minket, hogy
ezt a különleges lehetőséget januárban újból
felajánljuk a gyenesdiási lakosok számára.
Minden kedves Olvasónak meghitt karácsonyi ünnepet és szeretetben gazdag új esztendőt kívánunk!
Kőhalmi Ági és Balázs

POLGÁRŐR EGYESÜLET
HÍREI
Lakossági fórum
2011. november 18-án tartottunk lakossági
fórumot a Gyenesdiási Önkormányzat nagytermében a közbiztonsággal és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban.
Jelen voltak a meghívottak között a rendőrség, a vöröskereszt, önkormányzat, a polgárőrség megyei és helyi vezetői. Sajnos a
lakosság részéről érdektelenség mutatkozott.
Mi úgy gondoltuk a fórum anyagának össze-
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állításakor, hogy az aktuális témával foglalkozunk, illetve megemlítjük a már megtörtént
bűneseményeket tanulságként, hogy ismételten községünkben ne essenek emberek ilyennek áldozatául.
Az egyes ember, az állampolgár, a tulajdonos, a birtokos sokat tehet a maga, a családja,
a kisközösség, az önkormányzat, sőt az egész
társadalom biztonsága érdekében. Az első
és legfontosabb, hogy csökkentenünk kell a
bűnelkövetési alkalmakat. Nyitott szemmel
kell járnunk és észrevennünk a veszélyeket,
hogy időben és megfelelő módon tudjunk felkészülni rá. Oda kell ﬁgyelnünk embertársainkra, egyrészt, hogy vigyázzunk egymásra,
másrészt, hogy eltérítsük őket a törvénytelen
szándéktól.
Közbiztonság - Bűnügy
Besurranók, zsebtolvajok, kéregetők, telefonálók, árusok, gyanúsan lassan közlekedő
gépkocsik, azokból nézelődő idegenek stb.
Közlekedés
Gépkocsik téli felkészítése –téli gumik,
ködlámpák használata. Kerékpárok felszereltsége, biztonsági ruházat - fényt visszaverő
sárga mellény- használata.
Gyerekülések használata.
Mobil telefon használata gépkocsiban vezetés közben.
Ezen kívül még sok közérdekű témáról esett
szó annak érdekében, hogy bűncselekmény
áldozatává ne váljunk, viszont a bűnüldözők
munkáját hogyan tudjuk intenzíven segíteni,
illetve a településünkön megjelenő bűnözőket
hogyan tudjuk távol tartani..
Bízunk abban, hogy a következő fórumunkon a lakosság részéről nagyobb érdeklődés
övezi segítő szándékunkat.
Szabó Sándor elnök, Horváth Kornél titkár

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Egyesületünk megkezdte a „Kárpáti korzó
központi multifunkcionális terének kialakítása” című EMVA falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető elnyert 14.784.215
Ft pályázati beruházását, melynek várható
befejezési határideje: 2012 tavaszán történik.
A megvalósítás során egy 700 m2-es alapterületű attrakciós tér jön létre, középen 9 fúvókás, fényjátékkal működő szökőkúttal.
December közepétől Madárkarácsony!
A kismadarak etetéséhez szükséges szotyola
kiszerelve átvehető az egyesület székhelyén:
Gödörházy u. 60.
2011. december 31-én (szombaton) Óév
búcsúztató túrát szervezünk a Keszthelyihegységbe.
Indulás: 13 órakor a Nagymezőről. Érkezés
túrafelszerelésben. A túra várhatóan vidám
szilveszteri hangulatban zajlik, mindenki
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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

GYENESDIÁSI KÖZ - KULTÚRA
ALAPÍTVÁNY HÍREI
Az Alapítvány az EMVA LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatáson 9.855.989 Ft-os támogatást nyert, amely
fejlesztés Gyenesdiás Önkormányzatának
tulajdonában álló, 19. században épült Pásztorházhoz kapcsolódik. Az épület hátulsó
két (11 és 18 m2-es) helyisége ad otthont egy
igen komoly régészeti jelentőségű avar kiállításnak, melyben az algyenesben feltárt „Avar
vezér” leletanyag és avar kiállítás - együttese kap helyet. Gyenesdiáson igen gazdag
az avar régészeti múlt. A Balatoni Múzeum
a gyenesi anyagot csak időszaki kiállításon
tudja bemutatni, a helyszűke miatt. Együttműködésben, a gyenesi és diási régészeti
leletanyag átkerül Gyenesdiásra – melynek
a legnagyobb része az avar leletanyag –, kap
végső (állandó) elhelyezést, a régióban is
egyedülálló gazdagságban. A kivitelezés várható időtartama: 2011. november 15-től 2012.
június 15.

KÁBELTÉVÉ HÍREK
Tisztelt Előﬁzetőink!
Eleget téve jogszabályban előírt kötelezettségünknek, ezúton értesítünk minden kedves
Előﬁzetőnket, a szolgáltatást érintő, 2012.
január 1-től életbe lépő változásokról.
Az alapcsomagban 24 csatorna található.
2011. szeptemberétől a Duna II. csatorna látható a Universal Channel helyén. A Universal
csatorna átkerült a bővített programcsomagba.
A bővített csomagban az alábbi változás
lesz: a 4!Stroy tv-vel lejárt a szerződésünk és
a túlzott mértékű áremelésük miatt nem került
meghosszabbításra. Helyette elérhető lesz a
PV-tv (Peca-Vadász). Bízunk benne, hogy az
új csatorna elnyeri előﬁzetőink tetszését.
A bekötési és szüneteltetési díj továbbra is
5000,- Ft. Az alapcsomag ára 2012. január 1.
napjától 2350,- Ft, a bővített csomag pedig
3050,- Ft havonta.
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első csatalakozó pontjáig tart. A lakáson
belüli, házilagos kivitelezésű, nem szakszerű,
valamint nem a szabványnak megfelelő minőségű anyagok használata során keletkezett
minőségromlásért nem vállalunk felelősséget.
A televíziók programozása nem karbantartási
feladat.
A műsorszolgáltatói díjat a Takarékszövetkezet helyi ﬁókjaiban (Gyenesdiás, Vonyarcvashegy), vagy csekken, illetve átutalással
lehet ﬁzetni. Kérjük, hogy aki teheti a Takarékszövetkezet helyi ﬁókjait, vagy az utalásos
módszert válassza.
Az elmúlt év második felében elkezdtük az
internet bekötéseket az arra alkalmassá tett
területeken. A kiépítés folyamatosan történik. Kérjük azon előﬁzetőinket, akik internet
szolgáltatót szeretnének váltani és lejárt, vagy
hamarosan le fog járni a hűségnyilatkozatuk,
illetve még nincs internetük és minket
választanak, időben jelezzék felénk, a tervezhetőség miatt. A bekötési díj 9000,- Ft.
A kábelhálózaton az internet mellett már
a telefon is elérhető minimális alapdíjjal,
kedvező percdíjakkal, számhordozással.
Az alapcsomagban található csatornák
2012. január 1 napjától:
ZDF – Echo Tv – Paprika tv – National
Geographic Channel – Keszthely tv - ARD1
– Eurosport – Duna tv – MTV2 – M.ATV –
Spektrum – RTL Klub – TV2 – MTV1 –
Minimax – Digi Sport – SPORT2 – Filmmúzeum – SPORT1 – Viasat3 – Music Max,
Super1 – RTL – Hír tv – Duna World
Bővített csomag:
PRO7 – Film+ - Discovery Channel – Sport
Klub – Eurosport2 – PV tv – Nóta tv – 3Sat
– ORF1 – Pax – Rai Uno – CNN – Cartoon
Network – Universal Channel.
Az ügyfélfogadás helye: Vonyarcvashegy,
Kossuth L. u. 42. (Polgármesteri Hivatal épülete II. em. 5.)
Ideje:
hétfőtől csütörtökig 08.00-15.00 óráig
pénteken:
08.00-12.00 óráig
Hibabejelentés munkaidőben 83/348-900
vagy 0620/96-92-582 telefonszámokon.
Ügyelet (munkaidőn túl, hétvégén ill. ünnepnapikon) 0620/96-92-582 telefonszámon.
Vonyarcvashegy-Gyenesdiás
Kábeltelevízió Nonproﬁt Közhasznú Kft
képviseletében
Martonné Kámán Györgyi
ügyvezető

2011. december
Megkezdődött az EMVA LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatáson
elnyert mintegy nettó 9.845.729 Ft-os támogatású „Szőlészeti, borászati bemutatóudvar” projekt megvalósítása 2011. november
hónapban. A fejlesztés Gyenesdiás Önkormányzata tulajdonába 2009-ben visszakerült,
1644-ben épült Darnay-féle boronapince kiállítási tárgyainak beszerzéséhez és a pincéhez
tartozó udvar rendbetételének megvalósításához kapcsolódik: szőlőtelepítés, gyepesítés,
szőlészeti-borászati pajtaépület építése, mint
kiállítási és rendezvény helyszín.
Tourinform ünnepi nyitvatartása
dec. 23-ig H-P 9-17 óráig
dec. 26. zárva
dec. 27-30. 9-13 óráig
jan. 2-től H-P 9-17 óráig
Ezúton is békés, boldog karácsonyt és
egészségben, sikerekben és vendégekben
gazdag új esztendőt kívánunk: Tourinform
Iroda munkatársai
Wir wünschen fröhliche Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr: Die
Mitarbeiter des Tourinform Büros

A Gyenesdiási Főzőcsapat szeretettel
köszönti Czaﬁt Lajost, hatvanadik születésnapja alkalmából!
APRÓHIRDETÉSEK:
Matematikából és fizikából korrepetálást,
érettségire, felvételire felkészítést, felzárkóztatást
egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében vállalok.
Pékné Orbán Julianna mat-fiz-rajz tanár (83-316-504,
70-208-13-25)
Készítsd el magad a meglepetést szeretteidnek a
Kerámiaházban a fazekaskorongon, karácsonyra
még elkészülhet…Bejelentkezés alapján várja a
jelentkezést Pék András.
83-316-504, 70-208-13-25,
info@jesapekkeramia.hu, J&A Kerámiaház
Gyenesdiás, Kossuth L. 103.
Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék (1
keszthelyi lakás + garázs + 1 cserszegtomaji új
ház) részarányos beszámítással. Lehetőleg nyugodt
környezetben levő ingatlant keresek. 70/319-4148
Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő,
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben, bontatlan
csomagolásban, kedvező áron eladó. 70/319-4148

Elveszett foxi szuka kiskutyánk.
Aki látja, kérem értesítsen.
Tel.: 30/217-3751

2011. december
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Legrégebbi gyenesi civil egyesület
– a legalább 100 éves –

Szent Ilona Rózsafüzér Társulat
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Novák
Zsuzsa fogorvos asszonynak a hitoktatás céljára adott videó kazettákért. A bibliai
könyveket, történeteket bemutató videók 21
db ﬁlmet tartalmaznak, az Ó- és Újszövetségből egyaránt.
Igényes, hiteles, látványos és hitoktatói
célra kiválóan felhasználható ﬁlmekről van
szó. Hálás szívvel köszönjük ezt a nagyon
értékes ajándékot, reméljük, hogy hatékonyan és a lelkek javára tudjuk felhasználni
őket. Az önzetlen ajándékát egészen biztosan sokan fogják megismerni, megszeretni,
tanulni belőle, és remélhetően a tanításukat
a saját életükbe kamatoztatni, hogy emberibb
legyen a világ.
Köszönjük szépen! A római katolikus egyházközség nevében:
Vértesaljai János diakónus

Karácsonyi történet

Néhány évtizeddel ezelőtt a gyenesi templom sekrestyéseként családommal díszítettük
a templom karácsonyfáját és a betlehemet.
Egyik ilyen alkalommal hazavittem a kis
Jézust, megfürdetni a portól szürkés kis haját
és kimosni ruhácskáját. A fürdetésnél körülállt hat gyerekem, és aggódva lesték, hogy a
sampon ne menjen a Jézuska szemébe. Majd
„anyuka gyorsan törüld meg, meg ne fázzon”
– kiabálták, és még a haját is meg kellett szárítani, úgy ahogy nekik szoktam.
Mikor végeztünk mindenki megpuszilta, és
sírva csomagoltuk be, hogy visszavigyük a
templomba. Ugye anyuka, jövőre is hazahozzuk? – kérdezték búcsúzóul.
Aki szeretne találkozni ezzel a kékszemű,
kedves Kisjézussal, mindenkit szeretettel
vár Karácsonykor a gyenesi templom zenélő
jászolkájában.
Hardi Jánosné

(1826)-1911-2011
(1211-2011)

Nincs Gyenesdiás történetében még egy
olyan civil szervezet, amelyik ennyi időn
keresztül, megszakítás nélkül működött
volna. Ez önmagában is nagy dolog, de ha
a tényeket vesszük ﬁgyelembe, akkor még
inkább tisztelettel tekinthetünk e Társulatra.
De az értékelés előtt nézzük a szikár
tényeket. Az a bizonyos rejtélyes kapcsos
könyv, amely a régi Társulati tagok nevét
és bejegyzéseit tartalmazta, megkerült.
Egyesek szerint elégett, mások szerint elveszett, de a valóság az, hogy megvan, kissé
ütött-kopott, de kézbe vehető, lapjai közül
sokat kitéptek, de maradt benne így is lap.
A kapcsai már nincsenek meg, de a borító
keménytábláján a négy rézrózsadíszítésből
három még rajta van, a hátsó borítón még
zöldell mind a négy. A borítólapokon még
benyomott, aranyozott kereszt látható.
Az első lapján az áll: „Csináltata Gyürei
Antalné született Csák Mária, 1916/Május
1”
Az utolsó lapon jobb felül az első krónikás neve olvasható: Györei Erzsi. Itt, ezen
az oldalon a meghalt Társulati tagok neve
került felsorolásra. Az ötödik név, amit
bejegyzett Györei Erzsike így néz ki: Csák
Margit 1911.
Ez azt jelenti, hogy az eddig fellelhető
dokumentumokban arra vonatkozóan, hogy
a Rózsafüzér Társulat létezett, az 1911-es
esztendő, írottan is meg van jelölve, ami
éppen 100 éve volt.
Megalapozott feltételezéssel kimondható,
hogy a Szent Ilona Rózsafüzér Társulat
ennél régebb óta működik, hiszen Csák
Margit már halála előtt szükségszerűen társulati tag volt, és a csatos, feketekönyv csináltatása előtt is létezett a Társulat.
Feltételezhető, hogy 1826-ban már imádkozták szervezetten a rózsafüzért Gyenesen,
sőt a Szent Ilona templom megépítése előtt
is erősen valószínű.
Falud községben, ma Felsőgyenesben
állt a Szent Erzsébet kápolna. Az 1800as években olyan romos állapotba került,
hogy „annak egy darab fala fennállván,
azt egyenlő erővel ellbontották, a köveket
a fundamentomábul felásván, kiszedték, és
a Kápolna épitésére öszve hordták.” Bár
nem ebből, hanem kamataiból is épült fel
a Szent Ilona kápolna, amely „Fő Tisztelendő Ruszek József Apát Úr által nagy
ceremóniával fellszenteltetett.” „1826-dik
esztendőben Kiss Asszony Havának 18-ik
napján”, azaz augusztus 18-án.

