GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2016. december XXVII. évfolyam, 12. szám
Megjelenik: december 16-án

Programajánló
december 24-én, szombaton 15 órakor, Pásztorjáték és ﬁlmvetítés a Községházán
24 órakor: éjféli mise a diási templomban
december 30-án, pénteken Óévbúcsúztató
túra a Keszthelyi-hegységben a Forrásvíz
Természetbarát Egyesület szervezésében.
Találkozó 13 órakor a Községházánál.
2017. január 7-én, szombaton 18 óra 30-tól:
Táncház a javából – a ReFolk együttessel
január 14-én, szombaton 18 órától a Községházán: a Nyugdíjasklub pótszilvesztere
január 20-án, pénteken 17 órakor a Községházán: A TRAGÉDIA (hely)SZÍNEI
– dr.Papp Zsuzsanna textiltervező, radiológus szövött gobelin képei kiállítása megnyitója. A kiállítást megnyitja
Bordácsné Kishonti Erika, Károly
Zsiga-díjas Népi Iparművész szövő, a
Népművészet Mestere.
január 22-én, vasárnap 10 órakor Szentmise
a Háborús Hősök tiszteletére a gyenesi
Szent Ilona templomban, majd – kb 11
órakor – megemlékezés a Háborús Hősökről, a Községháza előtti emlékműnél.
Informationen für Unsere deutschprachigen Einwohner auf Seite 13.

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

Nagy örömben részesültek a minap a kisgyermekek a bölcsődében. December 6-án délelőtt
bekopogott hozzánk a Mikulás.

Az Önkormányzat nevében „Polgármesteri dicsérő
oklevél”, került átadásra Tánczosné Marikának
a Nyugdíjas klub vezetőjének.

Idősek köszöntése – Polgármesterünk köszöntötte a legidősebb jelenlévőket,
az 1925-ben született Nagy Imrét valamint Freitág Alajosnét és Kovács Pétert,
mindketten 1928-ban születtek.
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Idősek köszöntése
Idén is megtartotta Önkormányzatunk a
gyenesdiási idősebbek köszöntését, a jól
bevált hagyomány szerint, az András napi
disznóöléssel együtt. A disznótoros ebéd a
Keresztes József vezette főzőcsapat toros
káposztájából, a konyhásaink által készített
sültekből, köretből és dinsztelt káposztából
állt. Ebéd után vidám műsorral kedveskedtünk
a több mint 170 vendégnek. Gál Lajos polgármester köszöntötte a jelenlévőket, közülük a
legidősebbeket, az 1925-ben született Nagy
Imrét, valamint Freitág Alajosnét és Kovács
Pétert, mindketten 1928-ban születtek.
A műsorok után került az asztalokra az
ilyenkor szokásos sült hurka és kolbász majd
a tombola sorsoláson kerültek a szerencsés
nyertesekhez a helyi vállalkozók, magánszemélyek által felajánlott ajándékok. Reméljük,
hogy mindenki jól érezte magát és egy kellemes délutánt tölthettünk együtt.
Köszönet a segítőknek és az ajándékozóknak
Tombola felajánlások: Bangó Edina, Iker
Mónika, Pék házaspár, Landek fodrászat,
Stefanics András, Kozmáné Karola, Mozaik
Áruház, Pontyos István, Szaki Vill, Lottózó
Liget Pláza, Szőnyegország, Diego, Marcsi
méterárú Keszthely Pláza, Tódor irodaszer,
Visionet, Horváth Ép, Gergye Miklós, Nádas Csárda, Piroska Csárda, Anita Étterem,
Torony Csárda, Garay Szűcs, Simon díszfa,
Mészáros szerelvény bolt, Litográf nyomda, Papírkutya Állatorvosi Rendelő, Motyó
Diszkont, Komáromy Béla, Szűrőcentrum,
Zalaszentmárton Önkormányzat, Eurofa,
Bíró Andrea,Galát Flóra,Takács Tibor, Kalló
család, Papp Antal, Kőhalmi család, Horváth
Sebestyénné, Végh Mária Kelme Ker, Szakály

Ismét meseszerű adventi
rendezvénnyel zártuk az évet
December 10-11-én, 11. alkalommal szervezte meg a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület jubileumi Adventi Gesztenyesütés és
Karácsonyi Vásárát. Ismét sikerült igazi adventi hangulatot varázsolni a Községháza
előtti térre december közepén. Vidám karácsonyi muzsika, meghitt fények, forró sült
gesztenye, illatos és ízletes forralt bor és

Nagy sikere volt a mézeskalács-sütésnek,
díszítésnek a Pásztorházban

Disznóvágók: Keresztes József, Keresztes Józsefné Erzsi, Csanaki Csaba böllér, Krasznai
Tamás, Krasznainé Gyöngyi, Herkó Zoltán (Buckás), Lengyelné Kati, Szakályné Erzsi, Csébiné
Marika, Kovács Zsolti, Zsohár Gábor, Kovács László, Sörös József, Hosszúné Marika, Hosszú
Gábor, Csák István, Bognár Gyula, Sigora Zsuzsanna, Sebestyén Károly, Földesi Attila.
Teréz, Szendi István, Bognár Piroska, Bődör
István, Farkas Ödön, Oázis, Turisztika Egyesület, Heﬂer Jenőné, Huszti Jánosné, Talabér
Imréné, Zubonyai házaspár, TIM-SI Travel
Hévíz, Technika Autós Iskola, Szommer Szilvia, Horváth Cukrászat, László István
Szponzorok: Simotics Imre a sertés
felajánlásával, Motyó Diszkont, Papp
Diszkont Zöldhangya, Dongó család a lúdláb
süteményt sütötte, Papp Lajos a tűzifát
biztosította.
Segítők: Lengyel Márk, Lengyel Marcell,
Dongó Zsóﬁa Mária, Sulyok Valencia, Heincz
Dominika, Czibor Zoltánné, Bükiné Magdi,
gyümölcstea, zsíros kenyér, ropogós
sült kolbász, ínycsiklandó ünnepi
halászlé várta az idelátogatókat.
Csak a hóesés hiányzott! Szombaton
egy 100 szeletes, gyönyörű gesztenyetortát kóstolhattak meg a vendégek. Mindkét nap volt kirakodó
vásár és a gyerekeknek a Községháza épületében a Varázshangok az
Egészségért Egyesület szervezésében játszóház és kézműves foglalkozás. Vasárnap a Pásztorházban és
udvarán adventi népi játszóudvar, kemencés
mézeskalácssütés várta a gyerekeket. Szép
számmal voltak indulók a meghirdetett süteményversenyen is. Nehéz dolga volt a zsűrinek meghozni a döntést. Szombaton és vasárnap is tombola zárta a programot. Reméljük
mindenki jól érzete magát!
Kaptunk egy kedves visszajelzést a rendezvény után:
„Az ország másik felében lakunk, csak véletlenül, bár azok nincsenek, mentünk el
önökhöz a gesztenye fesztiválra. Nagyon jól
éreztük magunkat. Korunknál fogva már az

Györei Andi, Major Attiláné, Hamza Tiborné,
Heﬂer Jenőné, Tarjányi Judit, Gyurcsák Annamária, Károlyné Soós Mónika, Károly Veronika, Mózner Istvánné, Syposs Jucus, Dancsné
Toman Katalin, Dr. Dancs Judit, Galát Flóra,
Sebestyén Marci, Dr. Vajda Gábor, Pékné Julika, Pék András, Czotter Attila, Heinzné Mari,
Sebestyén Károly, Samu Zoltán, van de Mee
Reiner, van de Mee Anneliese , Hencz Anita,
Szabóné Erzsi, Kiss Lajosné Erika, Nagy Tamás, Bogdán Ágnes, Kovács Miklósné, Kozma Tiborné, Kovács Ottóné, Nemes Melinda,
Szűr Sándorné, Divinyiné Zsadányi Mónika,
Hársfalvi Györgyné, Fliszár Katalin

ország és más európai országok több adventi
rendezvényén és fesztiváljain részt vettünk, de
olyan kedves emberekkel, mint önök még nem
találkoztunk. Kicsi, rendezett falu barátságos,
kedves melegszívű emberekkel. Köszönjük,
igazán felemelő élmény volt ebben a rohanó,
kicsit elidegenedő világban.” Tornyi Julianna
Köszönjük
a
rendezvény
sikeréhez nyújtott önzetlen segítségüket:
Czankáné Szalóky Szilvia , Czanka Szilárd,
Czanka Dávid, Czanka Orsi, ifj. Rádi Lászó,
folytatás a 3. oldalon
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folytatás a 2. oldalról

Stéger Timót, Mad Dream World Kft
a felajánlásokat:
Wellness Hotel Katalin, Kehida Thermál,
Torony csárda - Varga Zoltánné, J&A Kerámiaház, Hotel Amira, Lotus Therme
Hotel&Spa, Ángyán Szilveszter, Kovács
Pálné, Kovács Anita, Kenesei-Bezzeg Katalin, Ferencz-Palaczki Katalin, Bringatanya,
Sportház Panzió, Természet Háza, MaxGastro
- Somogyi Zoltán, Riedl Ferenc, Komáromy
Béla, Porkoláb család, Zöldház BioPanzió Visontai Béla, Anita étterem - Molnár Gyula
Kézművesek: Kollár Szabolcs, Iryna
Tyshchenko, Novák Lilla, PupariumArt,
Balatoni Fuvallat, Mézes Réka, Iker Virág
és Ajándéküzlet, Gerencsér Ákos, Herczegné Beliczky Ágnes, Hand Made by Petra,
MagnoliaArt, ChocArt Csokizó, Kata Bábvilága, Napraforgó Ötlettár

