GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2013. december XXIV. évfolyam, 12. szám
Megjelenik: december 13-án

Programajánló
december 14, 21. 18 óra 30-tól a Betlehemi
jászolnál Adventi gyertyagyújtások
december 13. péntek 17-20 óráig, a
Klubkönyvtárban
Angyalszárnykészítő
műhely
December 14-15. 16 órától Községházán és
az előtte lévő téren Adventi Gesztenyesütés
és Karácsonyi Vásár (programok a 7.
oldalon és plakátokon)
december 17-én, kedden 18 óra 30 tól
Szállást keres a Szent Család, majd
19 óra 15-től „Megszületett minékünk…”
a Re-folk együttes karácsonyi koncertje a
Községházán
december 21-én, 10 órától Iskolai és
Községi karácsonyi ünnepség az iskola
aulájában
december 24-én 15 órától Pásztorjáték a
Községházán
december 24-én 24 órakor Éjféli mise a
Községházán
2013. január 19-én Megemlékezés a
háborús hősökről
január 22-én, 18 órakor Magyar Kultúra
Napja a Községházán

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá! (C. Carpenter)
Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivôi
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.
Juhász Gyula
Sagrada Família (Szent Család) temploma Barcelonában - A templom már 130 éve épül és
még mindig nincs kész. Villar kezdte el építését 1882-ben, Antoni Gaudi (1852-1926) katalán
építész, az organikus építészet jeles képviselője)1891-ben vette át, és áttervezte azt. Egész
további életében ezen dolgozott, haláláig sem készült el vele. A munka során egyre buzgóbb
hívő lett. 1910 után csak e templommal foglalkozott, remeteként élt az építkezésen, s házról
házra járva gyűjtött a költségekre.

Vallástörténet – könyvbemutató
A kötet bemutatásában közreműködők,
Deák Ákos gyenesdiási plébános, Szerenka
Miklós általános érseki helynök, Tál Zoltán a
keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébánia
plébánosa, Gál Lajos polgármester, Tenczné
Tóth Krisztina a kötet szerzője.
Cikkünk a 3. oldalon.

Időseket köszöntöttünk
Hetesiné Annus nénit, a legidősebbet
köszönti polgármesterünk.
Továbbiak a 3. oldalon

Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 13-16.
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András-napi disznóvágók.
A „disznóságok” az öregek asztalára kerültek

Gyenesdiási Híradó

A Községháza előtti karácsonyfát
idén is az első osztályosok díszítették fel.

A Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület
szervezésében november 16-án tartották
a disznóvágó és kolbásztöltő fesztivált.
Gyenesdiásiak is képviseltettük magunkat. Az
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Serlegét
kapták Benke Laci bácsitól (a csapat tagjai)
Gáspár Feri, Papp János, Keresztes József,
Gáspár Kinga (balra)
Részt
vett
Nyugdíjasklubunk
is,
településünk hírnevét öregbítette, valamint
más gyenesdiásiak is, különböző csapatok
résztvevőjeként. Gratulálunk a vonyarciaknak
rangos rendezvényükért! (nyugdíjasaink
balra)
A GY4S – Nem azért mondom ... (cikk a
4. oldalon) (jobbra)
A „Hirtelen jött csapat” és a községi
Mikulás. (cikk a 4. oldalon) (jobbra)

Itt van újra a Mikulás!
A legkisebbek legnagyobb örömére december 6-án bölcsődénkbe is ellátogatott a Mikulás!
A Mikulás most sem érkezett üres kézzel, a puttonya sok finomságot rejtett. A gyerekek – ki-ki bátorságához mérten – énekkel, verssel,
mondókával köszönte meg a csomagot.
A Katica és a Mackó csoport gyerekei is fogadkoztak, hogy ezután is jó és szófogadó gyerekek lesznek.
Köszönjük a Mikulásnak, hogy bölcsődénkbe is ellátogatott!
Tótok Leventéné bölcsőde szakmai vezető
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MEGHÍVÓ

Köszönjük a tálalásban, lebonyolításban
segítőknek: Kun Sándorné, Büki Károlyné,
Világos Csabáné, Major Attiláné, Cziborné
Pintér Piroska, Sümegi Gábor, Samu Zoltán,
Károlyné Soós Monika, Károly Veronika,
Vaszkó Eszter, Sebestyén Károly, Sebestyén
Marci, Lancz Tamás, Gálné Németh Ildikó,
Gál Lajos, Laczi Zsuzsa, Góth Julcsi, Fliszár
Katalin, Horváth Szilvia
Köszönjük a tombolaajándék felajánlást:
Landek Viki, Landek Istvánné, Visionet Kft
Hévíz-Gyenesdiás, Bíró Andrea, Iker Mónika,
Vargáné Nyíri Csilla, Dr. Masszi József, Gál
Lajos, Hóbár Jánosné, Zubonyai házaspár,
Nádas Csárda - Zsinkó Lajos, Balázs Jánosné,
Kőhalmi Zoltán és Márti, Anita étterem,
Mozaik Áruház, Produktív Bt - Tódor Ottó,
Gyalog Háztartási és Lakásfelszerelés bolt
Keszthely, Papp Antal és felesége, Jakus Péter,
Bognár István, Bognárné Piroska, Vargáné
Magdi néni, Torony csárda, Piroska csárda,
Reiner van De Mee, Rózsahegyi Műszaki
Áruház,, Szépségsziget - Szommer Szilvia,
Szent Ilona Patika, Farkas Ödön és Gabi,
Horváth Norbert cukrász Vonyarcvashegy,
Kozma Tiborné Karola pedikűr, Horváth
Ép Kft, J és A Kerámia, Diego szőnyegbolt
Keszthely, Horváth Sebestyénné, Motyó
Diszkont, Zöld Hangya Diszkont

„Te pedig efratai
Bethlehem,
bár a legkisebb
vagy... mégis ...”
(Mikeás 5. rész 1. verse)

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a 2013. december 25-én (szerdán)
18.00 órakor
a gyenesdiási községházán kezdődő
református Istentiszteletre.
Kuti Géza ref. esperes

Öregek napja
András-napi disznóvágással egybekötve
tartjuk már néhány éve az Öregek-napi
köszöntő ünnepséget (képünk az 1-2. oldalon).
Az eseményre kiváló helyszín az általános
iskola aulája, ahol méltó körülmények
közt várhattuk a meghívást elfogadó162 fő
nyugdíjast.
A disznótoros ebéd – toros káposzta, sültek,
hurka, kolbász – jól sikerült, köszönet érte a
cikk végén megnevezetteknek. Rövid saját
műsorban – a nyugdíjasklubosaink által
elénekelt Nyugdíjas Himnusz után - fellépett
Balogh László és Kovács Ágnes nótával, illetve
hegedű kísérettel, a Spatzenchor (Verébkórus)
- németjeink műkedvelő közössége, Vargáné
Magdi néni, Laczi Zsuzsanna verssel.
Polgármesterünk, Gál Lajos köszöntő beszéde
után Hetesi Gézáné, Annus néni kapta a jelen
lévő legidősebbnek járó virágcsokrot (kép az
1. oldalon). Úgy gondolom nagy sikere volt
az Orfeum vándorszínpad művészei operett
előadásának is.
A műsorok után a tombolasorsolás
következett, köszönet érte az ajándékokat
felajánlóknak.
Köszönetet mondunk – a szervezők
nevében – az alábbi személyeknek,
vállalkozásoknak:
Akik a disznót feldolgozták: Csanaki
Csaba, Keresztesné Erzsi, Keresztes József,
Krasznai Tamásné, Krasznai Tamás, Bokorné
Julika, Hosszúné Marika, Szakályné Erzsi,
Csédi Jánosné Marika, Lengyel Lászlóné
Kata, Kovács Zsolt, Kovács László, Zsohár
Gábor, Sörös József, Bognár Gyula, Nagy
Tamás, Majtász Kálmán, Nagy Péter
Akik a konyhán megsütötték: Baloghné
Nemes Melinda, Hefler Jenőné, Kovács
Miklósné, Kozma Tiborné, Szür Sándorné,
Tafota Jánosné, Venekeiné Rácz Anita,
Divinyiné Zsadányi Mónika Köszönjük a
210 kg-os disznót Simotics Imrének, további
élelmiszer felajánlást a Motyó Diszkontnak,
Papp Jánosnak, illetve a Zöld hangya
diszkontnak és Dongó Árpádnénak, a
Komáromy Pékségnek, a bort Rádi Lászlónak,
Papp Antalnak és Sümegi Ferencnek.
Köszönjük a fuvarozást Czafit Lajosnak.

Megemlékezés a Háborús
Hősökről
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
szeretettel meghívja
az érintetteket és az érdeklődőket
2014. január 19-én, vasárnap
a gyenesdiási háborús hősök tiszteletére
rendezett megemlékezésére, koszorúzásra
a Községháza előtti Hősi emlékműhöz.
10 órakor Szentmise a Szent Ilona
kápolnában, a háborúban meghalt hősök
emlékére,
majd (kb. 10 óra 50-kor) tiszteletadás,
koszorúzás az emlékműnél.
***
December 12-től január közepéig látható a
Községházán a már hagyományos babafotó
kiállítás, melyen megcsodálhatjuk a 2013ban született babákat. Ezen kívül igazán
szép és érdekes karácsonyi képeslapokat
láthatunk az 1890-es évektől napjainkig.
A gyűjteményt Varga Erzsébet bocsájtotta
rendelkezésünkre.
***
Helyesbítés: A Márton-napi libasütők
névsorából (elmúlt havi számunkban)
kimaradt Bognárné G. Piroska. Elnézést
kérünk tőle.

50 éve ballagtak el az első
nyolcadikasok Gyenesdiáson
Jövő nyár elejére tervezzük, hogy
összehívjuk
az
1964-ben
végzett
nyolcadikosok
osztálytalálkozóját.
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Szeretnénk, ha ezen a napon velünk ünnepelne
az azóta végzett valamennyi osztály.
Ennek a találkozónak a megrendezése
nagy szervezőmunkát igényel, ezért január
17-én, pénteken 17 órakor a Községházán
tartunk egy megbeszélést. Erre meghívunk
osztályonként 2-3 főt, de rajtuk kívül
is mindenkit szeretettel várunk, aki
véleményével, ötletével, munkájával segíteni
tudna a szervezésben.
Várunk benneteket!
Lakits Ágnes, Hóbár Ildikó
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
a könyvtár és az e-magyarország pont
december 21-től, január 3-ig zárva tart.
December 20-án a könyvtár 9.00-től, 12.00
óráig tart nyitva.
Nyitás: január 6-án, hétfőn.
Minden kedves olvasónknak békés
karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Könyvbemutatók
Gyenesdiás vallástörténete
A Gyenesdiás Nagyközség Monográfiája
VII. köteteként adta ki önkormányzatunk
Tenczné Tóth Krisztina szerkesztette
forrásértékű könyvet (képünk az 1. oldalon).
Nem volt véletlen, hogy a könyvbemutató
Erzsébet napján volt, így is tisztelgett a
helyi közösség a mai Gyenesdiás területén
volt egykori Falud település Szent Erzsébet
templomának és egyik legnagyobb magyar
szentünknek. Az est folyamán két Szent
Erzsébet legenda hangzott el, Csák Jánosné
Mariska néni és Bognár István előadásában.
Megtisztelte az ünnepet Szerenka
Miklós általános érseki helynök élvezetes
előadásával,
Tál
Zoltán
történelmi
visszatekintésével, Deák Ákos plébánosunk
szellemes előadásával.
A kötet megjelenését több éves
kutatómunka előzte meg – a szerző,
Tenczné Tóth Krisztina előadásában
bemutatta a forrásokat, a kutatás folyamatát,
részletesebben szólt néhány érdekességről
is. Gyenesdiás évszázadokon át a keszthelyi
plébániához
tartozott,
a
középkori
Szent Erzsébet templomtól Gyenes és
Diás szőlőhegyek Szent Ilona és Havas
Boldogasszony kápolnáján át az önálló
Gyenesdiási Plébániáig – 1950-ig - szorosan
összefonódott Keszthely várossal, így a kötet
olvasói a város történetéhez is adalékokat
kaphatnak.
A kötetben szakrális kisemlékek mellett
szó esik a 80 éves evangélikus Kapernaumról
és egészében olvasható a Szent Ilona kápolna
jegyzőkönyve, melyet 1826-ban kezdett el
az akkori jegyző.
Köszönjük a Községi Kórus ide illő rövid
műsorát.
A könyv 2500 Ft-os áron a Klubkönyvtárban megvásárolható.
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Könyvbemutató és dedikálás
- Dr. Seregi János könyvei kaphatók, a
szerző dedikálja azokat
2013. december 19-én 9-10 óra között a
Gyenesdiási Községházán

Az álommenyasszony
- Nemrég került piacra Nagy Tibor
legújabb regénye, melynek címe: „Az
álommenyasszony”.
A szerző, aki fiatal korának jó részét
Gyenesdiáson töltötte, tanárként többnyire
az iskolai szünetekben alkotott. Így készült
el mintegy három év alatt a most kiadott
270 oldalas kötet, ami műfaját tekintve
romantikus fejlődésregény - misztikus
elemekkel.
A cselekmény főhősét, Töreki Pált
állandó kudarcok érik a párkeresésben.
Végső elkeseredésében szinte már feladja
a küzdelmet, amikor egyik éjszaka, valahol
távol egy lánynak különös álmokban lesz
része.
Enikő látomásait - vele párhuzamosan Pali is átéli.
Komoly nyomozás és sok kaland után
végre a valóságban is megismerkednek, majd
csaknem elveszítik egymást. A boldogságért
folytatott harcba természetfeletti erők is
bekapcsolódnak.
Nagy Tibor a gyenesdiási József
Attila
Klubkönyvtárban
december
19-én,
csütörtökön
16.00
-18.30-ig
dedikál. A helyszínen a könyv 1990 Ft-ért
megvásárolható.

-4történelemig és az irodalomig - tartalmaz,
amit legnagyobb tavunkról tudni kell.
A kötetet a kiadó a Balatoni Múzeumban
mutatta be november 26-án, eljuttatta minden
iskolába, könyvtárunkban is kölcsönözhető,
illetve
megvásárolható
a
keszthelyi
Tourinform irodában.
Az ünnepélyes könyvbemutatón műsort
adott GY4S (Gyenesi Négyes – Pék András és
Julika, Horváth Sebestyénné Zsuzsa, Bognár
Ystván)

Nem azért mondom,
hogy feltétlenül írni kell róla, de ha már
a községünk elöljárója lépten-nyomon
találkozik velük, az országos és a régió TV
tudósít róluk, nem válik kárára a Híradó
olvasóinak sem.
Van egy együttes, amelyik nem
csinnadrattával, de öregbíti a „falu” jó
hírnevét.
Az utóbbi időben, Reziben Márton-napon,
Vonyarcvashegyen
Kolbászfesztiválon,
Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban a Nők
A Balatonért Egyesület könyvbemutatóján,
Tatabányán a Kodály Zoltán Ének – Zenei
Általános Iskolában önálló népzenei estet
adva, Oroszlányban a XXIII. Adventi
Népdalköri Találkozón, Keszthelyen a Városi
Könyvtárban megrendezett IV. Pálinkanapon
volt közreműködő „hangulatfelelős”.
Ahol igényes, jókedvű, együttlétet remélnek
és várnak a szervezők, oda őket hívják.
Nem csillog semmilyen színű elismerés,
oklevél a falon vagy polcon, ám erre nem is
törekszenek.
De csillog az öröm, a zenélés öröme úgy az
ő szemükben, mint a hallgatókéban.
Ha ezek után az olvasó kíváncsi kiről,
kikről is van szó, elárulom:
A GY4S-ről, vagy, ahogy hívják és keresik
őket a GYENESI NÉGYESRŐL (kép a 2.
oldalon).
Bognár Ystván

A Hirtelen jött csapat
és a Mikulás

A Nők a Balatonért Egyesület immár
harmadik, bővített kiadásában jelentette
meg a „Balaton könyve” című balatoni
olvasókönyvét, amely minden fontos
ismeretet – a természettudományoktól a