Gyenesdiási Híradó
Feltételezhető, hogy a Rózsafüzér Társulat már a faludi templomban is imádkozott,
csak akkor még más neve lehetett.
Az azonban csaknem bizonyos, hogy
1826-ban, 186 éve már a Társulat létezett.
Így biztosan állítható, hogy a legrégebbi
szerveződések közé tartozik a mi községünkben, és ez önmagában elég arra, hogy
tiszteletet ébresszen a rátekintőben.
Vajon mit csinál egy Rózsafüzér Társulat,
és hogyan működött a gyenesi Szent Ilona
Rózsafüzér Társulat?
Az első Rózsafüzér Társulatot Szent
Domonkos, a domonkos szerzetesrend
alapítója, Toulouse-ban szervezte meg
1211-ben, pontosan 800 éve! Hosszú és
változatos fejlődés eredményeként alakult
ki a mai formája. Az imádság maga -más
imádságok mellett -, 150 Üdvözlégy Mária
imádságból állt közbe ékelődve a titkokkal.
A titkok valójában nem azért titkok, mert
mással nem szabad megosztani, ellenkezőleg, a rózsafüzér titkai teljesen nyilvánosak,
mégis az értelmük megértése, elmélyítése,
befogadása és életre váltása az emberi lélek
bensejében, a szívben történnek. Ennek
a bensőnek, szívnek a nyitottsága az, ami
által egy titok megnyílik és befogadhatóvá
válik.
A rózsafüzér imádságnál nem az értelem, a szellem az elsődleges. Az imádság
maga olyan, mint a tenger moraja, a hullámok partot nyaldosása, a szív dobbanása.
Lassan átitatódik vele az ember, és nem az
értelem kutató fényében válik világossá
a titok, hanem a felismerés, a bensőben
lassan és csendesen kialakuló harmóniában
nyílik meg. Nem a vizsla, mohó erőfeszítés
eredménye ez, hanem az alázat, a kicsiség,
a csodálkozni tudó, gyermeki feltekintés
ajándéka.
Nem kikényszeríthető, hanem a morajló
ima csendjében megnyíló szív teljesen
ingyen kapott ajándékáról van szó. Titok
ez, a leghatalmasabb titok. Csak az önmagát gyermeki csöppségnek tartók számára
lebben fel kegyelmi áramlatban a valóság
teljessége.
Nem véletlen, hogy az asszonyok vonzódnak elsősorban ehhez az imádsághoz. Ők a
természetüknél fogva a befogadásra és a
titkok hordozására alkottattak, mi férﬁak
csak komoly erőfeszítéssel tudjuk leküzdeni az erőszakos, akarati hódítási ösztönünket. Ezzel itt semmire sem megyünk.
De ha tágra nyitott szemű gyermek csodálkozását eltanuljuk, akkor a mi két üres
kezünk is megtelik ingyenes ajándékkal,
ami másként érinthetetlen számunkra.
A gyenesi Szent Ilona Rózsafüzér Társulat több mint száz évében a csoda ebben
keresendő.
Elrobogott mellette a történelem kímé-

Gyenesdiási Híradó
letlen pusztító orkánja, az I. világháború,
a Tanácsköztársaság, az első nagy világválság, a II. világháború, 56 megtorlása,
és a kommunista diktatúra, a Kádári puha,
mindent megmételyező gulyás-kommunizmusa, a rendszerváltás álsága, válsága, a
vadkapitalizmus lelket szétzüllesztő „szoclib” gyalázata és mindenek ellenére szakadatlanul hömpölyögött benne a kegyelem.
Volt, amikor csak láthatatlan búvópatakként volt jelen. Elsősorban a gyenesi
asszonyok minden értelmet meghaladó
tántoríthatatlan szelíd ereje volt képes arra,
hogy erőforrásként megélt Rózsafüzér
Társulat fennmaradjon. Valójában megmagyarázhatatlan a léte, pontosabban az
emberi kombináció itt fennakad az okoskodás horgán. Tudomásul kell venni, hogy a
szociológia számára ez megfejthetetlen, de
nem a gyermeki nyitottsággal rendelkezők
számára.
Látszólag véletlen, hogy 2002-ben egy
gyenesi házaspár Rómába utazott. Ennek
jelentősége csak most kezd világosodni.
Azon a napon, 2002. október 16-án, szerdán, amikor ott álltak a pápai oltártól 50
méterre, a később boldoggá avatott II.
János Pál pápa, pápaságának 25. évfordulója kezdetén tette közzé a Rosarium
Virginis Mariae apostoli levelét.
Még 50 Üdvözlégy Máriával és a világosság titkaival egészítette ki a rózsafüzért. „Ahhoz, hogy a rózsafüzér valóban
az evangélium kompendiuma, összefoglalása legyen, hasznos lenne, hogy – miután
az örvendetes titokban visszaemlékezünk
a megtestesülésre és Jézus rejtettségében
leélt életére és mielőtt a fájdalmas titkokban elidőznénk Jézus szenvedésénél
és kereszthalálánál, valamint a dicsőséges titkokban a feltámadás győzelmét
szemlélnénk, - elmélkedésünk során Jézus
nyilvános működésének különösen jelentős
mozzanataira felﬁgyelnénk.”
A Szentatya, ezeket az új titkokat János
evangélista szavai nyomán „a világosság
titkainak” nevezi.
Erdő Péter Magyarország bíborosa így
fogalmaz: „Ha a rózsafüzér-imádságot
közösségben vagy egyénileg megfelelő
elmélyültséggel, szívből végezzük, észrevehetjük, hogy valóban az emberi szív dobbanásaival egyesül imádságunk. Teremtett
emberségünk legmélyén, halálunk órájára
is készülve, Teremtő és Megváltó Istenünkkel találkozunk, akinek szeretete a megtestesülésben Mária igenje által lépett ebbe a
világba.”
A bíboros szokása szerint fején találta a
szöget. Ha jól imádkozzuk a rózsafüzért,
akkor a szívünk dobbanása ütemében egyesülünk az Istennel, Vele találkozunk.
Szűz Mária azért fontos, mert ő teljesen,
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Baranyai Vilmos, Bende Mihályné, Bíró
Jánosné, Borsos Pálné, Csák Jánosné,
Hamar Irén, Hetesi Gézáné, Hocz Józsefné,
Hudpop Sándorné, Kovács Lajosné, Rédei
Lajosné, Sényi Józsefné, Somogyi Jánosné,
Stefanics Lajosné, Szakos Jánosné, Szűr
Sándorné, Tánczosné Papp Mária, Vértesaljai János diakónus.
A Társulat tevékenysége nem merül ki
az imában, ámbár van néhány idős, nehezen mozgó társunk is, akik otthon végzik
el az imádságot és így kapcsolódunk össze
lélekben. A Társulat számára fontos a Szent
Ilona kápolna és a kevés, de annál nagyobb
értékű pénzüket, hol a temetői kereszt,
Jézus Szíve és Lourdesi Szűz Anya szobor
restaurálására, hol az ideiglenes fűtés
kialakítására, vagy az oltár lámpa izzóinak
szépre és energiatakarékosra cserélésére,
porszívó vásárlására fordítják. A nagy szívükből és a kevés pénzükből még a diási
templom harangjaira is jutott.
A Társulat aktuális célja, a bejárati templomkapu és a sekrestyeajtó rendbetétele.
A Társulat elfogad adományokat, de csak
azzal a feltétellel, hogy aki adja, azt bizalommal és hittel adja, és legyen meggyőződve arról, hogy jó célra lesz felhasználva
az adománya. Csak ilyen adományt tud
elfogadni a Társulat.
A tagok tőrödnek egymással. Betegségben, elesettségben egymásért imádkoznak,
apró szeretetcselekedeteket végeznek csendesen.
Talán ez a Szent Ilona Rózsafüzér Társulat több mint száz éves fennmaradásának
titka. A Társulati tagok tudatában vannak,
hogy a legnagyobb és pótolhatatlan feladatot végzik, az imádságot, mert ezen múlik a
gyenesi családok sorsa.
Boldog II. János Pál pápa ezt 2002. október 16-án kimondta: „A szentolvasó a
család imája és ima a családért. Az együtt
imádkozó család együtt marad…”
Adná Isten, hogy meghallgatásra találjon
itt Gyenesben, a több mint száz éve szakadatlanul imádkozó Szent Ilona Rózsafüzér
Társulat!

fenntartás nélkül igent mondott az Istennek. Nem azért, mert teljesen értett volna
mindent, az angyallal tisztáztak volna mindent előre, nem erről volt szó. Hanem azzal
az ősbizalommal, amivel csak az Istent szeretők, Istenben élők rendelkeznek, tehát a
tiszta szívűek, a szüzek, és igent mondott.
Feltétel nélkül mondta a csak lassan megérthetőre, hogy igen. És mi történt? A Szeretet belépett a világba. Aki a rózsafüzért
imádkozza, ezt akarja eltanulni Szűz
Máriától. Hogy a szentolvasót mondó
által is, belelépjen a szeretet a világba, a mi
gyenesi világunkba.
Ez nem csak a ﬁlosz és a ráció, a szellem
és az ész döntése, hanem a szívé. A rózsafüzér az ember legbensejében megszólaló
Kelt: 2011. december 13. Szent Lucia
hívásra válaszol: arra, hogy legyél teljeszűz
és vértanú napján, Gyenesen
sebb ember. Tehát a szív ügyéről van szó,
az asszonyok jobban értik ezt a nyelvet, de
Vértesaljai János diakónus,
a férﬁak is ráharapnak, ha felfogják a lényea
Szent
Ilona Rózsafüzér Társulat
get. Itt a nagy okosság sokszor akadály.
legﬁ
atalabb,
1 hónapja felvett tagja
A Szent Ilona Rózsafüzér Társulatban
jelenleg két férﬁ van és 17 nő. A Társulat
A cikk megjelenésével egyetértek.
vezetője: Baranyai Vilmosné, Marika. Ő,
aki már hosszú évek óta vezeti az imádBaranyai Vilmosné
ságot, ő gondoskodik arról, hogy a titoka
gyenesi
Szent Ilona
csere megtörténjen, ő intézi, hogy havonta
Rózsafüzér
Társulat
egyszer az élő és meghalt társulati tagovezetője
kért szentmise legyen bemutatva. Tagok:
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A gyenesi angyalok titka

