
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2014. december XXV. évfolyam, 12. szám 
Megjelenik: december 16-án

Programajánló
December 23-án, kedden 18 órakor 

a Gyenesdiási Községházán Református 
Istentisztelet (3. oldal)

December 20-án, szombaton 18 óra 30-tól 
Adventi gyertyagyújtás a pásztorház előtti 
Betlehemnél

19 órától a Községházán 
Szállást keres a Szent Család  
majd, kb 19 óra 40-től „Megjövendölve volt 
régen…”, Re-Folk zenekar karácsonyi 
koncertje (belépés díjtalan)

December 24-én 15 órától a Községházán
Pásztorjáték a hittanos gyerekek 

előadásában
24 órakor a Diási templomban Éjféli 

mise
A rendezvényekre, programokra mindenkit 

szeretettel várunk!
Előzetes:
Január 10-én, szombaton a 

Nyugdíjasklub Pótszilveszterre várja az 
érdeklődőket a Községházára

Január 22-én Magyar Kultúra Napja 
– Kosárfonó és Népi kismesterségek 
szakkörei kiállítása és Gyenesdiás az elmúlt 
évben fotókiállítás a Községházán.

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 6., 10., 14-15.

Öregek napja
Szokás szerint az András-naphoz közel –, 

idén november 29-én, szombaton tartotta 
önkormányzatunk az Öregek-napja köszöntő 
rendezvényt.

folytatás a 3. oldalon

Disznóölők: Keresztes József, Keresztesné Erzsi, Csanaki Csaba böllér, Krasznai Tamás, 
Krasznainé Györgyi, Hosszúné Marika, Kovács Zsolti, Zsohár Gábor, Cébiné Marika, 

Radocsi Erzsi  Önkormányzati dolgozók: Szakályné Erzsi, Lengyelné Kati, Nikitscher József, 
Sörös József, Bognár Gyula, Csák István, Horváth István, Kozma József, Nagy Péter 

(lásd képünket – középen a disznó)

December 5-én a Községházára is megérke-
zett a Mikulás, 60 gyermek várta és hívta, a 
krampuszok segítették a gyerekeket Miku-
láshívó könyv és ének megkeresésében. A 

képen a Mikulás és a krampuszok: (balról) 
Dongó Zsófia, Kovács Antea, Vaszkó Eszter, 
Czuppon Panna, Kovácsné Kopfer Beatrix.

Polgármesterünk köszönti az 1928-ban 
született Vágusz Lajosné, Mariska nénit, a 
legidősebb jelen lévőt.

Minden Kedves Gyenesdiási 
Lakosnak, Olvasóinknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk.

Gál Lajos polgármester

Martonné Simon Krisztina: 
Betlehem (lopótök, csipke, csuhé)
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„Nótázó böllérek” csapatnév alatt indult  Keresztes József és csapata, a  novemberi vonyarcvashegyi kolbásztöltő versenyen és elnyerte 
Benke Laci bácsi mesterszakács különdíját, az Első Magyar Fehérasztal lovagrend serlegét – immár másodízben. Az értékelésnél számított a 

teríték, a finom kolbász, a jó zenés hangulat - amit  a Pék házaspár és Hág Attila biztosított (bal oldali kép).
Nyugdíjasklubunk is eredményesen szerepelt, elkészített kolbászukat nagyra értékelték azok akik ettek belőle – e sorok írója is (jobb oldalon).

A két bölcsődei csoportba is megérkezett a Mikulás bácsi

Az öregek napi ételkészítésben érdemeket 
szerzett konyhai dolgozók (képünkön – a 
többiek versenyen voltak, lásd 4. oldal): 

Hefler Jenőné, Kovács Miklósné, 
Bogdán Ágnes, Kozma Tiborné, 
Tafota Jánosné, Szűr Sándorné

Idén a községi karácsonyfát a 
harmadikosok díszítették (a és b osztály)
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Öregek napja  folytatás az első oldalról
Az iskola aulájában 13 órakor kezdődő 

programunkra szóló meghívásra 160 idősebb, 
vagy már nyugdíjas jött el.

A disznótoros ebéd a Keresztes József 
vezette főzőcsapat toros káposztájából, a 
konyhásaink által készített friss disznóhúsból 
készült sültekből, dinsztelt káposztából, 
köretből állt. Ebéd után műsorral, 
kedveskedtek a rendezők. Felléptek: Bognár 
Pysta verssel, Balogh Laci nótáit Kovács 
Ági kísérte hegedűn, a Betyárlegendából 
Kovács Géza, Pék András és Hág Attila adott 
ízelítőt, aztán operettrészleteket is hallottunk 
tőlük. Karsai Gabi egy rövid verset mondott, 
Vargáné Magdi néni, majd a Nyugdíjasklubunk 
népdalköre és a Spatzenchor (magyarul tanuló 
németajkúak kórusa) énekelt.

Polgármesterünk köszöntője után az 1928-
ban született Vágusz Lajosné, Mariska 
néni kapta a legidősebb jelen lévőnek szánt 
virágcsokrot.

Aztán a Rezi Várbarátok Köre „Lukas 
komák” bohózatán nevethettünk. A reziek 
műsorukat hangulatos katonanótás blokkal 
zárták, majd Móger Péter tangoharmonika 
műsora szórakoztatta a mulatós kedvű 
„öregeket”. 

A műsorok után került az asztalokra az 
ilyenkor szokásos sült hurka és kolbász, 
majd a tombolasorsoláson kerültek a 
szerencsés nyertesekhez a helyi vállalkozók, 
magánszemélyek által felajánlott ajándékok.

Azt gondolom, hogy jó alkalom egy ilyen 

délután arra, hogy néhány hangulatos órát 
együtt tölthessenek a már nyugdíjba került 
gyenesdiásiak, egyben az önkormányzat, a 
sok önkéntes segítő kifejezi megbecsülését az 
idősebb nemzedék iránt.

Az ünnepség után került sor az első adventi 
gyertya meggyújtására

A rendezők megköszönik a segítők 
közreműködését: 

A disznóölőknek, konyháslányoknak 
(képeink az 1., 2. oldalon)

Felszolgálóknak, a rendezvényen 
közreműködőknek: Gál Marci,  Vígh Anita,  
Majorné Erika, Búzás  Attila, Pék András és 
Julika, Büki Károlyné Magdi, Major Attiláné 
Eta, Cziborné Pintér Piroska, Sümegi Gábor, 
Samu Zoltán, Károlyné  Soós Monika, Károly 
Veronika, Riemarschi Chris Robin, Vaszkó 
Eszter, Sebestyén Károly, Sebestyén Marci, 
Lancz Tamás, Hamzáné Zita, Hencz Anita, 
Szabó Sándorné, Vető Béláné, Kiss Lajosné. 

Nyersanyagokat felajánlóknak: Simotics 
Imre, Simoticsné Herta, Motyó Diszkont, 
Zöld Hangya -Papp János, Rádi László, Papp 
Antal

Tombolaajándékot felajánlóknak: Garai 
László, Cifra Szűr Kft., Kozmáné Karola, 
Dr. Maszi József, Landek Istvánné fodrászat, 
Landek Viki Kozmetika, Farkas Ödön, 
Bognár István és Bognár Piroska, Csikósné 
Marika, Tollár László, Horváth Sebestyén, 

Pék család, Kollár Szabolcs, Sportház, 
Piroska csárda, Motyó diszkont, Helga és 
Hano Jensen, Vargáné Magdi néni, Szalai 
Szikvíz, Szőnyegország, Litográf Nyomda, 
Oázis Kertészet, Nádas Csárda, Bődör István, 
Szűrőcentrum, Diego szaküzlet, Zöldház 
Visontai Béla, Németh Kertészet, Mészáros 
Sándor, Szépség-sziget Szommer Szilvi, Szent 
Ilona Patika,  Zöld Hangya, Horváth Norbert 
Cukrászda, Papp Antal, László István, Iskola, 
Plótár József,  Gál Lajos, Jakus Péter, Eurofa, 
Produktív irodaszer,  Rózsahegyi Műszaki 
Áruház, Rádi László

KÖNyvTáRI 
híReK

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, 
hogy a Könyvtár és az e-Magyarország 
pont december 22-én hétfőn 9.00 órától 
12.00 óráig tart nyitva. December 23-tól, 
december 31-ig a könyvtár zárva tart. Nyitás 
2015. január 5-én, hétfőn. Minden Kedves 
Olvasónknak Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk!

A gyenesdiási antológiáról
Ha fenyőfádat feldíszíted piros szaloncu-

korral (vagy kékkel, vagy bármilyen egyszí-
nűvel), akkor a fa nemes, előkelő ruhát vesz 
magára és akként pompázik.

Ha a fádat – mondjuk – tíz különböző színű 
szaloncukorral díszíted, akkor vidám, bohó-
kás, mosolyt fakasztó öltözetet adsz rá.

Ha az előkelő fa előtt állsz és leveszel egy 
szem cukrot, úgy érzed finom édes, kellemes 
ízű, felkorbácsolja boldogsághormonjaidat, 
örömmel tölt el. Aztán leveszel még egyet, 
s mikor már a harmadik felé nyúlsz, szádban 
érzed a várható ízét a cukornak. Az ötödik, 
hatodik már telítettség érzetét kelti benned és 
mértéktartásra int.

Ha a bohókás fa áll a szobádban, elgondol-

kodsz előtte állva, hogy melyikbe is kóstolj 
bele? Találgatod, latolgatod a várható íz- él-
ményt. A piros bársonyos ízű, de vajon a 
sárga milyen lehet? Egyik huncutkodva terül 
el szádban, míg a másik, pajkos golyócska-
ként simogatja fogaid, s roppan a mogyoró 
benne. Bujkál és ínyed masszírozza a harma-
dik, mintha gumi lenne, s bódító töltelékével 
kápráztat a negyedik, és mit rejthet a többi, 
morfondírozol kielégítetlenül előttük. A kí-
váncsiság hajt megismerni mindet, s ez a titka 
a sokszínűségüknek.

Ezt a fenyőfát kapod a maga színpompájá-
val, ha a 2014-ben első alkalommal megjelent 
Gyenesdiási Antológiát lapozgatod. Tíz szí-
nes egyéniség osztja meg gondolatait veled 
– versbe öltöztetve. A különböző zamatok, 
melyek olvasásukkor szétterülnek bensődben, 
az ünnep hangulatát, az Advent –várás boldog 
érzését varázsolják otthonodba.

Keresd és szeresd ezt a bohókás karácsonyi 
fenyőt! B.Y.

(Kapható a Klubkönyvtárban)

A Természet háza 
látogatóközpont rendezvényei

Szakköri foglalkozásaink:
December 15. Ragadozó madarak, 

solymászat

December 16. A Keszthelyi-hegység 
élőhelyeinek áttekintése

December 17. Miből lesz a béka?
December 18. Erdei legek
Tematikus hétvége: 
December 20. Karácsony a Természet 

Házában
10:00 Fenyők a Föld körül c. interaktív 

előadás
11:00 Erdő Benő karácsonya – 

kézműveskedés
14:00 Fenyők a Föld körül c. interaktív 

előadás
15:00 Erdő Benő karácsonya - 

kézműveskedés
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Információ: Szentes Szilárd, 30-485-1281, 

termeszethaza@bakonyerdo.hu; https://www.
facebook.com/termeszethaza

Cím: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.
A Természet Háza december 22-26-ig, 

valamin december 31-én és január 1-én zárva 
tart.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját
a 2014. december 23-án 

kedden 18 órakor
a Gyenesdiási 

Községházán kezdődő 
református Istentiszteletre és úrvacsorára,
melyet Kuti Géza  keszthelyi református 

esperes tart.

Olvasmány: Lukács evangéluma 1. 
fejezetéből 68 - 75. 

( Zakariás éneke 1. fele )
Alap íge: Lukács evangéliuma 1. fejezet 
76 - 80. vers  ( Zakariás éneke 2. fele )

ÁLDÁS-BÉKESSÉG
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Tisztelt Olvasók!

A lap szerkesztéséről – önkormányzati 
képviselői tisztségemmel összeférhetet-
lenség miatt – lemondtam, a januári lap-
számot már Fliszár Katalin – könyvtáro-
sunk -  fogja készíteni.

Talán a több, mint 22 és fél évnyi „törté-
netre” ez alkalommal pár sort szentelhetek 
– mintegy búcsúzóul e beosztásból.

Ebben, ill. hasonló  formában a Gyenesdi-
ási Híradó – Szalóky Jenő, első polgármes-
terünk kezdeményezésére - 1992 májusa 
óta jelenik meg, az első lapszámon a  2. év-
folyam szerepelt, mert az új önkormány-
zat által azelőtt megjelentetett néhány 
stencilezett hírlevelet elfogadtuk a lap 
előzményeként. A lap megjelenése kez-
detben  környékünkön úttörőnek számí-
tott, hiszen Keszthely és Hévíz kivételével 
helyi lap nem volt. Az akkor 4-6-8 oldalas 
újság mára  10-18 oldalas lett, a borítólap 
2012. márciusa óta színes. Kezdettől fog-
va minden hónapban megjelentünk, csak 
egyszer volt (2000. július-augusztus), hogy 
összevont számot adtunk ki, ellenben né-
hány különszámunk is volt, 1993-ban és 
1998-ban német nyelvű kiadás,  az akkor 
még ritka települési prospektusok hiánya 
pótlására és volt egy környezetvédelmi 
számunk is.

Az újság  helyi, önkormányzati esemé-
nyeket, döntéseket, felhívásokat, intéz-
ményi, civil híreket, eseményeket, progra-
mokat közöl, az irodalmi értékű, vagy más 
publicisztikai írások  - sajnos - ritkábbak 
voltak. Elsődleges feladatnak a tájékozta-
tást tekintettem, illetve fontos feladata a 
lapnak, az események rögzítése az utókor 
számára. Azt gondolom, hogy a helyi nyil-
vánosság követelményeinek nagyjából 
sikerült megfelelni. Más településeknek 
is ajánlottam a helyi lap kiadását, mint a 
település egyik fontos demokratikus esz-
közét.