Három éve alakult gyenesdiási gyerekekből
a „Hírtelen jött csapat” és saját kedvükre
rendszeresen előadnak egy-egy mesét
társaiknak (képünk a 2. oldalon).
- A magyar népmese napjára állt össze
csapatunk. – Emlékezett a kezdetekre
Kovácsné Kopfer Beatrix csoportvezető. – Öt
szereplőre írtam meg Benedek Elek, Félsz
című meséjét. Nagyon hírtelen határoztuk, el,
hogy fellépünk és így született a nevünk és
lettünk a „Hírtelen jött csapat”. Lehetőségtől
függően 9-11 gyerek vesz részt a próbákon.
A jól sikerült fellépést követően a gyerekek
úgy döntöttek szívesen együtt maradnának
és további meséket is előadnának. Különkülön szerepeltek már korábban is a

Gyenesdiási Híradó
gyerekek Mikulás műsorokban, Bibliodrámás
darabokban, most új képességüket is
kipróbálhatták
és
együtt
maradtunk.
Következett a Kolontos Palkó története.
Örömmel vállaltuk el a nagyközség
Márton napi rendezvényén a fellépést és
a hagyományőrzés jegyében tavasszal a
Pünkösdi királyné járással kerestük fel
a Gyenesdiáson élőket. Jó hangulatot
varázsoltunk
az
Anyatejes
Világnap
rendezvényén is. Nyáron dráma táborban
helyzetgyakorlatokkal és egyéb feladatok
megoldásával fejlesztettük a szereplők
képességeit. Legújabb darabunkhoz a Kacor
Királyhoz együtt készítettük, festettük a
díszleteket lepedőkre és varrtuk a jelmezeket
Szűcs Marian szülő segítségével.
- Háromévnyi hazai szereplés után
megyejárásra indultak.
- Átléptük a település határát és többek
között
Nemesszentandráson,
Zalabéren
is szerepeltünk, de szívesen megyünk
mindenhová ahol várnak minket. Karácsonyra
a keszthelyi vívóklubba kaptunk meghívást.
- Milyen jövő vár a csapatra?
- Amíg lehet együtt maradunk, nagyon
élvezik a gyerekek ezt a feladatot. Barátaik
is szeretnének csatlakozni és a visszajelzések
után immár az ifjúsági darabokat szeretnénk
feldolgozni. Közös felnőtt-gyerek darabok
bemutatását is tervezzük, Szent Ilona életének
feldolgozását Kőhalmi Ágnes zenéjével, vagy
a pozsonyi csatának néptáncos kísérettel való
bemutatását.
Góth Imre

2013 – a Jubileumok éve
Idén ünnepeltük az elpusztult Árpádkori Falud község első okleveles (1333)
említésének 680. évfordulóját.
Az idő viharai éppúgy megtépázták a
történelem során az egykori ősi települést és
a mai községet, mint a benne lakó embereket,
életüket. Az egykori Falud, Szt. Erzsébet
tiszteletére felszentelt temploma és az ősi
település emléke éppen ezért is, annyira
hozzánk - gyenesiekhez és diásiakhoz tartozik, mint ez a mai 1840-ben egyesült
község és ez a táj.
Fundamentumot raktak le az egykori faludi
emberek, a hit és közösségépítés, valamint az
összetartás jegyében. Hiszen a Szt. Erzsébet
templom kövei szolgáltatták az alapot később
(1826) a megépült Szt. Ilona kápolnához.
Őrzi nevét máig a Faludi-sík, a Faludi erdő és
a Faludi utca. De ugyanígy a Szoroshad és a
Pénzesgödrök régi földrajzi helynevei, ahol is
a magyarok egykor megszorították sikeresen
a törököt, valamint ahol a falu bírója elásta
a község kincses ládáját és eltűnte után a
helyiek kutattak és felásták az erdő alját a
láda után kutatva.
Falud nevének magyarázata, a „falu” szó
-d betűs képzős változata. A középkorban
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sok települést neveztek Faludnak, amelyek
között megkülönböztetést úgy tettek, hogy
különböző jelzőkkel látták el a nevet. Gyakori
volt a Kisfalud, de a Nagyfalud elnevezés
is. A középkori, jóval nagyobb területű
Zala megyében Holub József helytörténeti
kutatásai alapján, egy Falud és öt Kisfalud
létezett. 1333-as papai tizedjegyzékekben
„Felud” formájában írják le nevét.
Templomának helye régészeti terepbejárás
alkalmával, még az 1960-as években is
rekonstruálható volt. A templom titulusát
egyedül a népi emlékezet őrizte meg. A
Keszthelyi-hegységből származó mészkőből
építették, alapjának és még álló falának köveit
1807-ben szedik fel a gyenesi szőlőbirtokosok
(az eladásukból származó pénzösszeget a
Szent Ilona-kápolna építésére fordították).
Miután1548-tól Faludot többször felégették
a törökök, a település plébániája így többször
is betöltetlen maradt, temploma, pedig a
romosodás útjára lepett. Utolsó említése 16.
század végérőről származik. Gyenes ezek
után, 1690-ben mint Falud szőlőhegye tűnik
először fel.
Falud ősi településének helyét ma
emlékoszlop és kereszt jelzi. Ápoljuk és
őrizzük múltunkat!
A Gyenesdiási Monográfia VII. kötete
nagyszerűségében és teljességében is külön
tiszteleg az egykori Falud község emléke
előtt; annak első okleveles említésére, mint
a mai település történelmét végig kísérő
vallástörténetre és az emberekben máig
megőrzött HITRE!
A másik nem kisebb jubileum, pedig
az 1653-ban megjelent Diási és Vonyarci
Artikulusok megjelenéséhez fűződik. 360
éve jelenet meg ugyanis a legkorábbiak
közt a jelzett hegyközségi törvénykezés és
rendtartás, mely több pontban szabályozta a
rendtartást a szőlőhegyekben.
A szőlő a török időkben is fontos volt,
hiszen a török Diást, pl. nem tudta teljesen
elpusztítani, erről tanúskodik az 1644-ben
épült Dornyai-féle ősi boronapince, majd az
ország első artikulusai közül, a Diási-Vonyarci
Artikulusok. Büszkék lehetünk, hiszen ekkor
– a Gersei Pethők idején – egészen a ma róla
elnevezett hegyekig ért a szőlődűlők határa!
Gál Lajos

Téli történet
A 2013-as év elején megmutatta a tél igazi
arcát: a februári-márciusi havat, hófúvásokat
sokáig emlegetik még az emberek.
Közlekedési káosz, bosszúság… napokig csak
erről szóltak a híradások. Hogy ilyenkor már
rég tavasznak kéne lenni, erre sorra dőlnek a
havas rekordok. Bezzeg a karácsony fekete
volt. Akkor hiába vártuk a csendes, szikrázó
hópelyheket, a puha hó paplant, a békességes
csendet, ami az ünnep varázsát még tovább

fokozhatta volna. Kaptunk helyette tomboló
hóvihart, szelet, fergeteget az újév első
hónapjaiban.
Február eleje volt. Amikor reggel kinéztem
az ablakon és láttam milyen idő van, próbáltam
magam nyugtatni, csillapodni fog, minden
rendben lesz. Gyorsan végiggondoltam még
egyszer, mit kell még megtennem indulás
előtt, nehogy elfelejtsek valamit. Gépiesen
mozogtam, igyekeztem csak a tennivalókra
koncentrálni és minden érzelmi hullámot
mélyen legyűrni, nem kiengedni. A pékségnél
már alig tudtam kiszállni az autóból úgy
tombolt a szél. A megrendelt kalácsot persze
tévedésből kiszállították Hévízre, várnom
kellet, amíg visszahozzák. A tulajdonos
nyugtatni próbált, nem győzött elnézést kérni.
Mindjárt itt lesz az autó, csak hát rosszak a
közlekedési viszonyok, hófúvásban a hévízi
út mindig nehezen járható, de amint észrevette
a hibát azonnal intézkedett! Láthatóan
bosszantotta a dolog, együtt érzően jöttment körülöttem, kétpercenként telefonált,
merre jár a kocsi. Ekkor kezdtem el aggódni.
Istenem, csak, haza tudjak menni! Az nem
lehet, hogy ma ne tudjak hazamenni! Temetés
ilyen időben? Hogyan jön fel a pap a faluba?
A távoli rokonok, ismerősök el tudnak-e
jönni? Meg lehet-e állni ebben a hóviharban
a koporsó mellett?
A következő órákat úgy éltem meg, mintha
nem is én lennék. Látóköröm beszűkült,
csak egy-egy részlet ragadt meg bennem,
de az fogva tartott. A betűk a koporsón, a
lányom meleg tenyerének érintése a hátamon,
valaki belém karolt, anyu rázkódó teste,
ahogy kísértük a koporsót… Nem láttam én
embereket magam körül, csak később tudtam
meg milyen sokan eljöttek mégis. Mert a
tomboló szél délutánra lecsillapodott, a vihar
elült, hóeséssé szelídült arra a rövid időre.
Sokszor gondoltam arra azóta, hogy apu
a tél gyermeke volt. A tél hozta, a tél vitte.
Kemény, csikorgó hidegben született, január
elsején, persze otthon. Aztán mind a 88 évét
ott is élte le, ahol született: abban a házban,
abban a faluban, abban a közösségben. Soha
nem lakott, nem dolgozott, nem élt máshol.
Neki ez volt a nagyvilág. Persze mindez
nem az ő korosztálya, hanem a ma embere
szemszögéből nézve rendkívüli csak, mert
ma kifutnánk a világból egy kis boldogságért,
boldogulásért. Pedig megélt ő is nehézségeket,
válságos időket, kilátástalannak tűnő
éveket. Fiatalon megtapasztalta a levente
életet Németországban, átélt világháborút,
forradalmat. Kuláknak kiáltották ki az őseitől
rámaradt földek miatt, ezért felgyújtották
a család házát és ráfogták, hogy ő volt.
Amikor nem volt pénz, neveltek állatokat,
csináltak abból. Földet művelt, a nap barnára
égette a bőrét, kérgesre edzette tenyerét. De
örömmel tette. Szerette az életét, a családját.
Elégedett, csendes, békés ember volt, olyan,
aki elfogadja a sorsát, megbékél vele. Nem
emlékszem elkeseredett mondatokra, arra
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sem, hogy panaszkodott volna. Most is látom
viszont, milyen különös fénnyel csillogott
a szeme, ha hazamentünk végre, mennyire
örült, amikor együtt voltunk valamennyien. A
családja volt a gazdagsága.
Amikor megismerte a feleségét, a
faluban már öreglegénynek számított…
sokáig válogatott, vagy talán várt valakire?
Számomra rendkívüli ez is.
Apám és anyám két, közeli dunántúli
faluban élte le fiatal éveit. Akár még
találkozhattak is volna, de persze nem így
történt. Anyu fiatalon férjhez ment, majd
messzire költözött a kis család, amikor
katonatiszt férjét Kalocsára helyezték.
Aztán 1956-ban megözvegyült. Ott maradt
egyedül, huszonévesen egy pár hónapos
csecsemővel. A tragédia után nehezen
állt talpra, küzdelmes évek következtek a
mindennapokért: egyedül egy kisgyerekkel.
De maradt Kalocsán, ott kapott munkát, ott
segítették a barátai. Anyám testvére később
éppen abba a faluba ment férjhez, ahol
apám is élt. A két ház egy utcában, szemben
állt, áll egymással. Nyár volt, forróság,
aratás ideje. Mindenki segített a másiknak,
ahol tudott. Összedolgoznak a családok,
ismerősök, falubeliek. Anyám segíteni
jött az Alföldről pár napra gyermekágyas
húgának, serényen, elszántan dolgozott.
Majd megmutatja ő, nem elkényelmesedett
városi asszonyka, tud markot szedni, bírja
a munkát. Megkeményítették addigra már
a mögötte álló évek. Ekkor figyelt fel rá
apám először. De az első beszélgetésre csak
ősszel került sor köztük, amikor búcsú volt
a faluban. Ilyenkor szabadabban betérhetett
bárki egy kis beszélgetésre, egy pohár bor,
sütemény mellé bármelyik házhoz, hát még a
szomszédhoz. Tél végén aztán levelet kapott
anyám. Apám írt, ha fogadná, meglátogatná.
Első reakciója a riadalom volt. Jaj, hogy
fogadhatnék én egy idegen férfit? Mit akar?
Nem is ismerem! A barátai segítették ki
akkor is, közös szilveszterezést szerveztek,
ahol majd kiderülhet minden, megjönnek a
válaszok.
Amikor apu betegágya mellett ültünk
anyuval ketten az utolsó napok egyikén, ő
már nem minden pillanatban volt velünk.
Lassan besötétedett a szobában, de mi nem
kapcsoltunk villanyt. Anyu mesélt a régi
életükről, apám kezét fogta és simogatta a
merev, csontossá fogyott ujjakat. Nehéz volt
a szívünk, nem mertünk előre nézni, ezért a
múltba keresgéltünk vigasztalót. „…tudod,
a keze fogott meg akkor….tudtam, nehéz
paraszti munkát végez minden nap, de a keze
olyan ápolt volt akkor is… éreztem, nem lesz
ő rossz ember” –mesélte a nehéz csendben
nekem. A barátai is megerősítették ebben.
A következő találkozásuk, a harmadik, pár
hónappal később áprilisban volt. Húsvétkor,
az esküvőjükön. Több mint 50 évet éltek
együtt…
Inkler Ildikó
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK

Különdíjasok Fliszár Dalma és Szabó
Balázs (2.a)
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
1. hely Szente Eliza 3.a
3. hely megosztva Péczeli Dana és Vidman
Noémi (3.a)
Felkészítő nevelő: Macsek Anita

A bölcsődei Mikulásról a 2. oldalon
tudósítottunk.
Óvodai alapítvány hírei
Köszönjük támogatóinknak az adójuk
1%-ának felajánlását, ebben az évben
ennek összege 179.000 forintot jelentett
alapítványunknak.
Külön köszönet Bärbel Jansen asszonynak,
aki évek óta sohasem mulasztja el, hogy
karácsonyra támogatását eljuttassa hozzánk,
amit a gyermekek megajándékozására
fordítunk.
Aki még szeretné támogatni az óvodások
karácsonyát, megteheti a Hévíz és Vidéke
Takarékszövetkezet
74500248-10031542
számlaszámra, vagy személyesen az óvoda
titkárságán.
Lóránt Veronika a kuratórium elnöke

„Jöjj el kedves Télapó…
Minden gyermek várva vár”

Bolyai anyanyelvi csapatverseny - ZalaVas megyei forduló
2013. november 8.
Az iskolai őszi szünetben dupla találkozót
szerveztünk csoportunkban. A közép- és az
általános iskola végzős diákjaival közös
beszélgetésre, emlékezésre jöttünk össze.
Felelevenedtek a múlt történései. Ismét
előkerültek a fotók. Nagy derültséget keltett
a felismerés, amikor felfedezték magukat a
képeken. Abban a reményben búcsúztunk
el egymástól, hogy a közeljövőben ismét
találkozunk.
Horváthné Lóránt Mária
Szivárvány csoport

ISKOLAI
HÍREK
Tisztelt Szülők!
A téli szünet időpontja: 2013. december
23 - 2014. január 3.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: december
21. szombat
Szünet utáni első tanítási nap: január 6.
hétfő

hangzott már napok óta az óvodában
a Mikulást váró gyermekek éneke.
Mint minden évben, most is nagy-nagy
izgalommal készültek a kis apróságok, hogy
most megláthatják az „igazi” Mikulást. A
folyosókat a kis kezek által szorgalmasan
készített rajzok, festmények sokasága díszíti.
Az ajándékoknak szánt zoknik, csizmák már
a helyükön várták, hogy a Mikulás bácsi
megtöltse őket.
Az iskolások a sok éves hagyományoknak
megfelelően kedves műsorral készültek,
hogy még vidámabbá tegyék az ovisoknak
ezt a napot. A látogatás a Mikulásnál című
mesedarabot adták elő. A varázsló a Mikulás
házához röpítette a gyerekeket, hogy láthassák
az ünnepi készülődést. A Mikulás a manói
segítségével szétosztotta az ajándékokat.
Köszönjük
az
iskolásoknak,
és
pedagógusaiknak, hogy a sok tanulás mellett
lelkiismeretesen felkészültek és örömtelivé
tették az ünnepeket.
A műsor után minden csoportot
végiglátogatott az „igazi” Mikulás és jó
tanácsok és dicséret mellett kiosztotta az
ajándékait.
Füleki Veronika óvodapedagógus

Gyenesdiási Híradó

3. helyezett: Krasznai Veronika, Péczeli
Dana, Fazekas Dániel (3.a) (képünkön)
Felkészítő nevelő: Macsek Anita
7. helyezett: Gombár Janka, Horváth
Flórián, Szentandrássy Zsuzsanna (3.a)
Felkészítő nevelő: Macsek Anita
5. helyezett: Tóth Roland, Divinyi-Zsoldos
Tamás, Vajda Ádám (7.a osztály)
Felkészítő nevelő: Egyedné Bakó Ildikó
Newton Kupa - Keszthelyi Vajda János
Gimnázium
Eredményesen szerepeltek: matematika Szi-Péter József (8b)
Felkészítő nevelő: Kocsa János
fizika - Marth Ádám (8b)
Felkészítő nevelő: Buzás Attila
Kovács Gergő (7a) informatikából 4.
helyezést ért el!!
Felkészítő nevelők: Fejes Éva és Kocsa
János

A Kárpáti János Általános Iskola Öko
munkacsoportja idén is megszervezte
a
Gyaloglás Világnapján (október 13-án)
Juhász Péterné vezetésével a gyerekek
programját. Térkép segítségével lehetett
bebarangolni a környéket. Az osztályok
sikeresen megoldották a kapott feladatot
és még egy jót sétálhattak is. Az Öko
munkacsoport a jövőben is feladatának tekinti
a gyerekek egészséges életre nevelését.