Suba Zoltánné Zsuzsa, Suba Alexandra,
Varga Zoltánné Marika, Somogyi Zoltán
„Max”, Somogyi Kitti, Hóbár Péter, MakóHóbár Petra, Hagemann Mária, László Judit,
Schmitz Dávid, Nagy Ferenc, Csiszárné Rick
Judit, Magyar Lívia, Györei Mária, Riedl Ferenc, Csapó Tünde, Lukács Gyula, Visontai
Béla, Samartinean Vasile, Szalókiné Farkas
Piroska, Szalóki Piroska, Mayerhoffer Zita,
Pékné Orbán Julianna, Varga Klári, Kovács
Pálné, Kovács Pál, Kovács Anita, Horváth
Miriam, Horváth Flórián, Horváth Szilvia,
Ángyánné Döbör Szilvia, ifj. Ángyán Szilveszter, Kocsis Veronika, Hársfalvi Györgyné Ildikó, Fábián Józsefné, Ember Lászlóné,
Dongó Árpádné, Dongó Árpád, Dongó Zsóﬁa, Lengyel Márk, Lengyel Marcell, Sebestyén Károly, Sebestyén Márton, Darázsi Tamás, Darázsi Bence, Darázsi Bálint, Darázsi
Fruzsina, Tüttő Gyula, Valentin Szilveszter,
Finta Maya, Kőnig Andrea
a támogatást:
Gál Lajos polgármester, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Varázshangok az
Egészségért Egyesület, dr. Vajda Gábor,
Sütibolt – Németh Béla, SzakiVill, József
Attila Klubkönyvtár dolgozói, Samu Zoltán és polgármesteri hivatal ﬁzikai dolgozói, Kerék Csaba, Lugosi László, Adrián
Péter, Nagy Zoltán, GusztaHús, Belysium
Panzió, Körtvélyesi Ibolya, Rollmédia,

Nehezen döntött a zsűri
Ismét ízletes sütemények érkeztek a dec.11re meghirdetett süteménysütő versenyre. Az
Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár
keretén belül megrendezett versenyen erős
mezőny várta a zsűrit. Ám ők villával felszerelkezve bátran vették az akadályt. Minden indulónak ajándékkal kedveskedtünk. A
díjazottak (fontos: ezen a versenyen nem
helyezettek, hanem díjazottak vannak)
az elismerő oklevél mellett Kollár Szabolcs
(fazekas, népi iparművész, a Népművészet

Meghívó

Táncos pótszilveszter a „TÁNCHÁZ
a javából!” program keretében

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a 2016. december 26-án,
hétfőn 18 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
református Istentiszteletre, melyet
Zichy Emőke
a keszthelyi református gyülekezet
nagytiszteletű lelkészasszonya tart.
Karácsonyi Igevers:
„...Egyenesedjetek fel és
emeljétek fel fejeteket, mert
közeledik a megváltásotok…”
( Lukács: 21/28.)
ÁLDÁS-BÉKESSÉG

Időpont: 2017. január 7. (szombat) 18.30
Helyszín: Gyenesdiási Kárpáti János
ÁAMI aulája
Muzsikál: Re-Folk Zenekar
„Házigazda”, táncoktató: Gyurka Fábián,
Csángóföld szülöttje
Belépés: ingyenes
Étel – ital: „batyuból”
Sok szeretettel várunk minden korosztályt!
– hogy vidáman, zenével és tánccal
köszöntsük az újévet!
Szervezők: Gyenes Néptánc Együttes és a
Köz-Kultúra Alapítvány
További információ:
Fodor Zsóﬁa (+70/ 4522-400)
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
támogatásának köszönhetően valósul meg.
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ifjú mestere) által erre az alkalomra készített
egyedi dísztányérját nyerték el. Köszönjük
mindenkinek, aki részt vett a versenyen! Reméljük, jövőre ismét találkozunk!
Süteményverseny díjazottak:
Ünnepi Torta kategória
Gyöke Katrin
Kovács Gyöngyi
Károlyné Soós Mónika
Hóbár Petra
Czanka Orsolya
Szelet sütemény kategória
Dongó Árpádné
Kovács Gyöngyi
Károly Zsóﬁa
Varga Zoltánné
Dongó Zsóﬁa
Különdíj
Kenesei János
Szennyai Anita
Keszey Ágnes
Természetesen köszönjük a zsűri munkáját is,
számítunk rájuk jövőre is!
Kívánunk békés, boldog karácsonyt,
egészségben, sikerekben és vendégekben
gazdag új esztendőt a Turisztikai Egyesület
Választmánya nevében.
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A Budapesti Víz Világtalálkozó
üzenete a Gyenesdiásiaknak
Budapesten, november 28-30-között rendezett csúcstalálkozóval Magyarország beállt a
Földünk -jövőjét meghatározó- vízkészletére
vigyázók élharcosai közé. Nagy szükség van
a ﬁgyelmet felhívó kampányokra, hiszen sajnos a sokszor használt, ezért elhasznált „a víz
kincs” kifejezést már meg sem
halljuk. Sokunk számára ma
még egyértelmű, hogy kristálytiszta víz folyik a csapból, amit
– a Föld viszonylatában fejlett
országként- luxusfogyasztásra (pl. gépjárműmosás, WCöblítés, locsolás) használunk.
Tisztán látszik ma még, hogy
az emberiség még mindig nem
tért észhez, nem érti, mennyire
fontos kérdésről van szó.
Emlékeznünk kell ezért ezen
tevékenységeink során arra,
hogy a Föld teljes vízkészletének mindössze 3%-a édesvíz,
amelynek kétharmada jégben,
hóban van, így csupán 1% a
közvetlenül felhasználható. Jelenleg 6,6 milliárd lakosból 2,3
milliárd már ma sem jut elegendő vízhez és az ENSZ-becslések szerint 50 év múlva 40
%-kal többen, mintegy 9 milliárdan élnek majd a Földön.
A vízkészlet azonban ezen idő
alatt is folyamatosan csökken.
Az ENSZ szakkutatói szerint
tehát a várhatóan bekövetkező
vízhiány miatt a víz az évszázad végére valóban aranyat fog
érni és egyik legfontosabb feladatunk Földünk vízkészletének megóvása és a megfontolt
édesvíz felhasználás lesz.
Gyenesdiást Gál Lajos polgármester képviselte a 17 országból közel 1800 résztvevővel (állam- és kormányfőkkel,
miniszterekkel, nemzetközi szervezetek
magas rangú tisztviselőivel, az üzleti és tudományos élet szereplőivel, valamint a civil
társadalom képviselőivel) zajló csúcstalálkozón. A világtalálkozó előtt polgármester
úr többször egyeztetett Kőrösi Csabával, a
Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetőjével. Az egykori meghatalmazott
nagykövet, ENSZ képviselő elismerését kifejezve kijelentette, Gyenesdiás jó úton jár és jó
példát ad a települési önkormányzatoknak,
hiszen aktív tagja a Klímabarát Települések
Szövetségének és 5 éve elnyerte a
Biodiverzitás Fővárosa díjat, majd a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok („Vizek
városa – csodálatos vizes világ”) témakörben
országos 1. helyezett lett! Nagyon előremu-

-4tató, hogy a gyenesdiási nevelési és oktatási
intézmények „öko” gondolkodásúak. Mindig
vannak települési zöld programok és a környezettudatosság rendszeresen megjelenik a
nagyközség életében. A civil szervezetek is
példamutatók /forrástakarítások, Víz és Föld
Napi aktív programok/, hiszen Gyenesdiás
önkormányzata a térségi szerepet is ellátó
Forrásvíz Természetbarát Egyesülettel és a
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Egy-két jó víztakarékos megoldás
saját környezetünkben:

Konyha
 Kézi mosogatásnál ne folyóvízben mosogass, hanem zárd el a mosogató lefolyóját!
 Szerelj a konyhai csapra víztakarékos
csapbetétet vagy perlátort!
 Mosogatógépnél
a
víztakarékos
ökoprogramot használd (ha
van ilyen)!

A tojások főzővizét kihűlés után használd
locsolásra!
Fürdőszoba, WC

Fürdés helyett
zuhanyozz, de azt is mértékkel!

Fogmosásnál,
borotválkozásnál a vizet ne
folyasd feleslegesen, használj fogmosó poharat!

Szerelj fel víztakarékos zuhanyfejet és
a kézmosóra víztakarékos
perlátort!

Használj víztakarékos WC tartályt, vagy
csökkentsd a tartály víztartalmát!

Ha csöpög a
csap, akkor a lehető legrövidebb időn belül javíttasd
meg!

Ha folyik a WC,
akkor a lehető legrövidebb
időn belül javíttasd meg!
Mosás

A
mosógépet
csak akkor indítsd el, ha
összejött 1 adagnyi ruha!

Ha ez mégsem sikerül, akkor állítsd
félprogramra a mosógépet!
Kert

Locsolj az esti
vagy a reggeli órákban,
hogy csökkenjen a párolgás
miatti vízveszteség!
 Gyűjtsd az esővizet, és azzal locsolj!
régiós Balatoni Civil Szervezetek Szövetsé Telepíts kevéssé vízigényes növényegével pályázatok és akcióprogramok szintjén
is együttműködik. (A Világtalálkozó második ket!
Egyéb
napján a két civil vezető is jelen volt a szak Hívd fel ismerőseid és munkatársaid ﬁmai és a civil szekcióban.)
gyelmét a víztakarékosság fontosságára!
 Játékosan tanítsd meg a gyerekeket a
A Budapesti Világtalálkozó szlogenje „A
víz összeköt” („Water Connects”) üzenet víztakarékosság lépéseire!
elsősorban arra utal, hogy a víz, amely
A víz, kincs, ahogy a gyermek és az élet is
nem ismer határokat, új típusú együttműködésekre sarkall. Mondhatjuk, hogy a nagy az! Vigyázzunk a vízre, hogy gyermekeink
dolgok, a nagyok dolga; de gondoljunk csak is megfelelő mennyiségű és minőségű vízzel
arra, hogy saját példamutatásunkon keresztül élhessenek tovább!
a közvetlen környezetünkben milyen köveBuzás-Belenta Réka,
tendő gyakorlatokat tudunk meghonosítani.
településfejlesztési referens
A felesleges vízfogyasztás és pazarlás megszűntetése a mi mindennapi felelősségünk is!
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Gyenesdiás Nagyközség
Képviselő-testülete
2016. december 1-én
a 116/2016 (XII.01.) sz.
határozatával döntött
a település várossá
nyilvánításának
indítványozásáról.
A település életében jelentős változást
eredményező kérdés lakossági fórum keretében lett társadalmasítva, melyre közel száz
lakos érkezett, köztük a település díszpolgárai, intézményvezetői, civil szervezetek
elnökei, egyetemi professzorok, szakértők és
a hivatal dolgozói. A közel két órás disputát
követően a résztvevők egyhangúan támogatták a várossá nyilvánítás kezdeményezését.
A várossá nyilvánítás ügye már szerepelt
a 2 évvel ezelőtti kampány-ígéretek között
és beépítésre is került a település 5 éves
gazdasági programjába. Időszerűségét a
helyi társadalmi felvetéseken túl szakmai
körök megkeresése is indokolja. A beköltö-