Elmondhatom, hogy eddigi polgármes-
tereink saját akaratukat nem próbálták a 
lapra, tartalmára rákényszeríteni, tudo-
másul vették az elvet, a lapot a szerkesztő 
szerkeszti. Kívánom utódomnak is, hogy 
saját józan belátása szerint végezze ezt a 
feladatát, természetesen az elvárható loja-
litás mellett.

Fájdalmas is a búcsú, hiszen egy kicsit sa-
ját gyermekemnek is éreztem az újságot, 
akitől most így megválok, de természe-
tesen  figyelem további sorsát. Technikai 
kérdésben az új szerkesztő ezután is szá-
míthat rám, azzal, hogy a „függetlenségét” 
tiszteletben tartom.

Kérem együttműködésüket, érdeklődé-
süket:

Tisztelettel:
Hársfalvi György  klubkönyvtárvezető

Az ÉTKezde híReI
 

„OKÉS” 2014
– avagy – „Ringbe száll” a közétkeztetés

Negyedik alkalommal hirdette meg az 
OKÉS Országos Közétkeztetési Szakácsver-
senyt a Magyar Konyhafőnökök Egyesülete 
(ÉTREND) a Közétkeztetők és Élelmezés-
vezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV) 
és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (NÉBIH). A versenyben részt vehetett 
bármely közétkeztetést végző főzőkonyha 
– a bölcsődétől a munkahelyi étkeztetésig -, 
cégenként akár több csapattal, csapatonként 
2 fővel. A versenyt két kategóriában hirdet-
ték meg: A – napi 3 fogásos menü, és B – 
rendezvény 3 fogásos menü. Étkezdénk az A 
kategóriában adta be nevezését. A főzőcsapat 
tagjai: Venekeiné Rácz Anita Judit és Balog-
né Nemes Melinda voltak. A megmérettetésre 
két fordulóban került sor. Az első fordulóban 
a kitalált ételsort itthon kellett elkészíteni, az 
erről szóló dokumentációt kellett elküldeni a 
NÉBIH-nek. Ez tartalmazta az ételsor pontos 
receptjeit, kiszámolt hozzávalóit, az árkal-
kulációt és az ételekről készített fényképe-
ket. Itt szeretnék köszönetet mondani Finta 
Mayának a szép fényképekért. A beérkezett 
pályázatokat a zsűri értékelte, majd a neve-
zőket írásban értesítette. A nagyszámú neve-
ző közül 20 csapat jutott be a döntőbe, ezek 
között volt a mi csapatunk is. 

A döntőre november 29-én került sor Bu-
dapesten, a Gundel Károly Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában. Itt 
minden csapatnak 15 adagot kellett készíte-
nie az általa kitalált ételsorból. Csapatunk az 
előre elkészített időbeosztás szerint utolsó-
nak állhatott neki főzni. A kezdeti izgalom 
hamar elmúlt a lányokban. A verseny jó han-
gulatban zajlott. A szakmai zsűri értékelése 
után, a versenyzők a közönségnek tálalták fel 
ételeiket. Az értékelés összetett volt. A zsű-
ri értékelte az ételek milyenségét, tálalását. 
Ezen kívül az élelmiszerbiztonsági felügye-
lők minden csapat munkáját folyamatosan 
figyelték és értékelték. Értékes pontokat le-
hetett szerezni és veszíteni is a közegészség-
ügyi szabályok betartásával, illetve megsze-
gésével. 

Nevezésünkkor az általam kitűzött cél az 
volt, hogy a 20 (10 az A és 10 a B kategó-
riában) legjobb csapat közé bekerüljünk, 
ezt már sikernek könyveltük el. Az, hogy 
az értékeléskor ötödikként szólították csa-
patunkat, külön öröm. Értékeléskor a zsűri 
dicsérte és építő véleménye mellett kifejezte, 
hogy kezdetnek jó, és jövőre is visszavárja 
versenyzőiket. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
Gyutai-Szalai Nikolettának és Buzás-Belenta 
Rékának, akik sokat segítettek abban, hogy a 
mi csapatunk is egységes öltözetben állhas-
son oda a megmérettetésre. 

Továbbá köszönettel tartozunk a kollégák-
nak, akik támogatták versenyzőinket, és a 
versennyel pont egy időben zajló disznótoro-
son helyettünk is helyt álltak, lehetővé téve, 
hogy a csapat a versenyre elutazhasson. 

Mindenkinek Békés Ünnepeket és Jó 
Egészséget Kívánok!

        
Divinyiné Zsadányi Mónika

ISKOLAI hírEK

vers- és prózamondó verseny

2014. november 
19-én rendeztük 
meg az iskolai 
v e r s m o n d ó -
v e r s e n y ü n k e t 
közel 90 
résztvevővel.

Az 1-2. és a 
3-4. évfolyamon 
nagyon sok lelkes 
kisgyerek várta, 
hogy a zsűri és 
a szép számú 
érdeklődő előtt 
mutathassa meg 
milyen szépen, 
k i f e j e z ő e n 
h a n g s ú l y o z v a 
tudja elmondani a választott verset. A zsűrinek 
nehéz dolga volt, a versenyzők nagyon 
felkészültek voltak, hittek is magukban, ezért 
a végeredmény néhány nagy ujjongáson 
és boldog mosolyon kívül pár szomorúan 
elmorzsolt könnycseppet is eredményezett. 
Minden résztvevőnek gratulálunk!

Köszönjük a szülők segítségét!
1-2. évfolyamon
Zsűri: Somorjai Lívia, Nyiri Istvánné, 

Vajda Renáta  
 
1. évfolyam: 
1. hely: Horváth Miriam (képünkön) 
2. hely: Eke Zsófi
3. hely: Doma Nándor  
Különdíj: Gaál Janka, Kiss-Bertók Emese

2. évfolyam: 
1. hely: Mácsai Rebeka 
2. hely: Szente Benedek 
3. hely: Horváth Boglárka  
Különdíj: Magyar Borbála

3-4. évfolyamon:
Zsűri: Tóth Miklósné Julika néni, Glóbits 

Judit, Egyedné Bakó Ildikó    
 
1. hely: Liszák Lili 
2. hely: Baranya Hanna, Balogh Frida 
3. hely: Gombár Janka   
Különdíj: Szabó Lukrécia

Horváth Miriam
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felső tagozat:
Zsűri: Cseh-Bodnár Zsanet, 

Fliszár Katalin, Kun Sándorné Eszter 
 

1. hely: Gombár Kata (képünkön), 
Csali Matilda    
2. hely: Bokor Marcell    
3. hely: Sós Panni

Különdíj: Horváth Alíz, Borda Róbert

A hulladékból Termék Pályázaton (Ter-
mészet Háza) Gyutai Borbála 1. b osztályos 
tanuló I. helyezett lett és csapat kategóriá-
ban pedig a 3.b osztály ért el I. helyezést. 

Szép Magyar Beszédért Alapítvány – 
november 17-én, Keszthelyen,  területi 
versmondó versenyt tartott, ahol

Csali Matilda - III. helyezést ért el

Bolyai Matematika csapatverseny, Vas-
Zala megye - november 6-án:

csapat (4.oszt.) 4. hely: Horváth Flórián, 
Krasznai Vera, Fazekas Dániel

Felk.: Macsek Anita

Bolyai Anyanyelvi csapatverseny, Vas-
Zala megye - november 20-án:

csapat (6.oszt.) 3. hely: Balogh Blanka, 
Fazekas Zsófia, Lajter Márton, Mácsai Dániel

Felkészítő tanár: Varga-Vajda Renáta

csapat (4.oszt.) 3. hely: Fazekas Dániel, 
Krasznai Vera, Szentandrássy Zsuzsanna 

Felk.: Macsek Anita

csapat (4.oszt.) 5. hely: Gombár Janka, 
Péczeli Dana, Horváth Flórián

Felk.: Macsek Anita

Az Illyés Gyula vers-és prózamondó 
versenyre 3 kategóriában lehetett jelentkezni 
iskolánként 3-3 tanulóval. A kötelező 
verseken kívül egy prózai művel vagy egy 
verssel nevezhettek a gyerekek. E területi 
versenyen  – november  14-én rendezték  – 
Hefler Flóra 7.b osztályos tanuló 2. helyezést 
ért el.

* * *

Steyer Edina / PR-ügyintéző  
steyer.edina@zalaerdo.hu / +36-30-721-5910

Papírgyűjtés eredménye 
2014. ősz

ALSÓSOK     
      
  mennyiség  létszám kg/fő  

    
1. 3.A 1340 kg 26 51,5 
2. 4.B 638 kg 15 42,5 
3. 3.B 877 kg 24 36,54 
4. 1.B 982 kg 28 35,07 
5. 2.A 785 kg 29 27,06 
6. 4.A 369 kg 18 20,5 
7. 2.B 569 kg 29 19,62 
8. 1.A 536 kg 28 19,14 
      
FELSŐSÖK     
1. 7.B 1224 kg 25 48,96 
2. 8.B 818 kg 18 45,44 
3. 5.A 755 kg 19 39,73 
4. 7.A 720 kg 22 32,72 
5. 8.A 545 kg 18 30,27 
6. 5.B 416 kg 19 21,89 
7. 6.B 239 kg 21 11,38 
8. 6.A 281 kg 27 10,4 
9. 6.C 0 kg    
 összesen 11260 kg   
(A könyvtár is gyűjtött 166 kg-ot.) 
A hozott kg/tanulólétszám a mérvadó!!!
Nagy Antal Róbert -Diákönkormányzat

Horváth Miriam

IX. Festetics Állatpark
   Bagoly Marcell 1.b osztályos III. helyezett 

(Nagy Antal Róbert)

Newton Kupa:
   Divinyi-Zsoldos Tamás - fizika III. hely 

(Buzás Attila)
   Kovács Gergő - informatika (Fejes Éva)
   Tóth Roland - matematika (Kocsa János)
   Csapat: V.hely

Gombár Kata
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Híradónk – a hagyományoknak megfelelően 
– karácsonyi-szilveszteri számában 
körkérdést intézett önkormányzati, 
intézményi, egyesületi vezetőkhöz, 

közismertebb személyekhez

„Milyen volt az elmúlt esztendő és mit 
vár a következő évtől”

címmel.

Az e kérdésekre adott válaszokból az 
alábbiakban olvashatnak:

Keczeli zoltán a MOB sportlövő kiemelt 
edzője, BEFAG Keszthelyi Erdész Lövész-
klub főedzője, a Gyenesdiási Sportlőtér 
létesítmény vezetője A 2014. év a legszebb 
sportszakmai álmaimat is felülmúlta! Ma-
jor Veronika a megszerezhető 2 EB cím-
ből mind a kettőt megnyerte márciusban. 
Szeptemberben a 2 világbajnoki címből 
szintén mind a kettőt megnyerte (hatal-
mas előnnyel). Az Országos Bajnokságon 
19 aranyérmet és 14 ezüstérmet szereztek 
sportolóink.

 Elkészült a gyenesdiási lőterünkön (az 
országban egyedülállóan!) az a hangfogó 
szoba amely nagymértékben csökkenti a 
vadászfegyverek lövés közbeni hanghatá-
sát.

Ennyire sikeres év után nehéz jobbat 
kívánni. 2015-ben is szeretnénk vezetni 
lövészetben a világ élvonalát és megelége-
dett lennék,ha munkánk továbbra is példa-
értékű lenne.

Dr. Novák Zsuzsanna, alapellátást vég-
ző fogorvos

Az év vége is azon alkalmak egyike, 
amikor az ember egy kis időre megáll, 
szusszan egyet, körülnéz, egy kicsit hát-
ratekint. Mi is történt vele az elmúlt idő-
szakban? 

Nos, a 2014-es év a fogászatban nem ho-
zott alapvetően új rendelkezéseket, új sza-
bályokat. A finanszírozás sem változott. 
Tekintettel a korábbi év nagyobb volume-
nű beruházásaira, az idén csak az elhasz-
nálódott eszközök cseréje történt meg.

 Az ellátás színvonala – nem kis részben 
a magánrendelés működésének köszön-
hetően – stabil maradt. A település intéz-
ményeivel korrekt, jó munkakapcsolatot 
tartunk fen.

A jövő évet illetően: 2015-ben szükség 
lesz eszközfejlesztésre, melyekhez remél-
hetőleg meg tudom teremteni az anyagi 
fedezetet.

Év végi beszámolómat nem csupán a 
mindenkinek szóló jókívánsággal zárom, 
hanem azzal is, hogy köszönetet mondjak 
mindazoknak akik segítettek, támogattak 
munkán elvégzésében.

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánok mindenkinek!

 

Bognárné Piroska, a kosárfonó szakkör 
vezetője

A 2014-es év tartogatott jó és rossz, vi-
dám és szomorú eseményeket is. Jó volt 
látni, hogy a szorgos kezek alatt milyen 
gyönyörűségek születtek. Ezeket a tárgya-
kat 2015. januárjában megmutathatjuk a 
közönségnek is, hála a Klubkönyvtár dol-
gozóinak. A rossz esemény a nyári tábort 
követően villámcsapásként érkezett, miután 
unokámért menet sikerült eltörnöm a jobb 
könyökömet. A gyógyulás nehezen ment, de 
mire elkezdődtek a szakköri foglalkozások, 
szerencsére megint - bár még mindig kicsit 
korlátozottan - el tudom látni a feladatomat. 
Mit remélek a jövő évtől? Elsősorban békét, 
boldogságot, létbiztonságot, és azt, hogy 
minél több érdeklődőnek tudjam átadni a 
tudásomat, megelégedésükre. Az olvasók-
nak azt kívánom, amit magamnak: nyugodt 
hétköznapokat, igazi ünnepeket, egészséget 
és biztonságot az új esztendőben! 