Versenyeredmények:
Életfa Iskola Tehetségpont Rajzpályázat Keszthely
November 29.
2. hely Ardey Bálint 2.a

Városi és Városkörnyéki Diákolimpia
2013/2014. tanév döntőjén SAKK sportágban
(III. korcsoportban)
1.
helyezést ért el Balogh Ákos, 6.a
osztályos tanulónk!

Területi népdalverseny
2013. november 23-án, szombaton a
„Tiszán innen Dunán túl” országos
népdaléneklési verseny területi döntőjét
rendeztük meg Gyenesdiáson. A „Szép
Zalában születtem…” rendezvényre 7
település (Keszthely, Vonyarcvashegy, Rezi,
Hévíz, Zalavár, Zalaapáti, Gyenesdiás)
általános és középiskolás dalosai énekelték el
népdalaikat.
A 12 intézményből 60 szólista és 26
együttes (több mint 200 énekes) érkezett
Gyenesdiásra. A gyenesdiási énekesek a
következő eredményeket érték el:

Gyenesdiási Híradó
1-2. évfolyamon arany minősítést
szereztek
Mácsai Rebeka, Márkus Luca, Gál Marcell,
Berta Antónia, Csiszár Viktória, Farkas Réka,
Baranya Hanna, Gyutai Júlia, Farkas Emese,
Szalóki Piroska, Kovács Kriszta, Baranya
Hanna – Csiszár Viktória – Gyutai Júlia –
Kovács Kriszta együttese, Balázs Dorina –
Tálos Olivér – Andor Benedek együttese
1-2. évfolyamon ezüst minősítést
szereztek
Hefler Dóra, Horváth Boglárka
5-6. évfolyamon arany minősítést
szereztek
Kovács Hanna, Fazekas Zsófia, Ertl Zsófia,
Hefler Flóra, Gyenesi betyárok (Mácsai
Dániel, Fodor Dániel, Szalai Súta, Páli Péter)
5-6. évfolyamon ezüst minősítést
szereztek
Farkas Laura, Fazekas Zsófia – Kovács
Hanna – Vajda Virág
7-8. évfolyamon arany minősítést szereztek
Gál Emese, Csillagvirágok (Ertl Zsófia,
Gál Emese, Hefler Flóra, Szabó Flóra),
Szivárvány éneklőcsoport (Ertl Zsófia, Gál
Emese, Hefler Flóra, Szabó Flóra, Farkas
Laura, Kovács Hanna)
7-8. évfolyamon ezüst minősítést szerzett
Szabó Flóra.
Akik a bemutatón arany minősítést értek el,
továbbjutottak a megyei fordulóra.
Szeretném
megköszönni
a
szülői
munkaközösség több éves segítő munkáját
a szervezésben és a rendezvény alatti büfé
működtetésében. Külön köszönöm, akik erre

A TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi
Vásár
2013. december 14-15.
Gyenesdiáson, a Községházánál
Advent alkalmából jó hangulattal, sült
gesztenyével és forralt borral várja Önt és
kedves családját december 14-15-én 16.00
órától a Községháza előtti téren a Gyenesdiási
Turisztikai Egyesület!
December 14., szombat
16.00 A rendezvény megnyitása,
gesztenyesütés
16.30 Az ünnepi gesztenyetorta megvágása
16.30-18.30 Varázshangok játszóház
17.00 A Gyenesdiási Általános Iskola
Énekkarának karácsonyi műsora
18.30 Adventi Gyertyagyújtás a Pásztorház
előtti Betlehemnél
19.00 Tombolasorsolás
December 15., vasárnap
16.00 A vásár nyitása, gesztenyesütés,
süteményvásár
16.30-tól Karácsonyi halászlékóstolás
16.30-18.30 Varázshangok játszóház és

-7a napra süteményt készítettek: Liszák Lili 3.b,
Hefler Flóra 6.b, Hefler Martina 3.b, Hefler
Dóra 1.b, Tombor Ernő 6.b, Szalóki Piroska
2.a, Kántor Lelle 1.b, Szabó Boglárka 4.b,
Szabó Flóra 7.a, Gyutai Júlia 2.a, Baranya
Hanna 2.a, Kovács Hanna 5.b, Ertl Zsófia
6.b..
Minden kedves Olvasónak és gyenesdiási
Lakosnak áldott, békés ünnepeket kívánok!
„Eljött a Karácsony, fehér lett minden
Szeretet fénye ragyog be mindent!
Őrizd e kincset, mert ez nagyon drága!”
Csordásné Fülöp Edit
December 7-én, szombaton délelőtt a
4. osztályosok Mikulás váró műsorral
kedveskedtek az iskola alsós tanulóinak.
A verses, zenés, táncos előadás ünnepi
hangulatot teremtett ahhoz, hogy az „igazi”
Mikulás bácsi megérkezzen a mi iskolánkba
is. Végiglátogatta az első három évfolyam
osztályait, hogy kiossza ajándékát a jó
gyerekeknek. Köszönjük a 4. évfolyam
tanulóinak és a felkészítő tanároknak a
színvonalas műsort.

PIAC
AZAZ Karácsonyi Cserebere Vásár és
Bolhapiac
MEGUNTAD?
ELCSERÉLNÉD?
ELADNÁD? ZSEBPÉNZ KELL?
GYERE EL, ÉS ADD EL az otthon
megunt, felesleges játékokat, apróságokat!
IDŐPONT: 2013. december 20. (péntek)

2013. december
14.00-tól 16.00-ig az aulában.
A részletekről érdeklődj osztályfőnöködnél!
DÖK

OTP Bank Lovas Világkupa 2013
2013. november 29-én a Kárpáti János
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
26 tanulója vett részt az OTP Bank Lovas
Világkupa
rendezvényének
nyitónapi
programján.
Nagy élmény volt gyermeknek, felnőttnek
egyaránt a Papp László Budapest Sportaréna
lelátójáról személyesen megnézni a Nemzeti
Gyerek Lovasnap szereplőit.
A kosztümös gyermek szimultán díjugrató
versenyen szurkolhatott a közönség, amit a
„Műtősfiú” nyert meg.
Aztán a Magyar Lovas Csillagok Gáláján
gyönyörködhettünk a 87 lóban, melyek az
Aréna porondján különböző világszámokat
adtak elő: Bugaci csikósok bemutatója,
Kassai Lajos világhírű lovas íjásza, a Nemzeti
Lovas Díszegység bemutatója 33 lovassal,
A száguldás bajnokai – győri trükklovasok
bemutatója.
A ló egészséget őriz, nevel, tanít. A
ló a társad. Ezzel a szlogennel várták a
diákcsoportokat a lovas programra.
Reméljük jövőre is részesei lehetnek az
iskola gyermekei hasonló élménygazdag
programnak.
Világos Csabáné
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Tel., fax: 83/316-106 Mobil: 30/529-9604

Adventi Kézműveskuckó
18.00 A süteményverseny
eredményhirdetése
18.30 Tombolasorsolás
Mindkét nap: illatos sült gesztenye, forralt
bor, ropogós sültkolbász, kirakodó vásár. A
programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ezúton fejezzük ki köszönetünket Falley
családnak és Dr. Iglódi Endrének, hogy az
idei Karácsonyra felajánlott fenyőfáikkal
hozzájárultak
Gyenesdiás
ünnepélyes
hangulatának megteremtéséhez.

Tourinform ünnepi nyitvatartása
december 21. zárva
december 23. 9-13 óráig
december 24-29. zárva
december 30-31.. 9-13 óráig
2014. január 1. zárva
január 2-3. 9-13 óráig
január 6-tól (H-P) 9-17 óráig

Nincs rossz idő, csak rosszul öltözött
kiránduló!
Bár hidegebbre fordult az idő, a Magyar
Vándor Klub tagjai újabb kirándulást
szerveztek.
December 14-én ADVENTI LÁTOGATÁS
POZSONYBAN – úticéllal indulunk újabb,
immár nyolcadik klubkirándulásunkra, helyi
idegenvezetéssel. A látnivalók sorában a
Szent Márton dóm, mely Magyarország
koronázó temploma volt hajdan, a Magyar
Királyi Kamara épülete, mely a reformkorban
országházként működött, a Prímás palota,
mely Magyarország hajdani legpompásabb
palotája volt, és a középkori Városháza is
szerepel. A Zichy és Esterházy főúri családok
palotái mellett nagy élményt jelent a Ferences
kolostor, ahol a mai napig magyarul miséznek.
Karácsonyi ajándékként az adventben,
lehetőséget szeretnénk nyújtani azoknak a

Ezúton is békés, boldog karácsonyt és
egészségben, sikerekben és vendégekben
gazdag új esztendőt kívánunk: Tourinform
Iroda munkatársai
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

MAGYAR VÁNDOR KLUB
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gyenesdiásiaknak, akik szívesen jönnének
kirándulni
velünk:
december
21-én
(szombaton) ugyanezt az utat megismételjük!
Klubtagsági
belépés
a
helyszínen,
kedvezménnyel!
Jelentkezni a József Attila Klubkönyvtárban
lehet (Kossuth L. u. 97. Tel: 83/314-507)!
Jelentkezési határidő: december 18. (szerda
éjfél)
e-mailen: magyar-vandor-01@freemail.hu
www.magyarvandor.hupont.hu
Csányi Zoltán a kirándulás szervezője

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Varázshangok Játszóház az Adventi
Gesztenyesütésen
A korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz
családi játszóház a Községháza nagytermében.
December 14-én szombaton és 15-én vasárnap
16.30-18.30 között várunk szeretettel minden
érdeklődőt
játszóházunkban
kézműves
asztallal, babajátszótérrel és meglepetés
játékokkal! Kérünk mindenkit, a játszóház
házirendjére figyeljenek, különös tekintettel
gyermekeik felügyeletére!
Muzsikáló Varázshangok
Az év utolsó foglalkozása december
18-án lesz. Az új esztendőben január 8-án
találkozunk először! Minden zenebölcsis
anyukának, gyermeknek és családjuknak
békés, nyugodt ünnepeket kívánunk!
Beigli-klub…
Szeretettel várunk minden családot
december 31-én délelőtt 10.00-tól a
diási játékstrandra batyus óévbúcsúztató
délelőttünkre! Vidámsággal, teával és forralt
borral búcsúzzunk közösen az óévtől!

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Novemberben 4 részes kiadvány készült
el az egyesület 15 születésnapjára. Ezzel
is tisztelegve a múlt és az eredmények előtt.
A „Természetesen Gyenesdiás” nevet viselő
kis füzetek bemutatják az egyesület elmúlt
években felvállalt munkáit, a közösség és
támogatók kitartó erejét és a feladatokban
való szerepvállalásait. Nagyon büszkék
vagyunk mindezekre, hiszen ezzel a jubileumi
kötetsorozattal és a hagyományok ápolásával,
úgy érezzük, sokat tudunk tenni a településünk
és környezetünk tisztán tartásáért, a „zöld”
programokért és a túrázás népszerűsítéséért.
A füzetek témái, pedig segítik az iskolás
gyerekek környezettudatosságát, hiszen a
szelektív hulladékgyűjtés, a zöld építészet, a
komposztálás és a természeti értékek kerültek
részletesen bemutatásra ezekben.

-8December közepétől Madárkarácsony!
A kismadarak etetéséhez szükséges
szotyola kis zacskós kiszerelésben átvehetők
az egyesület székhelyén: Gödörházy A u. 60.,
valamint a Polgármesteri Hivatalban.
2013. december 30-án (hétfőn)
Szokásunkhoz
híven
Óévbúcsúztató
túrát szervezünk a Keszthelyi-hegységbe.
(Nagymező, Vadlánlik, Dolomit tanösvény,
Fénykereszt, Mária szobor)
Indulás: 13 órakor a Nagymezőről. Érkezés
túrafelszerelésben. A túra várhatóan vidám
szilveszteri hangulatban zajlik, mindenki
ennek megfelelően készüljön. Szeretettel
várjuk a kedves érdeklődőket!
Ezzel együtt kívánunk minden kedves
tagtársunknak
és
természetbarátnak
Áldott Karácsonyt és örömökben gazdag
Újesztendőt!
Gálné Németh Ildikó, elnök

A Keszthelyi-hegység és a
feketefenyő
Gyenesdiás 18,5 km2-es közigazgatási
területe változatos tájak találkozásánál
fekszik. Nagyobbik része északon az erdőkkel
borított Keszthelyi-hegység vízválasztójáig
emelkedik, melynek legmagasabb pontja a
394 m-es Öreg-szék-tető. Déli része a Balaton
alacsony fekvésű (104 m), nádasokkal övezett
parti sávján túl a tó közepéig nyúlik. A kettő
között húzódó, mára erősen beépített hegylábi
részt Keszthelyi-Riviérának nevezik.
A térség természetföldrajzi viszonyaival
neves kutatók foglalkoztak; a 19-20. sz.
fordulóján id. Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő,
majd őket követte a keszthelyi születésű Bulla
Béla és Darnay-Dornyay Béla.
A Keszthelyi-hegységet egykor majdnem
teljes egészében erdő borította. Bulla Béla
szerint a csapadékviszonyok tették lehetővé,
hogy az elég mostoha talajokon a Balaton
környék legszebb erdei fejlődjenek ki.
Őserdő azonban már nincs. „A természet
érintetlen világa megszűnt, az erdő felvonult
a hegyek tetejére, a szőlőhatár fölé, vágások
osztják szabályos hasítékokra, s életét az
erdészek könyvei rubrikákra osztják.” - írja
Várkonyi Nándor.
A klímazónának
megfelelő
cseres
tölgyesek mellett megtalálhatók a mezoés mikroklimatikus adottságok, lokális
talajviszonyok, így a vízellátottság miatt
fontosak a mészkedvelő karszttölgyesek
(molyhos tölgy szálerdők), a karsztbokorerdők
és a gyertyános kocsányos- és kocsánytalan
tölgyesek, az elegyes karszterdők, a méhfüves
és szubmontán bükkösök is.
Erdőgazdasági szempontból értéktelen
területeket - tájképi és tudományos
jelentőségüket mellőzve - a gyorsan növő és

Gyenesdiási Híradó
az eredeti növénytakaróra kedvezőtlenül ható
feketefenyővel telepítették be.
A feketefenyőt (Pinus nigra), azonban már
az 1860-70-es évektől fogva alkalmazzák,
eredetileg kopárok beerdősítésére. A
múlt század végén a Festetics uradalom
szőlőmunkásai, hogy télen is foglalkoztatva
legyenek, a kopár sziklákra puttonnyal
földet és fenyőfacsemetéket hordtak fel. A
micéliummal és spórákkal teli termőtalaj,
azért kellett, hogy a gyökérregeneráció
gyorsabb legyen.
A hegység első részében a telepítés
talajvédelmi szempontból volt fontos, a
deflációt és az eróziót csökkentette, de gyenge
humusz is keletkezett.
A Keszthelyi-hegység hátsó részében
korábban gyertyános-bükkösök voltak. Az itt
élő embereknek a 18. században a halászat
mellett, téli foglalkozása volt a mészégetés
(legnagyobb mennyiségben a Festetics
kastély építéséhez), a hamuzsír készítése
(paraszti üvegek /üveghuták/ formázásához)
és a szappanfőzés is.
Telente az erdőt ezer hektár számra lábon
- odvas fákba taplókat dobálva - leégették és
innen nyerték a szükséges faszenet.
Az erdészek szerint, a feketefenyő sokáig
tájidegen volt erről a tájról!
Füzes F. Miklós archeobotanikus, a
népvándorlás előtti rétegekben ugyan
Fenékpusztánál talált egy félig elszenesedett
feketefenyő repítő-készüléket (1972), ebből
arra következtetett, hogy a faj mégsem volt
mindig teljesen idegen e tájról.
Ma már a klímaváltozás korát éljük.
Láthatjuk, hogy két év csapadék nélküli
időszaka mit tud tenni a dolomitra erőszakkal
telepített és magjáról kitűnően évről-évre
megújuló feketefenyővel.
A letermelés drasztikus lesz a következő
időszakban, de nem kell félni! A honos
növényzet és erdő alatt megújul a flóra és a
fauna, valamint ismét igazi orchidea erdei
lesznek e tájnak.