A mézes reggeli története, a
program célja:
A rendezvény hazai elindítását a Szlovén Mézes Reggeli kezdeményezés 8 éves
gyakorlata adta, amit mára Európai Mézes
Reggeli néven több Uniós tagország is átvett az alapötlet hasznosságára tekintettel.
A kezdeményezés célja a méhek és az
egészséges életmód népszerűsítése, a helyben termelt élelmiszerek megismertetése.
Figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és
az egészséges táplálkozásra, mivel a rossz
étkezési szokások gyakran már gyerekkorban kialakulnak.
Annak hangsúlyozása, hogy a méhek
munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet változatosságához.
Napjainkban egyre több problémát
okoz a finomított
cukrok túlzott fogyasztásából adódó
elhízás, és a cukorbetegség, ezért
fontos feladatunk,
hogy az egészséges
táplálkozásra való
nevelést minél korábban megkezdjük
és ráirányítsuk a
figyelmet a mézfogyasztás számos
előnyére.
Az elmúlt évben
Magyarország
is
csatlakozott a moz-
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emelkedik, az adóerő-képesség tendenciózusan nő,
erősödnek
vállalkozóink
(jelenleg
közel
460),
valamint egyre nagyobb
lehetőséget nyer a befektetői
kör.
Az
iparterületek
bővítésével
megjelentek
azok a cégek, melyek
komoly munkahelyteremtő
pozícióval
bírnak.
A
helyben foglalkoztatottak
37%-a már bejáró.
Nézőpontunk szerint a
vidékfejlesztés valószínűsíthetően degresszivítást fog mutatni a jövőben. A területi operatív programok révén az
elsődleges szerepkör a jövőben a városokhoz
fog kerülni, melyek a különböző ﬁnanszírozási és pályázati lehetőségekkel nagyobb
perspektívákat kapnak. A jelenleg 4000 fős
Gyenesdiás Zala megye 8. legnagyobb települése, egyben a zalai községek között
a legnépesebb. A pályázatok mellett várhatóan a befektetők érdeklődése is a városi
galomhoz, a Vidékfejlesztési Minisztérium
és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület közös felhívására szervezték meg a helyi egyesületek a mézes reggelit. Összesen
67 iskolában került megrendezésre a „Mézes Reggeli”, ahol helyi méhészegyesületek, termelők és a megyei szaktanácsadók
segítségével a gyerekek megismerkedhettek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal.
Az országban a november 18-i állapot szerint 509 helyszínen 86.100 gyermek kap mézes kenyeret reggelire.
Gyenesdiás az általános iskolán, az óvodán és bölcsődén keresztül csatlakozott a
kezdeményezéshez. Ezúton is nagyon köszönjük Kovács András gyenesdiási méhésznek a programhoz felajánlott mézet,
bemutató eszközöket és segítséget.

2016. december

rangú települések felé tolódik el, a pozíció
erősödése mellett ﬁnanszírozottabbá válik
az igazgatási rendszer. Keszthely keleti bástyájaként önkormányzatunkat, hivatalunkat,
intézményeinket a pozitív döntés révén erősíteni tudnának. Gyenesdiás várossá nyilvánítása lehetőséget nyújtana a térség egészének egyöntetű erősödéséhez. Szándékunkkal
a térség és környező települések operatívabb
együttműködését szeretnénk elősegíteni.

Az Év Ifjú Szállodása 2016-ban
Galló Zsolt, a négycsillagos superior,
gyenesdiási Wellness Hotel Katalin
szállodaigazgató-helyettese, marketing és
értékesítési vezetője lett. Gratulálunk!

2016. december 6-án aláírt megállapodás
szerint a gyenesdiási Kárpáti János
Általános iskola üzemeltetését
2017. január 1-től a KLIK veszi át.

2016. december
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FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Figyelem!
December közepétől Madárkarácsony!
A kismadarak etetéséhez szükséges szotyola
kiszerelve átvehető az egyesület székhelyén:
Gödörházy A u. 60., valamint a Polgármesteri
Hivatalban.
2016. december 30-án (pénteken) Óévbúcsúztató túrát szervezünk a Keszthelyi-hegységbe. (Nagymező, Vadlánlik, Dolomit tanösvény, Fénykereszt, Mária szobor)
Indulás: 13 órakor a Községháza parkolójától. 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

latú buszos kirándulásaink során. Minden információt megtalál honlapunkon.
Elég annyit beírni: Gyenesdiási Magyar
Vándor Klub
Csányi Zoltán
- a klub elnöke, a kirándulások szervezője -

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
Baba-mama klub
December 21-én tartjuk ünnepi Baba-mama klubunkat a Községházán, Továbbra is
várjuk a 0-3 éves gyermekeket és szüleiket a baba-mama klubjainkra a gyenesdiási
Községházára minden hónap harmadik szerdáján 11.00-tól. Minden szerdán 10.00-tól
pedig Zenebölcsi foglalkozásokat tartunk
ugyanitt, melyet Kőhalmi Ági tart!
A jövő évi első Baba-mama klub időpontja a Községházán:
2017.01.18. szerda 10.00-tól zenebölcsi
és 11.00-tól baba-mama klub
Szeretettel várunk benneteket!
Koronczné Cserép Ilona védőnő és
Kőhalmi Ági

MAGYAR VÁNDOR
KLUB
GYŐRI ADVENT – ezt adtam címéül november végi kirándulásunknak. Azt hiszem,
ez teljesen lefedte a tartalmát. Hiszen, oly
látnivalókban volt részünk, mely összekötötte Győrt és advent első vasárnapjának
történéseit.
Először Ménfőcsanakon Galgóczi Erzsébet írónő emlékszobáját néztük meg, majd
Győrbe érve a Kályhatörténeti kiállítást kerestük fel. Innét átsétáltunk a Magyar Ispita
kiállítóhelyre, ahol egy ritkaságot láthattunk:
A magyar hangosﬁlm plakátjainak kiállítását,
a kezdetektől 1944-ig. Ülhettünk a Hippolit a
lakáj c. ﬁlmben szereplő irodai asztal mellett,
részvényeket pecsételhettünk, ﬁlmrészleteket
láthattunk… Ezt követően a Bencés templomban vártak bennünket, majd átmentünk a Karácsony-kiállítást megnézni a Püspökvárba.
Innét szabad programként az Advent hangulata várt bennünket forralt borral, melegedőkkel, sok-sok látnivalóval. Zárásként pedig
a győri jégrevű előadásában a Hamupipőke
című mesejátékot láthattuk – a jégpályán.
Valahogy ezen a napon minden olyan nagyszerű volt: az időjárás, a látnivalók tartalmassága, a bencés ﬁatalember imponáló tudása és
kedvessége, nem beszélve Győr csodálatos
díszvilágításáról, adventi programjairól. Úgy
érzem, tartalmas és szép nap állt mögöttünk.
És ha most Ön azt sajnálja, hogy nem volt
velünk ezeken a helyeken, ne késlekedjen!
Tegye meg az első lépést, (jelentkezzen közénk), a többit pedig mi garantáljuk: Hazánk
gyönyörűségeit keressük majd fel, jó hangu-

Zenebölcsi
December 7-én meglátogatott bennünket a
Mikulás és zenebölcsiseink kedves énekkel
viszonozták a kapott ajándékokat! Szeretettel várjuk minden régi és új zenebölcsisünket
is foglalkozásainkra! Érdeklődni a foglalkozásról itt lehet: Kőhalmi Ági, +3630/3391959, Kőhalmi Balázs, +3630/347-6036
Babafotó kiállítás
Ebben az évben is sok gyermek, szám
szerint 25 született eddig községünkben,
a fotóikból készült kiállítás megnyitón
Babajátszóteret alakítottunk ki a kicsik
számára, melyet nagy örömünkre bátran
használtak is!
Varázshangok Játszóházak
Varázshangok Családi Játszóházat tartunk
a két ünnep között Keszthelyen a Festetics
Kastély északi szárnyában, a bálteremben az
alábbi napokon:
December 27. 11.00-15.00-ig
December 28. 11.00-15.00-ig
December 29. 11.00-15.00-ig
December 30. 11.00-15.00-ig
December 31. 10.00-14.00-ig
A Játszóházban minden nap tematikus

Gyenesdiási Híradó
Kreatív Műhellyel, társasjátékokkal és gyermekjátszótérrel várunk.
Ezúton kívánunk minden családnak békés
ünnepeket és boldog újesztendőt!