Bognár Ystván, a Dalárda krónikása
 „… az idő múlik, a zene gyógyít, de a 

Dalárda marad!”  Ezzel a gondolattal bú-
csúztattuk a 2013-as évet és vártuk a 2014-
et. Mozgalmas és izgalmas hetek, hónapok 
verődtek egy tartalmas évet alkotva össze, 
mely mozgásban tartotta Dalárdánkat éven 
át.  Mérleget, vagy inkább összesítést, ha 
készítünk, akkor 31 szereplést könyvelhe-
tünk el magunknak, ebből 12 új helyszínen 
a Darnay-Dornyai Pincében „Bormustra” 
néven vonzotta a bor-, és vidámságkedvelő 
közönséget, kötetlenebb mulatást nyújtva 
az egyszerűbb zenehallgatásnál. 

Voltunk „dalbaráti látogatáson” 
Nyúl községben és részesei voltunk a 
Diósförgepatonyi küldöttségnek. Jártunk 
a környező településeken, Fenékpusztán, 
ahol megrendeztük az I. Betyártalálkozót 
és bemutattuk a Betyárlegendánkat.  Ba-
latongyörökön, Reziben, Vindornyafokon 
szintén a betyár-összeállítással vendéges-
kedtünk. Keszthelyen Márton-nap és Pálin-
kafesztivál várt bennünket. Így értük meg 
a 2015-ös évet, életkorunknak megfelelő 
egészségben. Aki nem bírta velünk a lépést 
tartani, kiállt a sorból, de mi továbbra is 
igyekszünk vidáman továbbélni. Kiadtuk a 
Gyenesdiási Dalos Körkép c. DVD-t, most 
pedig terveink közt szerepel a Betyárlegen-
dát korongra énekelni. Folyamatban van 
egy I.Világháborús katonadalokat tartalma-
zó Cd készítése is. Úgy gondoljuk, mind-
kettő emeli és gazdagítja községünk kultu-
rális színvonalát. 

A Darnay pincés „Bormustra” remélhető-
leg az újévben is ott talál minket és vonzza 
az érdeklődőket.  Célunk, hogy a vidám-
ságot, barátságot, összetartozást sugalljuk, 
szeretetet közvetítsünk, és békében éljünk 
egymással.

 Kívánjuk, hogy ne csak konyhaszagú hét-
köznapokból álljon a 2015-ös év, hanem vi-

rágillatú ünnepek hozzanak közelebb egy-
máshoz bennünket.

 Ha évértékelés, akkor szólni kell a GY4S-
ről is, mert ahol a Dalárda, ott a Gyenesi 
Négyes is ott van részben vagy egészben, 
lévén, hogy belőle nőtt ki.  Negyven önál-
ló fellépésen voltak kíváncsiak az együttes 
produkcióira. Alkalmanként vendégzené-
szek színesítették az egyes előadásokat. 
Énekeltünk templomban, bérmáláson, kiál-
lítás megnyitón, különböző fesztiválokon, 
népdalversenyen, busójáráson, falunapon, 
kegyeleti ünnepen, mindig az alkalomhoz 
illő összeállítással. Hogy még tökéletesebb 
legyen az együttes és biztosabb a jövője, 
két tagunk Népi Ének tanfolyamon képezi 
magát. 

 Célunk, motorja lenni a Dalárdának, de 
folyamatos fejlődéssel önállóan is és szinte 
azonnal színpadképes produkciót nyújtani, 
ha erre igény mutatkozik.

Ehhez, mint tavaly is, Áldott Békés Új 
Évet kérünk az Úrtól!

Friedrich Fledl, Bürgermeister der 
Gemeinde Gaal

Wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende 
zu und seitens der Gemeinde Gaal darf ich 
kurz über dieses Jahr berichten:

Für unsere Kleinsten konnten wir im 
Kindergarten einen schönen Zubau 
gestalten. Da heuer 46 Kinder unseren 
Kindergarten besuchen, konnten wir somit 
ein zusätzliches Platzangebot schaffen. 

Im VW-Käfermuseum gab es eine 
erfolgreiche Sonderausstellung zum 
Thema: „Renn- und Sportwagen” anlässlich 
der Rückkehr des Formel 1 Rennens am 
Red Bull Ring. Im nächsten Jahr wird es 
sicherlich wieder eine Ausstellung geben – 
von Mai bis Oktober – zu der wir alle recht 
herzlich einladen dürfen.

Als kulturellen Höhepunkt konnten 
heuer unsere Gaaler Weisenbläser das 20. 
Gaaler Weisenblasen veranstalten. Diese 
Veranstaltung in den Gaaler Bergen ist 
nunmehr bereits weit über unsere Grenzen 
hinaus bekannt.

Es freut mich, dass wir in unserer 
Gemeindezeitung einen 3-seitigen 
Bericht aus Gyenesdiás bringen dürfen 
und so ein deutliches Zeichen unserer 
Zusammenarbeit setzen können.

Zum Abschluss darf ich der gesamten 
Bevölkerung in Gyenesdiás ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute im 
kommenden Jahr wünschen.

Friedrich Fledl, Gaal (ausztriai testvér-
településünk) polgármestere 

Ismét közeledik az év vége. Engedjék 
meg, hogy röviden beszámoljak a gaali 
eseményekről:

A legkisebbek örömére befejeződött az 
óvodabővítés. Mivel az idén 46 gyermek 
jár oviba, így a hozzáépítéssel sikerült 
a további szükséges helyeket kialakíta-
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ni. A VW-Bogár Múzeumban egy sikeres 
időszaki kiállítás zajlott Verseny- és spor-
tautók címmel, annak apropóján, hogy  a 
Red Bull Ring ismét szerepel a Forma 1-es 
versenynaptárban. Jövőre - májustól ok-
tóberig - ismét várható egy kiállítás, melyre 
ezúton is szeretettel invitálunk mindenkit.

Az idei év kulturális tetőpontjaként a 
gaali fúvószenekar immár  20. alkalommal 
rendezte meg a hagyományos fúvós talál-
kozót, amely határainkon túl is igen ismert.

Örülök, hogy a települési újságunkban 
3 oldalas cikkben mutatkozik be Gyenes-
diás, ezzel is megerősítve a további 
együttműködési szándékot.

Végezetül Gyenesdiás minden lakosának 
kellemes ünnepeket és boldog új eszetndőt 
kívánok!

Beke Dániel,  körzeti megbízott
Tisztelt Gyenesdiási lakosok, elmúlt las-

san egy év, és már közelében az új évnek, 
ideje megemlítést tenni  az idei évről.

A térségben legrohamosabban fejlődő te-
lepülésünk kimagasló színvonalú általános 
iskolája, óvodája, bölcsődéje dolgozóinak 
szeretném megköszönni az egész éves 
munkájukat, kitartásukat és türelmüket, 
mint apuka.

Továbbiakban említést tennék, még a 
lakosság és az önkormányzat minden tag-
jának aktív, folyamatos bűnmegelőző te-
vékenységéről, amelyekkel, településünk 
közbiztonságát növelték, és ezzel a mi 
munkánkat is megkönnyítették.

Ezúton kívánok minden Gyenesdiási la-
kótársamnak, Békés Boldog Karácsonyt és 
Sikerekben Gazdag Új évet.

Kovács Tamás, Gyenesdiási Asztalitenisz  
SE. elnöke 

Az asztalitenisz meghatározó sportág már 
régről községünkben. A tavalyi év ehhez 
méltó befejezéssel ért végett, Pestújhelyen 
idegenben harcoltuk ki a győzelmet, ami-
vel az NB-II-s csapatunk bronzérmes lett. 
Az egyesület valamennyi tagja hozzájárult 
a történelmi sikerhez. Természetesen a si-
ker csak úgy érhető el – amellett, hogy a 
csapat tagjai rendszeresen edzésre járnak 
és mindent megtesznek a győzelemért – ha 
van mögötte nyugodt háttér. Ezt minden 
évben a helyi önkormányzat és vezetője 
biztosítja, köszönet érte. Köszönet továbbá 
azoknak a vállalkozóknak is, akik kisebb 
értékű támogatásukkal segítették munkán-
kat. A kis költségvetéssel rendelkező egye-
sületnek ezek is nagy segítséget jelentenek. 
Ami viszont zavartalan működésünkhöz 
nagyon kellene, az a tornaterem. Bérelni 
minden edzésre és hazai mérkőzésre tel-
jesen lehetetlen feladat. Vonyarcvashegy 
eddig partnernek bizonyult, bízunk benne, 
hogy a jövőt illetően megtaláljuk a min-
denki számára megfelelő megoldást. Ezzel 
azt hiszem a jövő évi terveinket is előreve-

títettem, hiszen megfelelő terem nélkül ez a 
sportág nem működőképes. Kívánom, hogy 
egyesületünk megismételje a tavalyi telje-
sítményt, ami nagyon nehéz feladat lesz.

Kívánom mindenkinek, hogy céljai, vá-
gyai teljesüljenek, kívánom, hogy a csalá-
dom békében, szeretetben éljen, kívánok az 
egyesületünk nevében mindenkinek kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és eredmények-
ben gazdag új esztendőt.

Márk Tibor polgármester, Kedves Ró-
bert alpolgármester, Csíkszenttamás (Gye-
nesdiás székely testvértelepülése)

Tisztelt Gyenesdiásiak! Csíkszenttamás 
község nevében nagyon sok szeretettel 
üdvözlök minden gyenesdiási lakóst. Gye-
nesdiás az elmúlt időszakban nagyon jó 
partner volt községünk számára, ezzel be-
bizonyítva, hogy az évekkel ezelőtt meg-
kötött testvértelepülési szerződés nem csak 
egy formaiság volt. Főleg kulturális téren 
alakult ki szoros kapcsolat, amely évről 
évre csak erősödik. 2014-ben megrende-
zett Felcsíki táncfesztivál is ezt bizonyí-
totta, ahol az Önök községe is képviselve 
volt, de már kapcsolatotok alakultak ki a 
fúvószenekarunk illetve az ifjúsági szer-
vezet által is. Községünkben a 2014-es év 
folyamán számos rendezvényre került sor, 
ezek közül fontosnak tartanám kiemelni 
a Csonkatorony tánccsoport fellépéseit, 
amely kiterjedt már az egész Románia ré-
szeire, de az fjúsági fúvószenekar, a Szé-
kely Járom illetve az Ifjúsági szervezet 
munkái sem elhanyagolhatók. De voltak 
még  infrastrukturális befektetéseink, mint 
például a víz-csatorna bővítése 11 km sza-
kaszon, az iskolaudvar térkövezése, tűzoltó 
felszerelések beszerzése, multifunkcionális 
terem bebútorozása és más kisebb beruhá-
zások. Az elkövetkező évre van még bőven 
tennivaló, amelyek közt a legfontosabb 
lenne a községi utak aszfaltozása, a további 
infrastruktúra fejlesztése.

Engedjék meg hogy Csíkszenttamás köz-
ség nevében Áldott Boldog Karácsonyt  
és Örömökben gazdag Új Évet kivánjunk 
minden Gyenesdiási lakosnak.

Nagy Pálné ági, a magyarul tanuló né-
metajkúak magyartanára

Körülbelül 2 éve keresett meg a Gye-
nesdiáson élő németek egy kis csoportja, 
Margit Falley vezetésével, hogy magyarul 
szeretnének tanulni. Örömmel tettem eleget 
ennek a felkérésnek, hiszen magyar-német 
szakos tanár lévén izgalmas feladatot jelen-
tett anyanyelvemet külföldieknek tanítani.

A magyarul tanulók klubja azóta is együtt 
van, nagyon vidám és érdeklődő csapat, a 
nyelvtanulás révén jobban be tudnak kap-
csolódni a község életébe.

Mivel magyar népdalokat is tanulunk 
megalakítottuk a „Spatzenchor-t”, számos 
gyenesdiási rendezvényen szerepeltünk. A 

helybeli lakosok mindig nagy szeretettel 
fogadták műsorunkat, ez a továbbiakban is 
ösztönzést jelent számunkra.

Beilleszkedésüket mutatja, hogy a szerep-
léseken kívül is jelen vannak szinte minden 
községi rendezvényen, ha kell, adomá-
nyokkal is segítenek.

Ezúton is szeretném megköszönni az Ön-
kormányzatnak, a Klubkönyvtárnak, hogy 
helyet biztosítottak számunkra.

Hetedik éve lakom itt családommal, és az-
óta egyre inkább úgy érzem, hogy mindig is 
gyenesdiási voltam. Nyitottnak és befoga-
dónak érzem a községet, a vezetőket, az itt 
élőket! Ez nem is csoda, hiszen a sok civil 
szervezet révén mindenki megtalálhatja he-
lyét, kibontakozhat.

Az itt letelepült külföldiek is érzik ezt a 
befogadó készséget, mind többet tesznek 
azért, hogy beilleszkedjenek, elsajátítsák 
nyelvünket, ami valljuk be, nem könnyű!

Remélem, hogy a következő esztendőben 
is tovább mélyül ez a folyamat, és nem csak 
a külföldiek, hanem a betelepültek is egyre 
inkább itthon érzik magukat!

Minden gyenesdiási lakosnak békés, bol-
dog Karácsonyt kívánok, jó egészséget, sok 
sikert az új esztendőben.

Dr.Vajda Gábor, háziorvos
2014 volt az első teljes év, amelyben az 

osztott háziorvosi rendelés működött. A le-
szűrt tapasztalatok alapján megállapítható, 
hogy  a rendelési idő hosszabbítása, és a 
két háziorvos együttes munkája csak rész-
ben csökkentette a rendelés zsúfoltságát. 
A két rendelés „összecsúszásának” gyak-
ran az az oka, hogy sok beteg az utolsó 
10 percben érkezik, (gondolván, már úgy 
sincs senki...) és az Ő ellátásuk már csak a 
rendelések közti szünetben, illetve a másik 
körzet betegeinek  várakoztatása árán meg-
oldható .

Kérem Önöket, tiszteljék meg a rendelő 
személyzetét, és a II. körzet betegeit, hogy 
a rendelés utolsó 30 percében csak tényleg 
sürgős és halaszthatatlan problémával jöj-
jenek a rendelőbe !

Végleges megoldást az új rendelő meg-
építése hozna, amihez a jövő évben remél-
hetőleg találkozik az önkormányzati szán-
dék, és az állami forráselosztás is.