1. Újra repülnek a gyenesi angyalok

Ó, áldott nő! – szoktunk mi férfiak felsóhajtani, mikor látjuk, hogy feleségünk,
anyánk, lányunk eltelik azzal a csak nőkre
jellemző hevülettel, ami kényszerítő erőként
a dolgok elrendezésére irányul. Vérmérséklet kérdése e cselekedet szelídsége vagy
felfokozott, érzelemmel telített volta, melynek kifejeződése ugyancsak e vörös skálán
mozog.
Egy egészséges férfiban hölgyeink eme
tevékenysége és az ehhez kapcsolódó fajlagos megnyilvánulásai, a menekülési ösztönt
váltja ki. Különösen így karácsony táján
igaz ez, és ilyenkor eltelve szent félelemmel,
tapintatunk jeleként eltávozunk. Asszonyaink szerint ez megfutamodás és gyávaság.
De ősi tapasztalat int erre minket. Már
ősatyáink is tudták, hogy ilyenkor milyen
kiszámíthatatlanná tud válni a mi gyengéd
és angyali feleségünk. Ezért legjobb, ha férfitekintélyünk teljes megsemmisülése előtt
áthelyezzük tartózkodási helyünket valami
kevésbé veszélynek kitett területre. Ilyenkor
leginkább egy konszolidált vendéglátóipari
egység látszik a legjobb megoldásnak.
Takarításról beszélek, ó áldott, hölgyeim, a
takarításról, mely misztikuma a szent szférába tud emelkedni. E magasabb régiókba
férfi csak egész kivételesen tud emelkedni,
melyet a szent papi férfiak is igazolni tudnak.
A kétezer éves, tekintélyes és tiszteletre
méltó Anyaszentegyház papjai is felismerték e misztériumot, melynek következményeként sohasem vesznek ebben részt, és
még a tanítói hatalmukat is visszafogják,
mikor a templom takarítása elközeleg. Bölcs
távolságtartásuk intő és megfontolandó
példa minden épeszű férfi számára.
És itt kezdődik a történet, amely az angyalok átmeneti szárnyaló képtelenségét és az
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A történet valóságos és itt történt Gyenesben, a Szent Ilona kápolnában, egy áldott
órán, mely a fenti szent cselekmény gyakorlásának ideje volt, mikor is Lélekkel eltelve
és érzelemmel gazdagon, sor került a templomtakarításra.
A férfiak által sokszor megtapasztalt hév a
portörlés során, oly elragadtatásba ejtette az
egyik hölgyet, hogy az oltár bal oldalán fél
térdre ereszkedő angyal is jobbnak látta, ha
kapitulál, és inkább egyik szárnyától válik
meg, mintsem a portörlő rongy által az égi
szférákban szokásos tekintélyétől engedné
megfosztani magát, de nem volt szerencséje,
mert még félszárnnyal sem úszhatta meg az
alapos és irgalmatlan csutakolást.
Az angyal bal szárnya levált. Erre a templom felszentelése óta, nem volt példa. Mit
lehetett tenni? Az angyalt szemérmesen az
oltár falához kellett szorítani, és potenciáljának, abbéli képességének elvesztését, hogy
már továbbiakban szárnyalni nem képes, el
kellett rejteni. Ez sikerült is, hiszen senkinek
sem tűnt fel félszárnyú, röpképtelen angyal.
Ekkor keveredtem a képbe, amit szerpapi
mivoltomnak köszönhettem, ámbár a félszárnyú angyallal foglalkozás, mint az alázatra nevelés eszköze a papi rend legkisebb
fokozatával rendelkezők számára nem volt
kötelező tananyag. De mentesítettem én
már latrinát is, a hittanos tábor végeztével,
az angyal, még ha félszárnyú is, mégis csak
emelkedettebb dolog.
Így történt, hogy a félszárnyú angyal
Szabó Laci fafaragó barátomnál kötött ki.
Laci komoly szakértelemmel vette kezébe a
dolgot és az angyalt, forgatta, nézegette, csóválta a fejét, látszott rajta, hogy valami nincs
itt rendben. Az angyal szinte elvesztette a
beható vizsgálat során az összes tekintélyét,
mikor a Laci kinyilatkoztatta az igazságot:
ennek az angyalnak két bal szárnya van.
A döbbenetes igazság hallatára elnémultam, az angyal is mintha belepirult volna.
Kiderült, hogy a király meztelen, azaz a mi
angyalunk sohasem tudott repülni. Még
akkor sem, mikor mindkét szárnya megvolt.
Ha ez a gyenesi angyal karácsony éjjelén
a falu fölött próbálkozott volna, legfeljebb
csak kacska kunkorokra tellett volna neki, az
is csak balra.
A bal oldallal mindig baja volt a magyar
embernek, de példátlan az is, hogy egy
angyal baloldali. Érdekes, ez sosem látszódott Gyenesen. Szerencse, hogy másik
angyalunk is van. Úgy látszik, egy is elég,
hogy a dolgok a helyükön legyenek.
Míg csöndesen fontolgattam a dolgot a
politikáról és egyes angyalok baloldaliságáról, Laci egy történetbe kezdett.
Az úgy volt, mondta, hogy a fafaragók egyik magát nagyra tartó mestere két
szobrot faragott egy időben. Az egyiknek
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körülbelül 35-ös volt a lába, a másiké jóval
nagyobb. Mikor elkészült az egyik szobor,
akkor látom, hogy a lábak nem stimmelnek.
Szóltam a mesternek a hibáról. Önfejű volt
és csak nehezen volt meggyőzhető az igazságról. Már 4 órája bent volt a láb a törzsben, és a ragasztó már majdnem teljesen
megkötött, mikor a mester elismerte a hibát,
de már csak vésővel tudta kiszedni a nem
belevaló lábat.
Még tovább is mondta volna a sztorit
a büszke mesterek tévedhetetlenségéről,
mikor belém hasított egy gondolat. Mi van
akkor, ha az oltár jobboldalán térdelő másik
angyal meg két jobbszárnyú?
Mondtam a Lacinak a szörnyű gyanút. Az
bizony lehet, – válaszolta - úgy látszik, egyes
mesterek a végtagokat szívesen felcserélik.
Jó, hogy nem sebészek.
Az utolsó megjegyzést már alig hallottam,
mert kocsiba vágtam magam, és elindultam
angyalmustrára. A templomban a helyéről
leemelt angyalt tüzetesen megvizsgáltam, az
arany szárnyak csillogtak a fényben, mikor a
keserű valóságra is fény derült.
Ez sem tud repülni, mert neki meg két jobb
szárnya van. Összecserélték a szárnyakat!
Lehet, hogy 185 éve nem repült angyal
Gyenesben? Érthetetlen ez a malőr, annál is
inkább, mert ez a két angyal, a méltóságos
Festetics László gróf adománya volt. Az ő
idejében az ilyen bakik nem szoktak előfordulni.
Betuszkoltam a kocsiba a szobrot, és útban
vissza Lacihoz elgondolkoztam: Hogyan
tudott eddig Gyenes szárnyalni, mikor az
angyalai röpülni sem tudtak? Talán a diási
angyalok helyettesítették őket?
A tény, hogy a gyenesi angyalok lelepleződtek. Szárnyuk volt, de nem repültek. És
ezt eddig nem vette észre senki! Azt hittük,
a dolgok a helyükön vannak. Micsoda átverés! De kiderült az igazság. És mindez egy
takarítás következménye.
Ó, áldott asszonyi kezek, melyek, ha öntudatlanul is, mindig a valóságot tapintják, és
megmutatják, hogy amit nagynak gondoltunk, milyen kicsi, hogy amit valóságosnak
gondoltunk, az meg nincs is. Mi férfiak is
folyton lelepleződünk, mint az angyalaink.
Eddig értem a gondolatban, mikor Laci
megvigasztalt. Fognak ezek az angyalok
repülni, úgy szállnak majd egy hét múlva,
mint a vöcsök. Bepótolják az elmúlt 200
évet.
És mi is szárnyalni fogunk! Jobb szárnnyal
és bal szárnnyal egyszerre, együtt mindkettővel emelkedni fogunk és felszállhat végre
az egész falu.
Fel, egyre feljebb, álság és válság nem
húzhat vissza, vidám angyalaink már nekiindultak. Követ bennünket az egész ország.
Két angyal elől suhan, kezükben a szentkoronás címer, csak úgy porzik Csaba királyfi
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csillagösvénye. Mi mind a 15 millióan még nem volt önálló plébániánk. Keszthelyegyütt repülünk!
hez tartoztunk, a Fő téri Magyarok Nagyasszonya plébániához. Tehát valószínűleg az
illetékes plébános úgy döntött, hogy ideiglenesen itt állomásoztatja az angyalokat, és
ha szelídül a helyzet, hát innen sértetlenül
vissza lehet vinni. Sajnos már a kápolna
sincsen meg, mivel áldozatul esett a kommunista kultúrpolitikának, szétverték és tantermet csináltak belőle.
A szovjet csapatok már 1991-ben kivonulMiért ne születhetne újra ezen a karácso- tak az országból, de az angyalok még maradnyon Magyarország?! Mi gyenesiek, két tak nálunk. Így az is elképzelhető, hogy
lábbal a földön, szívünk két jó szárnyával eredetileg minden rendben volt a szárnyukelöl megyünk.
kal, csak a menekülés közben váltak a szálA takarítás elkezdődött, szárnyaink is a líthatóság miatt átmenetileg szárnyatlanná,
helyén vannak. Asszonyaink takarítanak, a és aki ideiglenes elhelyezte őket az oltár jobb
dolgok lassan a helyükre kerülnek. Ez a meg- és baloldalán, nem figyelt arra az apróságra,
oldás, húsz év múltán sincs más jó recept!
hogy röpképesek maradjanak az angyalok,
Miért ne tanulhatnánk ezegyszer az asszo- így lettek jobbszárnyúak és balszárnyúak.
nyainktól???
(Persze az is lehet, hogy ebben mélységes
és aktuális angyali tanítás van: egyoldalúan
2. Mi közük van a gyenesi angyaloknak a nem tudnak jól menni a dolgok. A repüléshez mindkét oldalra szükség van.)
szovjet megszálló csapatokhoz?
Ha ez így van, akkor 1950 óta, tehát csak
A lelepleződött és újra repülni tudó 61 éve nem repülnek az angyalok, de 61 éve
angyalaink rejtélye újabb fordulatot vett az itt vannak nálunk, és itt nálunk sem repülimádság által. Az angyali krimiben újabb tek, ámbár egyébként jól ellátták feladatufátyol lebbent fel, és tisztult a kép. Hiába, kat.
Mi gyenesiek boldog tudatlanságunkban
már 2000 éve megírta Szent Pál, hogy a
mai látásunk, csak tükör általi és homályos. nem érzékeltük ennek kárát, de a történelmi
Mint mindig, most is igaza lett. Kezd ez az tények fényében úgy látszik Keszthely
angyal história hasonlítani a diási templom erősen megérezte az angyaltalanítást. Talán
harangjainak rejtélyéhez. (Ott ugyanis a remélhető ott is változás, mert a napokban
lélekharang 1744-ből való, 150 évvel idő- láttam, hogy a Fő téren az eredeti helyére
sebb mint a templom, mely 1894-ben lett került vissza a Szentháromság szobruk.
felszentelve. Vajon hogy került oda és hol Lehet bízni a felemelkedésben.
A rendszerváltozás utáni 21 évben ez illő
volt eredetileg?)
A gyenesi angyalok fátyolának fellebben- és üdvös, sőt egyes keszthelyiek szerint igentése egész ártatlanul kezdődött. A reggeli ½ csak kívánatos.
Jó volna, ha mi is és a keszthelyiek is meg7-es zsolozsmát elimádkoztuk a kápolnánkban a szokásos kis csapattal. Kifele jövet, értenénk végre az angyali tanítást.
Baranyai Marika néni megszólít és mondja,
hogy tudom-e, hogy az angyalaink erede3. Nem gondoltam, hogy ilyen mozgaltileg nem is itt voltak. Meghökkentem, mas az angyali lét!
mert ezt nem tudtam. Szentül meg voltam
győződve, hogy eredetileg is ide készültek,
Sajnálom a történészeket, akik a rendelkesőt azt is kinyomoztam, hogy a Szent Ilona zésre álló anyagból dolgoznak és teszik meg
szobrot Helenáról, Festetics László lányáról következtetéseiket. Ők az élet egy adott pilmintázta meg a mester. Mindennap meg- lanatát érzékelik és nincs módjuk az eleven
csodálom, hogy milyen szép nő volt a grófi élet lüktető változását érzékelni, mert nem
kislány. De az angyali nőkről vissza a mi áll rendelkezésükre a folyton változó dokuangyalainkhoz.
mentum, ezért a rögzült fényképfelvételekMarika néni mondja, hogy beszélt Hamar ből kell egy komplett filmre következtetni.
Irén nénivel, aki állítja, hogy a keszthelyi
Nem így van az angyalainkkal. Ők a szelRanolder iskola kápolnájából származnak az lemvilág változatos voltát folyamatában
angyalok.
mutatják. Mert mi történt most? Angyalok
1950-ben, mikor szétverték a szerzetesren- szárnyai a helyükre kerültek és röpképessé
deket és államosították az iskolát, az iskola váltak, de nem fértek el a korábbi helyükön,
kápolnájában lévő szobrokat, berendezése- mivel a szárnyuk szöge nagyobb lett. A
ket is menekíteni kellett. Úgy történhetett, meglévő fatálcára normál és rendezett szárhogy az angyalok ide kerültek hozzánk.
nyakkal el sem férnek. Ez a tény döbbenetes
Lehetséges, – gondoltam tovább a történe- felismerésre indított.
tet - mivel akkor nekünk gyenesdiásiaknak
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Nem arról van szó, mint korábban feltételeztem, hogy a szállítási bonyodalmak miatt
lettek a szárnyúktól az angyalok megfosztva
és később a szárnyuk összecserélve, hanem
feltehetően az akkori templomatya lehet a
ludas abban, hogy az angyalok két jobb és
két bal szárnyúak lettek.
Mert mit tehetett a szentéletű atyafi,
amikor hiába tuszkolta az angyalokat a
polcra, hát a leesés veszélye foroghatott
fenn, ezért, hogy a talapzata és a súlypont
beljebb kerüljön, hozzá nem illő szemérmetlen módon a szárnyakat egymáshoz közel
hozta. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy balbal és jobb-jobb szárnyúak lettek az angyalaink. Így már stabilan álltak.
Az angyali rejtély, remélem megoldódott.
Egyébként, az eredeti fényképfelvételek arról
tanúskodnak, hogy kezdetben az angyalaink
helyén Szent Antal a szent könyvön ülő
kis Jézussal és túloldal Szent Anna a kis
Szűz Máriával kompozíciók voltak, amiket
(akiket) mostanra száműztek a templom
bejárati terébe.
De e szentek nem sértődősek, az égi
hiarerhia természetes következményeként veszik, hogy az angyalok kell, hogy
féltérdeljenek az Oltári Szentség közelében,
ők a bűnösök között szívesebben vannak
szolidaritásból, mert még a szentek sem
voltak tökéletesek, apróbb hibáik emberivé
teszi őket.
4. A mulás Szakál szekere és a szende
angyalok

Az ember azt hinné, hogy az angyali
karokban békés alleluja dicsőítéssel telik az
idő, de ez nagy tévedés. Legalábbis a mi
gyenesi angyalaink olyan mozgalmas életet
élnek, hogy nekem, afféle földi halandónak,
hozzájuk képest lapos és unalmas.
Az angyalok ugyan nemtelen szellemi
lények, de a művészet mikor női alakokban
szokta ábrázolni őket, megmutat valamit
abból az egészében felfoghatatlan rejtélyből,
érthetetlenségből és titokzatosságból, amit
mi a földi asszonyainknál is gyakran megtapasztalunk.
De a gyenesi angyalok, ha egyáltalán
helyes ez a megnevezés, még inkább titokzatosak.
Mert a dolog úgy bonyolódott tovább,
hogy telefonon fölhívtam a keszthelyi Fő
téri templom plébánosát, Tál Zoltán atyát,
hogy segítséget kérjek, az angyali rejtély
titkának föllebbentéséhez. Az adventi időszakban különösen leterhelt atyát két találós
kérdéssel igyekeztem felcsigázni. Az első,
hogy van az, hogy a gyenesi angyalok nem
is gyenesiek, és ahonnan valók, az már nem
létezik? A második képesek-e az angyalok
két balszárnnyal vagy két jobbszárnnyal
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teljes értékű szolgálatot teljesíteni az angyali
karban? Zoltán atya elképedt arcát a telefonban is láttam, mire muszáj volt megmagyarázni az angyali dolgok jelen állását. Mikor
már értette miről van szó, mondta utána jár
a kérdésnek, de ő mint a Ranolder Katolikus
általános iskola lelki igazgatója, az iskolában
naponta megfordul, de kápolnát még nem
látott ott, csak tantermeket. De megígérte,
hogy utána jár az angyali ügynek. Egy
hét múlva a Ranolder iskolába mentem.
Mikor az iskola emeleti lépcsőjét elértem,
a szemben lévő nyitott ajtajú tanteremben
megláttam az igazgatónőt, aki egy építész
tervezővel beszélt. Illedelmesen várakoztam az ajtónál, de mégis hallottam, hogy
a falak eredeti helyére kerülését vizsgálják,
és a kápolna visszaállításáról beszélnek.
Ettől egészen megvidámodtam, mert itt is
tetten érhető a gyenesi angyalok hatékony
munkája. De el is komorultam, mert megértettem, hogy vissza akarnak menni az angyalok az eredeti helyükre. 61 év után ez nem
nevezhető egészséges honvágynak. Csak
nem hűtlenek lesznek hozzánk az angyalok?
De mégiscsak derűs lettem, mert hát csak a
gyenesi angyalok voltak képesek elindítani
olyan folyamatokat, amik az iskola kápolnájának visszaállításához vezethetnek.
Derék angyalok ezek – eddig jutottam a
várakozás szünetében – mikor az igazgatónő hozzám lépett és megszólított. Maga
az angyalos ember? Hát ezen meglepődtem, de igent válaszoltam. Aztán bevitt a
szobájába és régi képeslapokat szedett elő
az egyiken látszott, hogy a fényárban úszó
iskolakápolna oltára jobb és bal oldalán
ott féltérdelnek az angyalaink. Meg sem
tudtam szólalni a meglepetésemből. Lám,
dokumentum bizonyítja, hogy a gyenesi
angyalok, nem is gyenesiek.
A képeket beszkenneltük, kértem küldjék
el azokat a számítógépemre, aztán elbúcsúztam. Mit mondjak? – kicsit szomorú voltam.
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De eszembe jutott, hogy nem jártam a
dolgok végére. El kell mennem Hardi
Jánosné, Marika nénihez, aki évtizedekig
volt postás Gyenesben és 12 évig sekrestyés.
Kifaggatom őt is, hátha mond valami szívderítőt. Így is lett.
Marika néni, a régi idők ismerője aztán
olyan történettel, sőt történetekkel ajándékozott meg, hogy olyan fényes lett az ábrázatom, mint a fényességes padisah zsírtól
csöpögő orcája.
Mit mesélt Marika néni? 1951-ben történt a szerzetesrendek szétverésekor, mikor a
keszthelyi Irgalmas Rendi apácákhoz a kommunisták nem voltak irgalmasok, és szépen
kipenderítették a zárdából és a keszthelyi
iskolájukból is. Ekkor, Gulyás Teréz nővér
üzent a Szakály Gyula sógorának Gyenesbe,
hogy menjen az iskolához a mulás szekerével.
Gyula bácsit a nép egyszerűen mulás
Szakálnak hívta, mert még volt három Szakály nevű férfi a faluban, és így különböztették meg őt a többitől. A mula, az valójában
a szamár és a ló ivadéka, más néven öszvér.
Így esett meg, hogy a mi két angyalunk
mulás szekéren, 1951 őszén indult el a Szent
Ilona kápolnához. Keszthely poros utcáit
elhagyva már láthatták a szép kápolnánkat.
Őket még nem zavarta a Mc Donalds és
a közel 7 méter magas logoja sem. Nekik
még nem kellett szembesülniük a tőkés társaságok szimbólumának tekinthető kivilágított otromba bálvánnyal, ami fennen hirdeti
győzedelmes uralmukat felettünk, akik
szabad magyaroknak hisszük magunkat.
Persze az angyalok látták már akkor is a
jövőt, de tisztán látásukban nem zavarta a
mulás szekér rázkódása. Egyáltalán nem volt
ez méltóságon aluli az angyaloknak, hiszen
Uruk, Jézus Krisztus maga is szamár csikón
vonult be Jeruzsálembe. Neki sem derogált
a szamár.
Az angyalok pedig még a mulás szekeret is