Talán abban is bízhatunk, hogy nagy
területeket foglal majd el a „hegység igazi
havasi rózsája” a képünkön látható henye
boroszlán (Daphne cneorum).
Gál Lajos

Gyenesdiási Híradó

SPORT
Labdarúgás

Évadzáró a labdarúgó
szakosztálynál
Az őszi szezon végén megtartotta évértékelő
összejövetelét a Kinizsi SK Labdarúgó
Szakosztálya. A jó hangulatú találkozón
Mosdósi Attila SK elnök a következőket
emelte ki az elvégzett munkából.
- A 2013-as év fontos mérföldkő az
egyesületünk életében. Az utánpótlás
csapataink tavasszal Hegyesi Balázs
irányításával folytatták eddig sikeres
szereplésüket a Bozsik programban, sajnos
edzőnk külföldi munkavállalása után új
szakemberek után kellett néznünk. Nagy
örömünkre az U7-es korosztály irányítását
a jelenleg is aktív játékosunk, Horváth
Zoltán vállalta el. Az U 9, U 11, U 13-as
csapataink élére nagyon jó szakembert,
Fejérvári Ferencet nyertük meg. Mindketten
nagyszerűen végzik munkájukat.
Gyenesdiáson első alkalommal alakult
női labdabrúgó csapat, Durgó Miklós lelkes
toborzásának köszönhetően elérték a többi
csapathoz képest irigylésre méltó, 15 főt.
Az újoncként elért 7-dik helyük elfogadható
és biztos vagyok benne az elkövetkező
idényben előrébb fognak végezni. Nagyon
jó közösséget alkotnak, mérkőzéseikre egyre
több néző jön ki. Sajnos az MLSZ által ígért
támogatásokból alig valósult meg valami,
lehetőségeinkhez képest próbálunk segíteni.
A tartalék csapatunk tavasszal hozta az
eredményeket, sajnos ősszel nem sikerült az
elvárásokat teljesíteniük. Az év első felében
még némely meccsen az okozott problémát,
melyik garnitúra mezt vegyék fel, annyian
voltak. Sajnos ma már ez nem mondható
el. Nem tudjuk miért, de mind az edzés,
mind a meccslátogatottság kritikán aluli. A
tavalyi jó eredmények már a múlté. Durgó
Miklós edző a hét közepétől azon dolgozik,
hogy meglegyen a csapata létszáma, de
még meccs előtt is telefonálgatnia kell. Ezt
mindenképp orvosolni kell. Szükségünk van
a tartalék csapatra, elengedhetetlen része
a szakosztálynak. Ebből a hullámvölgyből
mindenképp ki kell lábalni.
A felnőtt csapatnál tavasszal a bajnokság
megnyerését az utolsó előtti fordulóban
ünnepelhettük. Az őszi idényt megnyertük,
az első helyről várjuk a folytatást. Sérülések
nehezítették a dolgunkat, szerencsére a
meccseken a győzni akarás és a küzdelem
meghozta a gyümölcsét Hajba Géza edző
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edzőmeccsekkel, és egy Zánkai edzőtáborral,
melyre kis pályázati pénzt is sikerült
nyernünk.
Az idei év egyik legfontosabb eseményeként
birtokba vehettük az új sportöltözőnket.
Az ünnepségen Manninger Jenő megyénk
közgyűlésének elnöke és Dósa Zsolt a
ZMLSZ elnökségi tagja avatták fel egykori és
jelenlegi játékosaink jelenlétében. Köszönjük
az önkormányzatnak, és a támogatóinknak,
hogy jó körülmények között készülhetünk,
mindenkinek nagyon fontosak a jó feltételek
és nagyon hálásak vagyunk érte.
Szeretném megköszönni Durgó Miklós
munkáját, aki mind a pályákon, mind az új
öltözőben rengeteget dolgozott.
A
labdarúgó
szakosztály
döntése
értelmében,
a
bajnokság
esetleges
megnyerése után, szeretnénk a megyei I.
osztályban indulni. Sajnos a legnagyobb
gondot továbbra is az utánpótlás csapatok
U17 és U21 kiállítása okozza. Minden fiatalt,
aki szívesen sportolna, futballozna, szívesen
látunk nálunk.
A 2014-es sportbálunkat február 22-én,
szombaton rendezzük és mindenkit szeretettel
várunk.
Az
ünnepi
közgyűlésen
sportteljesítményükért
a
következő
játékosokat
részesültek
elismerő
tárgyjutalomban. Az U9: Németh Gergő, az U
11: Rábai Levente, az U 13: Németh Sándor,
női csapatban: Rónai Zsuzsa és a tartalék
csapatból Dénes Ernőt. Az első csapatból
Pandur Tamás és Horváth Zoltán.
Góth Imre
Asztalitenisz

Dobogóközelben
asztaliteniszezőink
Az őszi idény végéhez érkezett az
asztalitenisz bajnokság, az utolsó fordulóra
lapzárta után kerül sor ahol a Gyenesdiás ASE
a Publó – Csákvár TC-t fogadja. A tízcsapatos
bajnokságban a negyedik helyen áll a GYASE
8 ponttal.
Utolsó két forduló eredményei:
Esztergom ASE – Gyenesdiás ASE 8:10
Győztek: Fazekas 3, Barabás 3, Bontó 2,
Kovács R. 1, és a Fazekas – Barabás páros 1.
Igazi ki-ki mérkőzést vívott egymással a
két csapat, ami szoros küzdelmekben hozott
gyenesi győzelmet.
Tatai Atlétikai Club I. – Gyenesdiás ASE
5:13
Győztek: Fazekas 4, Barabás 3, Bontó 2,
Kovács R. 2, Bontó- Kovács R., 1, Fazekas –
Barabás 1, párosok.

Magabiztos győzelmek mellett a szoros
csatákat is a vendégek nyerték jó arányban.
- góth Ökölvívás

Hoffer Laura
magyar bajnok.
A 2013. évi Női Ökölvívó Magyar
Bajnokságot múlt hónapban Hévízen
rendezték. A junior korosztályban a
Gyenesdiáson élő Hoffer Laura az 54 kg-os
súlycsoportban a hódmezővásárhelyi Gajdár
Alexandra legyőzésével megszerezte a
győzelmet.
- Nagyon örülök az aranyéremnek, sokat
készültem. – Mondta a mérkőzést követően
a bajnokhölgy, majd elárulta magáról
Keszthelyen az Asbóth szakközépiskola
tízedik osztályos tanulója és két éve kezdte az
ökölvívást.
Vívás

Újra csattognak a párbajtőrök az
Olimpici GP versenyein
Október 25-27 között Derecskén tartották
a Fülöp Gyula Emlékversenyt, december
6-8 között pedig Szolnokon versenghettek a
Szolnok Kupáért. Mint már megszokhattuk,
a magyar vívóklubok mellett számos
külföldi klub is szerepeltette itt versenyzőit,
így a mezőny idén is igen összetett volt. A
versenyeken két forduló után a legjobb 8
versenyző kerülhet a döntőbe, a többiek pedig
helyleosztót vívnak. A gyenesdiási Kovács
Alex Derecskén egy vereséggel, Szolnokon
pedig teljesen veretlenül került a döntőbe.
Mindkét döntőben erős küzdelmet vívott, és jó
eredménnyel zárta a versenyeket. Derecskén
felállhatott a dobogó legalsó fokára, így az
érem mellett egy kupával is gazdagodott,
Szolnokon pedig az 5. helyet szerezte meg.

Átmeneti helyen – a Községházán
– a keszthelyi Menttőállomás
A keszthelyi Mentőállomás felújítási
ideje alatt, 2014. januártól - várhatóan
4 hónapig - a Mentőszolgálat a
Községháza tetőterében, a gépkocsik (4
db) a hátsó parkolóban kapnak helyet. Az
Önkormányzat munkáját, az ünnepeket,
illetve a közelben lakókat várhatóan ez
zavarni nem fogja. Talán valami előnyt is
jelent nekünk gyenesdiásiaknak, hiszen
közelebb a segítség vész esetén. Legyen
minél ritkábban szükség rájuk!
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Idén is feltettük szokásos körkérdésünket
települési, civil szervezeti vezetőknek,
közösségek képviselőinek.

Milyen volt az elmúlt év
és mit vár a jövő évtől?
Az alábbiakban olvashatják a válaszokat:
dr.Vajda Gábor háziorvos
A Gyenesdiáson eltöltött 15 év
legmozgalmasabb időszaka volt a 2013as esztendő: a praxis megosztása – ami
már igencsak szükséges volt – nagyobb
fennakadások nélkül lezajlott, az új rendszer
bebizonyította működőképességét. A betegek
többsége megértette, hogy a változás a javukat
szolgálta, ezért köszönet illet mindenkit. Akik
fenntartásaiknak adtak hangot, remélem
hogy előzetes félelmeik nem igazolódtak
be. Amennyiben az Önkormányzat szándéka
és a pályázati lehetőségek is szerencsésen
találkoznak egy új gyermekorvosi rendelő
építésére, belátható időn belül további
minőségi javulás várható a település
egészségügyi ellátásában. Bízzunk ebben is,
meg abban is, hogy egy kicsit jobb, emberibb
élet vár ránk a következő években! Minden
Gyenesdiásinak békés, boldog, egészséges új
esztendőt kívánok!
Tótok Leventéné, a bölcsőde szakmai
vezetője
Milyen volt az elmúlt esztendő…
Egy évzárás elmaradhatatlan részét képezi
a számvetés. Az ember ilyenkor megáll,
visszatekint a maga mögött hagyott napokra,
hetekre. Felidézi a szép napokat, és keresi
az okát a kevésbé sikeres időszaknak.
Én sem teszem ezt másként. Ahogy
visszatekintek- főleg- az év elejére mindig
nagy reményekkel, nagy tervekkel indulok
az előttem álló évnek. Sok megoldásra
váró feladat van, és ez így van jól! Sokszor
van úgy, hogy belefáradunk, túlvállaljuk
magunkat, és azt gondoljuk, ez már nem
megy! Mindig azt szoktam mondani addig
jó, míg vannak terveink, céljaink, álmaink.
Mindenkiben kell, hogy legyen egy belső
hajtóerő, ami átsegíti a hétköznapok
nehézségein. Úgy érzem az én hajtóerőm
elégnek bizonyult az év folyamán, és sikerült
a kitűzött feladatokat elvégeznem.
Azt kívánom, hogy hozzám hasonlóan
Önöknek is legyen egy bizonyos hajtóerő,
amely átsegít mindenkit az esetleges
nehézségeken.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden
kedves olvasónak Áldott, békés ünnepeket!
Kovács Tamás, az Asztelitenisz SE. elnöke
Tisztelettel köszöntök minden gyenesdiási
lakóst.
Asztalitenisz
sportegyesületünk
első csapata a nemzeti bajnokság második
vonalában olyan eredményt produkált
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megbecsülést érdemelt ki mind a szövetség,
mind pedig az ellenfelek körében. Annak
ellenére, hogy nagy utazási távolságokat
kellett legyőznünk, idegenbeli szereplésünk
nagyon jóra sikeredett. Legyőztük a
Sopront, az Esztergomot, a Tokodot, a Tatát
és csak a Mosonmagyaróvártól kaptunk
ki. Hazai mérlegünk is nagyon jó, hiszen
csak a Celldömölk együttesétől kaptunk ki
a többit megnyertük. Ennek köszönhetően
a 3-4. helyen várjuk a tavaszi folytatást.
Megyei csaptunk erejéhez mérten teljesített
a 15 csapatos megyei I.osztályban. Serdülő
és újonc csapatunk a kiírt versenyeken
a tőlük elvárható teljesítményt hozta,
rájuk még nagyon sok munka vár a jó
eredmény eléréséhez. A jók dicséretét nem
a felnőttek felsorolásával zárnám, ha nem
az utánpótlással akik a következők: Bujtor
Krisztián, Várhelyi Richárd, Markó Máté,
Takács Mátyás, Kovács Martin, Riedl Dániel
és Kovács Milán.Tőlük várhatjuk Gyenesdiás
utánpótlásának fejlődését.. Szóljon ez a
beszámoló a fiatal tehetséges sportolókról,
akik mindenki örömére naponta asztalhoz
állnak és méltóan képviselik egyesületünket.
Befejezésképpen kívánok mindenkinek békés
boldog karácsonyt és örömökben gazdag új
esztendőt.
Vértesaljai
Jánosné,
Gyenesdiás
posztumusz Díszpolgára özvegye
Milyen volt az elmúlt esztendő?
Egy mondatban így tudnám összefoglalni:
Isteni mosolygás emberi sírás. Kétségbeesés,
bizonytalanság, félelem! Mi lesz velem,
velünk János nélkül? És akkor jött a Jóisten
és erőt adott, hogy kapcsolatot tudjak építeni
és kapcsolatban tudjak maradni Jánossal és
innentől kezdve már nem vagyok egyedül.
Segít jó döntéseket hozni az életünk minden
területén. A Jóisten mindig segít, hogy
gyorsan ki tudjak lépni az önsajnálatból,
vágyakat és célt ad, derűs lelket és sok-sok
örömet. A legfontosabb célom az, hogy az
otthonunk jó légkörét megőrizzem, hogy
gyermekeink számára mindig egy stabil pont
legyen ahová jó hazajönni, ahol elfogadják,
szeretik Őket és éppen ezért követelnek is
Tőlük, ahol megvívhatjuk harcainkat. Ez
egy életprogram a számomra, égi segítséggel
sikerülhet, igyekszem jó eszköz lenni a
Jóisten kezében.
Hálásan köszönöm a barátokat, a szeretetet
és a tiszteletet, ami körülveszi családunkat!
A karácsony öröme kísérjen mindnyájunkat
Isten áldásával a 2014-es évben is!
Dr. Novák Zsuzsanna alapellátást végző
fogorvos
A 2013. év az OEP által finanszírozott
fogászati ellátásban említésre méltót nem
hozott. Remélem sokan értesültek már a
médiumokon keresztül a Kormány által
meghirdetett
prevenciós
programról.