A háziorvosi rendszer  „megerősítéséről” 
és „reformjáról” évek óta beszélnek, de 
2015-re   már némi konkrétum is elhang-
zott – remélhetőleg meg is valósulnak az 
elképzelések. A változásokra valóban nagy 
szükség lenne, mert komoly személyi gon-
dok vannak ott, ahol az ötven felé közeledő 
háziorvos „ fiatalnak” számít ...

Minden gyenesdiásinak kívánok boldog 
Karácsonyt, és egészséges Új Esztendőt !

Király András, Nyugat-Balatoni Röplab-
daközpont Egyesület elnöke

A Röplabdaközpont minden elvárás fe-
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lett teljesített az idei, 2014. évi terem-, és 
strandröplabda szezonban. 

A 2013-2014. évi terembajnokság ver-
senyidőszakban, csapataink közül a női 
csapat a Dunántúli Bajnokságban 4., a 
Veszprém Megyei Bajnokságban (VM) a 
3., az utánpótlás leánycsapat a (VM) Baj-
nokságban szintén a 3. helyet érte el.

A Diák Olimpián az általános iskolai csa-
patok (mini és leány), a megyei döntőn 
mindkét kategóriában első, a leánycsapat 
a területi döntőn 2. lett, a keszthelyi Vajda 
János Gimnázium leány csapata a megyei 
döntőn szintén első lett. Mindkét intéz-
mény esetében a csapatok játékosait a Röp-
labdaközpont adta.

Ősszel feljebb léptünk. Beneveztünk a 
Magyar Kupába, valamint a Magyar Röp-
labda Szövetség által rendezett Országos 
Serdülő (OSB) és Ifjúsági (OIK) Bajnok-
ságokba. Fejlődésünket ékesen bizonyítja, 
hogy a Magyar Korcsoportos Válogatottak-
ban 2 igazolt játékosunk is kerettag (Sebes-
tyén Flóra, Blázsovits Dorka) személyében.

A legnagyobb eredményeket a strand-
röplabdában értük el. A nyári versenyek-
ben több országos bajnokságot nyertek a 
sportolóink. Az U14-es korcsoportban a 
Bakony – Balaton Röplabda Akadémiával 
közösen indított aranyérmet nyert csapat-
nak tagja volt Sebestyén Flóra. Az U 16 –
os versenyben szintén aranyérmet nyert a 
Héri Sára – Tóth-Lakits Petra páros. Ezen 
felül több nagyon előkelő helyett szereztek 
a versenyzőink.

Az augusztusban rendezett Debreceni 
Eötvös nemzetközi versenyen sem adták 
alább a Magyar Bajnokságban győztes pá-
rosaink. A versenyen a Héri Sára – Tóth-
Lakits Petra, valamint a Sebestyén Flóra  
- Blázsovics Dorka párosok elsők, a Tótok 
Barbara – Németh Zsófia páros második 
lett.

Ezek az eredmények meghozták a hatásu-
kat. Ősszel olyan mértékű létszámgyarapo-
dásnak lettünk tanúi, amit még álmunkban 
sem reméltünk. Megfordult a tendencia, 
már nem nekünk kell a gyerekek után men-
ni, rábeszélni, hogy jöjjön röplabdázni, ha-
nem már ők keresnek meg bennünket, ami 
nagyon örvendetes.

Nagyon nagy segítség lenne nekünk is, ha 
végre lenne saját otthonunk, saját megfele-
lő paraméterű terem Gyenesdiáson. 

Természetesen továbbra is azon munkál-
kodunk, dolgozunk, hogy az eddig elért 
eredményeinket megtartsuk, sőt ezeknek a 
fényében újabb sikereket érjünk el tovább-
ra is meghatározó, a térség vezető röplabda 
egyesülete, röplabdaközpontja maradjunk. 
Segítsük abban települést, az MRSZ által is 
támogatott célkitűzés megvalósuljon, Gye-
nesdiás a Magyar Strandröplabda Központ-
ja legyen.

Ennek szellemében a Röplabdaközpont 
nevében kívánok Mindenkinek békés, szent 

karácsonyi ünnepeket, boldog eredmények-
ben gazdag új esztendőt!

Gombár Csaba, Kinizsi SK labdarúgó 
szakosztályvezető, a női csapat edzője

Tisztelettel köszöntöm Gyenesdiás lako-
sait. A Gyenesdiási Kinizsi Szakosztály ve-
zetőjeként a 2014. évet eredményesnek  íté-
lem, amely hozott sikereket. Többek között 
utánpótlás szinten sikerült egyre több fia-
talt a futballpályára csábítanunk, az óvodás 
kortól a serdülő korosztályig. Felnőtt csa-
patunk második helyezést ért el és  a most 
folyó bajnokságban is versenyben vagyunk 
a dobogóért.  Tartalék csapatunk a közép-
mezőnyben foglal helyet, itt a jövőben sze-
retnénk előbbre lépni. Női csapatunk edzői 
teendőit októberben vettem át Durgó Mik-
lóstól, akinek nagyon sokat köszönhetünk. 
Eddigi edzőségem legnagyobb meglepe-
tése ért, amikor elkezdtem a hölgyekkel  
foglalkozni. Nagyon szorgalmas és lelkes 
csapattal találkoztam, akikkel nagyon jó 
együtt dolgozni. Remélem jövőre még jobb 
eredményt fognak elérni csapataink és még  
sikeresebb év elé nézünk.   2015-ben lesz 
30 éve, hogy ehhez a klubhoz tartozom 
és  szeretném megköszönni szüleimnek,  
családomnak és az egyesületnek, hogy  tá-
mogattak az eddigi munkában. Ezekkel a 
gondolatokkal kívánok minden gyenesdiási 
lakosnak békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet. 

Dr.Gergye Miklós szakgyógyszerész, a 
Gyenesdiási Polgári Kör vezetője

Az elmúlt évben stabilizálódott a gyógy-
szerellátás. Javult a szakember-ellátott-
ság és a gazdasági mutatók is. A jövőben 
lehetőség lesz a gyógyszerészi gondozás 
elindítására, ennek kimunkálása folya-
matban van. Összességében európai ki-
tekintésben is szép eredményeket ért el 
gyógyszerész társadalom az elmúlt négy 
évben. Gyenesdiási Polgári Kör nevé-
ben eredményes munkát kívánok Polgár-
mester Úrnak és a Képviselőtestületnek! 
  Minden kedves olvasónak áldott ünnepet 
kívánok!

Pékné Orbán Julianna, J&A Kerámia-
ház

A 2014. esztendő családunk és közössé-
günk életében is meghatározó és jelentő-
ségteljes volt a Gondviselő kegyelméből és 
segedelmével.

Magánéletünkben a legfontosabb, hogy 
édesanyámat köszönthettük 80. születés-
napján, Vilmos fiúnk házasságra lépett, 
Flórián Kristóf gyermekünk érettségizett és 
továbbtanult. Erősödtek a családi, baráti és 
a közösségi kapcsolataink.

Aki a Gyenesdiási Híradót rendszeresen 
olvassa, az ismeri Gyenesdiás sikereit. Te-
lepülésünk több mint 30 civil szervezete 
valamelyikének tagjaként, aki részt vesz a 

közösségi rendezvényeken, az maga is ré-
szese ezeknek az eredményeknek. Ha végig-
nézzük ezt az esztendőt, szinte minden hétre 
jut egy jelentős program, amely mindegyike 
példaértékű csapatmunka, amihez engedjék 
meg, hogy ezúton is gratuláljak a magam és 
a családom nevében.

Csak néhányat had említsek a teljesség 
igénye nélkül, amelyben mi is részt vettünk: 
Elkészült a Gyenesdiási Dalos Körkép, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napján bemutathat-
tuk. Ekkor indult Gyenesdiáson a Tündérkert, 
elültettük első fáját a faluvégi kereszt mellé, 
hetet ősszel a Szoborparkban és egy kajszi-
barackfát a Kapernaumban. Elkészült az „Ide 
hallik a gyenesi harangszó” c. CD-nk második 
kiadása. Fenékpusztán bemutattuk a Dalárdá-
val a Betyárlegendát, amivel még több helyen 
szerepeltünk a nyár folyamán. Pünkösdkor 
részt vehettünk a Csíksomlyói Búcsún és a 
Madéfalvi Veszedelem 250 éves évforduló-
jára szervezett ünnepségsorozaton Andrással, 
a gyenesdiási, madéfalvi, csíkszenttamási és 
herendi barátainkkal. Madéfalván a Turiszti-
kai Iroda és a Dalkör megalakult. Felléptünk 
a madéfalvi és csíkszenttamási zenésztársak-
kal az ünnepségen. A Turisztikai Egyesület 
javaslatára a Rádi Lászlóval, a Gyenesi Né-
gyessel és a Dalárdával elindítottuk a Darnay 
pincében a népszerű Bormustrát. Erősítettük 
a kapcsolatainkat a szomszédos települések-
kel, mint Vonyarcvashegy, Balatongyörök, 
Rezi, Cserszegtomaj, Vindornyaszőlős, Vin-
dornyafok, Zalakaros, és még sorolhatnám… 

Feljesztettük a gyártást és a korongozást, 
mint szolgáltatást, ami iránt az esős nyár mi-
att különösen nagy volt az érdeklődés. Bekap-
csolódhattam az ikonfestők csoportjába. And-
rással októberben elindultunk az Esztergom-
tól Máriagyüdig vezető Magyar Zarándok-
úton. Szerdánként  a Kapernaum Dalnokaival 
énekórát tartunk  a GY4S-sel, pontosabban 
Bognár Ystvánnal és Horváth Sebestyénné 
Zsuzsával. Erősödött az ökumene, a katoli-
kus- református és evangélikus összefogás és 
a szolidaritás.

Mindez nem jöhetne létre, ha Gyenesdi-
ás nem döntene jól. De a közösség helyesen 
dönt: Alkalmas, lelkiismeretes, felelősségtel-
jes vezetőket választ, akik szeretettel és bé-
kességre, konszenzusra törekedve, hozzáértő-
en és hittel teszik a dolgukat. Támogatják és 
segítik az alulról jövő kezdeményezéseket. S 
„ahol a Szentlélek munkálkodik”, ahogy Dr 
Márfi Gyula érsekünk mondta közösségeink-
re, ott ötletekből nincs hiány.

Mondom ezt szilárd meggyőződéssel, hi-
szen jövőre 25 éves lesz a vállalkozásunk, a 
J&A Kerámiaház, s mivel a szüleimnek itt 
volt a nyaralója gyermekkorom óta figyelem-
mel kísérhetem a település fejlődését.

A jövőben is kérjük Isten áldását családunk-
ra, közösségeinkre és hazánkra. Adjon erőt, 
egészséget, békességet, hogy az adventben és 
a következő esztendőben is szeretettel segít-
hessük egymást.
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Márkus Marianna, Fidesz keszthelyi cso-
port, gyenesdiási megbízott vezetője

Ismét évet zárunk, egy mozgalmas évet. 
 Így három választáson túl azt mondhatom, 

hogy eredményesen dolgoztunk.
Az év elejétől  kezdve a családom és a 

munkám mellett fel kellett építenem meg-
szerveznem a helyi kampánymunkákat.   Eb-
ben a munkában magam mellett tudhattam 
sokukat akiknek az értékrendje megegyezik 
az enyémmel. Itt szeretném megköszönni a 
Polgári kör aktív társaságának a támogatá-
sát és segítségét. Természetesen rajtuk kívül 
is még sokan tették a feladatukat. Nekik is 
köszönet. Nélkülük nem sikerült volna ilyen 
jó eredményt elérnünk.  Munkánknak kö-
szönhető nagy részben  a 65%-os részvéte-
li arány az áprilisi parlamenti választáson.  
Nem volt idő hátradőlni, mert májusban jött 
az EP választás. A kampány egyik fontos 
momentuma volt, hogy  Manninger Jenő 
képviselő Úrral itt volt  Schöpflin Gyuri bá-
csi EU parlamenti képviselő és együtt keres-
tük meg a lakosokat és kértük Őket, hogy 
éljenek törvény adta jogaikkal és menjenek 
el szavazni. A Madách utcában mindenkit 
megszólítottunk akit tudtunk. 

Innen pihenés, és családi örömök követ-
keztek. Júliusban férjhez ment a nagylá-
nyom ami  nagyon nagy öröm volt számom-
ra megélni.

Kis pihenés és jött az ősz. A harmadik pró-
batétel. Helyi szinten nem volt kétséges az 
eredmény, de erre is készülni kellett. 

Itt szeretnék gratulálni a Polgármester 
úrnak és a képviselő testület tagjainak. 
Munkájukhoz annyit, hogy kövessék azt az 
értékrendet ami az eddigi munkájukat jelle-
mezte.

És itt az évvége. Tehet az egész évet a 
CSALÁD a munka és a még több munka 
jellemezte.

Ez az év egy táltos telivérként végigvágta-
tott az  életemben.

Kívánom Mindenkinek, hogy az a tükör 
melyet ilyenkor maga elé tesz tiszta és vi-
lágos legyen.

Most jön az elcsendesülés és az értékelés. 
Szívből  kívánok Mindenkinek Családban 

töltött  Békés Boldog karácsonyi ünnepeket 
és a változásokat elfogadó Boldog Új évet.

világos Csabáné, bölcsőde-óvoda intéz-
ményvezető 

A 2014. esztendő a Gyenesdiási Bölcsőde 
és Óvoda életében szakmai sikereket hozott. 

Áprilistól minősített referenciaintézmény-
ként működhetünk. Ősszel a soproni egye-
tem bázisóvodája lettünk, így fogadhatjuk 
az óvodapedagógus hallgatókat. Mindkét 
folyamatba nyertes pályázat útján kapcso-
lódhattunk be. 

Nevelőtestületünk követendő példával, a 
gyermekek nevelésével kapcsolatos gyakor-
lati tapasztalatokkal képes kiegészíteni az 
elméletben tanultakat. 