Gyenesdiási Híradó
magukhoz méltatlannak tekinthették, mivel
a Királyok Királya csak szamárral közlekedett, ők az emberi megítélés ranglétráján
előkelőbbnek tartott ló és szamár keverékkel
utazhattak.
Így vonultak be a gyenesi kápolnába, ahol
elfoglalták az őket megillető előkelő helyet,
kiszorítván az addig ott lévő szobrokat.
Abban az időben, falunk élő nagy tudósa,
Dr. Kovács Imre premontrei atya szülei,
Kovács János és Dobos Ilona látták el a
templomatyai és a sekrestyési feladatokat.
Marika néni elmondta, hogy az akkori
körülményekről Szakály Magdolna Irgalmas rendi nővér, aki Tapolcán él, tudna
többet mondani. De sokat tud Szűrné, Giber
Mária, Mariska néni, aki 6 gyereket nevelt
fel és a Temető utcában lakik.
Elköszöntem Marika nénitől, aki még
elmondta, hogy fiatalasszonyként egyszer
mikor olyan nehéz volt az élet, Szűrné
Mariska néninek panaszkodott, és azt kérdezte tőle: Miért az édesanyák kapják a legnehezebb keresztet? És a Mariska néni azt
válaszolta: Mert mi bírjuk el.
Hát ezért dicsérem én a gyenesi asszonyokat. Ma is csak ők bírják hordozni a
legnehezebb kereszteket, nekünk férfiaknak
legfeljebb angyali ügyek jutnak, amikkel
vagy megbirkózunk, vagy nem, az összes
többi problémát szívesen testáljuk őreájuk,
mert bírják.
Mi pedig őket bírjuk.
Nem ígérem, hogy lezárom az angyali
témát, mivel eddig is csak tudósítója voltam
az eseményeknek. Mondhatni én is úgy ki
vagyok szolgáltatva az angyaloknak, mint
az olvasók nekem. Az is nyilvánvaló, az
angyaloktól minden kitelik, kiszámíthatatlanok és csupa meglepetések. Mit lehet tenni,
ha megint és újból történik valami? Muszáj
rögzíteni a tényeket.
A feleségemnek, úgy veszem észre, kezd
elege lenni az angyalokból. Nem mondja
ki, de tudom, mire gondol. Az angyali
aktivitás csökkenését szeretné, de még nem
féltékeny. Jobban szeretné, ha a karácsonyi
feladatokban egy kicsit többet vennék részt
és vele is legalább annyit foglalkoznák, mint
ezekkel a fantasztikus szellemi lényekkel, a
Bonzt féle monográfia helyett inkább a gyerekek füzeteit forgatnám.
Az is lehet, hogy le is nézi titokban őket,
mert bármilyen hatalmas intelligenciával
rendelkeznek is, vele mégsem vehetik fel a
versenyt. Igaza van, majd lecseng az angyalok kara és egy jó vacsorával a pocakomban
mellette helyre áll a világ rendje.
Vértesaljai János diakónus

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:

Bognárné Piroska
a kosárfonó szakkör vezetője
A 2011-es esztendő - mint minden év - tartogatott örömet és bút egyaránt. A kosárfonó
szakkör életében csupa jó dolog történt,
hiszen egyre szebb alkotások, új formák
születnek. A szakköri tagok szakmai tudása
gyarapodik, ebből kifolyólag újabb technikák elsajátítására is van lehetőség. A nyári
tábor sok érdeklődőt vonzott, településünkről és a környező községekből is jöttek
érdeklődők, és régi ismerősök. A szakköri foglalkozások jó hangulatban telnek.
Nagyon örülünk az új érdeklődőknek,
hiszen a megszokottól eltérő lehetőségeket
hoz mindenki életébe a tárgyalkotás öröme.
Hogy mit várok az új évtől? Békét, nyugalmat, biztonságot. Ha ez esetleg mégsem
valósul meg, akkor legalább stresszmentes
életfeltételeket, jó közösségeket, ahol együtt
tudunk örülni egymás sikereinek. Ehhez
kívánok minden kedves olvasónak jó egészséget, sok boldogságot az új esztendőben.

Scherman Zsolt
Kinizsi SK Quad szakosztálya vezetője
A 2011-es év szerintem viszonylag elfogadható volt fenn tudtuk tartani a pályát és
– közösen az autósokkal meg a terepjárósokkal – 3 rendezvényt sikerült összehozni.
Szerintem ez a mai helyzetben hatalmas
eredmény- és remélem, hogy talán ezt a
szintet meg tudjuk őrizni.
Tánczos Lászlóné
a nyugdíjasklub vezetője
Az elmúlt év nekem személy szerint és a
klubtagjaimnak értékes és mozgalmas volt.
Részt vettünk a Zalapáti Fánk-fesztiválon, egész nyáron készültünk a Nyugdíjas
Nőklub megalakulásának 50. évfordulójára, amire meghívtuk a szomszédos nyugdíjas klubokat. Közel 170 fő elhelyezése,
kiszolgálása nem kis feladat volt. Ismételten megköszönöm a segítők áldozatos
munkáját. Részt vettünk a Dióskáli Diós
fesztiválon süteményeinkkel. Sikerünk volt,
nem kellett szégyenkeznünk a pavilonunk
dekorálását tekintve sem. Vonyarcvashegyi
süteménysütő versenyen két klubtagunk
helyezést ért el, remek süteményeikkel. Az

- 13 Öregek napján egy kis műsorral, dalcsokorral örvendeztettük meg a többi idős embert.
December 12-ére a Kapernaumba készülünk
műsorral és süteménnyel. Az otthon lakóinak ezzel kívánunk kellemes ünnepeket.
Részt veszünk az Adventi geszetnyesütésen,
a gesztenyés sütemények versenyén. Készülünk a „II. Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud”
regionális – veszprémi - elődöntőjére szólóénekkel és nótacsokorral.
Talán megbocsátják az Olvasók, hogy csak
a jókat sorolom, de a nehezebb, problémásabb dolgok nem férnek rá erre az oldalra.
A következő évtől azt várom, hogy jó
egészségben és vidáman tudjunk helyt állni
és hasonló feladatokban részt venni. Azért
írok klubtagjaimról, mert én egy vagyok
velük, nélkülük az a sok szép dolog nem jött
volna létre.

Riedl Ferenc
önkormányzati képviselő
Az elmúlt évvel teljes mértékben elégedett
vagyok, hiszen az országunk irányítása jó
kezekben van, jó irányba haladunk.
Elindultak a strukturális átalakítások igaz
kicsit döcögve és hibáktól sem mentesen,
de türelmeseknek kell lennünk hiszen az
elmúlt hibás gazdaságpolitikát nem lehet
rövid időn belül megváltoztatni. Sajnos az
egész világot megrázó válság is nehezíti
gazdaságunk rendbetételét és az ország jó
irányú megítélését.
A jövő évtől minimális előrehaladást
várok, rendkívül nehéz évnek ígérkezik, de
ha a válságrendezések beindulnak pozitív
eredmények Magyarországon is meg fognak
jelenni.
Az elmúlt esztendőben Gyenesdiáson
további fejlődés volt tapasztalható, bölcsőde, biopiac, csapadékvíz I. ütem épült,
tovább szépültek strandjaink és a Kárpáti
korzó, kulturális és egyéb rendezvények
színvonalasak voltak.
A Képviselő-testület jó döntései, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
jó munkája eredményeként fejlesztéseinket
minden esetben pályázati pénzekkel sikerült
kiegészíteni.
A jövő évtől azt várom, hogy a megteremtett értékeinket megőrizzük, a településünk zavartalan működése biztosított
legyen.
Ezúton kívánok minden Gyenesdiási
lakosnak Békés Karácsonyt és Boldog
Újesztendőt.

Gyutai-Szalay Nikoletta,
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület elnöke
Eredményes évet tudhatunk magunk
mögött, hiszen ebben az évben számos célkitűzés válhatott valóra annak érdekében,
hogy Községünk még szélesebb körben

2011. december
ismertté válljon:
A Biopiac első szezonja eredményes volt,
a jövő évben további újítások segítik majd
ennek még nagyobb sikerét.
Településünk ismét nyertes TDM pályázattal büszkélkedhet, illetve a térséggel közösen szintén részesülünk vissza nem térítendő
állami támogatásban, amely projektek
keretében többek között a település családbarát jellege fog erősödni, több vendéget
kiszolgáló turisztikai iroda jön létre, illetve
kiadványcsaládunk bővül majd, annak érdekében, hogy minél tágabb szegmensben
érhessük el a vendégeket.
Munkánk gyümölcseként a község turisztikai weboldalának látogatottsága 20%-kal
emelkedett az előző évhez képest. Diási
Játékstrandunk ismét a Balaton legjobb
strandja, míg községünk a Zalai Hírlap
felmérése alapján is a legkedveltebb nyaralóhelynek bizonyult. Köszönhető ez az
Önkormányzat, a Képviselő Testület, a
szolgáltatók, vállalkozók és a civil szervezetek áldozatos, összehangolt munkájának!
Egyre többen ismerik fel az összefogás
jelentőségét és eredményességét, ezáltal
tagjaink száma folyamatosan növekszik.
Köszönöm az irodánk dolgozóinak, egyesületünk választmányának, illetve aktív tagjainak munkáját, illetve a Képviselő Testület
turisztikai témájú javaslataink iránt tanúsított támogató hozzáállását!
Készülünk hagyományos Adventi Gesztenyesütésünkre, amelyre december 17-18 án nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Mindannyiunknak békés, áldott Karácsonyt és eredményes, boldog Új Évet kívánok!

Kőhalmi Ágnes
Varázshangok Egyesület elnöke
2011-ben egyesületünk több mint 40
programot szervezett Gyenesdiáson és a
környező településeken. Az utóbbi évek
tapasztalataira alapozva kidolgoztuk a
Varázshangok Családi Programot, melynek
alapja egy olyan kommunikációs tér biztosítása a családtagok és a családok között,
ahol az egymásra ﬁgyelés, az egymáshoz
való odafordulás kapja a fő szerepet. Az idei
évben több emlékezetes pillanatunk is volt,
szeretnék néhányat kiemelni itt. A keszthelyi Esély napon mondták rólunk, hogy
mi valóban a gyerekekkel foglalkozunk,
nem csak mondjuk, hanem csináljuk is…
A júniusi Családi Napon a Nagymezőn újra
összegyűlve örültünk egymásnak, és a nyári
fesztiválokat követően ősszel örömmel
tudtuk meg, hogy hozzájárulhattunk a Családbarát Önkormányzat-díj elnyeréséhez.
2012-ben egyesületünk 5 éves születésnapját ünnepeljük, és továbbra is a családok
mentális egészségvédelme fog a programjaink középpontjában állni.

2011. december
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Szeretnénk köszönetet mondani a József
Attila Klubkönyvtár alkalmazottainak, a
Gyenesdiási Önkormányzat vezetőinek és
dolgozóinak segítségükért és támogatásukért; köszönjük a szülőknek, gyerekeknek
és barátainknak töretlen lelkesedésüket,
mellyel mindig átsegítenek bennünket a
hullámvölgyeken; és természetesen köszönjük családtagjaink támogatását, hiszen
nélkülük programjainkat nem tudnánk megvalósítani.
Az alábbi idézetet mint édesanya, feleség,
családtag, barát és egyesületi elnök ajánlom
minden kedves olvasó szíves ﬁgyelmébe:
„A fontos dolgokat nem lehet ‚kicsit’ csinálni. Az ember nem lehet egy kicsit terhes,
egy kicsit vérbajos, egy kicsit halott. A
modern kor emberének a száz százalékkal
van a legtöbb baja. Az élethelyzetek, emberi
kapcsolatok, feladatok teljes, maradéktalan
vállalásával. Szeretünk mindenütt kiskapukat hagyni, szívesen kiegyezünk félúton. Ám
kikerekedhet-e ebből hiteles élet?” Popper
Péter
Békés Ünnepeket Kívánok!

támogatóinknak is.
2012-ben tervünk a következő: Kürtős –
kupa hatodik alkalommal és benne egyben
a harmadik Single Speed Bajnokság megszervezése. Ideje 2012. április 29-én vasárnap kerül megszerzésre. Ha lehetőségünk
lesz, akkor több országos maratonin való
részvétel.
Ez uton kívánok csapatom és magam
nevében minden kedves gyenesdiási lakosnak és olvasóknak Békés Karácsonyi Ünnepeket és tekerésben Gazdag Új Évet!