KERTBARÁTKÖR
HÍREI
Kertbarát Kör háza táján ezt történt
2016-ban!
Megalakulásunk kilenc hónappal ezelőttre
datálódik – ennyi idő kell egy embriónak,
hogy kifejlődjön az anyaméhben és egy
remek kis ember szülessen, meg- bízzunk
benne a mi „gyerekünk” is hasznos és
hosszú életű lesz. Az alakulásunk lényege:
legyen mindenkinél egy kis veteményes
kert vagy csak szebb virágos kert. Hiszen
csodás környezetben élünk– Balatonnál
és a Keszthelyi hegység lábánál– tehát
köszönetként járuljunk hozzá, ápolt igényes
portával, kiskerttel és utcafronttal.
Facebookon és e-mailcímen is elérhetők
vagyunk.
Az első alkalommal átbeszéltük milyen
fontos a talajtápanyag összetétele, a kártevők
elleni védekezés. De éreztük, hogy váltani
kell Volner Lajos elnök Úr a Pannon Egyetem
Georgikon Karáról előadókat hívott meg. Dr.
Szeglet Péter egyetemi docens Úr előadásai:
Fűszer és Gyógynövények, A csiperkegomba
háztáji termesztése. Meghívást kaptunk
gombatúrára, sőt felajánlotta, hogy az önállóan
gyűjtött gombákat is átvizsgálja. Dr. Alföldi
Zoltán egyetemi docens Úr - megalakuló
napunkon is ott volt- az Anyarozsról tartott
előadást. Fischl Géza professzor Úr a
Pohánkáról -Hajdina- tartott előadást, mi
készítettünk hajdinás ﬁnomságokat. Minden
előadás nagyszerű és tanulságos volt, sokan
vettünk részt rajta köszönet az előadóknak és
résztvevőknek egyaránt.
Megalakítottuk a Csili Klubot 30 regisztrált
taggal.( a Chili-t nem tévedésből írjuk Csilinek) Gál Lajos Polgármester Úr meghívására
részt vettünk egy sajtótájékoztatón. Egy –
Ház,- palántáz” akció indul.
Ebben az évben sokat dolgoztunk és még az
elején vagyunk a teendőknek, sok tervünk van
a jövőben. Szeretnénk bio kertészkedéssel
termelni, ezt viszont tanulni kell és át kell
formálni a szemléletünket. Többet kell
dolgozni, de meg éri, mert így egészségesebb
zöldség,- gyümölcs kerül az asztalunkra és
a környezetünket is védjük. Kapcsolatban
vagyunk több bio gazdálkodóval.
2017 évi tervünk: Januárban Dr. Alföldi
Zoltán docens Úr, tartja meg az elmaradt
előadást, a „A tápanyag vissza pótlása, a jó
komposzt titka”. Felkészülés a tavaszi kerti
munkákra.
Februárban:
Sámson
István
Úr

Gyenesdiási Híradó
biogazdálkodásról tart előadást - 150
hektáron gazdálkodik-, tehát tapasztalata van.
– Alapoktól a betakarításigMárciusban: Dr. Kovács János címzetes
egyetemi docens Úr: Paprika fajtákról és
termesztéséről.
Palánta nevelése, gondozása és növény
védelme. Aktuális kerti munkák, tanácsok.
Április: Dr. Polgár Zsolt professzor Úr és
Baráth Szilveszter Phd hallgató: Burgonya
fajtákról és a burgonya növényvédelme,
ültetéstől a betakarításig. Aktuális kerti
teendők.
Május: Dr. Szabó István professzor Úr:
Régi magyar gyümölcsfajták. Magas ágyás
előnye.
Változás jogát fenntartjuk. Az előadások
egyeztetés alatt állnak, de várhatóan minden
hó első 2 hetében tervezzük.
„Legyünk minél többen kertbarátok
„Véleményeket, kérdéseket várjuk a
kertdoki01@gmail.com,
Facebook-on,
természetesen lehet jönni tagnak is a csapat
jó. Köszönjük
Áldott, szeretetteljes
Karácsonyi ünnepeket kívánunk
és
Sikereket az életben bő termést a
kiskertekben.
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fejlesztő eszközei kiválóan alkalmasak a
nagymozgások és az egyensúlyérzékek fejlesztésére. Mindkét csoport gyermekei nagy
örömmel vették birtokba a helyiséget.
Ezúton szeretnénk megköszönni a tornaszoba kialakításában résztvevő technikai
dolgozók segítségét!
Tótok Levente Lászlóné
Szakmai Vezető

„ A mozgás öröme!”
… és a Mi legnagyobb örömünk is, hogy az
idei év fejlesztése során megvalósulhatott egy
igen jól felszerelt TORNASZOBA. A tornaszoba bölcsődénk már meglévő helységének
átalakításával került kialakításra. Nevelői
célkitűzésünkben nagy hangsúlyt fektetünk
a kisgyermekek mindennapi testmozgására,
ezzel nem csak a mozgásfejlődést kívánjuk
elősegíteni, hanem az egészséges életmódra

2016. november 18-án, péntek délután ismét
megtelt iskolánk aulája az iskolai Bolhapiac
és Cserebere Vásár alkalmából.

„Itt kopog, ott kopog…”
Nagy örömben részesültek a minap a kisgyermekek a bölcsődében. December 6-án
délelőtt bekopogott hozzánk a Mikulás. Persze a gyermekeket nem érte váratlanul ez az
esemény, ugyanis a látogatást megelőző napokban már sokat beszélgettünk, meséltünk
a Mikulásról, és nagyon vártuk Őt.
Énekeket, mondókákat tanultunk és a jeles
napon testünket szép ruhával, lelkünket
örömteli várakozással feltöltve köszöntöttük a nagyszakállút. Az ajánkékcsomagot
ki bátran, ki félénkebben vette át. Arcukon
gyermeki áhítattal énekeltek, miközben szép
fotók is készültek az eseményről. Köszönjük
a Mikulásnak és mindazoknak, akik ezt a
szép ünnepet ilyen meghitté tették a kisgyermekek számára.

Volner Lajos elnök és a Kertbarátok

BÖLCSŐDEI ÓVODAI
HÍREK

ISKOLAI
HÍREK

Vargáné Nyíri Csilla
Kisgyermeknevelő
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Czotterné Kati varrónőnek az intézményi
függönyök elkészítésében. Áldozatos munkájával hozzájárult az óvoda szebbé tételéhez.
Az intézmény köszönetét fejezi ki Kiss
Barbara szülőnek, az emeleti mosdó felújításához nyújtott tárgyi segítségért.
Varga András és Szür Sándor segített az
óvoda udvarán lévő fenyőfa díszítésében.
Köszönjük munkájukat.
Ádventi gyertyagyújtásunk első és
harmadik alkalmával a keszthelyi Festetics
György Zeneiskola két tanára Bánhidai Tamás és Farkas Berta, illetve két növendéke Szilvássy Zsigmond és Szarka Natália
adott koncertet az óvodás gyermekek nagy
örömére. Köszönjük, hogy szebbé varázsolták a lelki felkészülést a karácsonyi várakozás időszakában.
Világos Csabáné
Intézményvezető

„SZÉP ZALÁBAN SZÜLETTEM…”
területi forduló
GYENESDIÁS
2016.november 25. péntek

A területi versenyen fellépő szólisták és
együttesek arany minősítést értek el és
továbbjutottak a megyei döntőbe.
1-2. osztály
SZÓLÓ
1.Hársing Hanna
2.Lendvay Csenge
3.Bődi Lora
4.Vers Hunor
5.Cseh Fruzsina
6.Lengyel Luca
7.Szijgyártó Ákos
8.Szente Regina

1.o.
1.o.
1.o.
2.o.
2.o.
2. o.
2.o.
2.o.

KISEGYÜTTES
1.Balogh Laura- Cseh Fruzsina 2.o.
ÉNEKEGYÜTTES
1. Csicsergők 1.o.
Hársing Hanna, Lendvay Csenge,
Borza Diána, Venekei Eszter, Bődi Lora,
Németh Barbara
2.Gilice énekegyüttes 2.o.
Szente Regina, Szabó Lili, Lengyel Luca,
Szijgyártó Ákos, Vers Hunor
3-4.osztály
SZÓLÓ
1. Kántor Lelle 4.o.
2.Heﬂer Dóra
4.o.
3.Gál Marcell 4.o.
4.Vajda Sára
3.o.
5.Berta Antónia 4.o.
6.Baranya Vanda 3.o.
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KISEGYÜTTES
1.Rezedák
3.o.
Vajda Sára, Simon Eszter, Baranya Vanda,
Nagy Panna
ÉNEKEGYÜTTES
1.Füzike énekegyüttes 2-4.o.
Kántor Lelle,Heﬂer Dóra,Vajda Sára,Berta
Antónia,
Baranya Vanda, Venekei Sára, Pál Anna,
Simon Eszter,
Nagy Panna, Gyutai Borbála, Vajda Hanga

ÉNEKEGYÜTTES
1. Csicseri énekegyüttes 5.o.
Szalóki Piroska, Kovács Kriszta, Farkas
Emese, Gyutai Júlia, Jávor Leila, Farkas
Réka, Sulyok Valencia, Garamvölgyi Alexa,
Hársing Jázmin, Léránt Roberta
7-8.osztály
SZÓLÓ
1.Kovács Hanna (8.o.)
2.Tálos Olivér (7.o.)

5.o.
5.o.
5.o.
5.o.
5.o.
5.o.
5.o.
5.o.
6.o.
6.o.
6.o.
6.o.

ÉNEKEGYÜTTES
1.Szivárvány éneklőcsoport
Kovács Hanna, Vajda Virág, Farkas Emese,
Baranya Hanna, Andor Benedek, Tálos Olivér
Felkészítő nevelő: Csordásné Fülöp Edit
KÖZÉPISKOLA

KISEGYÜTTES
1.Balázs Dorina-Heﬂer Martina-Simon Gréta
6.o.

SZÓLÓ
1.Heﬂer Flóra 9.o.
Vajda Gimnázium Keszthely

Bólyai anyanyelvi verseny megyei 6. hely
4.A. Kis nyelvészek Farkas Zsombor Balogh Vanessza, Eke Boglárka, Laczó Dániel
Bólyai megyei matematika verseny
4.A.
1. helyezés, Bagoly Loretta,Edvi-Illés
Tamás,Farkas Zsombor,Magai Gréta

osztály
2.B
3.B
1.A
1.B
4.A
2.A
4.B
3.A

mennyiség
1415
1201
1050
1018
573
410
340
174

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

FELSŐSÖK
1.
6.A
2.
5.A
3.
7.B
4.
5.B
5.
7.A
6.
8.A
7.
6.B
8.
8.B
9.
8.C
összesen:

846
770
350
507
257
340
71
28
10.220

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

A felsőből a 6.A-ból is nyeretek, az egyik
csapat 2. lett, Liszák Lili, Szente Eliza, Horváth Flórián (képünkön)
a másik csapat 3. helyezést ért el, Fazekas
Dániel, Gombár Janka, Krasznai Veronika,
Szentandrássy Zsuzsanna
Zalavári helyesírási verseny
Szentandrássy Zsuzsanna (6.a) 1. hely
Gombár Janka (6.a) 2. hely

Papírgyűjtés eredménye, 2016. ősz
ALSÓSOK
helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VERSENYEREDMÉNYEK

KISEGYÜTTES
1.Csillagvirágok 5. 8.o.
Kovács Hanna, Vajda Virág, Farkas Emese,
Baranya Hanna
2. Gyenesi betyárok 6-7.o.
Andor Benedek-Tálos Olivér