Rendezvényeink hangulatosak, gyermek-
nek-felnőttnek tartalmas élményekben gaz-
dag események voltak. Nagyon fontosnak 
tartom a közösen átélt élményeket, amelyek 
meghatározzák további tevékenységeinket. 
Továbbra is azért dolgozunk, hogy kellemes 
légkörben, gazdag tartalommal teljenek az 
intézményben töltött napok. 

Ezúton is köszönöm minden támogatónk-
nak, hogy hozzájárultak eredményes mun-
kánkhoz!

Minden olvasónak békés, boldog ünnepe-
ket kívánok! 

Sümegi Ferenc Yacht Egylet Gyenesdiás 
elnöke

A következő esztendőtől azt várom, hogy 
nyugodtabb lesz az ideinél ! 

Ez évben a hivatalokkal folytatott  sok-
sok “párbeszéd” végre eredményt hozott: 
Megkötöttük az új szerződést a Fehérvári 
Vízüggyel 15 évre - négy évi egyeztetések 
után! Köszönettel tartozom a sok segítségért 
a Gyenesdiási Polgármesteri Hivatalnak, 
személyesen Gál Lajos polgármester úrnak 
a sok támogatásért. Megnyertünk egy pá-
lyázatot, ami –  reményeim szerint – végle-
gesen rendezi a kikötő környékét, megújul 
a kerítésünk, megszüntetjük a kikötő előtti 
áldatlan állapotokat, - szóval tovább szépü-
lünk, épülünk!

A sok kisebb eredmény mellett ezek a leg-
fontosabbak. 

Magánéletben pedig legalább ilyen évet 
várok, jó egészséget, nyugalmat, békessé-
get, amit ez úton mindenkinek kívánok az 
ünnepekben és az új évben !

Szentes Szilárd, a Természet Háza veze-
tője

A 2014. év nagyon mozgalmas volt. Két 
meghatározó eseménye számomra, hogy 
megszületett elsőszülött fiam Szilárd, illetve 
hogy egy reményekkel teli új állást találtam 
a Bakonyerdő Zrt.-nél itt Gyenesdiáson. A 
Természet Háza révén sok új barátot szerez-
tem, akikkel egyébként valószínűleg soha 
nem találkoztunk volna. A Látogatóközpont 
bár nem rég nyitotta meg kapuit a látoga-
tók előtt, máris hatalmas érdeklődés övezi. 
Szép számmal fogadunk csoportokat és több 
család is rendszeres látogatónk tematikus 
hétvégéinken. A kiállítás mellett hétköznap 
délutáni szakköreinket is egyre többet láto-
gatják a környék óvodásai és iskolásai.

Szeretném megköszönni Gál Lajos polgár-
mester úrnak, hogy szívügyének tekinti a 
Természet Háza Látogatóközpont segítését, 
valamint Gyenesdiás és környéke lakóinak, 
hogy ilyen sok szeretetet és pozitív vissza-
jelzést kapunk tőlük.

Kívánom, hogy a karácsony mindenkinek 
szeretetben és békében teljen, 2015-re pedig 
jó egészséget és természetjárásban, erdei ka-
landokban gazdag boldog újévet. 

Gál Lajos polgármester
A fenti kérdésnek aktualitást ad, hogy én 

magam az önkormányzatiságunk hatodik 
ciklusának befejeztével a polgármesteri 
tisztségre való jelölést harmadszor is vál-
laltam és az Önök jóvoltából elnyertem, 
melyet nagy tisztelettel köszönök és igyek-
szem megszolgálni!

Az a stratégia, amit a Szalóky Jenő vezette 
önkormányzatiság 4 cikluson keresztül, a 
vonyarcvashegyi társközségi leválás után 
megalkotott, mind a mai napig vezérfonal-
nak tekinthető, amit a folyamatos rendezési 
terv korszerűsítései, így az abban felvázolt 
jövőkép (családias telekméretek, befekteté-
si helyszínek a jövőnek, határozott turisz-
tikai jelleg, átengedett civil kompetenciák, 
polgárbarát hivatal) továbbra is biztosíték 
arra, hogy Gyenesdiás gazdaságilag és 
pénzügyileg is megalapozott hosszútávon 
fenntartható fejlődési pályán maradjon. Ha-
bár mára teljesen új, un. menedzser típusú 
szemlélettel és irányítás-elosztással lehet 
végezni azt a tevékenységet, amely a tele-
pülés dolgait előre tudja vinni a jövőben. 
Mindezt szerencsés módon, továbbra is egy 
nagyon helyes értékrendet őrző képviselő-
testület segíti.

A Keszthelyi kistérség települései a jö-
vőben a közigazgatási átszervezéseknek 
köszönhetően fokozatosan rákényszerül-
nek az együttműködésre, toleranciára. A 
2015-től, Vállussal közös Önkormányzati 
Hivatal nem számított feladatokat ró ránk 
a jövőben, de hiszem, hogy összefogással, 
közös pályázatokkal és stratégiai tervekkel 
megoldhatók ennek nehézségei. Én magam 
az összefogás és együttgondolkodás híve 
vagyok a szomszédos települési elképze-
lésekkel és a szerteágazó közösségépítő 
gyenesdiási feladatok tekintetében.

Nehéz döntések vannak mögöttünk a költ-
ségvetés egyensúlyának megtartásában, a 
sport és más turisztikai pályázati progra-
mok finanszírozása és későbbi helyes mű-
ködtetése terén is.

Az idei nyári szezon rendkívül csapadé-
kos volt, amely mind a strandbevételeken 
megmutatkozott, mind pedig még jelenleg 
is látszik az igen magas vízálláson. Bízom 
benne, hogy a jövőben a partvédőmű eme-
lést mind pedig a csapadékvíz-elvezetést is 
meg tudjuk oldani.

Feladat volt és lesz bőven a következő év-
ben is, az utak minőségi rendbetételével, az 
iskola tornateremmel történő bővítésével, 
az állam által beígért konszolidációs forrá-
sok felhasználásával. A pályázati források 
2014-ben igen szűkösek voltak és a követ-
kező évtől is csak együttműködésben, és jól 
kigondolt innovatív elképzelések mentén, 
az önrész racionális megléte mellett lehet 
tervezni a feladatok jelentős részét. 

Mindezek mellett a legfontosabbnak még 
az egymásra való odafigyelést és élő közös-
ségeink megerősítését látom fontos feladat-
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nak. Ennek reményében Áldott ünnepeket 
és az elkövetkező esztendőre jó egészsé-
get és sikereket kívánok minden kedves 
gyenesdiási lakosnak.

Margrit Falley 
Das Jahr ist fast zu Ende, ein neues 

kommt. Na und? Hätten wir keinen Kalen-
der, würden wir es gar nicht bemerken und 
auch nicht sagen „Wie schnell die Zeit ver-
geht….“ Dabei ist es doch wissenschaftlich 
erwiesen, dass die Zeit nicht schneller als 
früher vergeht. Wir gehen nur immer viel zu 
eilig an ihr vorbei.

Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, dann 
war 2014 ein ganz normales Jahr, nichts Be-
sonderes. Nur ein bisschen viel Regen, und 
dem Wein fehlte zur richtigen Zeit die Son-
ne. Aber dass es mir, meiner Familie und 
Freunden gut geht, ist nicht selbstverständ-
lich, sondern ein besonderes Geschenk. Da-
für bin ich dankbar und will mich öfter dar-
über freuen. Nicht nur am Jahresende, wenn 
zwischen Weihnachten und Neujahr die be-
sinnlichen Zeit ist. Im Alltag das Besondere 
zu sehen, ist etwas Wunderbares.

Ich wünsche allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein glückliches, gesundes 
neues Jahr mit vielen wunderbaren Momen-
ten.

Margrit Falley, a híradónkban meg-
jelenő német szöveg fordítója, a német 
anyanyalvűek „klubja“ összekötője

Az évnek majdnem vége, új kezdődik. Ha 
nem lenne naptárunk, észre sem vennénk, 
és nem is mondanánk, hogy „milyen gyor-
san megy az idő…“. Tudományosan bizo-
nyított, hogy az idő nem megy gyorsabban 
mint korábban, hanem mi rohanunk el mel-
lette.

Ha visszatekintek az évre, 2014 átlagos 
volt, semmi különös. Kicsit sok eső, és a 
szőlőnek hiányzott a megfelelő időben a 
napsütés. Családom, barátaim jól vannak, 
ami nem magától értetődő, hanem egy kü-
lönleges ajándék. Ezért hálás vagyok, és 
örömmel tölt el nemcsak év végén kará-
csony és újév között, amikor az elmélkedés 
ideje van. A hétköznapokban meglátni a kü-
lönlegeset, az az igazán csodálatos.

Mindenkinek áldott Karácsonyt, és csodá-
latos pillanatokban gazdag, boldog Új Évet 
kívánok!

Czibor zoltánné jegyző
Tartalmas év áll a polgármesteri hivatal 

mögött, emberileg és szakmailag is kiváló 
kollégákkal jó együttműködésben végez-
tük lelkiismeretesen feladatainkat.  Az idei 
évben három kollégánktól búcsúztunk rö-
videbb-hosszabb időre, Gyutainé Livi ma 
már a jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti, 
Tiszamartiné Kenesei Zsuzsanna és Koller 
Szilvia pedig az anyaság szép feladatát látja 
el. Idén is sokat dolgoztunk, de már most 
látjuk, hogy a következő év talán még az 

ideinél is nehezebb, de mindenképpen új-
donságokkal teli lesz (Vállussal való kö-
zös hivatal létrehozása). De hogy ne csak 
a munkáról szóljon ez a rövid visszatekin-
tés, megemlítem a júniusi iskolatalálkozót, 
amelyre szívesen emlékszem vissza, jó volt 
látni a régi iskola- és osztálytársakat, taná-
rokat, nagyon kellemes-emlékezetes nap 
volt. A családomat illetően bízom abban, 
hogy nagyfiam jól érettségizik, sikerül oda 
felvételt nyernie, ahová szeretne, és megta-
lálja majd azt az utat, melyen elégedett és 
boldog felnőtté válhat. Kellemes és békés 
karácsonyi ünnepeket kívánok minden ked-
ves gyenesdiásinak.

Csányi zoltán, a Magyar Vándor Klub 
vezetője

Egy év elmúlt, idősebbek alig lettünk, 
csak tapasztaltabbak…

Harmadik évébe lép szervezetünk, a 
gyenesdiási Magyar Vándor Klub.

Nagyon gazdag év áll mögöttünk.  Ha 
lenne idő rá, bizony meg is tenném, hogy 
statisztikát készítsek, hogy hány kilométer 
utat tettünk meg megalakulásunk óta. De 
ezek csak számok lennének. Eltakarnák a 
lényeget… Eltakarnák azt, hogy ez a fiatal 
klub mennyi élményt nyújt a velünk utazók-
nak! Főként Gyenesdiásiaknak szervezzük 
útjainkat, miközben vannak velünk utazó 
klubtagok Keszthelyről és Zalaegerszegről 
is. Utóbbiak ötkor felülnek a távolsági járat-
ra, hogy hat órakor átszálljanak buszunkra 
és velünk kiránduljanak. De a Gyenesdiá-
son élő németajkú klubtagok is megtalálják 
helyüket közöttünk. Hiszen klubunk nyitott, 
mindenki tagja lehet, aki szívesen velünk 
tart, hogy tagja legyen egy politikamentes 
klubnak. 

Itt mondok köszönetet „gazdánknak” a Jó-
zsef Attila Klubkönyvtár dolgozóinak, akik 
néha erőn felül is segítik klubunk működé-
sét!

Az év során jártunk kastélytúrán Ná-
dasdladánytól-Gödöllőig, voltunk Szom-
bathelyen, Budapesten, Szentendrén és a 
Pilisben. Többnapos utjainkon Kecskemét-
Szeged-Ópusztaszer, illetve  Eger, Lillafü-
red és Kassa volt az uticélunk. A történelmi 
Magyarország Burgenland területére került 
várait is felkerestük még az ősz folyamán.  
Felsorolni is hosszú lenne azon települések 
listáját, ahol az év során megfordultunk.

Mind-mind megannyi közös élmény, mely 
összekovácsolja ezt a nyíltszívű közösséget.

Hiszen célunk alapvetően az, hogy jó han-
gulatban útra keljünk, együtt utazzunk, ki-
mozduljunk otthonról. Hazánk, a gyönyörű 
Magyarország pedig megannyi nyíló-rózsa 
arcával, mosolyogva várja a Magyar Ván-
dor Klub kirándulóit. 

Hogy mit várok a jövő évtől? 
Azt, hogy legalább annyi szép uticélt tud-

junk kínálni klubtagjainknak, mint az idei 
évben.

Szeretném, hogy minél többen csatlakoz-
zanak hozzánk és tartsanak velünk útjain-
kon, hiszen emlékezni csak az átélt élmé-
nyekre lehet. És ebből, - már előre látom, 
- lesz jövőre is bőven!

Ehhez kívánok végezetül mindannyi-
unknak:  Boldog új évet!

Góth Imre alpolgármester
Örömmel tekintek vissza az elmúlt év 

legtöbb napjára. Úgy érzem ismét eredmé-
nyes évet zártunk. Számos helyen elisme-
rően szóltak településünkről, távolabb élők 
is tudták, a Balaton nyugati medencéjében 
fejlődő szép nagyközség szeretettel várja a 
hozzánk érkezőket. Meglepetéssel tapasz-
talták, közönségcsalogató programjainkra 
nem a városok ajánlatai között találtak rá.

Örültem labdarúgóink újabb szép szerep-
lésének, a férfiak második helyének, aszta-
liteniszezőink bronzérmének, a Gyenesdiási 
Sportlőtér Centrum újabb szép eredménye-
inek, mindenkinek, aki arról mesélt, hogy 
sportolni kezdett és tanítványaim sikerei-
nek, amatőr művészeinknek.

Az októberi önkormányzati választásokon 
megtisztelő számban kaptam szavazato-
kat és ötödik ciklusomat kezdhettem meg 
képviselőként. Köszönöm mindenkinek 
a támogatását. Gál Lajos polgármester úr 
alpolgármesteri feladatokkal bízott meg, 
köszönöm neki és képviselő társaimnak a 
bizalmát.