Léránt Balázs
a Kinizsi SE Kerékpáros Szakosztály vezetője
Ez az év a szervezés éve volt a szakosztály
részéről. Elmondhatjuk magunkról, hogy
mindez sikeresen zajlott le! Két versenyt is
rendeztünk, mely országos szinten elismert.
Egy hegyikerékpáros körversenyt, melynek
neve: Kürtős - kupa! Immáron ötödik alkalommal került megszervezésre és egyben
otthont adott a második Single Speed Bajnokságnak is. Összesen a versenyen105
induló volt, akik az ország számos pontjáról
érkeztek!
Második nagy szervezésünk a hagyományos néven elhíresült Dynamo–maraton
volt. Idén hatodik alkalommal indult el a
verseny, mely két év kihagyás után sikeresen és balesetmentesen zajlott le! Összesen
185 indulója volt. Két távon teljesítettek
a résztvevők. Egy 27 km-es és 55 km-es
hosszú erdei szakaszon.
Mindkét versenyünkről csak pozitív viszszajelzést kaptunk.
Csapatunk tagjai idén nem sok maratonon
vettek részt! Sajnos az egyre jobban dráguló nevezések miatt kevesen jelentkeznek a versenyekre. Idén is sikerült kupát
beszereznünk, csapatunk tagjának, Roghrer
Györgynek.
Eredményei: Bakony maraton: kategória
harmadik helyezés
Várpalota maraton: kategória első helyezés
Köszönjük Gyenesdiás polgármesterének Gál Lajosnak és az Önkormányzatnak
az éves támogatását. Továbbá köszönjük
csapatunk tagjainak, családtagjainknak és

Kovács Tamás
a Gyenesdiási Asztalitenisz SE elnöke
Egyesületünk úgy indult neki a 2011es
évnek, hogy különösebb, váratlan nehézség nem érhet bennünket, hiszen az Önkormányzat és a szponzorok támogatására
számíthattunk. Tehát biztatóan indult az év.
A bajnokságot a negyedik helyen zártuk az
NB-II-ben, megyei csapatunk is jól szerepelt hiszen 13 csapat közül az ötödik helyen
végzett. Nos az örömünk egészen az új bajnoki rajtig tartott, hiszen kiderült, hogy az
átszervezés után ebbe a csoportba került
Sopron, Esztergom, Csákvár, Tatabánya és
Tokod. Ha valaki járatos az asztalitenisz
berkekben az akkor tudja, hogy komoly
mértékben megerősödött ez a csoport nem
beszélve az utazás okozta nehézségekről,
hiszen Esztergomba elutazni és meccset
játszani úgy hogy jól szerepeljünk nem kis
dolog. De ugyan ez elmondható a többi ide
sorsolt csapatokról is. Kivették a gyengéket
és ide kerültek a jók és a nagyon messze
lévő csapatok. Költségvetésünket azonnal át
kellett szervezni. Elsődleges cél az NB-II-s
csapat zavartalan működése volt és szerencsére ez sikerült is, így a félszezont az
előkelő ötödik helyről folytathatjuk. Bízunk
az Önkormányzat és szponzoraink további
támogatásában, amit ezúton is köszönünk.
Magánemberként csak azt tudom mondani,
hogy napjaink a túlélésről szólnak inkább,
mint a tervekről, de gondolom, sokan birkóznak ezzel a problémával, így nem is
beszélnék róla többet. Kívánok mindenkinek békés boldog ünnepeket és eredményekben gazdag újesztendőt.

Sümegi Ferenc
a Yacht Egylet elnöke
Mit is várhatnánk a jövő esztendőtől,
mikor is a TV, a rádió meg a sajtó már
„megfelelően” elmagyarázta, hogy semmi
jót ne várjunk!
Szerintem őrizzük meg, amit lehet, elsősorban a családi biztonságot, szeretetet,
összetartozást, és az egészséget, amíg lehet
!
Ezenkívül még egy jó tanács: ne vegyünk
fel svájci frankban hitelt !!!!

Gyenesdiási Híradó
Bognár Ystván
a Gyenesdiási Dalárda krónikása (a tagok
és a dalárdavezető felhatalmazásával)
A 2011-es év bővelkedett szereplési felkérésekben, melynek igyekeztünk eleget tenni.
Előfordult, hogy városból-városba, színpadról-színpadra mentünk, s bár nagyon élveztük, az év végére éreztük a fáradság jeleit.
S, hogy a mennyiség ne menjen a minőség
rovásra megajándékoztuk magunkat egy
többnapos csapatépítő kirándulással. Most
pedig, hogy maradandót hozzunk létre,
januártól stúdióba vonulunk és ifj. Horváth
Károly népzenész mentorsága alatt zalai
zenei csemegét szeretnénk CD formájában
közkinccsé tenni. Terveink szerint tavasszal
ebből az anyagból bemutatót is rendezünk
köszönhetően községünk vezetői értő patronálásának. Azt gondoljuk, hogy a feszített,
de örömteli „munka”, mely itt-ott hangos és
elkeseredett szóváltástól sem volt mentes,
„fogyasztható gyümölcsöt” érlelt. Megmutattuk magunkat kisebb összeállítású és
különböző hangszerekkel kísért csoportokban, szólóban is, melyről ezután sem mondunk le, hisz’ színesíti zenei palettánkat. A
2012 év úgy gondoljuk, hogy a Vass Lajos
Nagydíj után a második csúcspont lesz a
Dalárda életének eddigi hat évében. Kívánunk magunknak szerető, lelkes hallgatóságot, egymásnak teret adó, együttműködő
akaratot községünk többi kultúrcsoportjával.
Ennek elősegítése érdekében életre hívtunk
egy laza, kötöttségektől mentes Nótaklubot
is, ahol minden énekelni szerető, akaró, társaságot és zenét kedvelő hölgyet, urat korhatár nélkül szívesen látunk és szeretettel
várunk. Tudjuk és valljuk, hogy aki énekel,
az kétszeresen imádkozik. Mert:
„Mindenik embernek a lelkében dal van/ és
saját lelkét hallja minden dalban,/ és akinek
szép a lelkében az ének,/ az hallja mások
énekét is szépnek.”

Lázár Lászlóné
a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet,
gyenesdiási kirendeltség-vezetője
Köszönöm a lehetőséget, hogy a Gyenesdiási Híradóba pár gondolatot megosszak a
település lakóival.
A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyenesdiási kirendeltsége a 2011. évet a
gazdasági válság ellenére jó eredménnyel
zárja. Takarékszövetkezetünk által kínált
termékek és akciók lehetővé tették, hogy
kirendeltségünkön növelni tudjuk lakossági
és vállalkozói ügyfeleink számát és sikerül hitel és betétállományunkat is növelni.
Kirendeltségünkön fokozott ﬁgyelmet fordítunk a kisvállalkozások támogatására, kedvezményes számlacsomagokkal és nagyon
sokféle hitelkonstrukcióval.
A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
segítséget nyújtott Uniós támogatások elő-

Gyenesdiási Híradó
ﬁnanszírozásában is. A Balatoni Autentikus
Bio- és Látványpiac megvalósításához és a
Diási Havasboldogasszony Templom felújításához elnyert támogatások előﬁnanszírozásához kedvező hitelkonstrukciót biztosított.
2011. évben Takarékszövetkezetünk internetbank szoftver cserét hajtott végre, ami
arculati és kezelési változásokat is jelent.
2012. január 2-től Takarékszövetkezetünk
új Moon Sol integrált számlavezető és értékesítés támogató rendszert vezet be, ami
reméljük ügyfeleink megelégedését váltja
majd ki. Lehet, hogy kezdetben kicsit lassul
ügyfeleink kiszolgálása, ezúton kérném
megértésüket, de a későbbiek során mindenki élvezni fogja az új rendszer előnyeit.
Célunk 2012 évben, mint eddig minden
évben, hogy sikerül elérnünk, a Gyenesdiási
Önkormányzat kirendeltségünket választja
számlavezető bankjának.
Kívánok a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet nevében minden Gyenesdiási lakosnak
békés, boldog karácsonyt és eredményes
újesztendőt.

dr. Novák Zsuzsanna
fogászati alapellátást végző orvos
Régi terveim közül néhány megvalósulni
látszik: 2011-ben több eszköz beszerzésével
korszerűsítettem a rendelőt, de a kormányzat
eszköztámogatási programja segítségével
a 2012. évben további új berendezésekkel bővülhet a fogászati rendelő. Mivel a
beszerzések még folyamatban vannak,
bővebben csak a következő év végén tudok
beszámolni a fejlesztésekről.
Minden kedves olvasó számára jó egészséget és boldog új esztendőt kívánok!
Manninger Jenő
a Zala Megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő
2011 nehéz év volt, hiszen ahogy egész
Európában, mi is pénzügyi válság közepette
élünk. A korábbi évek elvonásai miatt csőd
közelbe kerültek a megyei önkormányzatok, az idei év végén a kormányhivatalhoz
kerülnek az intézmények, a megyei önkormányzat a területfejlesztésért lesz felelős.
Mindenképpen megnyugtató volt, hogy Zala
megyében nem fordult élő hogy bért nem
tudtunk volna ﬁzetni és az alapvető működés is biztonságban volt.
A parlamenti munkát is meghatározták a
pénzügyi válság intézkedései, a devizahitel
törlesztésével és átütemezésével környékünkön is számosan éltek, kétségtelen még
sokak számára kéne törlesztési csökkentés.
A legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban
is a munkahelyek kérdése, - a foglalkoztatottság terén egy kis mértékű javulás már
volt, több pénz kéne viszont a közmunkára.
Aminek egyértelműen örülhetünk, hogy
beérnek a korábbi évek előkészítő és lobbi

- 15 munkái - számos fejlesztés valósult meg
illetve van folyamatban. Gyenesen befejeződött a csapadékvíz-elvezetés, Keszthelyen hasonló beruházás a Zámorban,
Keszthelyen szerződés van már a város
rehabilitáció két ütemére, s a Balaton part
felújítására. Megújul a Balatoni Múzeum is
– idén új állandó kiállítást adtunk át. Kicsit
késve, de haladnak az útépítések is – jövőre
kész lesz a keszthelyi elkerülő és a hévízi, az
alsópáhoki egy része, valamint a zalaegerszegi út is.
Sokan vettek részt a kulturális és zenei
rendezvényeken is – a Festetics kastély is
együttműködik már a várossal, nagy siker
a hévízi jégpálya, s a keszthelyi uszoda is.
Továbbra is büszkék lehetünk rá hogy a
Gyenesdiási strand a legnépszerűbbek közé
tartozik.
Magánéletemből talán annyit hogy szomorú volt, hogy idén az új kiskutyánk is
elszökött, s eltűnt, eredmény volt, hogy
nyáron megcsináltam a kishajó tanfolyamot, s le is vizsgáztam, remélem jövőre
a hétvégeken lesz is időnk a tó szépségeit
élvezni.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, akik
segítettek munkánkban és kívánok minden
Gyenesdiáson élőnek is Áldott Ünnepeket s
Boldog Új Esztendőt
Wie war das Jahr 2011 und was
erwarten Sie vom nächsten?
Bürgermeister Ing. Harald Schlager
(Bürgermeister v. Gaal – Partnerstadt v.
Gyenesdiás)
Ein wirtschaftlich gutes Jahr hatten
und einige Projekte umsetzen konnten
- Bau einer neuen Schipiste, Bau eines
Kleinwasserkraftwerkes, Kinderspielplatz
am Badeteich, Thermische Sanierung
Gemeinde-Amtshaus. Für das kommende
Jahr sind in Planung, Bau eines Ferienparks
mit 10 Bungalows. Generell kann man aber
davon ausgehen dass es schwieriger werden
wird Projekte umzusetzen, da das Land
weniger Geld zur Verfügung stellen wird.
liebe Grüße aus Gaal
Harald Schlager
Gaal – Gyenesdiás osztrák testvértelepülése - polgármestere
Gazdaságilag jó évet zártunk és néhány
projektet meg tudtunk valósítani, úgy mint
egy új sípálya építése, játszótér a fürdőtó
mellett, egy kis vízierőmű kiépítése és ezenkívül energiahatékonnyá tettük a Községházát. A következő évre tervben van egy 10
bungallóból álló pihenőpark építése. Általánosságban azonban abból indulhatunk ki,
hogy nehezebb lesz a terveket megvalósítani, mivel az ország kevesebb pénzt fog
tudni rendelkezésre bocsájtani.

2011. december
Wittig
Christoph,
Ehrenamtlicher
Präsident Volleyball
Liebe Mitbürger, Sportfreunde aus Gyenesdiás,
ich möchte mich vorerst kurz vorstellen,
mein Name ist Wittig Christoph. Seit
Dezember diesen Jahres fungiere ich als
ehrenamtlicher Präsident
des hiesigen
Volleyballclubs.
Meine Wünsche und Ziele für das Jahr
2012 habe ich sehr hochgesteckt. Auch
wenn wir es zur Zeit recht schwer in
unserer wirtschaftlichen Lage haben, dürfen
wir unsere Kinder und deren sportlichen
Bedürfnisse nicht vergessen.
Deshalb bitte ich alle Mitbürger, uns und
allen sportlich begeisterten Kindern zu
helfen, in dem wir versuchen eine Sporthalle
in unserem Ort zu bauen damit wir dem
Schulsport, dem Sport außerhalb der Schule
und dem Seniorensport genüge tun können.
Wir rufen gerne alle unsere Mitbürger auf, an
diesem Vorhaben mitzuwirken und unserem
Spendenaufruf möglichst
zu folgen.
Im Bereich des Volleyball- und StrandVolleyballsportes habe ich mir als Aufgabe
gestellt, hochklassigen Strandvolleyball mit
Turnieren zu präsentieren.
Die ersten Schritte sind schon getan.
Am 21.Januar 2012 ﬁndet in der Halle
der Gemeinde Gyenesdiás gegen 10 Uhr
eine Veranstaltung statt, zu der wir Torma
Ágnes als 407-fache Nationalspielerin,
Olympiateilnehmer
4.Platz,
Europameisterschaft 2. Platz, 2-fache
Europacup Siegerin der Landesmeister,
6-fache ungarische Meisterin, 4-fache
Pokalsiegerin
und
4-mal
beste
Volleyballspielerin des Jahres, eingeladen
haben.
Unser Ziel ist, sie als Patin unserer
Volleyballsektion zu gewinnen. Ebenso
wollen wir versuchen, eine Proﬁmannschaft
als Partnerclub aus Budapest zu gewinnen.
Sie alle, sind herzlich eingeladen, an
dieser Veranstaltung teilzunehmen. Wir
werden versuchen hier in der Gegend einen
Volleyballstützpunkt für unsere Kinder
aufzubauen. Dazu brauchen wir viel Kraft,
Energie und Sponsoren, welche uns gerne
unterstützen würden.
Wittig Christoph
a KINIZSI SK. Röplabdaszakosztály
Elnöke
Kedves Gyenesdiási-i Polgárok, Sportbarátok!
Először is szeretnék röviden bemutatkozni,
nevem, Wittig Christoph. Ez év decembere
óta a helybeli röplabdaszkosztály tiszteletbeli elnökeként segítkezem. A lécet a 2012.
évi kívánságaim és céljaim elérése érdekében nagyon magasra tettem. A jelenlegi
közismert nehéz gazdasági helyzet ellenére
sem szabad megfeledkezni gyermeikeink
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sport iránti igényeinek kielégítéséről. Ezért
kérek minden itt lakó polgárt, hogy támogasson bennünket, illetve valamennyi sportért
rajongó gyermeket abban, hogy megépüljön
egy új sportcsarnok a településen, melyben
az iskolai, de iskolán kívüli sport is otthont
kapna, lehetővé tenné az idősebbek szabadidős sportolását is. Közös összefogásra buzdítunk minden ittlakót és köszönettel várjuk
adományaikat, támogatásaikat az adakozási
felhívásunkban leírtak szerint.
A röplabda és strandröplabda sport területén feladatul tűztem ki, magas színvonalú
tornák megrendezését. Nos, az első lépéseket
már megtettük. 2012 jan. 21-én 10:00-kor
Gyenesdiás-i Községházán előadást szervezünk, melyre meghívtuk Torma Ágnest,
akinek az eredménylistája minden elismerést megérdemel, 407-szeres válogatott,
olimpiai 4., EB 2. helyezett, kétszeres KEK
győztes, hatszoros Magyar Bajnok, négyszeres kupagyőztes, négy alkalommal az év
legjobb röplabdázója. Célunk, hogy, egyesületünk támogatójaként megnyerjük Őt.
Segítségével szeretnénk partnerklubbként
egy budapesti proﬁ csapattal együttműködni. A rendezvényre Mindenkit szeretettel
várunk. Szeretnénk elérni, hogy Gyenesdiás
legyen a környék röplabdabázisa, fellegvára. Mindezekhez közös összefogásra, sok
erőre, energiára és mindenek előtt segítőkész támogatokra van szükségünk. Bízunk
benne, hogy közösen további nagyon szép
eredményekkel örvendeztetünk meg Mindenkit. Eredményekben gazdag új esztendőt
kívánunk Mindenkinek.