5-6.osztály
SZÓLÓ
1.Somogyi Ádám
2.Szalóki Piroska
3.Kovács Kriszta
4.Farkas Emese
5.Gyutai Júlia
6. Jávor Leila
7.Farkas Réka
8.Baranya Hanna
9.Simon Gréta
10.Balázs Dorina
11.Liszák Lili
12.Andor Benedek
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Kedves Gyenesdiásiak!

létszám
19
28
26
27
28
21
30
27

kg/fő
74,47
42,89
40,38
37,7
20,46
19,5
11,33
6,44

22
28
16
26
14
24
18
16
13

38,45
27,5
21,87
19,5
18,35
14,16
3,94
1,75
-

A hozott kg/tanulólétszám a mérvadó !!! Akönyvtár versenyen kívül: 870 kg !!!
DÖK

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy egykori pedagógustársunk

Henczi Imréné
Vilmi néni
elköltözött az élők sorából.
1970- től 1986-ig volt iskolánk
napközis tanító nénije.Nagy
szeretettel nevelte a délutánt is
iskolában töltő gyerekeket.Hálás
szívvel emlékezünk rá, köszönjük,
hogy emberséget tanulhatunk tőle.
Egykori tanítványaként a
többiek nevében is búcsúzik:
Tüttő Lajosné Hugó Katalin, aki
1971-1979 között formálódott a
keze alatt a napköziben.
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Házi versmondó verseny
2016. november 17-én, csütörtökön került
megrendezésre a hagyományos iskolai versmondó versenyünk. Az idei évben több mint
70 kisdiák mondta el kedvenc versét. A főleg alsó tagozatos, lelkes tanulóifjúság szépen felkészült, színvonalas szavalatokkal
örvendeztetett meg bennünket.
A zsűrikben vendégeink voltak: Soós József
költő Lentiből, Süténé Tüttő Beáta meseíró
Hévízről és Utassyné Horváth Erzsébet nyugalmazott magyartanár, iskolaigazgató Rédicsről. (Zsóka néni Utassy József, Kossuthdíjas költőnk özvegye. Az ismert költő élete
utolsó éveiben megyénkben élt, alkotott.) A
helyi községi könyvtárat Fliszár Katalin
könyvtáros, az óvodát pedig Kun Sándorné
óvodapedagógus és drámapedagógus képviselte.
Gratulálok nem csak a díjazott versmondóknak, hanem minden egyes bátor résztvevőnek!
3.-4. évfolyam

Híradónk körkérdést intézett
önkormányzati, intézményi,
egyesületi vezetőkhöz,
közismertebb személyekhez.
„Milyen volt az elmúlt
esztendő, mit vár a következő
évtől?”címmel.
Gál Lajos polgármester
Az idei esztendő az időjárás változékonysága ellenére sikeres volt, hiszen adóbevételeink teljesültek, enyhén növekedtek. Gyenesdiás már nemcsak család és gyerekbarát
nagyközség, hanem sok tekintetben vállalkozóbarát és befektetéseket vonzó, jó adottságú
település lett. Öröm, hogy nőtt az adóerőnk és
újabb munkahelyek is teremtődtek. Nagyon
bíztató, hogy sok ﬁatal választja végső letelepedésként településünket a CSOK programon
belül is és több nagyobb vállalkozás fejleszt
és bővít nálunk. A civil lendület sem hagyott
alább ebben az évben, sőt a ﬁatalabbak is ér-

Örömmel tudatjuk, hogy
Soós József és Utassyné
Horváth Erzsébet terveink szerint a tavasszal még
vendégeink lesznek. A községházán kötetbemutatót
tervezünk, az aulában pedig
megzenésített
versekkel
szeretnénk megörvendeztetni tanulóinkat.
Nagy Antal Róbert
Iskolai versmondó verA képen az iskolai versmondó versenyen díjazott gyermekek
seny eredményei
mögött: Soós József költő, Süténé Tüttő Beáta meseíró és Nagy
2016. nov. 17.
Antal Róbert.
1. évfolyam
1. hely Doma Vilmos (1. b)
2. hely Berta Bulcsú (1. a)
3. hely Kőhalmi Regő (1. a)
Különdíj Fáró Máté (1. a)

3. évfolyam
1. hely Doma Nándor (3. a)
2. hely Kiss- Bertók Emese (3. a)
3. Stiener Máté Bendegúz (3. c)
Különdíj: Bagoly Marcell (3. b)
2. évfolyam
1. hely
Szente Regina
(2. a)
2. hely
Farkas Zsóﬁa
(2. a)
3. hely
Szita Zsóﬁa
(2. a)
Különdíj:
Takács Bátor
(2. b)

deklődést mutatnak az igazi közösségi élet
iránt, ami nagyon jó. A térségben is egyre
több település számít Gyenesdiásra, mind az
igazgatás, mind az oktatás, vagy bármely fejlesztési együttműködésben.
Az év első felében sok pályázatot adtunk
be és bízom sikerükben, hiszen fontos az új
egészségház, ebédlő és más turisztikai beruházások kérdése. Idén elkezdődtek, de a
következő évben folytatódnak nagyarányú
aszfaltozásaink, csapadékvíz elvezetési projektjeink, a jól gazdálkodó önkormányzatoknak járó keretből.
A 2017-es esztendő a strandjaink fejlesztéséről is fog szólni, hiszen mind a feltöltés,
mind a korszerűsítés időszerűvé vált. A jövőben az állami intézkedések hatására rendezettebbé válik az alacsony jövedelműek helyzete, ami komoly költségvetési kihatással lesz
a következő évre, hiszen majdnem minden
intézményt érinteni fog. Januártól állami működtetésű lesz az iskola, amely bízom benne
még komoly fejlődést is hozhat a kiemelt és
központi intézmény számára.
Nagyon bizakodó vagyok a jövőt tekintve,

4. évfolyam
1. hely Horváth Boglárka (4. a)
2. hely Hocz Katalin (4. a)
3. hely Berta Antónia (4. b)
3. hely Magyar Borbála (4. a)
Különdíj: Paál Levente (4. a)
Különdíj: Tóth András (4. a)
5-6. évfolyam
1. Gombár Janka (6. a)
1. Gyutai Júlia (5. a)
2. Liszák Lili (6.a)
3. Szabó Lukrécia (5. b)
Különdíj: Sulyok Valencia (5. a)

hiszen jó és erős a közösségi akarat és egyre
szilárdabb a településünk jövőjébe vetett hit.
Azt kívánom a következő esztendőre, hogy
a Jóisten hozzon egészséget, örömet és szeretetet minden gyenesdiási családnak. Ezzel
együtt kívánok mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés Újesztendőt!
Góth Imre Árpád alpolgármester
A 2016-os évre csak pozitívan tudok gondolni. Sikerült folytatni az előző évben megkezdett munkát és bőven születtek újak a
következőre. A legnagyobb jelentőségűnek a
várossá nyilvánítás elnyerését tartom. Nem
a címért, hanem Gyenesdiásért! Ötszáz évvel ezelőtt felégette a török Falud községet.
Idővel néhányan visszatértek és hitték lehet
itt élni. Érdemes házat építeni, családot alapítani és reménykedve várni a következő évet.
Egyre többen szőtték tovább elődeik álmát és
templomokat építettek, mivel egy kevésnek
bizonyult. Együtt iskolát alapítottak és óvodát, bíztak magukban és a jövőjükben, hittek
a gyermekeikben. Büszkék lehetünk elődeink
eredményeire, örökségként átadott hagyomá-