Szeretném megőrizni azoknak a barátaim-
nak az emlékét, akik az elmúlt évben távoz-
tak tőlünk.

A Gyenesdiási Antológiát a következő 
gondolattal ajánlhattam a bemutató ünnep-
ség résztvevőinek figyelmébe: „Azért va-
gyunk a világon, hogy örömöt szerezzünk 
egymásnak!” A közelgő ünnepek előtt még 
fontosabbnak érzem ezt a mondatot, ezzel 
kívánok mindenkinek áldott karácsonyi ün-
nepeket és boldog újévet!

Krasznai István önkormányzati képvise-
lő, cégvezető

Az elmúlt év mozgalmas volt számom-
ra. Képviselőként köszönettel tartozom a 
gyenesdiásiaknak, hogy ismét bekerültem a 
testületbe. Remélem, hogy meg tudom há-
lálni a kapott bizalmat és az előttünk álló 
feladatok megoldásában tevékenyen tudok 
segíteni. Cégvezetőként a sok nehézség el-
lenére is sikerült fejlesztéseket végrehajta-
nunk, új munkahelyeket teremtenünk. Ma-
gánemberként örülhettem lányaim sikeres 
szerepelésének megyei ill. országos verse-
nyeken. 

Szeretném megosztani az olvasókkal azt 
az apró csodát, melyet egy családi kirándu-
lás alkalmával találtunk. Egy környékbeli 
erdőben sétálva egy réges-régi templom 
romjára leltünk, melynek közepéből kinőtt 
az élet fája.

Azt kívánom mindenkinek, hogy a jövő-
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ben ugyanígy vegye észre és fedezze fel a 
lábai előtt heverő kincseket és ebből merít-
sen erőt céljai eléréséhez.

Áldott, Békés Karácsonyt!

Gálné Németh Ildikó, a Forrásvíz Ter-
mészetbarát Egyesület elnöke

Egyesületünk a lehetőségeit, erőforrásait 
kiaknázva, önkéntes munkával, támoga-
tásokkal, pályázati források bevonásával 
tudta megvalósítani az év során program-
jait: „madárkarácsony”, egy ház – egy 
szőlő akció, a 16 állomásos tornapálya 
felújítása, Víz napja előadás az iskolá-
ban, Balaton koszorúzás Nők a Balatonért 
Egyesülettel partnerségben, LEPKE tel-
jesítménytúrák (15-25-40 km) az Asbóth 
Sándor Szakközépiskola és Szakiskola és 
Kollégiummal partnerségben, Föld napja: 
Rügyfakadás-Tavaszünnep, a nemzetközi 
LEONARDO program hazai konferenci-
ájának szervezése a Balatoni Civil Szer-
vezetek Szövetségével partnerségben, a 
Darnay udvar II. ütemének megvalósítása, 
a Keszthelyi Kórház Egészségfejlesztési 
Iroda programjához túrák vezetése a tér-
ség több településén, „Geotúra vezető” 
tanfolyam lebonyolítása és a Keszthelyi-
hegységi turistajelzések felújítása a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság-
gal partnerségben.

Természetesen a számos programot, 
eseményt nem tudtuk volna a tagság és a 
partnerek bevonása nélkül megvalósítani, 
így köszönet nekik. Valamint köszönet a 
elmúlt 16 év munkájához is, melyet a Zala 
Megyei Önkormányzat Zöld Zaláért Díj-
ban részesített 2014-ben.

Az új Ptk. és a civil szervezetek szabályo-
zásáról szóló törvényi feltételeknek megfe-
lelve egyesületünk továbbra is közhasznú 
minősítéssel bír és a Törvényszék az Alap-
szabály módosításunkat is elfogadta.

A jövő évben is szeretnénk megrendezni 

állandó programjaikat, valamint a megol-
dandó feladatokhoz keressük a további le-
hetőségeket, pályázatokat. Mára felértéke-
lődött a környezetgazdálkodás, a zárt rend-
szerben való gondolkodás, a költséghaté-
konyság, így a jövőben még fontosabbnak 
tartom a környezet és természetvédelmi 
feladatok megoldását.

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és 
sikeres Új évet kívánok minden természet-
barátnak! 

Gyutai Barnabás, önkormányzati képvi-
selő

Régóta érlelődött a gondolat bennem, 
hogy szeretnék valami maradandót tenni 
Gyenesdiásért és a közéletben nagyobb 
szerepet vállalni, ezért az őszi önkormány-
zati választásokon megmérettettem magam 
képviselő-jelöltként. Ezúton is szeretném 
megköszönni a bizalmat, amellyel támo-
gattak a szavazás alkalmával. Azon leszek, 
hogy legjobb tudásom szerint segítsem a 
Testület munkáját 2015-ben, illetve az azt 
követő években.

Visszatekintve a 2014-es évre mindenek 
előtt köszönöm családomnak, szerette-
imnek, barátainknak, hogy nap, mint nap 
megadják azt az erőt, amely segítségével 
megvalósíthatjuk kitűzött céljainkat a ma-
gánéletben és a munkában egyaránt!

A 2015-ös évben az újonnan alakult kép-
viselő testület számos terv megvalósítását 
tűzte ki célul, amelyek gyermekeink és a 
családok kényelmét és biztonságát szolgál-
ják majd. Nagy feladatok, amelyeket re-
méljük, hogy maradéktalanul meg tudunk 
valósítani!

Az alábbi Juhász Gyula idézettel szeret-
nék minden gyenesdiási polgárnak áldott, 
békés karácsonyt és nagyon boldog ÚJ 
Évet kívánni:

„A kis Jézuska itt van a közelben, /Le-
gyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
/S ne csak így decemberben.”

Czankáné Szalóky Szilvia, a Gyenesdiási 
Turisztikai Egyesület elnöke

A Turisztikai Egyesület életében eredmé-
nyes volt a 2014. esztendő. A tavaszi-, nyá-
ri- és őszi szezon egyaránt csapadékos idő-
járása szép feladatot adott Egyesületünk 
és tagjaink számára. Garantált programot 
kínáló helyszíneink kiváló és értékes ki-
kapcsolódási lehetőséget biztosítottak a te-
lepülésre érkezőknek. A Hétpecsétes Hét-
próba játék kapcsán számos turista ismerte 
meg Gyenesdiást és az itt élőket. Nagyon 
fontos a kínálat, a kikapcsolódási lehetősé-
gek, attrakciók folyamatos megújulása, bő-
vítése, emellett az is, hogy mi mindnyájan 
megismerjük egymás szolgáltatásait is, így 
bátrabban ajánlhatjuk vendégeinknek. 

A termelői piac is eredményes évet zárt, 
folytattunk az előzőekben bevezetett te-
matikus napokat, nagy sikere volt a piaci 
zenés estéknek, mely keretében kisebb ka-
mara csoportok, egyéni előadó művészek 
mutatkoztak be. Ezúton is köszönet az Ön-
kormányzat együttműködéséért!

Az idei évben indult a község pincéjénél 
a Darnay Pincénél zenés Bormustra prog-
ram szerdánként a Gyenesi 4S és Dalárda 
közreműködésével. A vendégek az este fo-
lyamán jó hangulatban muzsikaszó mellett 
ismerkedhettek meg a környékbeli borkí-
nálattal. 

A jövőben elsődleges célunk az eddig el-
ért eredmények, fejlesztések megőrzése, 
szinten tartása. Bízom benne, hogy a kö-
vetkező esztendőben az Önkormányzattal 
és a helyi lakossággal karöltve egyesüle-
tünk munkája révén tovább épül szépül 
Gyenesdiás! 

Ezúton is köszönöm minden tagunk-
nak, partnerünknek és támogatónknak az 
együttműködést! 

Jó szívvel kívánok minden kedves olva-
sónak Áldott Karácsonyt és boldog Új esz-
tendőt.

Szokásos – gyermekeknek szóló 
karácsonyi körkérdésünk:

Mit jelent nekem 
a Karácsony?

A válaszokból idézünk (a kiragadások 
önkényesek)

2. osztályosok
Fiúk
…mert jönnek a nagyszüleim és halászlevet 

eszünk.
…a családom együtt van.
…jön a Jézuska
…együtt díszítjük a fenyőfát.
…az jut eszembe, hogy mindenki szereti 

egymást. Ekkor nagy lakomát tartunk.
Az a jó a karácsonyban, hogy ünnep.

A szeretet ünnepe a karácsony.
Ez a legszebb ünnep.
Sokat jelent a Karácsony.
A fa alatt a sok ajándék. Ilyenkor illik 

templomba menni.
…Jézus feltámadása.
A hóember. A Jézuska. A mulatás.
A hó jut eszembe, meg az ajándékok, meg 

a karácsonyfa.

…nekem az egyik legszebb ünnepem. 
Azért is szeretem, mert együtt lehet a család.

A szeretet ünnepe.
Lányok
…a szórakozások jutnak eszembe.
…hogy együtt van a család és az ajándék.
…az ajándék jut eszembe, meg a síelés.
…vidámság van, boldogság van.
…mert minden fel van díszítve.
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Szeretet és a boldogság.
…az ajándékok…
…ekkor jön a Jézuska.
A szép díszeket, a szép fát.
…vidámságot.
Szeretem, hogy lehet építeni hóembert.
Elkezd esni a hó…
…ez az év legszebb ünnepe.
Reggel meglátjuk a karácsonyfa alatt a 

sok ajándékot.
…és esetleg tovább fönnmaradhatok.
Ott van az egész család.
…jön Jézus és hoz ajándékot …eljönnek 

a nagyszüleim.
…együtt vacsorázunk.
…ajándékot kapok.
…együtt énekelünk. Jó, hogy együtt 

bontjuk ki az ajándékokat.
Különleges vacsorát készítünk. Együtt 

díszítjük fel a fát.
…hogy szeretjük egymást.
…hogy mindenki örül.
…hogy együtt ünnepelünk.
…mi díszítjük a karácsonyfát.
Együtt bontjuk az ajándékot.
…finom az étel. Karácsonykor mindenki 

eljön hozzánk.

3. osztályosok
Mert az istenek legnagyobb ajándéka
…dúdolgatunk a karácsonyfa alatt 

és mindenki boldog szerintem csak ez 
fontos. És nem jó azért  szomorú lenni 
karácsonykor, hogy nem azt az ajándékot 
hozza.

Sok szép ajándékot kapunk.
Nagyon jó együtt lenni.

…a szeretet és a barátság ünnepe.
…a legjobb szerintem.
…megajándékozzuk egymást.
…barátságot, békességet és ajándékosztást 

jelent.
Én szeretem ezt az ünnepet.
A sok ajándék. A Jézus születése. Az 

egész család.
…az ünnepről, az ajándékozásról, a 

boldogságról az együttlétről szól.
…mindenki megajándékozhatja a 

másikat.
…nagyon jó, mert sok ajándékot kapok.
…örömet hoz a gyerekeknek.
A békesség. A család. Az ünneplés.
…Jönnek a családtagok, meg sok szép 

ajándékot kapunk.
A boldogságot jelenti. Az ajándékozást!
…Ilyenkor az emberek jók, sütnek 

kalácsot.
A nyugalom az egész házban elterjed. 

Közöttünk békesség lesz.
Ez szeretetet jelent.

7. osztályosok:
…emlékezünk azokra, akik nem lehetnek 

már velünk.
…nem az ajándékról szól, hanem azt 

ünnepeljük, hogy végre mindenki itthon 
van. És ezt ki kell élvezni, mert ez az ünnep 
csak egyszer van egy évben.

Együtt elmegyünk valahova és együtt 
készülünk a karácsonyra.

…Azt, hogy Anya miket mesél, hogy 
neki milyen volt kiskorában a karácsony. 
És végre Apa is törődik egy picit velünk. 
A macskák meg jót alszanak és játszanak a 

karácsonyfán.
…ajándékot kapunk és adunk.
…mindenki együtt van.
Jézus újjászületését. Nyugalmat, pihenést.
…szép karácsonyi zene szól, 

mézeskalácsot sütünk. 
…korcsolyázást, hógolyózást, szánkózást 

jelent.
…idén a bátyámék pont nem tudnak 

eljönni. Megfigyelésem szerint minden 
évben kisebb a fa.

…Kisjézus megszületése.
…Boldogságot.
…Adhatunk és kaphatunk.
…az együttlétet és a szeretetet
…a játékot, a nyugalmat.
…a család együtt játszhat egy jó társassal, 

vagy pedig élményekről beszélget. Nincs 
veszekedés…

…sokat nevetünk, eszünk, iszunk.
…Szeretném, hogy fehér karácsonyom 

legyen.
Összegyűlik a család.
…jókat viccelődünk és utána alig várjuk 

az ajándékozást.
A mama hozza a sütiket. Anyáék csinálják 

a vacsorát, míg mi díszítjük a fát.
A szeretet ünnepe, ezt mindenki tudja. 

De nagyon sokan elfelejtik, hogy miért 
is ünnepelünk. Valaki azért, hogy minél 
drágább ajándékot kapjon. De nem az a 
lényeg…

[Igaza van.
Köszönjük a pedagógusok közreműködé-

sét.  A szerk.]

FORRáSvíz TeRMÉSzeT-
BArÁt EGYESüLEt hírEI

December közepétől Madárkarácsony!
A kismadarak etetéséhez szükséges szo-

tyola kis zacskós kiszerelésben átvehetők 
az egyesület székhelyén: Gödörházy A u. 
60., valamint a Polgármesteri Hivatalban.

2014. december 30-án (kedden) a szo-
kásunkhoz híven Óévbúcsúztató tú-
rát szervezünk a Keszthelyi-hegységbe. 
(Nagymező, Vadlánlik, Dolomit tanös-
vény, Fénykereszt, Mária szobor) Indulás: 
13 órakor a Nagymezőről. Érkezés túra-
felszerelésben. A túra várhatóan vidám 
szilveszteri hangulatban zajlik, mindenki 
ennek megfelelően készüljön. 