Szabó Sándor elnök és
Horváth Kornél titkár
a Gyenesdiási Polgárőr Egyesület vezetői
A Gyenesdiási Polgárőrség életében a
2011-es év kiemelkedő jelentőségű volt.
Egyesületünk életében évről évre folyamatos
fejlődés ment végbe, melynek eredményeként az Országos Polgárőr Szövetség javaslatára egyesületünk és településünk nyerte el
a 20 éves jubileumi Országos Polgárőr Nap
megrendezési jogát. Ez számunkra kiemelkedő jelentőségű és még több közös munkát
jelentett a helyi közösségek, civil szervezetek, önkormányzat és a rendőrség munkatársaival. Az állandó napi szolgálatokkal,
jelenlétekkel sikerült településünkön a bűncselekmények számát csökkenteni, ezt több
esetben lakossági közreműködéssel, illetve
időben adott információkkal sikerült elérnünk. Úgy érezzük részünkről sikeres volt a
2011 –es esztendő.
Mit várunk a 2012 évtől? Bízunk abban,
hogy szolgálataink és jelenlétünk mellett a
lakossággal és a civil szervezetekkel még
szorosabbá tudjuk tenni a kapcsolatunkat,
ezáltal a bűnmegelőzés még hatékonyabb
lesz. Bízunk abban, hogy anyagi fedezet lesz

- 16 arra, hogy 2012-ben ismét tudjunk a strandjainkon és a part menti vízen hatékony bűnmegelőzési szolgálatot szervezni, mellyel a
strandi lopásokat és gépkocsi feltöréseket
hatékonyan vissza lehet szorítani.
A településünk minden lakójának Kellemes
Karácsonyt és eredményekben és egészségben gazdag Boldog Újévet Kívánunk!

Márkus Marianna
Fidesz Gyenesdiási szervezetének vezetője
A karácsony közeledtével mindannyiunk
szívébe a szeretet és a megbocsájtás lelkülete lesz Urrá. Elhalványodnak a nehézségek, gondok és a sérelmek melyek az év
során értek bennünket. Nagyon nehéz évet
zárunk, különösen a pénzügyi és biztosítás
szakmai részen, ahol dolgozom. Az idei
évben már sokkal erősebben lehetett érezni
az emberek bizonytalanságát és félelmét.
Nap mint nap találkoztam ügyfelelekkel,
barátokkal vagy ismerősökkel és a beszélgetés mindig oda vezetett, hogy – mi lesz?
Sajnos azt, nem tudni, de azt hogy jó irányba
haladunk az biztos. A mostani vezetésünk
arra törekszik, hogy mindentől és mindenkitől függetlenül felemelkedjen a gazdaságunk, feltétlen bízom abban, hogy ez
sikerül. Ezért kell egymást támogatva hinnünk abban, hogy minden a mi javunkért és
jövőnkért történik.
A jövő év – azt hiszem - tudjuk még sok
nehézséget tartogat. Lehetne szépíteni, de az
önámítás lenne. A harcokat meg kell vívni,
minden közösségben. Az ország a fennmaradásáért, a munkahelyen a megmaradásért, a
családban az együtt maradásért. Ha a nehézségeket derűlátóan éljük meg, mindenkinek
sokkal könnyebb lesz. Itt szeretném megköszönni minden kedves ügyfelem bizalmát
mellyel hozzájárult ügyfélköröm színvonalának emeléséhez, és kívánok minden
kedves olvasónak békés ünnepet és boldog
újévet.

Tótok Leventéné
a Térségi Bölcsőde szakmai vezetője
Egy családanya élete mindig kettős, egyrészt anya, másrészt dolgozó nő. Ez alól én
sem és a bölcsődébe érkező anyák többsége
sem kivétel. Kollegáimmal egész évben
azon dolgoztunk, hogy azon édesanyák és
családok életét könnyítsük meg, akiknek e
kettősségnek kell mindennap megfelelni.
A feladat nem könnyű, de azt gondolom,
hogy az új Térségi Bölcsőde mind tárgy,
mind személyi feltételeiben alkalmas a vele
szemben támasztott igények kielégítésére.
Célom, hogy az elért színvonalat továbbra
is fent tartsuk ezzel is biztosítva a minőségi
bölcsődei ellátást Gyenesdiáson.
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak kollegáimnak az

Gyenesdiási Híradó
egész éves kitartó munkájukért és nekik,
családjuknak valamint Gyenesdiás lakosságának áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldig új évet kívánjak.

Pete Viktória
családgondozó – Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gyermekvédelmi szempontból sajnos az
elmúlt év sem volt könnyebb mint az előzőek.
A kiskorúak fejlődését veszélyeztető tényezők közül Gyenesdiáson az anyagi nehézségek mellett egyre gyakoribbak az életvezetési
problémák. A most felnövő generációra eddig
soha nem tapasztalt mértékű értékválság jellemző, ami egyre súlyosabb magatartás- és
beilleszkedési problémákat okoz. 2011-ben a
településen ﬁatalok által elkövetett szabálysértések és bűncselekmények száma az országos átlagnak megfelelően, kiugró emelkedést
mutat. Bízom benne, hogy hasznos szabadidő
eltöltéssel, a gyermekeinkhez való nagyobb
odaﬁgyeléssel ez a tendencia megfordítható.
Úgy gondolom, hogy településünk földrajzi
adottsága, a számtalan színvonalas közösségépítő program, és a környéken lévő sokrétű
sport és művészeti lehetőségek bíztató hátterei lehetnek a pozitív változásnak.
Hiszek benne továbbá, hogy a szociális
ellátórendszernek civil alapon alulról kellene szerveződnie, így akár település szinten megoldást találni az egyéni problémákra
(kihagyva sok bürokratikus lépcsőt, adót, és
kétes sikerű újraelosztást) Ennek kis szeleteként szolgálatunk folyamatosan hirdet ruhajáték- élelmiszergyűjtési akciókat, mellyel
a környékbeli rászorulókat segítjük. Ezúton
szeretném megköszönni a sok felajánlást és
bíztatni mindenkit, hogy amennyiben lehetősége van a környeztében élő bajba jutottaknak, segítsen.

Góth Imre
tanár, önkormányzati képviselő
Mint az oktatásban, sportban és a közéletben elfoglalt ember számára sok feladatot
és vele együtt sikerélményt hozott az elmúlt
esztendő. Mindent nem sikerült maradéktalanul megoldani, csak remélem, hogy tudom
folytatni a gyerekek felkészítését az életre.
Érmeket akaszthatunk sportolóink nyakába a
bajnokság végén. Lesz majd öltözőnk és tornacsarnokunk és Gyenesdiás fejlődését nem
akasztja meg semmi.
Külön öröm számomra, hogy a Gyenesdiás spottörténetéről írt könyvem a Magyar
Olimpiai Bizottság „Ezüst Gerely” művészeti pályázatán sportirodalom kategóriában különdíjat kapott. Nagyon örülnék, ha
a készülőfélben lévő könyveimet is hasonló
színvonalon tudnám befejezni.
Minden kedves olvasónak áldott Karácsonyt és reményteljes, boldog újévet kívá-

Gyenesdiási Híradó
nok!
Tencz Károly
a Kapernaum - evangélikus szeretetotthon – igazgatója
A 2011-es esztendőben néhány kevésbé
látványos, mégis fontos feladatot kellett
megoldanunk. Az intézmény régi részlegének tetőszerkezete régóta beázott, a
födém szinte ellenállás nélkül szippantotta ki a fűtött meleg levegőt. Ezt sikerült
orvosolnunk egy komplett tetőcserével és
a födém hőszigetelésével. Házon belül egy
mosodát alakítottunk ki a megnövekedett
mosási igényekhez igazodva. A tavaly
ősszel átadott geotermikus fűtésünk túl
van az első szezonon, a jelenlegi értékek
tükrében beváltotta a hozzá fűzött reményeinket. A zöld energia felhasználásának
jegyében napkollektoros rendszer kiépítését kezdtük meg az intézményben, mely
első körben a konferenciaházat érintette,
de az idősek otthona ellátása érdekében is
európai uniós pályázaton veszünk részt.
A „beton, víz, fa, pénz és kihívások”
bűvkörén túl kell lendülnünk időről-időre,
hiszen nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy idős emberek törékeny és kiszolgáltatott életszakaszának vagyunk részesei
nap mint nap. A legnagyobb eredménynek
azt tartom, hogy munkatársainkkal ebben
az évben is sikerült az otthon lakóinknak
jó szolgálatot tenni, emberi körülményeket
biztosítani testben és lélekben.
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a gyenesdiási lakosoknak, művészeti
csoportoknak, dalárdának, iskolásoknak,
az Önkormányzatnak, akik látogatásaik,
fellépéseik során a Kapernaum életének
részévé váltak. Külön is szeretnék köszönetet mondani Páli Lajosné Magdinak,
aki a vasárnapi istentiszteleteken harmóniumon teljesít szolgálatot immár hosszú
évek óta.
Isten áldását kérjük a Kapernaumra és az
egész nagyközségre a következő évben is,
hogy egymás számára is áldássá válhassunk.

dr. Vajda Gábor
háziorvos
Nagy várokozással és optimizmussal
nézett a 2011-es év elé a magyar egészségügy minden szereplője.
Év végére ezekből csak a várakozás
maradt, de sajnos nem a szépre és a jóra...
Arról, ami történt-történik, nem akarok
beszélni, mindenki a saját vagy közeli családtagja bőrén és példáján érzi.
Jót várni felesleges, a rosszat pedig értelmetlen, jön az magától is. ( kórházösszevonások, ellátások szűkítése, végtelen
várólisták, egyre nehezebben hozzáférhető
vizsgálatok, a residensek helyzete, a szakorvosok elvándorlása, aggasztó nővérhi-

- 17 ány, a háziorvosi kar már-már tragikus
elöregedése ) De ennek ellenére az egészségügy és vele együtt az ország szekerét
próbáljuk meg tovább tolni, mert hátha...
... hátha a gyerekeinknek, unokáinknak majd egyszer jobb lesz..
Kívánok minden Gyenesdiásinak boldog,
békés, egészséges Karácsonyt és Új Esztendőt!

Gálné Németh Ildikó
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület
elnöke
Egyesületünk idei év novemberében
13. évébe lépett, amely időtartam számos
programunk megvalósításánál már jelentős tapasztalatot jelent a tagság számára.
Állandó programok megvalósításán túl
az újabb lehetőségekkel is próbálunk
élni. Nagyon örülök, hogy egyesületünk
mindig számíthat mindazokra az emberekre, családokra és közösségekre, akik
támogatták programjainkat. Az idei év
úgy érzem inkább előkészítő volt a következő évi tevékenységeikhez (pályázatot
írtunk; vártuk a bírálatot, szerződéskötést),
amelyek sikeresen alakultak. Jövőre így
számos projekt megvalósítása vár ránk,
nem kis feladatokkal: Keszthelyi-hegység
8 települését érintve a védett természeti
területeken, mintegy 250 tonnányi szemét
összeszedése; EMVA Kárpáti korzó II.
üteme. Még várjuk: NYDOP Zöldterület fejlesztési pályázatok keretén belül
Keszthely és Cserszegtomaj településekre
vonatkozó, konzorciumi összefogásban
történő projektek pozitív bírálatát, ami
erősíti az egyesület térségi szerepét.
Nagy várakozással tekintünk az új civil
szervezetek szabályozásáról szóló törvény
elé, bízom benne, hogy az új előírásoknak
megfelelünk a képességeink révén és a
pályázatok átfutási ideje, adminisztrációja
valamelyest csökken, a tényleges megvalósítandó feladatok, célok elérése érdekében.
Magánemberként bízom abba, hogy
vissza tudunk térni az igazi értékekhez,
hogy fontosnak érezzük a körülöttünk levő
természetet, környezetet és minél kevesebb terheléssel (ökológiai lábnyom) próbálunk vigyázni rá.
Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és
sikeres új évet kívánok minden természetbarátnak!

Gál Lajos
polgármester
Az idei esztendő a sok nehézség ellenére
tartogatott kellemes meglepetéseket is.
A nehézségek a tavaszi települési tüzek,
a csapadékos nyár és az egyre nehezedő
gazdasági körülmények, valamint több

2011. december
család mélyülő szociális válságba kerülése
volt. A rászorulók felkarolása és támogatása kötelességünk és felelősségünk is volt
több esetben.
A kellemes meglepetések közé sorolható
a település és a strandunk sikere több fórumon, emellett a nagy projektjeink tisztes
végigvitele és átadása. Régi álmunk teljesült, hogy elindulhatott a csapadékvíz
programunk I. üteme, az utak állapotának
rendezésével. A bölcsőde megépítésével
pedig az intézményrendszereink korszerűsítésére tettünk pontot ez évben.
A jövő a települési önkormányzat biztonságos működésének fenntartása. A fejlesztések, és a pályázatok civil, vállalkozói
megvalósításának támogatása. Helyt kell
állnunk a térség és az egységes regionális
politika mellett, melyben Gyenesdiásnak
komoly szerepe kell, hogy maradjon. A
turisztikai, oktatási és a környezetpolitikai szakmai színvonal megtartása, élhető
települési szabályozások mellett a fő cél.
A közösségi értékteremtés és a közösség
erejébe vetett hit, az összefogás mellett
lehet az önfenntartó közösségek jövőbeni
alapja. Mindezekkel együtt a jövőre nézve
kívánok mindenkinek erőt, jó egészséget
és az elkövetkező ünnepekre, pedig Áldott
Karácsonyi Ünnepeket!