Gyenesdiási Híradó
Mint fogorvos és mint magánember csak
örülni tudtam a hírnek. Ezúton is bíztatni
szeretném Önöket, hogy éljenek a szűrések
lehetőségeivel. Én mindenesetre ezt fogom
tenni. Szeretettel várom Önöket a fogászati
szűrővizsgálatokon. Remélem legtöbbjüknek
csupa szépet és jót mondhatok majd. Békés
Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Új
Esztendőt kívánok!
Góth Imre (tanár, önkormányzati
képviselő) a Gyenesdiás Monográfia VI.
kötete szerzője
Nagyon örülök Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata és a Bakonyerdő Erdészeti és
Faipari Zrt által nyújtott támogatásnak és így
megjelenhetett újabb sporttörténeti könyvem.
A „Tízesek a célkörben 50 éves a BEFAG
Csider-völgyi lőtere” bemutatja azokat a
kiváló sportolókat, akik a magyar lövészsport
nemzetközi versenyein az érmeink közel
felét megszerezték és ezzel elérték, hogy a
legsikeresebb szakág a futócéllövészet lett.
Ezeknek az érmeknek a többsége valamilyen
módón kapcsolódik a Gyenesdiás Sportlőtér
Centrumhoz. Könyvem ezekről a nagyszerű
pillanatokról szól, amiből reményeim szerint
mindnyájan erőt meríthetünk hétköznapi
feladatainkhoz.
Terveim között szerepel a Nyugat-Balatoni
vitorlásélet, valamint Keszthely teniszezőinek
és atlétáinak bemutatása.
Kívánom minden kedves olvasónak, hogy
egy nyugodt, békés, boldog újévben sokat
tudjon mozogni és sok szép sporteredményről
olvashasson.
Páliné Magdi, a Jóga-torna klub vezetője
Először is élek az alkalommal és kis
csoportom nevében hálásan köszönöm az
Önkormányzatnak, hogy helyet ad részünkre
a Községházán. Több mint 25 éve, még a
régi moziteremben kezdtünk együtt jógázni.
Jelenleg – tekintettel a korunkra – keddenként
gerinc gyógytornát csinálunk, csütörtökön
pedig jógázunk. Mindkét mozgásforma segít
karbantartani fizikumunkat. Ez évben már
kicsit többet nyögdécseltünk közben, de a
mozgás és együttlét öröme kitartásra ösztönöz
bennünket.
Mindenkinek jó egészséget, áldott
ünnepeket és békés, nyugodt új évet kívánok!
Bognárné G.Piroska, a kosárfonó szakkör
vezetője
Örömmel tölt el, hogy ennyi év után is ilyen
nagy érdeklődés övezi a kosárfonó szakkört.
A tagok nagy része több éve gyakorolja
hétről hétre - és egyre ügyesebben - ezt a régi
szakmát. Minden évben jönnek új érdeklődők
is, akik büszkén viszik haza első alkotásukat.
Az idei tábornak olyan nagy sikere volt, hogy
meg kellett ismételni. Egyre több gyermek
jön megtapasztalni a kosárfonás szépségeit.
Úgy érzem, hogy ebben az elgépiesedett,
műanyagosodott világban jó tudni, hogy van

Gyenesdiási Híradó
értéke a kézműves alkotásoknak és van igény
a kézműves tevékenységek tanulására.
Az elkövetkezendő évtől ennek folytatását
várom, és már előre örülök az ősszel
megrendezendő kiállításnak, mert akkor
látszik egyben és igazán, mennyi szépséget
alkottak kis közösségünk tagjai.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden
kedves szakköri tagnak és az olvasóknak
áldott, békés Karácsonyt és az elkövetkező
évre sok boldogságot, jó egészséget!
Kovács
Árpádné,
nyugalmazott
étkezdevezető, Gyenesdiás Nagyközségért
kitüntetett
Úgy alakult hogy a 2013-as év életem
egyik fontos állomása lett.Több mint 40 éves
munkásság után megadatott hogy nyugdíjba
vonulhattam, ezzel tovább adva a stafétabotot.
1989-től önkormányzatunk dolgozójaként
egy nagyszerű kis intézmény, az Étkezde
vezetője lehettem.A munkámból adódóan
így elmondhatom, hogy a bölcsődés kortól
az öregkorig ismertem a település apraját,
nagyját. Hatalmas megtiszteltetés ért amikor
október 22-én megkaptam a Gyenesdiás
Nagyközségért kitüntető címet! Bizonyára
még sokáig fogok emlékezni az átadási
ünnepségen elhangzott kedves, elismerő
szavakra. Köszönettel és szeretettel gondolok
kedves munkatársaimra, kollégákra és minden
jóakaratú emberre akikkel ezt a hosszú utat
végigjárhattam. A település összes lakójának
ezúton kívánok egy továbbra is összetartó,
jóindulattal teljes, gazdagító Új esztendőt!
Békés Karácsonyt!
Márkus Marianna, a Fidesz helyi
csoportja vezetője
Az elmúlt esztendő hozott jót és rosszat is
egyaránt. Én mindig mindenben a megoldást
keresem. Büszke vagyok, hogy Gyenesdiáson
olyan emberek vesznek körül, akikkel tudok
együtt gondolkodni, együtt cselekedni,
eredményesen tudok együttműködni és
ha kell együtt dolgozni. Nap mint nap
megtapasztalom az emberek szeretetét és
egy jobb jövőért küzdését. Így a problémák
is könnyebben viselhetők, a célok velük
együtt valósulnak meg.
Ezt köszönöm
mindenkinek! 2014-ben sem lesz másképp,
hisz hozzáállásom a fő különbség a siker és a
balsiker között.
Ezzel a pár sorral kivánok minden
gyenesdiási lakosnak boldogabb, sikeresebb
szeretetteljesebb, egyszóval jobb 2014-es
évet.
Világos
Csabáné,
bölcsőde-óvoda
intézményvezető
A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda
vezetőjeként
szeretném
megköszönni
fenntartónknak,
partnereinknek,
és
támogatóinknak, hogy hozzájárultak az
intézmény működéséhez, a különböző
programok sikeres megvalósításához.
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szeretetteljes viselkedés, ami magában
foglalja az egymásra való odafigyelést,
ajándékozást, különböző felajánlásokat,
adományozásokat.
Az óvodában és bölcsődében is
gyermekközpontú nevelést alkalmaznak az
óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők.
Két ember között legrövidebb út a mosoly.
Mi, akik gyerekeket nevelünk, nap mint
nap gyakoroljuk a szeretet minden formáját,
hiszen a gyermekszívekhez vezető legjobb út
a szeretet. A családi nevelést csak kiegészítjük,
de rengeteg élményhez juttatjuk a gyerekeket,
melyeket a játékukban feldolgoznak. A
családok feladata, hogy megfelelő minőségű
és mennyiségű élményben legyen része
gyermeküknek, amit a játékban újra átél,
feldolgozza a kellemes és kellemetlen
eseményeket egyaránt. Aki gyermekkorában
nem tud játszani, felnőtt kora sem lesz teljes,
kiegyensúlyozott, boldog.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden
olvasónak békés, boldog ünnepeket!
Kőhalmi Ágnes, a Varázshangok az
egészségért egyesület elnöke
A 2013-as év a magánéletemben és
egyesületünk életében is jelentős volt. Az év
jó hírrel indult, hiszen megtudtuk, hogy 3.
gyermekünkkel vagyok várandós. Boldogan
várakoztunk, és a kicsi Szilas július közepén
megérkezett hozzánk. Vele kerek egész
lett életünk. Napjainkat vidámsága, örökké
mosolygós léte bearanyozza. A két nagyobb
gyermekünk szeretettel bánik vele, örülnek
neki, babusgatják, óvják-védik.
Egyesületünk 2013-ban is aktív volt,
számos családi rendezvény lebonyolítását
oldottuk meg sikerrel. Évről-évre kihívást
jelent, hogy olyan programokkal töltsük
meg
rendezvénynaptárunkat,
melyek
valódi, tartalmas kikapcsolódást nyújtanak
a családoknak. Számos visszajelzést kapunk
arról, hogy jó amit csinálunk, menjünk
csak ezen az úton tovább. Az egyik ilyen
visszajelzés októberben nagy örömet
okozott nekünk, ekkor ítélte részünkre a
Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
a Zalai Gyermekekért Közösségi Díjat. Ez
az elismerés nagy lendületet ad a további
munkánkhoz.
Szeretnék köszönetet mondani elsősorban
gyermekeink
nagyszüleinek,
Kőhalmi
Zoltánné Mártinak és Kőhalmi Zoltánnak
állandó, 24 órás jelenlétükért, mert nélkülük
nem tudnánk megvalósítani egyesületi
céljainkat! Egyesületünk fenntartásában
2013-ban a gyenesdiási önkormányzat
segített, ezúton köszönjük támogatását!
Köszönjük egész éves segítségüket Gál Lajos
polgármesternek és Gálné Németh Ildikónak,
Koronczné Cserép Ilona védőnőnek, Hársfalvi
Györgynek és feleségének Ildikónak,
valamint szeretném megköszönni Czankáné
Szalóky Szilviának a sikeres együttműködést,

2013. december
a Tourinform Iroda dolgozóinak – Kovács
Juditnak, Buzás-Belenta Rékának és Szirmai
Katinak - segítségét, emberségességét és
kedvességét! Köszönöm munkáját a József
Attila Klubkönyvtár és a Gyenesdiási
Önkormányzat minden alkalmazottjának!
Az egyesület tagjai nevében Boldog Új
Esztendőt Kívánok!
Czibor Zoltánné, jegyző
A 2013-as év nagy változást hozott
életemben, hiszen július 1-jétől egy régi
álmom vált valóra azzal, hogy Gyenesdiás
jegyzője lehetek. Óriási megtiszteltetés, és
óriási munka. A hivatal valamennyi dolgozója
számára számtalan változással, egyre több és
több munkával telt el ez az év, hogy az egyre
csökkenő létszámmal is eleget tudjunk tenni
az önkormányzat, a lakosság elvárásainak,
a hivatal zavartalan működésének. Az
államigazgatási ügyek mellett természetesen
ugyanolyan hangsúlyt kapnak azok a helyi
ügyek, amelyek a lakosság, az itt élők
érdekeit, településünk fejlődését szolgálják.
A 2014-es évben három (országgyűlési,
EU Parlament és önkormányzati) választás
zavartalan lebonyolítását kell ellátnunk, és
ezek mellett számos feladatot határoztunk
már el magunknak a jövő évre, hiszen ahogy a
gazdaság többi területén, a hivatalban is csak
kitartó munkával lehet eredményt elérni.
Sokszor eszembe jut Páli Lajos bácsi,
aki egy rendezvényen a hivatal dolgozói
felé fordult, és kedvesen annyit mondott:
Éljenek a köztisztviselők! Nagyon jól esett
mindannyiunknak ez a mondat, egyfajta
elismerése munkánknak, hiszen mi a KÖZ-t,
Önöket Gyenesdiásiakat szolgáljuk.
Mi is kívánhatnék az ünnepekre és a
következő évre? A legfontosabb, hogy
szeretetben és békében teljen a karácsony,
a következő év pedig egészségben és
sikerekben gazdag legyen.
Tencz Károly, a Kapernaum vezetője
2013-ban a Kapernaum Szeretetotthonban
megvalósult fejlesztéseket elsősorban az
épület energetikai korszerűsítése fémjelezte.
A homlokzati és födém hőszigetelés során
az épület 20 cm vastag teljes födém,
valamint az addig nem szigetelt részeken
16
cm-es
homlokzati
hőszigetelést
kapott. Ezzel párhuzamosan kibővült a
fűtésrendszer (gáz és geotermikus) egy
nagy teljesítményű faelgázosító kazánnal.
Az intézmény fejlesztésének másik vetülete
az ellátás minőségének javítása volt. A
lakók számára szeretetteljes, otthonos
közeget szeretnénk nyújtani, melyben fontos
szerep jut az áhítatoknak, bibliaóráknak,
személyes beszélgetéseknek is. Sikeresen és
mindenki örömére bővítettük a szabadidős
foglalkozások palettáját. Lehetőség nyílt
dolgozói
kirándulás
szervezésére
is.
A konferenciaház nyáron továbbra is
helyszínéül
szolgált
konferenciáknak,

2013. december
evangélikus
egyházi
rendezvényeknek,
többek között országos hittantáborok,
csendesnapok,
gyülekezeti
programok
kerültek
megrendezére.
Összegségében munkatársainkkal együtt
elmondhatjuk, hogy dolgos, eredményes évre
tekintünk vissza.
Csányi Zoltán, a Magyar Vándor Klub
elnöke
2013. márciusában alapítottam meg a
Gyenesdiási Magyar Vándor Klubot.
Ez természetesen nem jött volna létre, ha
már kezdetben nincs az ott az a 21 fő, akik
átérezték annak a lehetőségét, hogy itt valami
nagyon jó dolog van kialakulóban.
Azóta az események őket igazolták.
Nagyszerű kirándulások, látnivalók és
élmények mellett a legfontosabb: egy olyan
közösség jött létre, akik jó hangulatban,
nyitott szemmel és nyitott szívvel közelítik
meg Hazánk épített és természeti értékeit. Ma
már több, mint 60 klubtagunk van.
Hogy mit várok 2014-től? Sok élményt
az utazásaink során, csupa elégedett és
lelkiekben,
szellemiekben
feltöltődött
útitársat. A Magyar Vándor Klub tagjainak
pedig egészséget, és lehetőséget arra, hogy
együtt utazhassunk. S végül azt, hogy a jövő
év végén ismét feltett kérdésre majd azt
válaszolhassam, hogy idén is nagyszerű évet
zártunk…
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Sándor sorai:
„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
- a gyermek, a szamár, a pásztor Az álomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik mennyből az angyal.”
Áldott karácsonyt kívánok!
Skublics
Sándorné,
nyugalmazott
óvodavezető, Gyenesdiás Nagyközségért
címmel kitüntetett
Vegyes történésekkel teli évet tudhatok
magam mögött. Mivel állandóan találok
elfoglaltságot, új feladatot, testre szabott
kihívásokat ezért soha nem unalmas
az életem. Terveim között szereplő
kutatómunka elején járok, mely megyénk
óvodáinak történetét taglalja. Az év legszebb
és legmegtisztelőbb eseménye számomra a
„Gyenesdiás Nagyközségért „megtisztelő
cím átvétele volt, melyet köszönök
mindazoknak, kik mindig bíztak bennem,
és abban a munkában, aminek az eredménye
öregbíthette az óvoda hírnevét. Jó szívvel
kívánok minden kedves olvasónak Áldott
Karácsonyt és boldog Új esztendőt.

Gyenesdiási Híradó
Végül
szeretném
megköszönni
a
Turisztikai Egyesület partnereinek az
együttműködést, illetve munkatársainak:
Juditnak, Katinak és Rékának áldozatos és
kitartó munkáját!
Kívánok
Mindenkinek
Kellemes
Ünnepeket és nagyon Boldog Karácsonyt!
Tánczos Lászlóné, a Nyugdíjasklub
vezetője
Az elmúlt év klubunk életében jónak
mondható. Tavasszal Cserszegtomajon
szavalóversenyen több díjat – kiemelt arany,
arany, és különdíj – hoztunk haza. Diós
Fesztiválra diós süteményeket sütöttünk, a
Burgonyafesztiválon helyezést értünk el,
Balatongyörökön palacsintasütő fesztiválon
dícséretben részesültünk, de eredményesen
szerepeltünk a Vállusi Kalácsfesztiválon és a
Vonyarcvashegyi Kolbásztöltő versenyen is.
Most
a
Kapernaumba
készülünk,
süteményt sütünk és szép műsorral
kedveskedünk az ottaniaknak.
A jövő évre vonatkozóan az a kívánságom,
hogy hasonlóan aktívan tudjunk részt
venni a település életében, képviselhessük
Gyenesdiást.
Köszönjük
az
eddigi
támogatást.