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődő-
ket! 

Ezzel együtt kívánunk minden kedves 
tagtársunknak és természetbarátnak Áldott 
Karácsonyt és örömökben gazdag Újesz-
tendőt!

Gálné Németh Ildikó, elnök

EGYhÁZKöZSÉGI 
híReK

A gyenesdiási Szent Ilona Rózsafüzér 
Társulat köszönetet mond a gyenesi Szent 
Ilona kápolna gázfűtése beszerelése anyagi 
támogatásáért az alábbi személyeknek:

Kollár Mihályné, Gyutai Zoltán, Tóth 
Józsefné, Németh Lászlóné, Vadas 
Lászlóné, Toldy Ildikó, Stefanics Lajosné, 
Somogyi Jánosné, Borsos Pálné, Tüttő 
Jánosné, Hetesi Gézáné, Mérei Imréné, 
Bende Mihályné, Szakos Jánosné, Gyutai 
Barnabás, Rédei Lajos, dr.Heinnichné, 
Simon Józsefné, Büki Józsefné, Simon 
Józsefné, Kopácsi József, Papp Antal, 
Kustos Istvánné, Papp Ferencné, Baranyai 
Vilmos, Folly Pál, Németh Géza, Pék András 
és Julika, Hársfalvi család, Tüttő Tiborné, 
Békésiné Vaski Katalin.

Köszönjük a fűtésszerelést felajánló 
Gyutai Imre munkáját.

Köszönjük Kollár Balázsnak a templomi 
Betlehem felújítását.

Baranyai Vilmosné – Rózsafüzér Társulat

MAGYAr VÁNDOr 
híRe

 
ADVENt BUDAPEStEN 

Gyönyörű programot kínálunk régi és a 
most belépő klubtagjainknak!

A világ legszebb karácsonyi vására – címet 
már elnyerte a Vörösmarty-téri adventi forga-
tag.

Mi mégsem ezzel kezdjük Budapesten az 
Adventi utunkat. 

Először a Mátyás-templomban kezdjük na-
punkat, ahol adventi misén veszünk részt, 
vallási hovatartozástól függetlenül, - a lel-
künk épülésére. Ez után rövid várbeli sétát 
követően a Bazilika előtti vásári forgatagot 
keressük fel. Végül utunkat a Vörösmarty-té-
ren fejezzük be. 

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal épü-
letében lévő Klubkönyvtárban személyesen 
is lehet, illetve e-mail küldésével: magyar-
vandor-01@freemail.hu 

Honlapunkon mindent megtalál, egy kivéte-
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lével: azt az élményt, ami a kirándulókra vár, 
csak átélni lehet! Jöjjön tehát velünk Ön is, 
december 21-én, vasárnap!

Az internetes keresőbe elég annyit beírni: 
Gyenesdiási Magyar Vándor Klub, megnyílik 
honlapunk, megnyílik a lehetőség, hogy Ön 
is tagja legyen egy politikamentes klubnak, 
melynek célja: Hazánk épített és természeti 
szépségeinek, örökségeinek felkeresése.

Csányi Zoltán - a klub elnöke, a 
kirándulások szervezője -  

SPORT

Asztalitenisz NB II férfiak
Az NB II-es bajnokságban szereplő és tavaly 

bronzérmes csapatunk két döntetlennel, két 
győztes, két vesztes mérkőzéssel kezdte az 
idei szezont. Jelenleg a középmezőnyben 
állnak a szoros bajnokságban.

ATC Tokod – Gyenesdiás ASE 9:9, 
TURRIS SE Sopron - Gyenesdiás ASE 9:9, 
MALÉV SC I., - Gyenesdiás ASE 13:5.
Mosonmagyaróvári TE I. – Gyenesdiás ASE 

13:5
Győztek: Fazekas 1, Kovács R. 1, Barabás 

1, Bontó 1 és a Barabás – Fazekas páros 1. 
A bajnokság egyik legerősebb csapata ellen 
ennyire tellett.

Gyenesdiás ASE – Polgárdi VSE 13:5
Győztek: Kovács R. 2, Barabás 4, Bontó 

3, Fazekas 3 és a Fazekas – Barabás páros 
1. Papírformának megfelelő szép győzelem 
született a hazai pályán.

Esztergom ASE – Gyenesdiás ASE 7:11
Győztek: Barabás 4, Bontó 3, Fazekas 2, 

Kovács R. 1, és a Fazekas – Barabás páros 1.
Barabás vezérletével értékes győzelmet 

szerzet a Gyenesdiás.

KÁBELtÉVÉ 
híReK

tisztelt Előfizetőnk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a végéhez 
közeledik a digitális központ kiépítése.

Azokat a televízió készülékeket, amelyek 
az analóg vétel mellett a digitális vételre 
is alkalmasak, be kell programozni. Az 
alapcsomag teljes egésze már digitálisan 
fogható.

A családi csomag digitális átállása 
folyamatban van. Az idegen nyelvű csatornák 
kiépítése tavaszra várható. A digitális 
csomagba új adók is bekerülhetnek. Ha 
Tisztelt Előfizetőinknek bármi műszaki vagy 

programozási problémája van kérjük jelezze 
az alábbi elérhetőségeken:

tel.: 83/348-900  0620/9692-582
e-mail: vonyarckabel@z-net.hu.

Csatornakiosztás (analóg)

Szociális csomag:
1.  MTV1
2.  MTV2
3.  Duna Tv
4.  Keszthely Tv
5.  Tv2
6.  RTL Klub
7.  Minimax

Alapcsomag 
1-7.
8.  Hír Tv
9.  ATV
10. Spektrum
11. National Geographic Ch.
12. Echo tv
13. FEM 3
14. FilmMánia
15. Film+
16. Viasat3
17. Digi Sport 1
18. Sport 1
19. 4!Story tv

Családi csomag
1-7 és 8-19.
20. ZDF
21. Sport 2
22. RTL II
23. Super Tv2
24. Univesal Ch.
25. Sport Klub
26. Digi Sport 2
27 History Ch.
28. ARD
29. Sláger tv
30. Music Mix
31. ORF1
32. ORF2
33. FH (Peca-Vadász)

digitális csomagok

Szociális csomag 
C5  177500 KHz MTV1
                             MTV2
                             RTL Klub
                             Keszthely tv
Rádiók:                Kossuth, Petőfi, Bartók,
                             Nemzetiségi, Parlament,
                             Dankó, Duna World, 
                             Katolikus, Lánchíd
C6  184500 KHz  Duna
                             Duna World
                             TV2
                             Euronews

Alapcsomag
C8  198500 KHz  ATV
                              Hír tv
                              4!Story tv
                              Viasat3
                              Paprika tv
                              Film+
                              Echo tv
 Rádió:                  Gong
C9 205500 KHz    FilmMánia
                              Fem 3
                              M3
                              Digi Sport 1
                              Sport 1
                              Minimax
                              Spektrum
                              National Geographic Ch
Családi csomag
C21 474000 KHz  History Ch
                              Digi World
                              Pax tv
                              Music Mix
                              Sláger tv
                              FH (peca-vadász)
                              RTL II
                              Sport 2
C22 482000 KHz  Univesal Ch.
                               Super Tv2
                               Sport Klub
                               Digi sport 2
 
2015. január 1 napjától a szolgáltatás 

díjai az alábbiak szerint alakulnak:
Szociális csomag (analóg, digitális)  990,- 

Ft/hó
Alapcsomag (analóg, digitális) 2790,- Ft/hó
Családi csomag (analóg, digitális) 3690,- Ft/

hó.                            
Amennyiben szolgáltatásunkkal 

kapcsolatban bármi észrevétele van, vagy 
további tájékoztatásra van szüksége, 
keresse fel  ügyfélszolgálati irodánkat, 
(Vonyarcvashegy, Kossuth u. 42. II. em. 5.) 
vagy hívja a 83/348-900-as telefonszámot. 

Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási 
ideje:

hétfőtől csütörtökig      8.00 – 15.00
pénteken                       8.00 -  12.00

Hibabejelentés:  munkanapokon 
munkaidőben a 06-20/96-92-582 valamint a  
83/348-900 telefonszámokon.

Ügyelet: (munkaidőn túl, hétvégén és 
ünnepnapokon is) a 06-20/96-92-582 
telefonszámon.

(Az iroda 2014. december 22. és 2015. 
január 5. között szabadság miatt zárva tart!)

Martonné Kámán Györgyi
ügyvezető
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Für UNSErE DEUtSCh-
SPrAChIGE LESEr

Samstag, 20. Dezember ab18.30 Uhr - Die 
4. Adventskerze 

Nun ist Weihnachten nicht mehr weit. Am 
Betlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus 
wird die letzte Adventskerze feierlich 
angezündet. Jeder ist herzlich willkommen.

Samstag, 20. Dezember ab 19.00 Uhr
die heilige Familie sucht eine 

Unterkunft – eine Weihnachtsgeschichte
danach
ab 19.45 Uhr im Gemeindehaus - 

Weihnachtskonzert der Gruppe re-Folk
Der Eintritt ist frei. Jeder ist willkommen.

Dienstag, 23. Dezember um 18.00 Uhr 
Die evangelisch-reformierte Kirche lädt zu 

einem dankgottesdienst ins Gyenesdiáser 
Gemeindehaus ein, wo Dekan Kuti Géza 
predigen und mit den Besuchern das 
Abendmahl teilen wird.

Mittwoch, 24. Dezember ab 15.00 Uhr 
Krippenspiel im Gemeindehaus – 

aufgeführt von Kindern der Gyenesdiáser 
Schule 

heilig Abend um 24.00 Uhr
Mitternachtsmesse in der Diáser Kirche

Vorschau:
Samstag, 10. Januar 2015
Der Rentnerclub lädt alle Interessierten 

ins Gemeindehaus zu einer kleinen Nach-
Silvesterfeier ein. Zum Essen und Trinken 
bringt sich bitte jeder selbst etwas mit. 

Donnerstag, 22. Januar 2015 – 
Ungarischer Kulturtag

Das vergangene Jahr in Gyenesdiás – 
eine Foto- und Handwerkerausstellung im 
Gemeindehaus

Bitte beachten Sie die öffnungszeiten
Die Bücherei und der Internet-Platz 

sind am MO 22. Dezember von 9 – 12 
Uhr geöffnet und vom 23. Dezember bis 
Jahresende geschlossen. Wir öffnen wieder 
am MO 5. Januar 2015 und wünschen Ihnen 
ein friedliches Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr.

Themenbezogene Informationen im 
haus der Natur

15. Dezember – Raubvögel
16. Dezember – Die Keszthelyer Berge 
17. Dezember – Frösche
18. Dezember – Wald

20. Dezember – Weihnachten im haus 
der Natur

10:00 Uhr -  Tannenbäume der Welt – 
interaktiver Vortrag

11:00 Uhr – Bastelwerkstatt mit 
’Erdőbenő’, dem Maskottchen des 
Informationszentrums

14:00 Uhr – Tannenbäume der Welt – 
interaktiver Vortrag

15:00 Uhr - Bastelwerkstatt mit 
’Erdőbenő’, dem Maskottchen des 
Informationszentrums

Jeder Interessierte ist herzlich willkommen.
Information: Szentes Szilárd, 30-485-1281, 

termeszethaza@bakonyerdo.hu; https://www.
facebook.com/termeszethaza

Adresse: 8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.

Das Informationszentrum ist vom 22.-26. 
Dezember und vom 31. Dezember bis 1. 
Januar geschlossen.

Nachrichten des Quellwasservereins
Die kleinen Vögel warten schon dringend 

auf Futter. Deshalb gibt es auch in diesem 
Jahr wieder die „vogelweihnacht”. Im 
Gemeindeamt und beim Quellwasserverein, 
Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60 können 
Sie ab Mitte Dezember unentgeltlich das 
Vogelfutter abholen.

Dienstag, 30. Dezember 2014 
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
--------------------------------------------
Nachrichten des Bürgermeisteramts
Mülltrennung (gelbe und blaue Säcke)
Im Januar 2015. wird der Selektivmüll 

zweimal abgeholt, und zwar:
6. Januar, 20. Januar

Die weiteren Termine geben wir in der 
Januar-Ausgabe unserer Zeitung bekannt.

Der Abholtag für Selektivmüll ist immer ein 
Dienstag. Die blauen Säcke sind für Papier, 
Kartonagen und Zeitungen. In die gelben 
Säcke kommen leere Plastikflaschen, PET-
Verpackungen, Plastikfolien, Tetrapack sowie 
Aluminium-Getränkedosen.

NICHT in diese Säcke gehören Verpackungen 
mit Lebensmittelresten oder fetthaltigen, 
öligen, chemischen Verschmutzungen.

Die Müllsäcke sollen am Abholtag 
spätestens bis 6 Uhr morgens vor dem 

Grundstück abgestellt sein.
Für jeden vollen blauen/gelben Sack gibt es 

von den ZALAISPA-Mitarbeitern Ersatz. Wer 
zusätzliche Säcke zur Mülltrennung benötigt, 
kann sie im Gemeindeamt (Büro im EG 2. 
Zimmer) bekommen.

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 
schnee- und eisfrei sind.

Begrünung des Strandes und einiger 
Plätze

Die Gemeinde bedankt sich herzlich bei 
allen, die auch in diesem Jahr wieder mit 
Pflanzen und Gewächsen zur Verschönerung 
des Dorfes beigetragen haben. 

Befreiung von Müllabfuhrgebühren
Neue Regelung ab 1. Januar 2015: 

Grundstückseigentümer, die über eine 
unbewohnte und ganzjährig nicht genutzte 
Immobilie verfügen, können bis zum 15. 
Februar 2015 einen schriftlichen Antrag zur 
Befreiung von Müllabfuhrgebühren direkt bei 
ZALAISPA Zrt.  einreichen. Voraussetzungen:

- Das Haus muss stillgelegt sein. 
Das bedeutet, es wird weder ständig noch 
zeitweise bewohnt oder vermietet. 

- Eine Null-Rechnung von DRV 
(Wasserwerk) soll als Nachweis dem Antrag 
beigefügt werden.