Mosdósi Attila
a Kinizsi SK elnöke
Köszöntök minden kedves olvasót. Az
elmúlt esztendőben a Kinizsi Sportkörnél a szakosztályok működése zavartalan
volt.Örömömre szolgál, hogy a szakosztályvezetők megtesznek mindent a működésük fenntartásához, valamint keresik a
lehetőséget a fejlesztésre, továbblépésre.
Köszönet illeti őket a munkájukért. A labdarúgó szakosztály életében komolyabb
változásnak nézünk elébe. Az új sportöltöző beruházását - az önkormányzattal
közösen - áthelyeztük a 2012-es évre. A
létesítmény megvalósításához pályázatot
nyújtottunk be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mely pozitív elbírálást kapott.
Ezáltal jogosultak vagyunk a társasági adó
befogadására, egy meghatározott összeg
erejéig. Ezt sikerként könyvelhetjük el. A
következő esztendőtől azt várnám, hogy
a sportöltöző fejlesztés megvalósuljon.
Komoly lépéseket teszünk az újjászervezett utánpótlásunk megerősítésében, hogy
még nagyobb létszámban vegyenek részt
a tornákon, továbbvigyék Gyenesdiás jó
hírnevét. Ezúttal szeretném megragadni az
alkalmat, hogy minden kedves olvasónak,
sportbarátnak, szurkolónak, támogatónak
Kellemes Karácsonyi Ünnepet, és Boldog
Újévet Kívánjak!
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SPORT
Röplabda
Gyenesdiás KNIZSI SK. leány (MINI) csapata megkezdte szereplését a korcsoportjának
megfelelő bajnokságban. Ők is a szomszédos
Veszprém megye legjobb csapatai között szerepelnek, mivel ebben a korosztályban sincs
hasonló bajnokság Zala megyében.
A bajnokságban résztvevő csapat névsora
(képünkön):
Állósor balról – jobbra
Pete Vanda, Hegyi Bianka, Ágoston Petra,
Juhász Mónika vezetőedző, Héri Sára csapatkapitány, Tóth Lakits Petra, Király András
másodedző-mindenes, Varga Viktória, Horváth Aliz, Sebestyén Flóra
Guggolnak balról – jobbra
Penzer Kata, Penzer Lili, Gál Emese, Lenkei
Viktória, Csák Borbála, Bernáth Éva, Darázsi
Fruzsina, Pete Csenge
A bajnokság őszi fordulójára november 26
–án, a veszprémi a Báthory István Általános
Iskolában került sor.
A tornán a MINI csapat szenzációs eredményt ért el!
Nagyszerű szereplésük értékét az a tény
külön is emeli, hogy eddig még sem edző-,
sem tétmérkőzést nem játszottak, ez volt az
első megméretésük! Ezért jelent óriási eredményt a nagyon szép és kiváló helytállásuk.
A 2011-12 évi bajnokságra 9 csapat nevezett,
4 veszprémi, 2 ajkai, 1- 1 tapolcai és pápai és
egyedüli zalaiként a Gyenesdiás KINIZSI SK.
csapata.
A költségtakarékosság miatt tornarendszerben lebonyolított mérkőzések közül, az első
mecset a Pápa –i Erkel Iskola csapatával játszották a lányok. Nagyon sima, 2 : 0 arányú
gyenesi győzelemmel zárult a mérkőzés. A
következő meccs már keményebb volt. Az
Ajkai Röpisuli I. csapata ellen, nagyon szoros
mérkőzésen 2 : 0 lett az eredmény az ajkaiak
javára. Rögtön jött a javítás! Egymás után két
győzelem következett. 2 : 0 az Ajkai Röpisuli
II, valamint a veszprémi Cholnoky Iskola csapatok ellen. A vendéglátó Báthory Iskola lányai
azonban megmutatták, hogy Ők a megyében a
legjobbak. Mindkét csapatuk ellen (Báthory I.
és II.) vesztesen jöttek le a pályáról a gyenesi
lányok. Azonban ezeken a meccseken sem játszottak alárendelt szerepet a lányok, egy kicsit
nagyobb rutinnal a Báthory II. csapat verhető
lett volna. A torna utolsó két mérkőzésén,
először a tapolcaiak következtek. Meggyőző,
magabiztos játékkal 2 : 0 lett az eredmény a
gyenesi lányok javára. Az utolsó mérkőzés a
veszprémi Deák Iskola ellen nagyon izgalmas,
színvonalas játékot hozott! Tudni kell, hogy a
Deák Iskolában iskolai szinten is, a heti testnevelés oktatás keretén belül, mindennap van
röplabdaedzés. Az első szettet a Deák Iskola

nyerte, a másodikat
viszont nagyon remek
játékkal a gyenesiek.
Az utolsó szett rendkívüli izgalmakat hozott.
Fej – fej mellett felváltva vezetek a csapatok, hol itt, hol ott volt
az előny. A 11 pontig
tartó szettben 6 -6- os
állásnál a csapatkapitány Héri Sára kimagasló játékával állva
hagyták a gyenesiek
ellenfelüket és remek
véghajrával
nyerték
meg a mérkőzést.
Összesítésben 5 győzelemmel, 3 vereség
mellett a 4. helyen végeztek a lányok.
A MINI csapatban kiemelkedő teljesítményt
nyújtott, a csapatkapitány Héri Sára, aki
egyébként a Női csapatban is nagyon jól megállja a helyét ﬁatalabb kora ellenére.
Természetesen a tornán résztvevő többi játékos is minden dicséretet megérdemel. Ez a
nagyon szép eredmény kellő alapot fog nyújtani a jövő évi, tavaszi folytatásra.
***
A MINI csapat mellett a Női csapat is szerepelt a múlt hétvégen, december 4-én. Ők is
a Veszprém Megyei Női Bajnokságban vesznek részt, mert ebben a kategóriában sincs
zalai verseny. A bajnoki forduló Ajkarendeken
került megrendezésre. A két csoportos lebonyolítási rendszerben, a „B” csoport küzdelmeiben, a gyenesiek mellett, a Dabronc, az
Ajkai Röpisuli, a szintén ajkai Szent- Györgyi
DSK, valamint a Pápai RC csapatok vesznek
részt.
A gyenesi lányok itt is nagyon jól megállták a helyüket. A szinte azonos játékerőt képviselő Dabronc, Ajka Röpisuli, valamint a
KINIZSI SK. közötti mérkőzések eredményei
nagyon érdekesen alakultak. Az első mérkőzésen a lányaink szoros mérkőzésen kikaptak
a Dabronctól (2 : 0), a következő mérkőzésen
viszont az Ajka nagyon nagy mérkőzésen 3
játszmában legyőzte a Dabroncot (Ajka –
Dabronc 2 :1). Következett az Ajka – Gyenesdiás mérkőzés. A gyenesi lányok remekeltek.
Nagyon meggyőző, magabiztos játékkal 2 :
0 arányban verték meg az ajkai csapatot. A
körbeverés során a gyenesi csapat jobb szett
aránynak köszönhetően a második helyen
végzett a Dabronc mögött, 3. Ajkai Röpisuli,
4. Szent –Györgyi DSK, 5. a Pápa RC lett.
Horváth Zita a csapat egyik meghatározó játékosa a tornán ismét kiemelkedő teljesítményt
nyújtott.
A bajnokság tavasszal folytatódik.
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helyette, a Gyenesdiáson lakó, Wittig Christoph –t választotta meg vezetőjének. Róla azt
kell tudni, hogy korábban az Eger SE. NB.
I.-es Röplabda Egyesületnek volt huzamosabb időn keresztül az elnöke. Többek között
olyan neves játékos szerepelt ténykedése alatt
az Egri csapatban, a több mint 400 –szoros
válogatott Torma Ágnes, aki ma is a hazai röplabdasport kiemelkedő alakja. Wittig úr felkérésére Torma Ágnes szívesen vállalta, hogy
tőle telhetően, mindenben segíti a KINIZSI
SK. Röplabdaszakosztályának ténykedését.
Elfogadta meghívásunkat és 2012. januárban
eljön Gyenesdiásra. A látogatása alkalmából,
többek között a röplabdasport népszerűsítésére előadást, élménybeszámolót, a gyerekek részére pedig külön edzést fog tartani. A
januári rendezvény részletes programjáról,
a Híradó következő számában lesz bővebb
információ.
A szakosztályunk új vezetője, már korábban
is különös gonddal ﬁgyelte, követte a helyi
röplabdázás eseményeit. Ismerve, hogy a település nem rendelkezik olyan, a röplabdázásra
is alkalmas sportcsarnokkal, ami megoldaná
egyszerre az Általános Iskola, halaszthatatlan,
égetően szükséges, a mai kor igényét kielégítő
tornaterem hiányát is. Ezért elsődleges feladatának tekinti, hogy összefogva település vezetésével, minden lakójával, vállalkozójával,
kihasználva minden kapcsolatát, annak érdekében, hogy mihamarább felépüljön Gyenesdiáson is megfelelő méretű sportlétesítmény.
A szakosztály híreiről további információ a
www. gyenesroplabda.hu honlapon található.

A Röplabdaszakosztály köszönetet mond
mindazoknak, akik segítették, hogy az Egyesületben sportoló gyerekek 2011. évben
nagyon szép, kimagasló eredményeket
érjenek el, mellyel nem csak a szakosztály
elismertségét, hanem nagymértékben hozzájárultak a település hírnevének növekedéséhez
is. Természetesen kérünk mindenkit, hogy
lehetőségéhez mérten támogasson bennünket
továbbra is.
Mindenkinek kívánunk, békés karácsonyi
Változás történt a szakosztályvezetésében.
Vincze Tímea szakosztályvezető más egyesü- ünnepeket és boldog új évet!
KINIZSI SK. Röplabdaszakosztály vezetése
letben lévő elkötelezettsége miatt lemondott. A
szakosztályvezetése a lemondását elfogadta és
Király András
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Autósport
Hullman Gábor három bajnoki címe
Véget ért az idei autós évad Hullman Gábor
számára, ahol párját ritkító szép eredményt
ért el.
Lada VFTS autójával az 1600 köbcentisek
H/4-es kategóriájában megnyerte az idei
dunántúli területi rali rally bajnokságot
és ezzel sikerült megvédenie tavalyi bajnoki
címét. Idén Koltai István, majd Tiringer
Mihály ült mellette, mint navigátor. A kilenc
fordulóból nyolcon mérették meg tudásukat,
hétszer állhattak a dobogó legfelső fokára,
egyszer lettek ötödikek.
Hullman Gábor elnyerte a Lada Kupa
legjobbjának járó kitüntető címet és amire
nem számított, így különösen jól esett, hogy
a három területi bajnokság legjobbjai között
odaítélt Amatőr Rally Kupa első helyét is
neki adták át.
Kevesen mondhatják el magukról ezt a
szép sikert, hogy egyetlen évben három első
helyért járó kupát tehetnek a vitrinűk polcára.
- Meglepett engem is a szép siker – mondta a
háromszoros bajnok – fő célomul a kategória
bajnoki cím megvédését jelöltem meg a tavaszi kezdéskor. Menetközben éreztem rá, hogy
jó lenne a Lada Kupát is megszerezni, az még
nem volt meg. A három összesített területi
bajnokság legjobbjának járó cím elnyerése
felülmúlta minden várakozásomat. Ezeknél
az eredményeknél már nehéz lesz jobbnak
lennem, egyelőre örülök a sikeres évadnak és
később döntök a további céljaimról.
-góth-

Labdarúgás

munkájával együtt. Szeretné, ha a tartalék
csapat a középmezőnyben végezne, míg az
első gárdának a dobogó megszerzése tavaszszal a cél. A siker érdekében mindenkinek fel
kell készülnie és nem árt majd a céltudatos
erősítés a téli időszakban.
Hegyesi Balázs a serdülő csapat edzője
örömmel számolt be arról, hogy részt vettek
első tornájukon, amit ráadásul Gyenesdiáson
rendeztek novemberben. A győzelmet a Hévíz
szerezte meg, második a Keszthely Haladás
I., harmadik Gyenes II., negyedik Keszthely
H. II., ötödik Gyenes I., hatodik Vonyarcvashegy. A torna legjobb kapusa a hazai színekben védő Németh Donát negyedik osztályos
tanuló lett. A torna bevételét Rózsa Viktor
gyógykezelésére ajánlotta fel az egyesület,
kiegészítve az aznapi labdarúgó mérkőzés és
az önkéntes felajánlásokkal összesen 160.000
forintot.
Durgó Miklós a labdarúgó csapat edzője
az elmúlt három évre tekintve elégedetten
dicsérte meg a játékosokat az elért eredményért a közösségépítés területén elért sikerekért.
A 12. helyen végző tartalék csapat 28 százalékos teljesítménye a Police Ola elleni mérkőzést követően kezdett javulni, addigra állt
össze az új csapat, Zsíros Dániel 5, Tódor
Bence 3, Halász László 2 góllal járult hozzá a
csapat eredményességéhez.
A felnőttek a 7. helyen végeztek 55 százalékos eredménnyel, kicsit több gólt kaptak,
mint az elfogadható lett volna. Náluk Hegyesi
Balázs 11, Aranyics Máté 10, Purt Tibor 6
gólt szerzett.
A téli pihenő február hetedikéig tart és március harmadikán a hagyományos sportbált
követően elkezdődik a tavaszi idény. Cél a
dobogós hely megszerzése és az elkezdett
munka következetes továbbvitele.

Évadzáró értekezlet.
A gyenesdiási Kinizsi Sk labdarúgó csapata
az őszi bajnokság zárásaként kellemes környezetben a Nádas Csárdában tartotta évadzáró értekezletét, ahol a szakosztály vezetői
és a játékosok mondták el véleményüket az
elért eredményről.
Mosdósi Attila Sk elnök bevezetőjében
elmondta, idén régi tervüket sikerült megvalósítani, amikor serdülő csapatot állítottak
fel. Az utánpótlás nevelésre jövőben is nagy
ﬁgyelmet fognak fordítani. A tehetségek felkarolására szükségesnek látja, saját erőből
szeretnék megoldani a jelenleg hetedik helyen
álló felnőtt csapat utánpótlását. A helyezést
szoros mezőnyben érték el és lehetségesnek
tartja, hogy tavasszal dobogón végezzenek,
ami egyben elvárható a játékosok tudása
alapján. Reményteljesen szólt még a tervezett
öltöző építésről, ami elkészülte után jól hasznosítható létesítménye lesz a településnek.
Gombár Csaba a labdarúgó szakosztály
elnöke szintén a serdülő csapat jelentőségét
hangsúlyozta, Hegyesi Balázs edző végzett

Asztalitenisz

Csákvár - Gyenesdiás 8-10. Gyenesdiás
győztesei: Barabás 4, Illés 3, Fazekas 2,
Bontó 1, valamint a Barabás-fazekas páros.
Gyenesdiás - Balatonfüred 10-8. Gyenesdiás győztesei: Bontó 3, Fazekas 4, Illés 1,
Barabás 1, valamint a Barabás-Fazekas páros.
Esztergom - Gyenesdiás 6-12. Gyenesdiás
győztesei: Barabás 4, Bontó 4, Fazekas 3,
Illés 1.
A Gyenesdiás csapata a tokodi döntetlen

után három győzelemmel a dobogó közelébe
került, fantasztikus nyert mérkőzéseken van
túl a csapat.
Kovács Tamás: - A sorsolás olyan ellenfeleket sodort az utunkba, akik ismeretlenek
voltak a csapatunk számára. A nagy távolság
legyőzése után a csapatokat is legyőzte ez a
lelkes társaság. Minden elismerést megérdemelnek, hiszen a mostani csoport sokkal
nehezebb ellenfeleket adott, mint a tavalyi,
nem beszélve a rettenetesen távoli csapatokról, hiszen az utazás és egyéb költség megviseli az egyesületet.