2016. december
nyaikra. Ma négyezren élnek Gyenesdiáson
és élvezhetik otthonuk biztonságát. Tudjuk
nekünk több jutott a jóból az utóbbi évtizedekben, mint másoknak. Mérhetően gazdagodtunk anyagiakban és szellemi javakban
egyaránt. Azok, akik többet kaptak a jóból,
mint mások, nagyobb felelőséggel tartoznak
azok iránt, akiknek kevesebb adatott. Egyénként felelősek vagyunk barátainkért, az utcán látott elesett emberekért. Felelősséget
kell éreznünk Gyenesdiás további fejlődéséért és felelősséggel tartozunk azokért a településekért is, akiknek kevesebb jutott a jóból. Ha mégsem kapnánk meg a városi címet
hát nélküle, már a jelölés által is magasabb
elvárásokkal tekinthet immár mindenki ránk.
Értékeinket megőrizve, fejlesztve merjük
együtt tovább szőni a többszáz éves Álmot
az új évben!
Kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget
és az áldott karácsonyi ünnepeket követően
boldog új évet!
Gálné Németh Ildikó a Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke
2016-ban egyesületünk ismét célul tűzte
ki a Szent János-forrás kitisztítását, amelyet sikerült is megvalósítanunk. Köszönet
a Rügyfakadás-Tavaszünnep rendezvényünkön nyújtott támogatásoknak és a tisztításban segítőknek.
A tavaszi időszakban a LEPKE teljesítménytúrák szervezése a fő feladatunk, majd
a Rügyfakadás-Tavaszünnep rendezvényünk, amelyet 18. alkalommal rendeznünk
meg. Az ősz nem múlhat el „egy ház egy
szőlő”, a tél pedig „madárkarácsony” akciónk nélkül.
Az év során a következő évtől elkezdődhető programjaik támogatására számos pályázatot benyújtottunk, amelyeknek várjuk a
pozitív elbírálását. Jövő évre terveink között
szerepel a Balatongyörökön található Pele
apó tanösvény 17 állomáshelyének felújítása, valamint a Keszthelyi-hegység túraútvonalainak karbantartása is.
Szeretném megköszönni tagjainknak, segítőinknek az egész éves munkáját, lelkesedését, elhivatottságát a kitűzött feladatok
megvalósításához!
Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket
és sikeres új évet kívánok minden
természetbarátnak és várunk mindenkit szeretettel Óévbúcsúztató túránkra december
30-án!
Hársfalvi György klubkönyvtárvezető, önkormányzati képviselő
A vége felé közeledő év örömöt és csalódást is okozott, nagyon örülünk a régen várt,
első unokánknak, akire nagyon büszkék
vagyunk, szépen eszik, alszik, ... és nevet!
Örülünk, hogy Gyenesdiás egyre fejlődik,
bár még nincs igazi művelődési intézményünk, nem tudjuk, hogy melyik Jézuska hozza. A tornacsarnokot - reméljük - a
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gyerekeknek mondom -, csak egy Jézuska
van, csak többen rendelnek nála ezt-azt,
tüzoltóautót, babát, okostelefont, művelődési házat, tornacsarnokot.
Csalódást az jelenti, hogy a nagypolitikában 2010-től tartó lendület megtörni látszik,
vagy inkább a korábban tapasztalt egyetértés,
már nem az, mint... szóval tetszenek érteni.
De a hírek helyett nézzünk sportcsatornákat,
spektrumot, ja meg sorozatokat... Akkor
már nem kell idegeskedni. 2018-ban meg
majd szólnak, hogy mit kell csinálni.
Keresztes József, a főzőcsapat vezetője
A 2016-os évünk nagyon jól alakult és reméljük, hogy a következő év is hasonló lesz
bővelkedő programokban. Közösségünk
most is nagyon sok rendezvényen vett részt.
Rügyfakadás, Keszegfesztivál, Festetics
Vágta, Szüreti fesztivál, Nyugdíjasok Napja.
Sok meghívást kaptunk a környező településektől, Cserszegtomajtól, Vindornyafokról,
Vonyarcvashegyről, kolbásztöltő versenyekre, melyet szívesen fogadtunk. Csapatunk
tagjaira mindig számíthatok, akik nagy odaadással jönnek és segítik kis csapatunkat.
Cserszegtomajtól külön felkérést kaptunk
„Cserszegfutás” program kapcsán 600 főre
kellett főznünk, melyet szívesen vállaltunk
és amire nagyon büszkék vagyunk. Ebben
az évben nagy megtiszteltetés ért, „ Közösségi munkáért” polgármesteri kitüntetést vehettem át, melyre nagyon büszke vagyok és
nagyon köszönöm a csapatunknak, mert úgy
gondolom, hogy az ő érdemük is. A vonyarcvashegyi kolbásztöltő versenyen is nagy
meglepetés ért, Benke Laci bácsi, többszörös világbajnok mesterszakácstól kaptam a
részemre dedikált „Magyarok asztala” című
kódexet, mely régi étel recepteket tartalmaz.
Úgy gondolom, hogy a Pék házaspárnak is
köszönhető mindez, hisz ők gondoskodnak
a jó hangulatról és a szépen terített asztalról, minden kolbásztöltő versenyen. Még
egy nagyon jó dolog történt, a kis unokám
első osztályos lett és nagyon jó tanuló, amire
nagyon büszke vagyok. Hogy mit kívánok
a jövő évre? Először is családunkkal együtt
nagyon jó egészséget csapatunk tagjainak,
családjaiknak jó egészséget, békés boldog
karácsonyt és új évet kívánok Gyenesdiás
összes lakójának.
Tánczos Lászlóné, Marika
Nyugdíjas Klub Vezető
Az elmúlt évben sok jó dolog történt.
Először is megköszönöm a Klubkönyvtár
Vezetőjének
és
munkatársainak
a
születésnapi megemlékezésüket!
Az én értékesebb időmet a társadalmi élet
tölti ki. Ezért szeretnék a feladatainkról és
eredményeinkről beszámolni. Januárban
sikeres „pótszilveszterünk” volt. Majd
Zalaapátiban a
Fánkkarnevál részesei
voltunk. Ezt követően Sármelléken Az
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Aranykorúak Farsangján énekkel és egy
színpadi jelenettel léptünk fel, nagy sikerünk
volt. Júniusban Balatongyörökön Palacsinta
Fesztivál, Cserszegtomajon Főzőverseny,
Válluson
Kalács
Fesztivál.
Minden
alkalommal elismerő oklevelet szereztünk.
A gyenesdiási Keszegfesztiválhoz egy
kis társadalmi munkával mi nyugdíjasok
is hozzájárultunk. Július végén sajnos
közbelépett a betegségem, emiatt három
hónapig nem tudtam részt venni a
feladatokban. De az élet nem állhat meg.
Köszönetet kell mondanom a nyugdíjas
klub tagjainak, akik a soron következő
programokban derekasan helytálltak. Ez volt
a diósjenői Diós Fesztivál, a gyenesdiási
Burgonyanap, az alsópáhoki Aranykorúak
Szüreti Felvonulása, ahol Hóbárné Magdi
vezényletével minden sikerült.
Miután -visszajöttem- a vonyarcvashegyi
Kolbász Fesztiválon is jól szerepeltünk.
A magánéletemben is jól érzem magam,
családomat is kiszolgálom, kertészkedem,
jószágokat nevelek. Nyáron az Unokáimat
várom haza, akik külföldön élnek. Ez az
év legboldogabb időszaka! De, sajnos ezt
az időszakot a hirtelen jött betegségem
beárnyékolta. Nehezemre esett, hogy ők
szolgáltak ki engem.
Köszönöm a gyenesdiásiaknak a sok
jókívánságot,
látogatást,
együttérzést.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatalnak a
megtisztelő kitüntetést.
Jelenleg az egészségem jónak mondható,
igyekszem a jövőben is tőlem telhetően a
társadalmi feladatokban részt venni.
Áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Margrit Falley , a híradónkban megjelenő
német szöveg fordítója
Megint eljött az idő, hogy elgondolkodjak
az idei esztendőről. Azonban nemcsak most
jutnak eszembe ezzel kapcsolatban gondolatok, hanem év közben is… Ha néha késő este
vagy éjszaka kimegyek a teraszra, és ott állok egyedül a csillagfényes égbolt alatt, csak
azért, hogy érezzem, milyen csendes és szép
minden. Boldog és hálás vagyok, hogy egy
békés helyen élhetek, és hogy mindazok az
emberek, akik közel állnak hozzám, szintén
boldogok.
Ebben az évben semmi különös nem történt. Olyan, mintha egy „könnyű” csomag
lett volna. Minden problémára vannak
szakértők, orvosok, politikusok, világmegváltók. Azt hiszem, sok nehézséget úgy lehet a legjobban megoldani, ha nem teszünk
semmit. Legjobban a kis dolgoknak örülök!
Ezek adnak erőt és nyugalmat a hétköznapokhoz. Ha időt szakítok arra, hogy a szép
szivárványban gyönyörködjem, a munka
megvár. De a szivárvány nem vár addig, míg
a munkával végzek.
Az elkövetkező évre nincs semmi különös
elképzelésem, hiszen néhány hónap múlva
úgysem lenne belőle semmi, és egyébként
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sem lenne annyira fontos. Egyet azonban mégis megfogadok, és ezt meg is akarom tartani: a hétköznapok apró történéseire, dolgaira
odaﬁgyelek.
A karácsony nagyon jó alkalom arra, hogy
köszönetet mondjak mindazoknak, akik mellettem álltak és segítettek, akiktől tanulhattam
is!
Mindenkinek áldott karácsonyt, boldog új
évet, jó egészséget kívánok!
Margrit Falley
Es ist wieder an der Zeit, sich Gedanken
zum ausklingenden Jahr zu machen. Aber
nicht nur jetzt mache ich mir Gedanken. Auch
während des Jahres gehe ich manchmal spät
abends oder nachts hinaus auf unsere Terrasse und stehe da allein unter dem sternenklaren Himmel, nur um zu spüren, wie still und
schön es hier ist. Ich bin froh und dankbar,
dass wir in einer friedlichen Umgebung leben
dürfen und dass es mir und all den Menschen,
die mir nahe stehen, gut geht.
Das Jahr ist ohne besondere Vorkommnisse
vergangen. Ich konnte es wie ein leichtes Gepäck tragen. Für jedes Problem gibt es Techniker, Ärzte, Politiker und Weltverbesserer.
Ich habe mir gedacht, viele Probleme lösen
sich am besten, wenn man nichts tut. Lieber
freue ich mich über die vielen kleinen Dinge. Das gibt mir Kraft und Gelassenheit für
den Alltag. Wenn ich mir Zeit nehme, einen
schönen Regenbogen anzuschauen, läuft die
Arbeit nicht davon. Aber der Regenbogen
wartet nicht so lange, bis ich mit meiner Arbeit fertig bin.
Für das kommende Jahr habe ich wie immer keine besonderen Vorsätze. Einige davon
würden vielleicht nur den ersten Monat überleben, und im Allgemeinen sind sie sowieso
nicht lebenswichtig. Eines will ich mir aber
doch vornehmen und auch konsequent darauf
achten, dass ich für die kleinen Dinge des Alltags aufmerksam bleibe.
Weihnachten ist der perfekte Anlass, einmal
all jenen Danke zu sagen, die mich begleitet und unterstützt haben, die mir Zeit und
Freundschaft geschenkt haben und von denen
ich etwas lernen konnte. Ich wünsche allen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr!
Csányi Zoltán a Magyar Vándor Klub elnöke
Ebben az évben, mely mögöttünk van, sok
minden történt.
Száraz tény, hogy hét kirándulásunk során
több mint 3000 kilométert tettünk meg.
Amit nem mondanak a számok, az fontosabb: Bejártuk Budapestet, felfedeztük a Balaton déli partját, utazást tettünk Hollókő és
Betlér vidékére, felkerestük Simontornyán
Ozorai Pipo várát, de Kőszeg és Velem szépségeit is láttuk. Késő ősszel Székesfehérvár,
majd advent első vasárnapján Győr szépségei
ejtették ámulatba klubtagjainkat.
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létszám miatt épp hogy csak elindult… Sajnos ez is hozzá tartozik az év értékeléséhez.
Gyenesdiás lakosainak, az országunkat
megismerni vágyóknak hoztuk létre három
évvel ezelőtt klubunkat. Várjuk azokat a régi
klubtagokat is, akik idén elfoglaltságuk miatt
nem tudtak velünk jönni kirándulásainkra.
Reméljük a 2017-es esztendőben együtt utazunk majd.
Éppen ezért az új év közeledtével arra buzdítok mindenkit, ﬁgyelje honlapunkat, hiszen
elég annyit beírni a keresőbe: Gyenesdiási
Magyar Vándor Klub .
Ez úton is megköszönöm Hársfalvi Györgynek és a Klubkönyvtár valamennyi dolgozójának önzetlen segítőkészségét, melyet a kirándulásra jelentkezőknek – így klubunknak
– nyújtanak.
Az új esztendőben is célunk Hazánk épített
és természeti örökségeinek felkeresése.
Ezért szervezzük útjainkat, ezért dolgozzuk
ki a szép és tartalmas programokat.
Végezetül ez úton kívánok minden olvasónak Áldott Karácsonyt és az új évre: gyönyörű úticélokkal összeállított kirándulásokat.
Mert Hazánk csodaszép, és ezt úgy gondolom, mindenkinek érdemes lenne látnia.
Ne feledje! Kirándulásainkon jövőre Önt is
várjuk!
Pékné Orbán Julianna Ilona: Adventi gondolatok gyertyagyújtáskor
Életünk során már több ezerszer mondtuk és
írtuk le, hogy Boldog Karácsonyt! De mitől
lesz valóban boldog? Kik voltak boldogok
igazán az első karácsonyon? A bölcseknek
igen nagy volt az örömük, amikor meglátták
a csillagot, ami elvezette őket Jézushoz.
Rajtuk kívül még a pásztorok. Mi a titka a
mi karácsonyi boldogságunknak? A bölcsek
és a pásztorok is attól lettek boldogok, hogy
meglátták Jézust.
Sokféle lehet ám a karácsonyi látás! Lehet
szemlélődés. Nézni a sok csillogást, a rengeteg ajándékot, a tv műsorait…stb. Lehet
egy elképzelés a karácsonyról, ami a szeretet
ünnepe. Akik így tekintenek a karácsonyra,
azok még csak kellemes karácsonyt érnek
meg. Aki viszont belelát a karácsony titkába,
az igazán boldogan élheti
meg az ünnepet. Ők hisznek. A hitükkel látnak. Ez
a látás a hithez kötött. Ők
azok, akik a karácsonyt
teljes mélységében átélik.
Ezt a látást csak Isten lelke
adhatja meg. A Szentlélek, aki a hitet megteremti
bennünk. És aki tud ezzel
a látással látni, az túllát
minden külsőségen, kelléken, és felismeri, megérti a
lényeget. Felismer valamit
Istenről, önmagáról és ket-
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tőjük kapcsolatáról. Amíg nem látunk ezzel a
látással, addig háttal vagyunk Jézusnak.
A bölcsek és pásztorok a szó igazi, szoros
értelmében a karácsonyt élik át, a megtestesülést. Azt, hogy Isten megtestesült, Jézusban emberré lett. Tehát ők nem a karácsonyi
hangulatot élik át, hanem magát a karácsonyt.
Nem isteni hangulatot élnek át, hanem magát
Istent. Ezért borulnak le az újszülött Jézus
előtt. A gyertya fénye és a karácsonyi izzók
fénye még csak hangulatot ad. Az is fontos,
de micsoda szegényes ahhoz a mennyei világossághoz képest, ami Jézusból árad felénk.
Egyre többen vannak, akik sok pénzt, és időt
töltenek azzal, hogy ne csak benn a lakásban
világítsanak mindenféle fények, hanem ház
körül a kertben és a kerítéseken. Némelyik
ház udvara már úgy ki van világítva, mint a
repülőtér leszállópályája. Mégis nyugtalanul
telik a karácsonyuk, mert a hangulat kevés, a
hangulat nem tesz boldoggá. Ha csak fele anynyi ﬁgyelmet fordítanánk arra, hogy a menynyei fény is világítson az életünkben, akkor
nem nyugtalan lenne a karácsonyunk, hanem
boldog és békés.
Miért több, ha nemcsak isteni hangulatot,
hanem az Istent éljük át karácsonykor? Mert
miközben látjuk Jézusban Istent, máris elkezd
beáradni az életünkbe, mint mennyei világosság. Ez történt a bölcsekkel és a pásztorokkal.
Elkezdték dicsőíteni az Istent, mert nagy hálát
és szeretetet éreztek, miközben a hit szemével
néztek Jézusra. A megtestesült Istenre, akik
értük a földre szállt, és beáradt az életükbe,
mint mennyei fény. Egy ilyen érintkezés által
mindig az történik, hogy az ember személyisége megerősödik, megtelítődik, megvilágosodik: Isteni élet áramlik az életükbe, isteni
akarat az akaratukba, isteni szeretet a szeretetükbe. Ők nemcsak egy isteni hangulatban
részesülnek karácsonykor, hanem az Istenben. Ez a karácsonyi boldogság titka. Ehhez a
hit szemével kell látni. Csak ez az a látásmód,
amivel bele lehet látni a titokba, a karácsonyi
csoda titkába. Ez az, ami megadhatja, hogy ne
csak isteni hangulatunk legyen karácsonykor,
hanem Istenünk. Csak ez képes megteremteni
az életünkben, hogy ne a nyugtalanság fogjon
el, hanem az öröm, a boldogság és a hála.
Adja Isten ezen a karácsonyon mindnyájunknak ezt a boldog átváltozást!