- Keine offenen Rechnungen 
bei ZALAISPA Zrt. zum Zeitpunkt der 
Antragstellung.

Eine Befreiung gilt für ein Jahr und muss 
dann jeweils bis 15. Februar neu beantragt 
und nachgewiesen werden. Wer unberechtigt 
einen Antrag stellt, muss zusätzlich zu 
den anfallenden Gebühren mit einer Strafe 
rechnen.

Informationen für Kundenverkehr und 
Adresse für den Antrag:

E-mail:  titkarsag@zalaispa.hu
Postanschrift: ZALAISPA Zrt. 8900 

Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.
Telefon: 92/707-510 jeweils montags von 

7-19 Uhr und dienstags von 8-16 Uhr

Sammlung für das Franz von Assisi-
Tierheim in Tapolca (Szent Ferenc 
Állatmenhely)

Wir bitten die verehrten Gyenesdiáser 
Tierfreunde auch in diesem Jahr um 
Unterstützung für unsere Vierbeiner. Es 
werden dringend alte, ungebrauchte Decken, 
Laken, Bettwäsche, Handtücher sowie 
Hunde- und Katzenfutter benötigt. Spenden 
können bis zum 20. Januar werktags zu 
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POLGÁrMEStErI hIVAtAL 
KöZLEMÉNYEI

A 2014. november 18-án tartott testüle-
ti ülésen tárgyalta a képviselő-testület a 
vállusi Önkormányzat, közös önkor-
mányzati hivatal létrehozására vonat-
kozó kérelmét. Vállus jelenleg Keszthely 
várossal alkot közös hivatalt, mely megál-
lapodást közös megegyezéssel megszün-
tették. Képviselő-testületünk egyhangúan 
elutasította a kérelmet, elsősorban a köz-
vetlen közlekedési kapcsolat hiányára hi-
vatkozva, hiszen hiába szomszédos a két 
település (valahol az erdőben van a köz-
igazgatási határ) a valóságban a Vállus-
Várvölgy-Cserszegtomaj-Keszthely-
Gyenesdiás útvonalon érhető el a két te-
lepülés. Döntésében hivatkozott a testület 
a minimális létszámmal működő hivatalra 
is, a költségtakarékos hivatalszervezés 
szempontjainak sérülésére. Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény ide 
vonatkozó rendelkezései alapján a 2.000 
főnél nagyobb lakosságszámú település 
nem utasíthatja el a közigazgatásilag ha-
táros település csatlakozásra vonatkozó 
kérelmét, kivéve, ha az elutasító döntést 
a Kormányhivatal Vezetője jóváhagyja. 
Ilyen irányú kérelmünket a Kormány-
hivatal Vezetője elutasította, ezért 2015. 
január 1. napjától a közös önkormány-
zati hivatal létrehozásáról gondoskod-
nunk kell. A megállapodás megkötése 
folyamatban van.   

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a szelektív hulladékszállítás a január hónap-
ban az alábbiak szerint alakul:

Január 6., Január 20.

A szelektív szállítás további időpontjai 
valamint a veszélyes hulladékok elhelyezé-
sének/elszállításának lehetőségei az újság 
januári számában fognak megjelenni.

A szelektív hulladékszállítás változatlanul 
keddi napokon fog történni. A sárga zsá-
kokba továbbra is PET palack, csomagoló 
fólia, szatyor, zacskó, műanyag flakon és 

kanna (kimosva), aludoboz (sörös, üdítős), 
és konzerv kerülhet. A kék zsákokba to-
vábbra is a papír (újság, folyóirat, karton). 
A zsákokba ne tegyenek zsíros, olajos, élel-
miszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladé-
kot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. 
A zsákokat szállítási napon legkésőbb reg-
gel 6-ig helyezzék ki!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottsága idén is megszervezte a „Ma-
dárkarácsony” nevű akcióját, aminek ke-
retében a Polgármesteri Hivatalban, vala-
mint a Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
székhelyén (Gyenesdiás Gödörházi u. 60.) 
madáreleséget biztosít azok számára, akik 
vállalják, hogy a hideg napokban etetik a 
kertek kis lakóit. Az eleség osztása meg-
kezdődött.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az 
ingatlan használók figyelmét, hogy a ha-
vat, jeget az ingatlan előtti járda vagy 
gyalogosközlekedésre használt területen 
eltakarítani köteles! Továbbiakban fel-
hívjuk a figyelmet a vendéglátó-ipari és 
kereskedelmi egységek, elárusító helyek 
előtti járdaszakasz tisztántartása, hó és 
síkosság mentesítése, mind a nyitvatartási 
időben mind azon túl a tulajdonos, haszná-
ló, üzemeltető kötelessége!

 
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, 

akik közintézményeink és strandjaink díszí-
tésére az idei évben is növényeket ajánlot-
tak fel. 

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy 
a használaton kívüli ingatlanra vonat-
kozó díjfizetés (szemétdíj) szünetelte-
tés kérelmezésének módja a jövő évtől 
(2015.01.01) az alábbiakban változik:

- Használaton kívüli ingatlannak kell te-
kinteni az olyan ingatlant melyben sem la-
kóhelyet, sem tartózkodási helyet nem léte-
sítettek és az ingatlant – sem idényjelleggel, 
sem fizető-vendéglátás jelleggel – az előző 
évben nem használták.

- A kérelmet minden év február 15-ig kell 
az ingatlantulajdonosnak ezen túl a közszol-

gáltató, vagyis a ZALAISPA Zrt. felé (8900 
Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1., e-mail: 
titkarsag@zalaispa.hu, Telefonos ügyfél-
szolgálat: 92/707-510 H:7-19, K: 8-16 órá-
ig, Sz, Cs, P: nincs) benyújtania. A kére-
lemhez csatolni kell a víz-, és csatornaszol-
gáltatónak az ingatlan előző évi időszakra 
vonatkozó nullás vízfogyasztásról való 
igazolását. Amennyiben az ingatlan külön 
vízórával nincs felszerelve, úgy az áramfo-
gyasztásról szóló igazolás is elfogadható.

- A mentesség tárgyéven csak egyszer 
és csak a tárgyév végéig adható. A követ-
kező év február 15-ig az ingatlantulajdo-
nosnak a mentességre vonatkozó kérel-
met ismételten be kell nyújtani.

- Amennyiben az ingatlan vonatkozásá-
ban meghatározott időszakban fogyasztás 
mutatható ki, az ingatlan nem minősül hasz-
nálaton kívülinek, kivéve, ha a fogyasztást 
a szolgáltató által igazolt műszaki hiba 
(csőtörés, egyéb) okozta. 

- Amennyiben az ingatlantulajdonos jog-
talanul vette igénybe a díjkedvezményt 
köteles a késedelmi kamatokkal növelt 
összegét megfizetni. Mentesség csak a díj-
tartozással nem rendelkező ingatlantulaj-
donok kaphatnak.

- 
Kérjük a kedves Lakosságot, hogy a válto-

zásokat és a változással kapcsolatos időpon-
tokat tartsák be mivel a közszolgáltató csak 
ez alapján tudja a mentességet biztosítani!

Felhívjuk a kedves Lakosság figyelmét, 
hogy az idei évben is gyűjtést rendezünk 
az Assisi Szent Ferenc állatmenhely Ta-
polca javára. Felajánlásaikat (régi/nem 
használt takarók, plédek, lepedők, ágyne-
műhuzatok, kutya-macska eledel) a Pol-
gármesteri hivatal műszaki osztályán 
adhatják le ügyfélfogadási időben január 
20-ig, utána kerül elszállításra, az állatmen-
helyre. Segítségüket/felajánlásaikat előre is 
köszönjük.

Karácsonyra fenyőfa (luc) gallyak ka-
rácsonyi díszek, koszorúk és egyebek ké-
szítéshez a Pásztorház melletti parkolóból 
gyenesdiási lakosok részére ingyen elvihe-
tők. 

den Öffnungszeiten im Bürgermeisteramt 
abgegeben werden. Danach auch gern direkt 
im Tierheim Tapolca. Recht herzlichen Dank 
für Ihre Hilfe.

Kleine überraschung zum Fest
Zu Weihnachten werden auf dem Parkplatz 

neben dem Hirtenhaus Tannenzweige, 
Weihnachtsschmuck, Kränze etc. unentgeltlich 

an Gyenesdiáser Einwohner verteilt.
„Gyenesdiási híradó” wünscht allen 

verehrten Gyenesdiáser Einwohnern und den 
treuen Lesern ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein glückliches Neues Jahr!

Bürgermeister Gál Lajos (Herausgeber), 
György Hársfalvi (Redakteur)

Auch das Tourinform-Team wünscht 

fröhliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 

tOUrINFOrM GYENESDIÁS
Gyenesdiási turisztikai Egyesület
H-8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.7
Tel/Fax: (0036) 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu

www.gyenesdias.info.hu 
www.facebook.com/gyenesdias
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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

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Landek Vera női-férfi fodrász 
Tel: 30/266-89-30

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/50-40-648

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió 
• füllyukasztás • orr piercing • aranyat tartalmazó kezelés 

• kollagén indukciós terápia mesopennel

Gyenesdiás Csokonai köz 14. tel: 83/316-659
Nyitva: h-P: 8-14-ig Sz: 8-12-ig

Gyenesdiási vendégházba keresünk 
elsősorban tavasztól késő őszig dolgozó, de igény 

esetén akár egész évben foglalkoztatott hölgy 
munkaerőt takarítás, kisebb kerti munkák 

elvégzésére. Jelentkezéseket december 21. és 
január 10. között várjuk az 

info@holiday-hungary.hu e-mail címen vagy a 
20/9365-710-es telefonszámon.

- 500 db 40 x 40-es barna anyagában színezett 
bontott pala 50 Ft/db áron és kúppala, valamint 15 
nm bontott greslap (padlólap) , 30 x 30-as eladó. 

Érd: 20/9769-225

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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Szent Glória 
Temetkezési KFT

Gyenesdiás 
Kossuth Lajos u. 86.

Nyitva: H-P 08 tól- 16h-ig
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy 

06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés: 

85000 Ft-tól 180 000 Ft-ig
Koporsós temetés: 

130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről 
az alábbi linken kaphat:

http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

"RETRO" szilvEszTERi bál 
Ne hagyja ki idei szilveszteri ajánlatunkat!

Kitûnõ élõzenével, egész éjjel bõséges 
svédasztalos vacsorával (20 órától reggelig) 

várunk minden szórakozni vágyót.

A belépõ tArtAlmAz: 
• üdvözlõ italt 
• korlátlan ételfogyasztást
•  korlátlan italfogyasztást 

(minôségi röviditalok, 
sörök, borok, üdítõk, 
ásványvíz, kávé, pezsgõ)

Belépõ ára:  

13.990 Ft/fõ

További információ és aszTalFoglalás a helyszínen és TeleFonon:
83/348-150; 30/9360-907; 83/348-414 • e-mail: zsinkone.livia@freemail.hu

December 1-én mutatták be a Városi Könyvtárban a Keszthelyi Múzsa 
címmel megjelent, „keszthelyi”  költők, írók antológiáját. A válogatásban 
29 irodalmár verse, prózai műve olvasható.  Köztük szerepel a gyenesdiási 
Kántor Krisztián és Kenesei Aurélia is (képünkön balról: Pózvai Albin, 
Kántor Krisztián, Kenesei Aurélia, Bajzik Lajosné szerzők). A kötetet 
Ézsiás Erzsébet és Baranyi Ferenc (éppen Auréliának dedikál), Kossuth 
- díjas költő lektorálta és méltatta.

2014. december 9-én az óvó nénik meglátogatták régi 
óvodásaikat az iskolában. A kicsik nagy izgalommal várták őket. 
Megmutatták helyüket, tanszereiket, mesélték új élményeiket.  
Lelkesen jelentkeztek, barangoltak betű országban, szám 
országban. Az óvó nénik is örültek a viszontlátásnak. Csodálkozva 
állapították meg, mennyit nőttek nyár óta, milyen ügyesek, bátrak a 
megváltozott környezetben.

Csőbe húzva
Az ABC parkoló és az Arany 

J. utca között egy több, mint 
500 méteres, a Gödörházy utca 
északi vége és az ABC parkoló 
között közel 1000 méteres 
szakaszon húztak be az 500 mm-
es nyomócsőbe egy béléscsövet 
az ívóvízszolgáltató DRV 
megbízásából. Az útbontás és 
az azzal járó felfordulás nélküli 
felújítás révén remélhetőleg a 
már 50 éves vezetékszakasz 
legalább újabb 50 évig, vagy 
tovább – meghibásodás nélkül 
– működik majd.

A próbaüzem után a  
provizorikus vezeték földbe 
fektetését és átmeneti üzembe 
helyezését követően a 
földmunkák és aszfaltozási 
munkák kora tavaszra 
maradnak.
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

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

Vonyarcvashegy, Fő út 84. 
Telefon: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál, 
parkolás ingyen zárt udvarban!
email: pelsooptika@gmail.com

PVoNyarcVaSHegy

Megköszönve egész éves 
bizalmukat kívánunk békés, 

meghitt karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt!

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánunk  minden kedves vásárlónknak!

Szilveszter napján szeretettel várjuk 
egy pohár forralt borra.

ABC: Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és 
nagykereskedés; trafik egy helyen!

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Itt a Karácsony, lepje meg szeretteit 
kozmetika ajándékutalvánnyal!

Ötleteim: TarTós smInKTeToválás
3 D szempilla • kozmetikai kezelések

Nyitva H-V: 6 óra 30-tól 18 óra 30-ig

Tel: 06 30/364-26-27
A Madách utcában a piac 
és a diási strand között.

A dohánybolt mellett: 

Horgászbolt
Állami és területi jegyek értékesítése, 

horgászfelszerelés, 
etetőanyag, élő csali kapható

Karácsonyra, szilveszterre 
hideg-, meleg tálak készítését 

rendelésre – kedvező áron – vállaljuk!
Gyenesdiás, Béke u. 2.Étterem