Sportöltöző építés
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a Gyenesdiási Kinizsi
SK. közösen határozta el, hogy a Gyenesdiás, Balaton utcában lévő sportpályákhoz új sportöltözőt létesítenek, a
település labdarúgó utánpótlás-nevelési
feladatainak ellátása érdekében.
Az öltöző megvalósítására az Önkormányzat Képviselő-testületének támogatásával a Kinizsi SK pályázatot
nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A pályázat pozitív elbírálást kapott.
A kiírásban az 1996. évi LXXXI. törvény (A társasági adóról) 22/C §-a, valamint a látvány – csapatsport támogatását
biztosító 107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet szerint a Vállalkozások, az éves
tagsági adójuk terhére, a beﬁzetendő
társasági adó 70 %-át felajánlhatják
Sportegyesületek támogatására.
A támogatás előnyei: kétfajta adókedvezményt is érvényesíthetnek a vállalkozások, egyrészt a támogatás összegét
elszámolhatják költségként (csökkentve
ezzel az adóalapot), másrészt a csökkentett adóalap után kiszámított társasági
adóból is levonható a támogatás teljes
összege, így 19%-os adókulcsot feltételezve a támogatás 100 egysége után 119
egység adókedvezmény érvényesíthető!
Fentiek alapján kérjük a társasági adó
ﬁzetésére kötelezett vállalkozásokat,
hogy támogassa a Sportöltöző sikeres
megvalósítását. Ezt 2011. december
31-ig megteheti, a Kinizsi Sk elnökével
(Mosdósi Attila 06/30-5200-375) közösen aláírt szándéknyilatkozattal.
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november
29. napján tartotta legutóbbi soros ülését.
Az első napirend keretében a Polgármester
számolt be az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ évi tapasztalatairól, valamint
a 2012. évi költségvetési koncepciót tárgyalta a képviselő-testület. Az év közben
történt előirányzat-módosítások testületi döntéseken alapultak, az írásban kiküldött anyag
új elemeket nem tartalmazott. A normatívák
összege ismert volt a költségvetés elkészítésekor, év közben azonban keletkeztek előre
nem számítható bevételek. Az adóbevételek összege reálisan került megtervezésre. A
novemberi tényállapot szerint a teljesítés 94
%-ot mutat. A költségvetés év végére egyensúlyba kerülhet, és némi megtakarítással léphetünk a következő évbe.
A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása az
volt, hogy a költségvetést az első olvasatig
egyensúlyba kell hozni. A bevételekkel kapcsolatban a bizottság tájékoztatást kapott
arról, hogy egy támogatási nemben van határozott érték, a többi esetben még a korábbi
bevételekkel számol a koncepció. Nem tart
ott még ott a törvényalkotás, hogy pontosan
meg lehessen tervezni a jövő évi települési
költségvetéseket. A közoktatással kapcsolatos
változások várhatóan szeptembertől kerülnek
bevezetésre. Akkor majd a képviselő-testület
újratárgyalja a közoktatással kapcsolatos változásokat és azok vonzatát. Pillanatnyilag úgy
kerül a költségvetési koncepcióba, mintha
egész évben változatlan maradna az oktatással kapcsolatos ﬁnanszírozás.
Polgármester úr tájékoztatta a bizottságot,
melyek azok a beruházások, melyekben változás állt be. Az egyik a Klubkönyvtár épületének ökoházzá alakítása, amely törlésre
került, a másik beruházási program a sportöltöző létesítése, melynek bevételi oldalán
hitelfelvétel, kiadási oldalán pedig az az
összeg szerepel, amelyből az épület megépíthető. A képviselő-testület tájékoztatást kapott
arról, hogy a Sportegyesület pályázatot nyert
és társasági adóból támogatást tud fogadni,
összesen 20 MFt értékben. Bízik benne, hogy
a támogatásból annyi pénz befolyik, hogy
csak egy csökkentett összegű hitelfelvételt
kell igénybe venni.
Ezt követően a Polgármester a 2011-re
tervezett és megvalósult feladatokat ismertette: Önerősen:
Útaszfaltozások – Bem u., Meleghegyi u.
Kátyúzás – Kökény u., Cseresznyés u.,
Strand u., József A.
Parkoló terület rendezése (Gyenesi
Lidóstrand mellett)
Diási Játékstrand villamoshálózatának felújítása (villámkár után)
Parkoló megszerzése a bölcsőde alatt
Testvértelepülési kapcsolat Gyenesdiáson és
Csíkszenttamáson

Elnyert pályázatokkal:
NyDOP pályázat (Faludi u., Meleghegyi u.
– valamint a Bem u.) – 156 millió + 27 millió
önerő
Bölcsőde építés, parkoló megszerzéssel – 92
millió
Balatoni Autentikus Bio-és Látványpiac
kialakítása, elindítása – 15,8 + 8,2 millió
(civil és önk. önerő)
Települési komposztláda akció – 9,6 millió
Ft
Vállalkozókkal, civilekkel:
Madárpark kialakítása a kalandpark mellett
Zagykazetták kitakarítása, tereprendezés és
befektetési helyszínen
Touch Info kihelyezések a TDM pályázaton
keresztül, a hegységben jelzett utak kialakítása
Süss fel nap fesztivál – 2. hétvége közös
szervezése
Amire 2011-ben büszkék lehetünk:
• Gyenesdiás lett Zala megye legkedveltebb
üdülő települése
• A Diási Játékstrand lett a Balaton egyik legkedveltebb strandja már 2. éve! (Balatonfüred, Alsóörs és Balatonföldvár előtt!)
• Településünk elnyerte a Családbarát
Önkormányzat Díjat (egyedüli nagyközségként)
• Gyenesdiás a Biodiverzitás Fővárosa
pályázaton 3 helyezést ért el! (Ez komoly
siker, hiszen 2009-ben már Európai Táj Díjat
is kapott!)
• Virágos Magyarországért díjazottak lettünk
• Felavathattuk a felújított Diási Havas Boldogasszony templom ot és temetőkertet
• Nálunk rendezték meg a Zala megyébe
került Országos Polgárőr Találkozót
• A nemzetközivé vált Nemzeti Vágta regionális előfutama 2. ízben került Gyenesdiáson
megrendezésre
• Talán visszatért a hagyományok közé a
kissé elfeledett Diási Búcsú ünnepe
• Fénykereszthez vezető keresztutat és az itt
kialakított Dolomit tanösvényt avathattuk fel
• Keszegfesztivál a Balatonnál Gyenesdiáson
– immáron 3-szor!
Fontos feladatok a következő – nem
könnyű - esztendőben:
• A település működésének biztonságos megtervezése, tartalékokkal
• Intézményrendszerek színvonalának megtartása, az új köznevelésügyi tv. változásaihoz
való ésszerű igazodás – a környező iskolák
megkeresésével (Gyenesdiási iskola központi
szerepének megőrzése, még az állami tulajdonba kerülés mellett is!) Az óvoda térségi
szerepének erősítése
• Az új önkormányzati tv. feltételeihez való
optimális igazodás (önálló Polgármesteri
Hivatal, járási kormányablak)
• Zagykazetták visszaszerzése, mederhasználati bérlemény területek rendezése

• Tornacsarnok terveztetése
• Települési komposztáló telep kiajánlása
vállalkozásnak
• Fűnyíró traktor beszerzése, községgazdálkodás feltételeinek javítása
• Testvértelepülési kapcsolatok erősítése
(Gaáli sportkapcsolat kialakítása)
• Ipartelkek nagyobb léptékű meghirdetése
• Lakossági közműfejlesztések serkentése;
utak rendezése, kialakítása
• Szelektív gyűjtés népszerűsítése, „Zöld
Iroda” rang megszerzése
• Befektetési portfoliók kiajánlása
A második napirendi pontban a 2012. évi
belső ellenőrzési munkatervet fogadta el a
képviselő-testület.
Ezt követően, a harmadik napirendi pontban a Keszthely és Környéke Kistérségi
Többcélú Társulás tájékoztatója került
megtárgyalásra. A Kistérségi Iroda vezetője,
Kiss László Tibor elmondta, hogy a Kistérségi Társulásnak az elmúlt időszakban több
sikeres pályázata volt, a kisebb településeket
segítették a pályázati adatlapok kitöltésével.
Megalakult és eredményesen működik a Kistérségi Területfejlesztési Bizottság, amelynek
létrehívásában nagy szerepe volt Gál Lajosnak, Gyenesdiás polgármesterének.
Fontos változások előtt állunk, hamarosan
elfogadásra kerül az önkormányzati- és a
köznevelésügyi törvény módosítása. Amíg
a köznevelésügyi törvény bevezetésre kerül,
addig a Kistérségi Társulásnak komoly szerepet kell vállalni az intézményfenntartó önkormányzatokkal való koordinációban, ajánlások
készítésében.
A beszámoló említi, hogy a Learning
Enterprises program keretében Vonyarcvashegyen oktatott ingyenesen egy amerikai diák
angol nyelvet. Erre Gyenesdiáson is igény
van, és a település fogadókész a következő
esztendőben.
A Leader pályázatok elkészítésében segít a
kistérség, azokban a felvállalásokban, amelyek az ilyen jellegű, határon átnyúló programokat hordozzák, és maghatározzák azt a
szerepkört is, ami talán még egy fajsúlyosabb
szerepkör lesz a mindenkori kistérségi munka
mellett, a térségfejlesztés.
Negyedik napirendként a József Attila
Klubkönyvtár vezetői kinevezésének meghosszabbításáról döntött a képviselő-testület.
Az ötödik napirendi pontban a csapadékvíz csatornahálózat-bővítéssel kapcsolatos
82/2011. (X.11.) számú képviselő-testületi határozat módosítására került sor. A
korábbi határozatot módosításában szerepeltetni kell a pályázat Vízgazdálkodási Tanács
által megadott pályázati elnevezést, a pályázat
NFÜ által meghatározott azonosító számot,
a fejlesztéssel érintett összes ingatlan helyrajzi számát, a beruházás költségmegosztását
(összes költség, önerő, támogatási összeg).
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Hatodikként Michael Stuffer szabályozási
terv módosításával kapcsolatos kérelmének
megtárgyalására került sor, melyet a képviselő-testület elutasított.
Ezt követően a hetedik napirendi pontban
önálló képviselői előterjesztés megtárgyalására került sor, az új sportöltöző létesítésével
kapcsolatos 50/2011. (V.2.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásával kapcsolatban
A képviselő-testület felkérte a Polgármes-

tert, hogy kísérje ﬁgyelemmel a gödi székhelyű Nemzeti Sportutánpótlásért Alapítvány
tevékenységét. A megjelölt alapítvány által
gondnokolt gödi, valamint zuglói beruházások tapasztalatait értékelve 2012. II. negyedévében folytasson tárgyalásokat az alapítvány
gyenesdiási sportfejlesztési elképzeléseiről.
Egyéb ügyek keretében:
a Diós Települések Fesztiváljáért Alapítványhoz csatlakozott a képviselő-testület,
a József Attila Klubkönyvtár energiaha-

tékonyság-növelő felújításával kapcsolatos
KEOP 6208/09-l 1. számú pályázatát visszavonta.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2011. január 31-én, 18 órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontjai: 1.) Az
Önkormányzat 2012. évi költségvetése, és
költségvetési rendelete első olvasatban.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

"RETRO" SZILVESZTERI BÁL
Ne hagyja ki a idei szilveszteri ajánlatunkat!
Kitûnõ élõzenével: GIN-TONIC együttes
Egész éjjel (20 órától reggelig) bõséges svédasztalos
vacsorával várunk minden szórakozni vágyót.
gy
A BELÉPÕ TARTALMAZ:

• üdvözlõ italt
• korlátlan ételfogyasztást
• korlátlan italfogyasztást (röviditalok,
sörök, borok, üdítõk, ásványvíz, kávé, pezsgõ)

ZENE, TÁNC, TOMBOLA
A

Belépõ ára:

10.990 Ft/fõ

MÁR MOST FOGLALJON HELYET, MERT LEMARAD
A KÖRNYÉK LEGJOBB SZILVESZTERI BULIJÁRÓL.

Ajándékozzon Karácsonyra
szeretteinek wellness
bérletet, amely mellé
Önnek 1 wellness belépőt
ajándékozunk.
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Új néven a

Simon
Díszfaiskola
DÍSZNÖVÉNY-KERTDEKORÁCIÓ-AJÁNDÉK
Nyitva tartás: H-P 8-18 óráig
Szo: 8-16, V: 9-16
Bejárat a vágóhíddal szemben

14 éve működő könyvelőcég
most olcsón vállalja

egyéni- és társas vállalkozások
teljes körű könyvvezetését,
bér- és TB ügyintézést,
adóbevallások készítését.
Ár egyedi megállapodás szerint.

SZALASZTÓ ÜGYVITELI BT
Gyenesdiás Béke u. 7.
Tel: 83/317-272, 70/217-2333

Minden kedves vásárlónknak
kel emes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk.
Szeretet el várjuk szilveszter
délelőt jén forralt borral.
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Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659
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RELAX & NAIL STUDIÓ
GYENESDIÁSON
- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig
gyöngyörű körmöket biztosít!
AJÁNDÉKOZZON SZÉPSÉGUTALVÁNYT SZERETTEINEK
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818

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

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

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

Tel: 70/235-36-05

Pilóta Fogadó
Gyenesdiás
Kossuth L. u. 73.

Menü, ingyenes
házhozszállítással: 680 Ft
Tel.: 70/352-46-86
EGÉSZ ÉVBEN NYITVA!
Vállaljuk rendezvények szervezését,
lebonyolítását 50 főig!

KŐRÖSI JÁNOS ÉS TÁRSAI BT.

Érdeklődni:
Ifj. Kőrösi János
Gyenesdiás, Toldi u. 18.
Tel.: 06-70/6155-799

Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig
Fotónyomtatást
is vállalunk.
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Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Kerítések, korlátok, kazánok elkészítését,
és egyéb lakatos munkát,
vízvezeték-szerelést,
valamint
ajtók, ablakok javítását, bútorkészítést
és faipari munkákat vállalunk.

T.J. TERV Építész tervezőiroda

Ü V E G E Z É S

és partner üzleteink•Szakboltunkban
Foszlós kalács
ben
diós,
mákos,
gesztenyés
sonkához 0,5
kg-os,beigli és
stollen
kalács
• Püspökkenyér kapható.
karácsonyi ünnepeket
kívánunk!
• Kellemes
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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