Király András, a Nyugat – balatoni
Regionális Sportcentrum Egyesület elnöke
Egyesületünk a jogelőd Gyenesdiás
KINIZSI Sk. Egyesület berkein belül
Kovácsné Kopfer Beatrix, a gyermek
működő
Röplabda
szakosztályokból
Czankáné Szalóky Szilvia, a Gyenesdiási alakult meg 2012. évben. Az önálló
színjátszó csoport vezetője
Az idei év a programok gazdagságát hozta Turisztikai Egyesület elnöke
régiós egyesületté történő átalakulás, a
ATurisztikai Egyesület életében a jubileumi röplabdasport bázisának kiszélesítésére,
el mind a családom, mind pedig a „Hirtelen
jött csapat” számára, ami igen nagy örömmel 2013. év eredményes volt. Az országban a rendszeres mozgás, sportolás, minél
tölt el. Fiamnál elsődlegesen a vívás, egyedülállóan ünnepelhettük az Egyesület több
gyermek
bevonása
érdekében
nagylányomnál a tanulmányi versenyek 10 éves születésnapját, mely keretében nyílt történt. Egyesületünk elsődlegesen a helyi
sokasága hozott szép eredményeket. A napot tartottunk. Minden időben „garantált” általános iskola, iskolán kívüli testnevelés
„Hirtelen jött csapat” pedig meséivel, programot kínáló helyszíneink mutatkoztak foglalkozásait segíti, de emellett nagyszerű
jeleneteivel egyre több helyre eljutott, például be - díjmentesen voltak látogathatóak mind lehetőséget nyújt sportolásra, a szabadidős
Zalabérbe, az Amatőr Falusi Színjátszó a helyi lakosoknak, mind a vendégeknek. testmozgáshoz biztosít lehetőséget, valamint
Találkozóra és az egyetemi Mikulás- Ezt a nyíltnapot a későbbiekben is versenysportolásra is biztosítja a feltételeket.
ünnepségre is. Kezdenek megismerni és megrendezzünk, mert fontos, hogy mi Az elmúlt másfél év maximálisan
visszahívni minket, ami előrevetíti, hogy mindnyájan megismerjük egymás kínálatát, bizonyította, hogy jó úton járunk. Nagyszerű
a jövő év talán még mozgalmasabb lesz. szolgáltatásait is így bátrabban ajánlhatjuk szakember, edzői gárda áll rendelkezésre,
hogy a bennünket választó gyerekek
Kívánom, hogy mind barátként, mind vendégeinknek programként.
A nyár folyamán számos televízió és rendkívül magas színvonalon tanuljanak
csapatként még nagyon sokáig együtt
maradjanak, és vidámsággal töltsék meg a rádió is forgatott a településen, melyek sok meg röplabdázni. Ezt mi sem bizonyítja
Községháza nagytermét. Ezúton kívánok vendéget hoztak Gyenesdiásra. Az időjárás is jobban, mint az a tény, több utánpótláskorú
kegyes volt hozzánk, így strandjaink is jó évet leány is válogatott utánpótlás kerettag,
békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
zártak. Nyaraló, pihenő vendégeink szeretik valamint tagja az idén megalakult Bakony –
Dr.
Gergye
Miklós,
(patikus, Gyenesdiást, mert tartalmas, és változatos Balaton Röplabda Akadémia válogatottnak
önkormányzati képviselő), a Gyenesdiási kikapcsolódási lehetőségeket találnak. Ezért is. Minden olyan bajnokságban, amiben
is nagyon fontos a folyamatos megújulás. részt veszünk nagyon jó eredményt értünk
Polgári kör vezetője
Szép nyugodt évet tudhatok magam Az idei év őszén sikeresen zártuk TDM el. A „Gyenesdiás” nevet, már bárhol ismerik
melynek
köszönhetően Magyarországon.
mögött. Gyönyörűség látni kislányom pályázatunkat,
A további előrelépésünket nagyban fogja
nemcsak a Községháza előtti és melletti
fejlődését napról napra.
Úgy látom hazánk lassan kilábal a terek, valamint a Tourinform iroda újult meg, segíteni az általános iskolánál felépülő
válságból, ennek első eredményei már hanem számos családbarát eszközt és játékot tornacsarnok. A csarnok nagyságrendileg
látszanak. Jó úton haladunk, ebben erősített is be tudtunk szerezni, illetve jelentős PR és jobb körülményeket tud majd biztosítani,
meg Böjte atya, aki könnyeivel küszködve marketingakciókat tudtunk végrehajtani. A még több gyereket tudunk megnyerni,
a
röplabdasportot
válassza!
tette le az állampolgári esküt. Nézzünk pályázattal reményeink szerint a település hogy
Mindenképp meg akarjuk szüntetni a
magunkba, kellő tisztelettel vagyunk e családbarát arculata erősödik tovább.

Gyenesdiási Híradó
jelenlegi „egyoldalasságunkat”, hogy csak
lányok vannak az egyesületben. Nagyon
fontos feladatként kezeljük, hogy a fiúk is
bennünket válasszanak, legyen kezdő fiú
csapatunk, – hasonlóképpen a lányokhoz
– később utánpótlás, sőt felnőtt csapat is.
A garantáltan látványos röplabdasporttal
szeretnénk bővíteni a település sportéletét,
további lehetőséget biztosítani a szabadidő
tartalmas
eltöltéséhez.
Egyesületünk
maximálisan nyitott, várunk mindenkit,
aki röplabdázni, játszani szeretne. Bővebb
információ az Egyesület honlapján (www.
gyenesroplabda.hu) megtalálható.
Egyesületünk és a magam nevében is
áldott, békés karácsonyi ünnepeket, boldog
új évet kívánok.
Margrit Falley, wir danken für die
Übersetzung für Gyenesdiási Híradó
Fast jedem geht es so. Es ist wieder ein
Jahr vergangen, und man denkt sich „Die
Zeit verging so schnell. Es ist, als wäre es erst
gestern gewesen, als wir das Weihnachtsfest
und Silvester gefeiert haben.”
Für 2013 hatte ich mir nicht viel
vorgenommen und trotzdem so viel geschafft
und gelernt. Wegen einer Krankheit
musste ich langsamer gehen, aber ich bin
nicht stehen geblieben. Dabei haben mir
besonders viele Freunde und Nachbarn hier
im Ort geholfen. Dafür möchte ich mich bei
dieser Gelegenheit herzlich bedanken. Die
Schmuckstücke einer Gemeinde sind die
Menschen, die darin leben, und Gyenesdiás
ist
ein
wahres
Schmuckkästchen.
Auf das neue Jahr freue ich mich und
werde es positiv begrüßen. Ich werde mir
wieder nicht viel vornehmen, man schafft ja
doch nicht alles. Ich mache mir nichts aus
Jahreszahlen. Die Momente sind wichtiger.
Ich wünsche allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes neues Jahr mit vielen schönen
Momenten.
Margrit Falley, akinek ezúton is
megköszönjük a Híradó németre fordítását
Majdnem mindenki így van ezzel ...
Ismét elmúlt egy év, és azt gondoljuk:
”Olyan gyorsan eltelt ez az idő. Úgy tűnik,
mintha csak tegnap lett volna, amikor a
Karácsonyt és a Szilvesztert ünnepeltük..!”
A 2013-as esztendőre nem terveztem
sokat, ennek ellenére sok minden történt,
sok dolgot tanultam. Betegségem miatt
lassabban tudtam menni, de nem álltam
meg. Ebben nagyon sok barát és szomszéd
segített, itt a községben. Ez alkalommal
is szeretném ezt megköszönni. Egy
község ékkövei az ott élő emberek, és
Gyenesdiás egy igazi ékszerdoboz!
Örömmel, bizakodón várom az új évet. Most
sem fogok sok mindent előre eltervezni,
hiszen úgysem lehet mindent megvalósítani.
Nekem nem az évszámok a fontosak, hanem
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Mindnyájuknak áldott karácsonyt, jó
egészséget, és örömteli pillanatokat kívánok
az új esztendőben!
Friedrich Fledl, Bürgermeister der
Gemeinde Gaal (unsere Partnergemeinde)
Ein Jahr geht zu Ende und es ist Zeit
kurz inne zu halten und auch Bilanz zu
ziehen. Das heurige Jahr war wieder sehr
abwechslungsreich. Hatten wir zuerst
Hochwasseralarm, bei dem Dank unserer
Feuerwehr größerer Schaden verhindert
werden konnte, so folgte im Sommer die
lange Trockenheit, unter welcher vor allem
unsere Landwirte sehr stark zu leiden hatten.
In kultureller Hinsicht hatten wir heuer
einige Höhepunkte:
Sowohl in Gaal, als auch in
Gyenesdiás wurde gemeinsam 10 Jahre
Gemeindepartnerschaft
gefeiert.
Bei
diesen Feierlichkeiten wurde vor allem
die Freundschaft zwischen den beiden
Gemeinden gepflegt, umrahmt von tollen
kulturellen Beiträgen. In Gaal gab es
dann im Sommer noch 1 musikalischen
Höhepunkt: Im neu renovierten Innenhof
des Schlosses Wasserberg fand Anfang Juli
die Lange Nacht der Musik statt, bei der rd.
2.000 Personen gezählt werden konnten.
Ich wünsche der gesamten Bevölkerung
in Gyenesdiás frohe Weihnachten und alles
Gute im neuen Jahr und freue mich schon
auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Friedrich Fledl, Gaal község (ausztriai
testvértelepülésünk) polgármestere
Ismét a végéhez közeledik az év, amikor
is meg kell állnunk, és tükröt kell tartanunk
magunk elé. Az idei esztendő nagyon
változatos volt.
Tavaszi árvízriasztásunk idején a
Tűzoltóságunknak sikerült a nagyobb
károktól megmentenie bennünket. Ezt az
időszakot egy hosszabb nyári aszályos
időszak követett, melynek következményeit
a gazdáink nagyon erősen megszenvedték.
Kulturális szempontból több jelentős
eseménynek is örvendtünk az idén:
nemcsak Gaalban, hanem Gyenesdiáson is
megünnepeltük a 10 éves testvértelepülési
kapcsoltunkat. A rendezvények keretében
mindkét településen – kiváló kulturális
műsorokkal gazdagítva – mindenek előtt
a két község közötti barátságot ápoltuk.
Gaal a nyáron egy további nagyobb zenei
eseménynek adott helyet: a wasserbergi
kastély újonnan renovált belső udvarában
július elején rendezték a „Zene hosszú
éjszakáját“, melyen megközelítőleg 2000
ember vett részt.
Gyenesdiás teljes lakosságának békés
Karácsonyt és az elkövetkezendő évre
minden jót kívánok! Remélem, jövőre ismét
találkozunk!
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Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere
A 2013-as esztendő a nehéz kezdetek
(tavaszi hóviharok, ár- és belvizek, valamint
a nyári rendkívüli szárazság) ellenére
nem zárult rosszul. A turisztikai és strandi
bevételeink megint csak bíztatóak lettek.
A hazai vendégkör úgy érzem nemcsak
felfedezte a „gyenesdiási Balatont”, hanem
élvezi is a családbarát szolgáltatásait, és egyre
gyakrabban visszatér hozzánk. Sikeresek a
hagyományos rendezvényeink, programjaink.
Kisebb-nagyobb fejlesztési forrásokat mindig
sikerül elkülöníteni, vagy lepályázni, hogy
az alapinfrastruktúra javuljon és a település
is sokszínű desztinációval bővüljön. Nagyon
örülök, hogy önkormányzati, vállalkozói
és civil összefogás egyre több sikert ér el,
az igazi összefogásban rejlik ugyanis a
nagyközség igazi értéke.
A
képviselő-testület
konszenzuson
alapuló döntései lényegesek a racionális
és fenntartható elképzelések folyamatos
támogatásában. A vállalkozók bevonása is
egyre több helyszínen valósít meg minőségi
fejlesztést a nagyközségben. Nagyon büszkék
vagyunk a munkájukra.
A 2014-es esztendő is a választások mellett,
a továbbtervezésre és fejlesztésekre kell, hogy
ösztönözzön bennünket. Nagy várakozással
vagyunk a sportcélú fejlesztési pályázataink
terén, valamint a „Természet Háza”,
Bakonyerdős beruházás vonatkozásában.
De a Kárpáti korzó és a Darnay udvar is
pályázati úton fejlődik tovább. Lényegesnek
tartom az utak további aszfaltozását és az
új utak megnyitásának bővítését. A jövőre
nézve fontos, hogy településünk vonzó,
befektetőbarát település tudjon maradni,
hiszen ez adóforintokat hoz és munkahelyet
teremt.
Önkormányzatunknak a következő évben
is fontos feladata lesz a családok támogatása,
a társadalmi szervezetek elismerése, hiszen
az élhető település eléréséhez szükség van
minden közösségi erőre. Ennek reményében
az elkövetkező ünnepekre békés, boldog és
áldott Karácsonyt, az Újesztendőre pedig
jó egészséget és sikereket kívánok minden
kedves gyenesdiási lakosnak.
Dr.Barta Rita, háziorvos
Számomra és a családomnak ez az év az
igazán nagy változásokról szólt, így nehéz,
de reményteli évet hagyunk lassan magunk
mögött. Hálás vagyok mindenkinek –
családomnak, barátainknak és Vajda Gábor
doktornak – akik segítettek nekem abban,
hogy mindez megvalósuljon.
Áldott Ünnepeket kívánok Mindenkinek
Exupery Fohász című versének idézetével:
„Uram, nem csodákért és látomásokért
fohászkodom,
csak
erőt
kérek
a
hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések
művészetére!”
Áldott Karácsonyt !
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Dr. Kardos József, nyugalmazott címzetes
főjegyző,
Gyenesdiás
Nagyközségért
kitüntetett
Az elmúlt esztendő komoly változást hozott
életemben, 45 év ledolgozott munkaviszony
után julius elsejétől nyugdíjas lettem.
Az év elején a Járási Hivatalok
megalakulásával, az Önkormányzati rendszer
átalakulásával fontos változások történtek a
közigazgatásban.
Gyenesdiásnak
sikerült
megtartani
önállóságát, nem kell közösködnie egyetlen
szomszédos településsel sem.
Vezetésemmel a Polgármesteri Hivatalnak
sikerült átvészelni a változásokat, a
létszámleépítéseket. A Hivatal megmaradt
szerkezetben és jó színvonalon áll továbbra is a
lakosság és a képviselőtestület szolgálatában.
Köszönöm az Önkormányzattól kapott
kitüntetést, köszönöm kollégáimnak, a
Hagyományaink szerint az iskolásoktól
kérdeztünk:

Mit szeretnél karácsonyra?
A válaszokból az alábbiakban idézünk:

2/b-sek
- ...egy iskolatáskát. Egy új tolltartót. Új
ceruzákat.
- …egy mp 3-at KA-MI fülhallgatóval.
És egy pár kukabúvárt. Meg egy játék
fényképezőgépet.
- Én szeretnék karácsonyra kettő sellőt …
egy legó fent.
- Karácsonyra kérlekszépen sok-sok
játékot.
- Karácsonyra kukabúvárt. Meg egy szép
karácsonyfát. Meg sok-sok havat.
- … egy böszigömböt szeretnék.
- Egy plüssrénszarvast, a Sylvanian
faluból szeretnék karácsonyra. Egy matricás
füzetet szeretnék.
3/a-sok:
- Én egy Activityt szeretnék, mert az
nagyon jó játék. Azzal az egész család tud
játszani. Mert ha a család együtt játszik az
nagyon jó.
- Én karácsonyra három kindertojást
szeretnék. Azért, mert abban mindig van
valami meglepetés. Meg azt szeretném, ha
jönnének az unokatestvéreim, mert velük
nagyon szeretek játszani.
- Kérek egy karórát, legót, Sylviniából
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Köszönöm, hogy 24 éven keresztül jegyzője
lehettem Gyenesdiásnak.
A jövő év elé várakozással tekintek,
felkészülök az új életformára, meg kell
találnom azokat az elfoglaltságokat amelyek
tartósan kitöltik napjaimat.
Balogh László, a Gyenesdiási Dalárda
vezetője
Számvetés a Dalárda szemszögéből
Köszönjük, megvagyunk! Az életkoroknak
megfelelő erőben és a kornak megfelelő
egészségben! Sajnos, nem gyarapodtunk
létszámban, de hál’ Istennek nem is
fogyatkoztunk. Az idei terveink szépek voltak,
de nem teljesültek maradéktalanul. Már ujjaink
közt éreztük a község-népszerűsítő DVD-t,
de „kedvezőtlen szelek fújtak”. Hogy lesz-e
belőle valami? Rajtunk eddig sem múlott. Nem
pedig egy biciklit és egy kis édességet. És
hogy együtt legyen a család, meg még hogy
mindenki megkapja, amire vágyik.
3/b-sek:
- …egy tudós készletet… egy távirányítós
helikoptert… egy lego házat. Szeretném, ha
a család együtt lenne.
- Technic 42011 versenyautó 7-14 éves
korig… Szeretném a karácsonyt a családdal
tölteni
- Én karácsonyra egy LEGO CHIMA várat
szeretnék. Én még karácsonyra egy LEGO
NINJAGOT szeretnék. Én apukámmal egy
új szánkót is építek. (leány)
- Lego ninjagot szeretnék karácsonyra.
Fehér karácsonyt, vidámságot.
- Lego parti őrség helikopterét kérem.
- Lego city-it szeretnék karácsonyra!
- Egy konzolt az xbox 360-hoz. Egy
Minecraft játékot az xbox 360-hoz. És még
hozzá valami szépet.
LEGO
teherszállító
helikoptert.
Számítógépet.
- Lego ninjagoból a fény templomát.
- Egy Monster babát. És egy ruhatervezős
Monster High. Egy műanyag lovat.
Karácsonykor mindenki a családból eljöjjön.
Szeretnék egy tortát és jó lakomát.
- Azt szeretném, hogy a családom mindig
együtt legyen. És hogy az apukám mindig
otthon legyen.
- … hogy együtt legyen a család. És azt,
hogy a testvérem meggyógyuljon.
- … Szeretném, hogy a családom, az
ismerőseim, a barátaim egészségesek
legyenek, és szeretetben éljünk.
4/a-sok:
- Sok szeretetet és odafigyelést, meg egy
leptopot.
- Karácsonykor szeretném, ha az egész
család együtt lenne. Szeretnék valami
meglepetést is.