2016. december

Szokásos gyermekeknek szóló
karácsonyi körkérdésünk:
Legszebb Karácsonyi élményem!
… Ha együtt van a család és Jézus Krisztust ünnepeljük. Amikor pásztorjátékon szerepeltem és
én voltam a pásztor. A karácsony a világ legjobb
ajándéka!
..Ez az ünnep a szereteté.
…Együtt sütünk mézeskalácsot, sokat nevetünk
és bőséges a vacsora.
…számomra a legjobb, hogy együtt a család, ekkor megerősödik bennem a szeretet lángja. Sok jót
kapok és adok. ez nekem jó érzés. Ekkor vidámak
vagyunk és boldogok.
…ezen az ünnepen mindenki kedvesebb és ez
tényleg jó.
…a legszebb karácsonyi élményem az lenne,
hogy minden, amit kérnék megtörténne vagy megkapnám.
…szerintem az idei karácsonyom lesz a leg-

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 22én tartotta munkaterv szerinti soros ülését.
Az első napirend keretében a helyi adókról
szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról döntött a képviselő-testület.
Az idegenforgalmi adó mértéke a korábbi 400
Ft/fő/vendégéjszakáról 440 Ft/fő/vendégéjszakára emelkedett. Az építményadó mértéke
nem változott, azonban az építményadóra vonatkozó rendelkezések pontosításra kerültek.
A második napirendi pontban a szociális
célú tüzelőanyag helyi szabályozásáról alkotott rendeletet a képviselő-testület. A képviselő-testület szeptember hónapban helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
benyújtásáról, melyben 70 m3 tüzifát igényelt
az önkormányzat. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, önkormányzatunk idén 37
m3 tűzifa-támogatásban részesült. A rendelettervezetben az igénybevevők köre bővült.
A harmadik napirend keretében a helyi
környezet- és természet védelméről, a település tisztaságáról szóló 19/2013 (V.29.) rendelet módosítására került sor. Polgármester úr
elmondta, a község területén visszatérő probléma az akác, bálványfa megjelenése, illetve
azok sarjról való szaporulata, mivel sajnos
anyatőről akár 10-15 méterre is képes tovább
terjedni. A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság 2016. november 07.-én tartott ülésén foglalkozott a témával. Javasolta,
hogy a 346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet a
fás szárú növények védelméről szóló rendelet
alapján ne csak közterületeken, hanem Gyenesdiás teljes területén tiltsa az inváziós fajok
ültetését, illetve azok kertészeti változatainak
továbbterjedését. A képviselő-testület a rendeletmódosítást egyhangúlag megszavazta.
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szebb. Azért, mert csak három dolgot szeretnék,
de valószínűleg nem fogom megkapni. Az is nagyon izgalmas, hogy akkor mit kapok. Nekem
az se baj, ha csak kicsi az ajándék, mert legalább
együtt lesz a család és nagyon ﬁnom ebéd lesz.
…a legszebb karácsonyi élményem az volt, amikor megkaptam a biliárdasztalom. Azután csak
azzal játszottam. Múlt karácsonyra egy hörcsögöt
kaptam. Idén karácsonyra egy ping-pong asztalt
szeretnék.
…a legszebb karácsonyi élményem úgy kezdődött, hogy kaptam egy x-boksz-ot.
…a tavalyi karácsony volt a legszebb. Nem az
volt benne a szép, hogy ajándékot kaptam, hanem
a családot átjárta a szeretet. Este zenét hallgattunk,
megtanultam mind a két kezemmel csettinteni. A
két macskánk is kapott a kacsából, amit anya sütött. Nekik ez volt az ajándék.
…2014-ben volt a legszebb karácsonyom, mert
akkor készültem a családomnak egy produkcióval.
De most is fogok, mert boldog volt tőle a család.

…nekem az volt a legszebb, amikor a teknősömet kaptam. A hüllő mellett a tesóm is kapott
egy macskát. A páncélos neve Uszi lett.
…az előző karácsony volt a legjobb. Két méteres fánk volt, ami alá befértek az ajándékok,
és mins a 7 unkatesóm is eljött. Az ünneplésen
mindenki ott volt, még a rokonaink is.
…az volt a legjobb, amikor elsírtam magam,
mert megkaptam a legnagyobb dolgot, aminek
örültem.
…2015-ben jó volt ajándékot adni. 2014-ben
meg jó volt ajándékot kapni. De a karácsonyban
az volt a legszebb, hogy anya szeme felcsillant,
mert nagyon örültem az ajándéknak.
…én az idei karácsonyt várom, mert találkozhatok a rokonaimmal és az ünnepi leves egy évben csak egyszer van karácsonykor.
…nekem az összes karácsonyom ugyanolyan
szép volt. A karácsonyfa, az ünnepi hangulat és
az ajándékok miatt. Együtt van a család, társasozunk, énekelünk, süteményt sütünk. …