Gyenesdiási Híradó
vágyunk határainkat szaggató nagy dolgokra,
csak együtt maradni, vidáman, békességben
és jó kedvet sugallni. Az „Új Gyenesi
Vidámsággal” ami kb. 50 perces összeállítás
– és nagy örömünkre a néptáncosaink is
partnerek a színpadra vitelében – reméljük,
hogy az együttműködés első jele és tán’
nem az egyetlen. 2013-ban itthon sokfelé és
Ausztriában, Németországban, Erdélyben
megmutattuk magunkat, illetve a Dalárda
magja a GY4S képviselt bennünket. Ezt
kívánjuk folytatni 2014-ben is, melyhez
közösségépítő összetartást, sok ünnepi
alkalmat remélünk, ahol mind többen lesznek
kíváncsiak egymásra és tudnak örülni nekünk
és önmaguknak. Dalárdánk 2006-ban „vetett”
és 2014-ben reményeink szerint „arat”, mert
az idő múlik, a zene gyógyít, de a Dalárda
marad! Ehhez Áldott Békés Új Évet kérünk
az Úrtól!
- Én nagyon szeretném, hogy eljönnének
a messze lakó rokonaim. Szeretnék egy
Monster high barbi babát.
- Szeretnék egy XBOX360-t és hozzá a
Fifa 14-et. Azt szeretném, hogy egészségesek
legyünk és boldogok.
- Én azt szeretném, hogy a család együtt
legyen nagyon boldogan. Ha lehet, én
díszítsem a karácsonyfát és a mama meg
anya megint egy kicsit kritizálja.
- … hogy örüljenek a szüleim az
ajándékoknak, amit én csináltam nekik, már
nagyon várom, hogy anya kibontsa, amit
csináltam neki.
- Amit igazán szeretnék, egy szép könyvet
és egy kis édességet.
- … focilabdát, sok-sok édességet
- Fifa 14 kérem szépen Jézuskától
- …egy nyulat. Legyen még egy cicánk.
- … egy új pólót, …autóversenyes újságot
és egy kifestős füzetet.
- …egy monsterhiges albumot tele
matricával
- - új focilabdát és sok focis kártyát. Meg
még sok édességet
4/b-sek:
- …egy puzzlet a Taj Mahalról. Meg egy
gazdálkodj okosan társasjátékot.
- …egy könyvet, egy xbox 360 játékot,
meg egy lego rendőrséget
- Monster high babák közül Neferi babát,
egy androidos telefont és egy Monster highos cd-t
- …egy táblagépet, egy puzzlet, egy
csomag zselés tolat és csokit, cukrot.
- … egy Monster highes kirakót és egy
könyvet. Azt szeretném, hogy legyen béke
és szeretet a családban. És egy táblagépet is
szeretnék.
- A család szeretetét és békéjét. És sok
ajándékot.
- Monster High 13 kívánság Oázisát és
színes tűfilceket.
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A csomagolásnak ára van
Ha egy átlagembert megkérdezünk arról, szerinte
otthon mit tehetünk a környezetvédelemért, nagy
valószínűséggel a háztartási szeméttel kapcsolatos
választ kapunk.
Mert amíg a globális felmelegedés, az esőerdők kivágása, a tengerek
túlhalászása vagy a fukusimai atomkatasztrófa elvont, távoli problémák,
addig a szemetesünk hozzánk tartozik, ha úgy tetszik, hatalmunk van
felette. A környezetet szerető, a jövő iránt felelősséget érző ember számára
egyszerűen jó érzés, ha elsétál és használja a szelektív gyűjtőt, úgy érzi – és
joggal -, hogy valamit ő is tett egy jó úgy érdekében.
Ha még jobban szeretnénk magunkat érezni, figyeljünk oda például a
csomagolásra is.
Ha ugyanis megnézzük akár a saját szemetesünket, akár a már említett
gyűjtőkonténerek tartalmát, azt látjuk, hogy azoknak a javát az ilyen-olyan
csomagolóanyagok teszik ki.
Bár a csomagolást már 10 ezer évvel ezelőtt is ismerték, szerepe csak az
utóbbi évtizedekben nőtt meg jelentősen. Ha az idősebbek és a középkorúak
visszagondolnak gyermekkorukra, egy olyan időszakra emlékezhetnek,
amikor még jóval kevesebb csomagolás vett körül bennünket.
Nem vitás, hogy a modern csomagolás könnyebbé teszi az életünket,
legyen szó az élelmiszerek és az ipari termék védelméről, szállításáról vagy
tartósításról, és valljuk be, sokszor elcsábulunk magától a külcsíntől is.
De mindennek súlyos környezetvédelmi ára van: a gyárból rövid időn belül a
szemétdombra kerülő irgalmatlan mennyiségű csomagolóanyag nemcsak
gigantikus pazarlás a pénzzel és az energiákkal, de nagyon megterheli
környezetünket is.
Természetesen már szelektív hulladékgyűjtés is segítség, de azért a
lényegen nem változtat. Gondoljuk csak végig: ettől még semmivel nem
lesz kevesebb a szemét, és bizony az újrahasznosítás is pénzbe, energiába
kerül.
Mivel az nehezen képzelhető el, hogy a cégek maguktól „megjavulnak”,
maradnak a törvényhozási eszközök – lásd a keretes írás -, illetve nekünk
kell megváltoznunk.

Harc a műanyag zacskók ellen
Környezetszennyező hatásuk miatt minden
eszközt bevethetővé tenne az Európai Bizottság
a tagállamok számára a műanyagzacskók
használatának visszaszorítása érdekében közölte a brüsszeli testület.
2010-ben például 98,6 milliárd szatyor került az
uniós piacra, többségük a most visszaszorítani
kívánt vékony anyagból készült, amely
akár parányi, mikroszkopikus darabokban
évszázadokig keringhet a környezetben. Ez olyan
mintha minden uniós polgár évente 200 zacskót
használna. A leginkább környezetbarát nép
ebből a szempontból a dán és a finn, akik évente
átlagosan összesen 4 zacskót használnak,
míg Lengyelországban, Portugáliában és
Szlovákiában 466 darab az évi „szatyor-fejadag".
A magyar Országgyűlés 2011 közepén döntött
a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény
elfogadásáról. Míg a törvény hatályba lépése
előtti időszakban jellemzően a nagy forgalmú,
országos hálózattal rendelkező kereskedelmi
üzletláncok óriási mennyiségben, ingyen adták
a vásárlóknak a műanyagzacskókat, addig ez a
gyakorlat a múlt évtől megszűnt.
2011-et megelőzően éves átlagban összesen
mintegy 300 millió műanyag reklámzacskót
használtak a magyarok. Ez a mennyiség mára
jócskán 200 millió darab alá esett, ami egy főre
vetítve kevesebb mint 20 műanyagzacskót jelent
évente.

Megváltozni mi sem tudunk egyik napról a másikra. De az nagyon is könnyen
lehetséges, hogy a mindennapi életünkben odafigyelünk erre a problémára. Ne
gondoljunk túl nagy dolgokra: kezdetnek elég, hogy amikor bevásárolni indulunk,
viszünk magunkkal kosarat vagy textiltáskát, így mentve meg környezetünket
az újabb műanyag reklámtáskáktól. Ha válogatunk a polcon levő termékekből,
figyeljünk más szemmel a csomagolásra. Ne a legvonzóbbat válasszuk, hanem
azt, amin legtakarékosabb, leginkább környezetbarát a csomagolás.
Tudjuk, mindez csak apró cseppet jelent a környezetvédelemben, de minden
tenger apró cseppekből áll össze.

Folytatás következik.
„Zöld-Balaton”- Térségi komplex kampány a Balaton- parton”
Azonosító szám: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102

Zöld Balaton Fotópályázat
és más környezetvédelmi
nyereményjátékok
www.zold-balaton
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FÜR UNSERE DEUTSCHSPRACHIGE LESER

Programmüberblick:
Freitag 13. Dezember von 17 – 20 Uhr
Engelflügel-Bastelwerkstatt
in
der
Klubbücherei
Samstag 14. und 21. Dezember ab 18.30
Uhr
Advent, Advent, das dritte und vierte
Lichtlein brennt ......
Am Betlehem-Stall vor dem kleinen
Pastorenhaus werden an den obigen Samstagen
die beiden letzten Kerzen im kleinen feierlichen
Rahmen angezündet.
Jeder ist herzlich willkommen.
Samstag 14. und Sonntag 15. Dezember
ab 16 Uhr
im Gemeindehaus und auf dem Platz davor
Advent-Kastanienfest und
Christkindlmarkt
Das Programm entnehmen Sie bitte unserer
vorigen Ausgabe und dem Plakat oder schauen
Sie ins Internet: http://www.gyenesdias.info.
hu/de/veranstaltungen/adventskastanienfestund-christkindlmarkt.html
Dienstag 17. Dezember ab 18.30 Uhr im
Gemeindehaus
Die Heilige Familie sucht eine Unterkunft
– eine Weihnachtsgeschichte
Danach ab 19.15 Uhr folgt ein
Weihnachtskonzert der Gruppe Re-Folk
mit alter Volksmusik. Jeder ist willkommen.
Freitag 20. Dezember von 14 – 16 Uhr
Weihnachtsbasar und Flohmarkt in der
Schul-Aula
Samstag 21. Dezember ab 10 Uhr
Weihnachtsfeier der Schule und
Gemeinde in der Schul-Aula

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten
Die Bücherei und der Internet-Platz
sind am 20. Dezember von 9 – 12 Uhr
geöffnet und vom 21. Dezember bis 3. Januar
geschlossen. Wir öffnen wieder am Montag 6.
Januar 2014 und wünschen Ihnen besinnliche
Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.
Ungarischer
Wanderer-Club
in
Gyenesdiás
Am Samstag 21. Dezember findet eine
Fahrt zum Adventsmarkt nach Pozsony
(Pressburg) statt. Wer gern mit uns diesen
Tag verbringen möchte, kann noch nach ein
paar Weihnachtsgeschenken auf dem Markt
Ausschau halten und einen schönen Ausflug
mit reichhaltigen Eindrücken erleben.
Anmeldungen in der Klubbücherei Kossuth
L. u. 97. Tel: 83/314-507). Anmeldeschluss
Mittwoch 18. Dezember abends.
e-mail: magyar-vandor-01@freemail.hu
URL: www.magyarvandor.hupont.hu
Csányi Zoltán, Club-Vorsitzender und
Ausflugs-Organisation
***
Wir sagen Danke…
Wir danken recht herzlich der Familie
Falley und Herrn Dr. Endre Iglódi für die
gespendeten Weihnachtsbäume.
***
Tourinform Öffnungszeiten
Am 21. Dezember ist das Büro
geschlossen
Am 23. Dezember 9 – 13 Uhr
Vom 24. - 29. Dezember ist das Büro
geschlossen
Am 30.+ 31. Dezember 9 – 13 Uhr
Am 1. Januar 2014 geschlossen
Am 2. + 3. Januar 9 – 13 Uhr
Ab 6. Januar (Montag-Freitag) 9 – 17
Uhr

Gyenesdiási Híradó
Gemeindeamt und beim Quellwasserverein,
Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60 können
Sie ab Mitte Dezember unentgeltlich das
Vogelfutter abholen.
Montag, 30. Dezember 2013
Zum Jahresausklang veranstaltet der
Quellwasserverein eine Wanderung ins
Keszthelyer Gebirge (Große Wiese, Vadlánlik
Hügel,
Dolomit-Lehrpfad,
Lichtkreuz,
Maria-Statue). Start der „Abschiedstour” in
geeigneter Wanderkleidung um 13 Uhr ab
Große Wiese/Nagymező. Wir freuen uns auf
viele interessierte Teilnehmer, eine lustige
Wanderung und fröhliche Silvesterstimmung.
Der Quellwasserverein wünscht seinen
Mitgliedern und allen Naturfreunden
segensreiche Weihnachten und viel Freude im
Neuen Jahr!
Gálné Németh Ildikó, Vorsitzende
***
Aufruf der Gemeinde: Schneeschippen
und Streupflicht
Wenn bei winterlichen Wetterverhältnissen
Schnee fällt und die Rutschpartien
auf den Straßen beginnen, müssen
Grundstückseigentümer und –nutzer (Mieter,
Restaurants und Geschäfte) dafür sorgen, dass
die Gehwege an ihrem Grundstück schneeund eisfrei sind.
Ein
Sammelcontainer
für
Gebrauchtkleidung
steht
beim
Kindergartengebäude (neben dem Speisehaus)
in der Bartók-Béla-Straße.
Kleinanzeige
Ich übernehme in Ihrem Haushalt:
saubermachen, Kehrwoche, auf Wunsch auch
bügeln. Tel: 06 20 297 1920

der

Dienstag 24. Dezember im Gemeindehaus
ab 15 Uhr Krippenspiel
ab 24 Uhr Mitternachtsmesse
Sonntag 19. Januar 2014
Im Andenken an die Kriegshelden findet
am Ehrenplatz vor dem Gemeindehaus eine
Gedenkveranstaltung statt.
10.00 Uhr: Heilige Messe in der St. IlonaKirche für die im Krieg Gefallenen.
Danach ca. 10.50 Uhr: Ehrenerweisung und
Kranzniederlegung am Gedenkstein.
Mittwoch 22. Januar 2014 um 18 Uhr
Ungarischer Kulturtag im Gemeindehaus

Wir wünschen fröhliche Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Das Tourinform-Team
TOURINFORM GYENESDIÁS
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület Tel/
Fax: (0036) 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu
w w w. f a c e b o o k . c o m / g y e n e s d i a s
***
Nachrichten des Quellwasservereins
Die kleinen Vögel warten schon dringend
auf Futter. Deshalb gibt es auch in diesem
Jahr wieder die „Vogelweihnacht”. Im

„Gyenesdiási
Híradó”
wünscht allen verehrten
Gyenesdiáser Einwohnern
und den treuen Lesern
ein
friedliches
Weihnachtsfest
und
ein glückliches Neues
Jahr!
Bürgermeister
Gál
Lajos
(Herausgeber),
G y ö r g y
Hársfalvi
(Redakteur)
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2013. november 26. napján
tartotta soros ülését.
Az első napirendi pontban a 2013. évről
készített beszámolót, valamint az Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját tárgyalta a
képviselő-testület. A polgármester táblázatosan
és kivetítve mutatta be a képviselő-testületnek az
eredményeket és az elképzeléseket.
2013. (ténylegesen megvalósult fejlesztések,
beruházások)
Önerősen:
 Útaszfaltozások – 18,5 millió Ft
(Rigó utca, Csárda utca, Széchenyi utca,
Szent István utca (II. ütem), Dobó utca - Katica
utcai csomópont, Dobó utca - Tanácsház utcai
csomópont) és mart aszfaltozások: Fenyves utca,
Hunyadi köz, Harmat utca; és javítások: Darnay
utca, Kökény utca, Nyírfa utca és Strand utca.
 Községháza felújítása I.-es ütem (bejárat,
terasz, aula)
674 eFt
 Sportcsarnok tervezése 4,3 MFt
 BioPiac: sátor bővítése, napvitorla vásárlása
923 eFt
Gázellátás a sportöltözőhöz
328 e Ft
Led lámpák felszerelése (Tücsökdomb,
Nefelejcs utca hamarosan)
700 e Ft
 Strandi víztakarékos megoldás II. ütem
1,5 MFt
Algyenesi strand: öltöző, fajátékok,
amperbővítés
506 e Ft
Óvoda: udvari játék, műfű
756 e F
Iskola:
távolugró
pálya,
kültéri
lámpaszekrény felszerelése 740 e Ft
Elnyert pályázatokkal:
 TDM pályázat jóvoltából: zenélő óra,
csobogó, szobrok, ügyességi játékok, párásító,
virágtartók és padok, Strandi Wifi hálózat bővítése
Darnay pince (bormúzeum és új pajta épület)
pályázat elszámolás most történik
 TAO pályázat sportöltöző megvalósítása
15 MFt
 KEOP pályázat „Zöld Balaton” Térségi
komplex kampány megvalósítás a Balaton parton
(Szemléletformálás, informálás, képzés)
Nemzeti Vágta (15 millió), Testvértelepülési együttműködés
(2,7 MFt)
Amikre 2013-ben büszkék lehetünk:
• A Diási Játékstrand már harmad ízben a
Balaton legkedveltebb strandja!
• Tulajdonba visszakaptuk az államtól a 2,7 ha
nagyságú kisstrandi zagyteret
• A „Zöld Balaton” kampánnyal régiós
ismertsége lett településünk környezettudatos
fejlesztéseinek
• A nemzetközivé vált Nemzeti Vágta
regionális előfutama 4. ízben került Gyenesdiáson
megrendezésre,
pályázati
segítséggel
és
pályakorszerűsítéssel
• Diós Települések Nemzetközi találkozója –
IV. visszagurult a vándordió
• A település elnyerte a Zala Megye
TURIZMUSÁÉRT díjat, melyet Zala Megye
Napján vehetett át
• Örökös ÖKOISKOLA lett a Kárpáti János
Általános Iskola
• Új jegyző került a hivatal élére és az étkezde

vezetése is megújult
• Új háziorvosi körzet alakult a településen
• Az idei évben sikeres volt már a Gyenesdiási
Hal és Termelői Piac működése
• Megjelent a Gyenesdiási Monográfia VIVII. kötete – az 50 éves gyenesdiási Csider-völgy
BEFAG lőtere és Gyenesdiás vallástörténete
• Nyáron 20 éves jubileumot ünnepelt a Szabó
Ferenc emléktorna és most Ősszel megyei bajnok
lett a GYENESI KINIZSI Labdarúgócsapata
• Hoffer Laura országos bajnok lett a Női
országos Magyar Bajnokságban korosztályában
Továbbá ezekre is büszkék lehetünk:
• 20 éves volt és CD-t adott ki a Gyenesdiási
Népdalkör
• 10 éves lett a Turisztikai Egyesület és 15
éves a Forrásvíz Természetbarát Egyesület
• 5 és 10 éves testvér-települési jubileumot
ünnepeltünk Csíkszenttamással és Gaalal
• Méltóképpen
elbúcsúztattuk
az
intézményeink nyugdíjba vonult vezetőit,
valamint díszpolgári kitűntetéseket adtunk át
nekik
• „Learning
for
Lakes”
nemzetközi
tapasztalatcsere volt Gyenesdiáson
• Gyerekképviselő
testület
alakult
a
településen
• Szép,
új
faragásokkal
gazdagodott
a település (Diási történelmi emlékpark:
„összefogás kapuja”, a 20 éve Gyenesdiásra járó
Gengeliczki László és fafaragó tábora, valamint a
Tanácsterem: „Krónikás fala”)
• Kossuth Rádió, TV2 és a közszolgálati TV1
– Balatoni Nyár műsora rendszeresen jelen volt a
településen
• Gyenesdiáson megalakult a Magyar Vándor
Klub
• A Zalai Gyermekekért Díjat 2013-ban egy
Gyenesdiási civil szervezet (Varázshangok)
vehette át
• Rudolf István a Giga Túra Liga legjobbja
lett, Keczeli Zoltán a spotlövők nemzeti edzője
lett
• Finta Gézát Zala Megye díjugrató
bajnokának és a Legtehetségesebb Lovasa
címmel ismerték el.
Fontos feladatok a következő – új tervezési
ciklusú - esztendőben:
• TOP és GINOP pályázatokra való felkészülés
• Következő 7 éves EU-s ciklusra való
felkészülése az önkormányzatnak
• Vidékfejlesztési, TAO és TDM pályázati
önkormányzati, civil és vállalkozó kapcsolódások
szinergikus kiépítése
• Befektetői együttműködések kialakítása
(Lovas turisztika, Iparterületi fejlesztések)
• Bakonyerdő Zrt. Látogató Központ
fejlesztése, munkahelyteremtéssel (tájhasználatú
legelő kialakítása)
• Strandi és Balaton-parti fejlesztések
(medencepark és sétány pályázati kikínálása, új
madárpark és kalandpark koncepció)
• Lakossági közműfejlesztések serkentése;
utak rendezése, kialakítása, új gyermekorvosi és
új fogorvosi rendelők terveztetése

• A település működésének biztonságos
megtervezése, tartalékokkal (Intézményeink
színvonalának megtartása)
• Fűnyíró
traktorok
beszerzése,
községgazdálkodás feltételeinek javítása
• Diási Horgásztanya hatósági eljárás
vizsgálata
• Stratégiai
telekvásárlások/kisajátítások
(iskola mellett, kisstrand, park alatt, malom,
Csárda utca vége, madárpark fölött, …)
• Balatoni kotrás és a további zagyterek
helyzetének megoldása, honvédségi terület
visszaigénylése
• Közös weboldal fejlesztés a TDM rendszeren
belül, weboldal-korszerűsítés.
• Egyházügyi önállóság szorgalmazása, a
templomélet és a plébánia erősítésével
2014. (Koncepció tervezet)
Önerősen:
• Települési
sportcsarnok
pályázatának
benyújtása
• 1 db sátor elem és 1 pár sátorvég beszerzése
2,3 MFt
• Új strandi beléptető rendszer
1,5 MFt
• Közvilágítás korszerűsítése (LED lápmák
felhelyezése)
680 eFt
• Temető
díszsírhelyekhez
kiegészítő
kolumbárium kialakítása
300 eFt
Pályázattal, támogatással:
• Kárpáti korzó további fejlesztése (térköves
sétány, parkosítás) 1,8 MFt
• Új traktor beszerzésének önrésze (50 %)
6,3 MFt
• Települési
kamerarendszer
kiépítése
(pályázati önrész 10 %)
1 MFt
• Darnay udvar (szőlészeti, borászati bemutató
pajta II. ütem)
kamatköltség
• TAO pályázat (öntöző és kistraktor) önrész
10 % és kiegészítők 3,3 MFt
• OPP műfüves pálya – MLSZ 30 % 9 , 7 5
MFt
• Temető utca csatornázása, Iskola utca
továbbnyitása
2 MFt
• Nemzeti vágta , vagy más kisrendezvény
(Leader) kamatköltség
Vállalkozói pályázat, befektetői fejlesztések:
• A Faludi síkon („Természet Háza”) –
Bakonyerdő Zrt. – 220 millió
• Wellness Hotel Katalin – 186 millió Ft
sikeres vállalkozói elnyert beruházás
• Iparterületi fejlesztések (csarnok és
eszközfejlesztések)
• Helyi vállalkozók fejlesztéseihez történő
segítségnyújtás (úszóstég, madárpark fejlesztés,
együttműködési megállapodás, szabályozási terv
módosítása)
Jelentősebb település-fenntartási célok és
feladatok 2014-ben:
• Kábel TV rendszer működésének és
fejlesztésének kérdései – hogyan tovább internet,
telefon és kábel?
• Csapadékvíz elvezetés és az utak folyamatos
karbantartása és kátyúzása
• Harmat úti lakótömb alatti csapadékvíz

2013. december
levezetési probléma időszakosan kritikus is lehet
• János-forrás alatti terület csapadékvízelvezetési problémáinak megoldása
• Szennyvíz tisztító aknák kérdése erős
csapadék esetén a Tanácsház és a Szent István
utcák alatt – DRV megoldást vár!
• Közmunkaprogram folytatása
• Közlekedés és közbiztonsági morál javítása
az utakon

- 18 A második napirendi pontban a szociális
tűzifa támogatásról szóló rendeletet fogadta
el a képviselő-testület. A rendeletben a
rászorultság feltételei, az eljárás rendje a
szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.)
BM rendelet rendelkezései alapján kerültek
meghatározásra.
Az egyéb ügyek keretében döntött az Arany

gyalogos közlekedésre használt területen
eltakarítani köteles. Továbbiakban felhívjuk
a figyelmet a vendéglátó-ipari és kereskedelmi
egységek, elárusító helyek előtti járdaszakasz
A Bakonyerdő Zrt. beruházásában tisztántartása, hó és síkosság mentesítése,
látogatóközpont létesül a Faludi síkon. „A mind a nyitvatartási időben mind azon túl a
keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése tulajdonos, használó, üzemeltető kötelessége.
Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán”
Madárkarácsony
című nyertes pályázat keretein belül,
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
„Természet Háza” projekteleme valósulhat
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
meg.
Bizottsága idén is megszervezte a
Az ünnepélyes alapkő letételre 2013.
„Madárkarácsony” nevű akcióját, aminek
december 19-én 10 órakor kerül sor.
keretében a Polgármesteri Hivatalban,
***
valamint a Forrásvíz Természetbarát
A településen ebben a hónapban
Egyesület székhelyén (Gyenesdiás Gödörházi
kátyúzási munkálatok folytak, továbbá
u. 60.) madáreleséget biztosít azok számára,
elkészült a Madách utcában lévő kijelölt
akik vállalják, hogy a hideg napokban etetik
gyalogos átkelőhely mentén lévő járdák
a kertek kis lakóit.
akadálymentesítése is.
Szeretnénk
köszönetet
mondani
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és
mindazoknak, akik közintézményeink és
az ingatlan használók figyelmét, hogy a
strandjaink díszítésére az idei évben is
havat, jeget az ingatlan előtti járda vagy
növényeket ajánlottak fel.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI

Ü V E G E Z É S

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

Használtruha-gyűjtő konténer
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
használtruha
gyűjtő
konténer
került
elhelyezésre az Étkezde - Óvoda épületénél a
Bartók Béla utcában.

Gyenesdiás negyedik helyezett lett a
Falumegújítási Díj 2013. pályázaton
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
ez év októberében pályázatot nyújtott be
Falumegújítási Díj témakörben az Állami
Főépítészeti Irodához. A pályázatban a
Községben 2003. óta létrejött fejlesztések
kerültek bemutatásra, ezen kívül a helyi
kultúrcsoportokról,
közösségi
életről,
sportegyesületekről, fejlődési mutatókról,
intézményeinkről számolhattunk be a
pályázatban, amely negyedik helyezést ért el
az összesítés során. A pályázatot Gál Lajos,
Samu Zoltán és Gyutai-Szalay Nikoletta
állította össze.

A hamarosan a Helikon Taverna étteremből
átalakuló Bock Bisztró Balaton Franchise
étterem szakmai tapasztalattal rendelkező
felszolgáló munkatársakat keres. Havi
kereseti lehetőség kb. 250.000 Ft A
fényképes önéletrajzokat az info@
bockbisztrobalaton.hu címre várjuk!
Kezdő és középszintű német nyelvtanítást
vállalok, kedvezményes óradíjjal! Igény
esetén házhoz megyek. Szeretettel várom a
gyerekeket is. Érd: Syposs Judit, 06/30755-42-40

BALDO AUTO

Gyenesdiáson a Zöld hangya
Coop üzletben széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!

János Tehetséggondozó Programban való
részvételről.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2014. január 28-án (kedd), 18 órai
kezdettel tartja. Az ülés napirendi pontja: 1.)
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése,
költségvetési rendelete első olvasatban.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

APRÓHIRDETÉSEK:

Ich übernehme in Ihrem Haushalt:
saubermachen, Kehrwoche, auf Wunsch
auch bügeln. Tel: 06 20 297 1920

Szakboltunkban
és partner üzleteinkben
termékeink kaphatók!

Gyenesdiási Híradó

Vonyarcvashegy Fő u. 74.
(A virágbolt mellett)

• téli szélvédőmosók, fagyállók
• spray-k, izzók
• utánfutó kölcsönzés
• személy- és kis teher gépkocsi
utángyártott alkatrészek
értékesítése, beszerzése
Érd.: 83/ 950-703; +36 / 30 - 300 -7775.

Email: baldoauto@gmail.com • www.baldoauto.hu

Viki kozmetika
30/50-40-648
3D műszempilla

Vera fodrászat
30/266-8930
Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14.
Tel: 83/316-659

Gyenesdiási Híradó
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"RETRO"
R RO SZILVESZTERI
S
V S
R BÁL
Á
Ne hagyja ki az idei szilveszteri ajánlatunkat!
Kitûnõ élõzenével: GIN-TONIC & RONY együttes. Egész éjjel (20 órától
reggelig) bõséges svédasztalos vacsorával várunk minden szórakozni vágyót.
A BELÉPÕ TARTALMAZ:

épõ ára:

Bel
• üdvözlõ italt
• korlátlan
Ft/fõ
ételfogyasztást
• korlátlan italfogyasztást (röviditalok,

12.990

sörök, borok, üdítõk, ásványvíz, kávé, pezsgõ)

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

További információ és ASZTALFOGLALÁS A HELYSZÍNEN ÉS TELEFONON:
83/348-150; 30/9360-907; 83/348-414 • E-mail: zsinkone.livia@freemail.hu

HIDEG TÁLAK és MELEG SÜLTES TÁLAK LAKODALOM TÉLEN-NYÁRON!
MOST JÖVÔ ÉVI LAKODALMÁT
karácsonyra és szilveszterre rendelhetôk RENDELJE MEG
MÉG IDEI ÁRAKON!
színvonalas megrendezése az Önök igényei
(10 adagtól) AKÁR KISZÁLLÍTÁSSAL IS! Lakodalmak
szerint 200 fôig légkondicionált éttermünkben.
Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban
Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel.: 83/314-507, 06 20/9769-225, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

2013. december

Litográf-95

NYOMDA
Keszthely,
Külső - Zsidi út 11.

Telefon: 06 83/510-696,
06 70 248 1347

www.litograf95.hu
E-mail: litograf@freemail.hu
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
ABC: Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánunk minden kedves vásárlónknak!
Szilveszter napján szeretettel várjuk
egy pohár forralt borra.

Gyenesdiási Híradó

MÁR MOST RENDELJE MEG NÁLUNK
AZ ÜNNEPI FOGÁSOKHOZ:
halak, bébipulyka, tyúk, kakas, hízott májas kacsa, hízott májas liba,
hízott liba máj, liba kacsa alkatrészek, szilveszteri malac,, bőrös
sertés húsok, virsli.
Disznóvágáshoz: sertés vékonybél,
sertés gyomor, sertés kuláré, disznósajtbél,,
sonkaháló, pác só, fűszerek kaphatóak.

Békés boldog karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag új évet kívánunk!
elfogadóhely

A akció
Az
k ió 2013
2013.12.13-tól
12 13 tól a
készlet erejéig érvényes.

2013. december

11 kg gázpalack csere: 4850.- /db

Termelői Húsbolt - Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Nyitva tartás: H: 7-13, K-P: 7-17, Szo:7-14 • Tel: 06 30 227 67 19

Menedzsment Kft.

P

pályázatírás A-tól Z-ig

Mikro- és kisvállalkozások részére

VONYARCVASHEGY

Nyitva : H-P: 9-17,
Szombat 9-12

Egy jó szemüveg igazán hasznos
ajándék lehet Karácsonyra
szeretteinknek, mi pedig

teljeskörű projektmenedzsment
az ötlettől az elszámolás lezárásáig.

Iroda: 8360 Keszthely, Vak B. u. 40. 30/552-55-62
www.axonkft.hu • info@axonkft.hu

AJÁNDÉK SZEMVIZSGÁLATTAL
jjárulunk hozzá az ünnepekhez…
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!
Az akció érvényes 2014.01.15.
OTP Szép kártya és SODEXO utalvány elfogadás,
bankkártyás fizetési lehetőség!

Vonyarcvashegy, Fő út 84.
Vonyar
Iskola mellett, közvetlenül buszmegállónál,
parkolás ingyen zárt udvarban!

Telefon: 06/87-348-109, 06/20-263-7066
e-mail: pelsooptika@gmail.com

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-P 8-18, Szo.: 8-18, V.:9-16

A gyenesdiási Haus Kati 97’ Bt.

184 622 139 Ft támogatást kapott
az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli
Operatív Programjából a gyenesdiási
Wellness Hotel Katalin**** turisztikai
szolgáltatásfejlesztésére.
A beruházás része a hotel 3*superior
„szárnyának” színvonalemelése négy csillagosra, szolgáltatásainak bővítése, melynek keretében egy új konferencia terem és
kerékpár szerviz kerül kialakításra, valamint a
kerékpárkölcsönző kerékpár választéka bővül.
A szálloda létrehoz egy mosodát is.
Korszerű eszközöket telepít
az újonnan épített fitneszterembe és játszószobába.
Modernizálja a recepciós szoftvert és az irodai eszközeit.
A vendégek komfortérzetének növelése érdekében kamerás
rendszert alakít ki, a szálloda és a hotel négy csillagos részeire bevezeti a kártyás ajtónyitási rendszert.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, valósul meg.