A negyedik napirendi pontban a
Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről számolt be jegyző asszony. Elmondta, a
hivatal létszámát, technika feltételeit tekintve
alkalmas feladatainak ellátására. A januártól
az adó- és pénzügy területén, a későbbiekben
pedig valamennyi igazgatási területen bevezetésre kerülő egységesített önkormányzati
ügyviteli elektronikai rendszer (ASP) komoly
terheket ró a hivatalra.
Mint ismeretes, megegyezés született a
2017. évi minimálbér tekintetében; a hivatalban 6 köztisztviselő a minimálbér alatt keres,
így szükséges a bérek rendezése. A következő
évben egy dolgozó visszajön GYES-ről, egy
pedig nyugállományba vonul, így az egyetlen
határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatott
köztisztviselőt a hivatal tovább tudja foglalkoztatni.
Az ötödik napirend keretében a Zalaispa
Zrt. településen végzett tevékenységéről, a
hulladékszállítás tapasztalatairól készített
beszámolót tárgyalta a képviselő-testület.
A hatodik napirend keretében a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda alapító okiratának
módosítására került sor, a módosítást a bölcsődei férőhelyek 2017. január 1. napjától
tervezett emelése indokolja. Az intézményben
jelenleg felvehető maximális létszám a 2 csoportban 24 gyermek, az eddig engedélyezett
22 fő helyett. Az alapító okirat tartalmazza az
intézményben elhelyezhető gyermekek létszámát, illetve a bölcsőde működési engedélyét is
módosítani szükséges.
A hetedik napirendi pontban Gyenesdiás Nagyközség várossá nyilvánításának,
a városi cím adományozásának kezdeményezéséről esett szó. A képviselő-testület a várossá nyilvánítás kérdését társadalmi vitára
bocsátotta.
A nyolcadik napirend keretében a
2017. évi belső ellenőrzési munkatervet fogadta el a képviselő-testület. A belső ellenőr

2017. évben két alkalommal fog ellenőrzést
végezni, az ellenőrzés tárgya: leltározás, selejtezés végrehajtásának ellenőrzése, beszerzések szabályosságának ellenőrzése.
A továbbiakban egyedi ügyek elbírálására került sor.
A képviselő-testület a 2017. évi testületi
ülések időpontjáról és napirendi pontjairól a
december 20-án tartandó ülésén dönt a képviselő-testület.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy a
komposzttelep 2016. december 12.-én bezár
(2016. december 11.-én vasárnap lesz utoljára nyitva idén). Az időjárás függvényében
előreláthatólag 2017 februárjában nyit ki újra.
Megértésüket köszönjük.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az
ingatlan használók ﬁgyelmét, hogy a havat,
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogosközlekedésre használt területen eltakarítani köteles! Továbbiakban felhívjuk 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, használó, üzemeltető
kötelessége!
***
Ez úton szeretnénk megköszönni Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának nevében
Gál Jenőnének, Szabó Tibornak és Károly
Andrásnak, hogy fenyőfa felajánlásukkal támogatták a Pásztorház, az Iskola és a Községháza ünnepi díszbe öltöztetését.

Gyenesdiási Híradó

PROGRAMME UND
VERANSTALTUNGEN ZUM
JAHRESWECHSEL IN
GYENESDIÁS
Der Eintritt zu unseren Programmen ist frei.
Jeder ist herzlich willkommen.
Samstag, 17. Dezember um 18.30 Uhr:
Nun ist Weihnachten nicht mehr weit. Am
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus
wird die letzte Adventskerze feierlich
angezündet. Anschließend um 19 Uhr im
Gemeindehaus: Die Heilige Familie sucht
eine Unterkunft – eine Weihnachtsgeschichte.
Danach ca. 19.45 Uhr: Weihnachtskonzert
mit der Gruppe Re-Folk.
Samstag, 24. Dezember
15.00 Uhr: Krippenspiel und Filmvorführung
im großen Saal des Gemeindehauses
24.00 Uhr: Heilig Abend Mitternachtsmesse
in der Diáser Kirche
Freitag, 30. Dezember: Wenn Sie die
Weihnachtskilos wieder ein wenig abarbeiten
möchten, dann ist die Winterwanderung
zum
Jahresabschluss
die
passende
Gelegenheit. Der Quellwasserverein lädt
alle Interessierte ein. Bei der Tour in den
Keszthelyer Bergen wollen wir gemeinsam
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das alte Jahr verabschieden und uns auf
Silvester einstimmen. Abmarsch um 13.00
Uhr beim Gemeindehaus.

60 können Sie ab sofort wieder unentgeltlich
Vogelfutter abholen.

Samstag, 07. Januar 2017 um 18.30 Uhr:
Musik, gute Laune und gemeinsam tanzen
mit Táncház a javából und der Gruppe ReFolk in der Schul-Aula

Ab 12. Dezember ist die Kompoststelle
vorübergehend geschlossen. Je nach
Wetterlage wird sie voraussichtlich im
Februar 2017 wieder geöffnet. Vielen Dank
für Ihr Verständnis.
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.
Stadtstatus für Gyenesdiás: Anlässlich
der Versammlung am 1. Dezember hat der
Gemeinderat entschieden, die Siedlung zur
Stadt zu erklären.
Das Leben, die Größe der Gemeinde und
ihre Einwohnerzahl haben sich in den letzten
Jahren wesentlich verändert. Knapp 100
Personen (Ehrenbürger, Universitätsleiter
und
–professoren,
Vorsitzende
von
Zivilorganisationen, Sach- und Fachexperten
sowie
Gemeindemitarbeiter)
haben
abgestimmt. Nach fast zwei Stunden mit
zum Teil kontrovers geführten Diskussionen
wurde die Erklärung zur Stadt einstimmig
unterstützt.

Samstag, 14. Januar 2017 um 18.00
Uhr: Nachträgliche Silvesterfeier des
Rentnerclubs im Gemeindehaus
Freitag, 20. Januar 2017 um 17.00 Uhr:
Gobelin-Bilder von Dr. Papp Zsuzsanna (Textildesignerin und Radiologin). Die
Ausstellung im Gemeindehaus wird von
Bordácsné Kishonti Erika, einer Meisterin in
der Weber-Volkskunst eröffnet.
Sonntag, 22. Januar 2017 um 10.00 Uhr:
Heilige Messe in der St.Ilona-Kirche für die
im Krieg Gefallenen, anschließend ﬁndet
ca. 11.00 Uhr am Ehrenplatz vor dem
Gemeindehaus eine Gedenkveranstaltung
zum Andenken an die Kriegshelden statt.
„Vogelweihnacht”: Den kleinen Piepmätzen
knurrt der Magen. Sie warten schon auf
das Futter. Im Gemeindehaus und beim
Quellwasserverein in der Gödörházy utca

Gemeindenachrichten
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Gyenesdiási sikerek a párizsi
Open BJJ Bajnokságon
2016.november
26-án rendezték meg
Párizsban a Párizsi
Open BJJ Bajnokságot, ahonnan Wéber
Zsolt, gyenesdiási
versenyző
ezüstéremmel tért haza.
Zsolt a ZR. Team
Hungary ( Sümegi
Farkasok)
keretein belül lépett a
tatamira. Zsolt újult
erővel folytatja a
felkészülését a januárban Portugáliában
megrendezendő EB-re.

APRÓHIRDETÉSEK
Kerékpárok kiváló minőségben eladók! Szinte
minden típusban, jó felszereltséggel, angol Reynolds,
Colombus, CR-MO vázakkal. Továbbá kiegészítők,
cipők, pedálok, ruhák, alkatrészek és egyéb
tartozékok. Érd: 0630/469 4231
A Diási horgásztanyán csónakhely kiadó.
Érd: 30/9475-324

Gyenesdiási Híradó

Két érem is
született
2016. december 9-10-11-én
rendezték meg Szolnokon az
Olimpici GP második versenysorozatát. Az SZ-L Bau
Balaton Vívóklub versenyzői
között 3 gyenesdiási ﬁúért
(Kaló Ádám, Kiss Attila,
Kovács Alex) is izgulhattunk.
Pénteken a „Gyerek” korcsoport 96 indulója között Kaló Ádám és
Kiss Attila szerepelt, míg Kovács Alex a versenybírók csapatát erősítette. Ádám magabiztosan kezdett, és életében először veretlenül
zárta az első fordulót. Ezzel az eredménnyel
a 13. helyen fordult, míg Attilát a 3 győzelem 2 vereséggel a 28. helyre rangsorolták. A
második fordulóban mindkét ﬁú 4 győzelem
1 vereséget csinált, így Ádám továbbra is a
13., Attila pedig a 25. helyről várhatta a táblát
(egyenesági kiesést). Attila sajnos mindjárt az
első asszóját elvesztette, így a 25. helyen végzett. Ádám nyugodt, szép vívással menetelt
végig az elődöntőig, ahol is egy balatonfüredi
csapattársával kerül össze. Bár ezt az asszót
elvesztette, méltán örülhet a megszerzett
bronzéremnek.

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út НН-be
költöztünk.
Nyitva: H-P Ф tól - НС óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel –Nappal hívható:
МТ ОМ ХОПМ УТХ vagy
МТ ПМ ПРФТ ОСП
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu

Szombaton az „Újonc” korcsoport 94
indulója között már Kovács Alex is pástra
léphetett. A csoportkör Alexnak (5 győzelem 1 vereség) és Ádámnak (4 győzelem 2
vereség) sikerült jól, így a két ﬁú előnyös
(Alex a 10., Ádám pedig a 27.) helyről várhatta a folytatást. A tábla viszont Attilának
kedvezett, aki a 32-be jutásért pont Alex-szal
került össze. Csapattárssal vívni, aki ráadásul barát is mindig nagyon nehéz, viszont
most Attila került a 32-be, majd onnan a
16-ba, ahol végül a 15. helyen végzett, ezzel
megszerezve a gyenesdiási második érmet.
Így Alex a 33., Ádám pedig végül a 37.
helyen végzett.
Köszönjük ﬁúk a munkátokat, helytállásotokat! Gratulálunk!

Landek Vera női-férfi fodrász
Tel: 30/266-89-30
László Viktória kozmetikus
Tel: 30/7161-569
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

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!

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com
Szedés: Tel-Info Bt., Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

Gyenesdiási Híradó

2016. december

- 15 -

Adventi pillanatok

Rendezvényünkön az öröm gyertyáját gyújtották meg a környező települések képviselői

Vonyarci kolbásztöltő fesztivál

„Nótázó Böllérek”csapatnév alatt indult Keresztes József és csapata, a novemberi vonyarcvashegyi kolbásztöltő versenyen és elnyerte az első helyezést. Nyugdíjasklubunk is eredményesen szerepelt, elkészített kolbászukat nagyra értékelték, a 2. helyet sikerült megszerezniük.

Babafotó kiállítás

Képünkön Hársfalvi Csenge és anyukája
Hársfalviné Dákai Veronika.
25 helyi csöppségben gyönyörködhetett
Gyenesdiáson a közönség. A rendezvényen az iskolások adtak elő zenés
összeállítást a kicsiknek, szüleiknek és
nagyszüleiknek, majd Gál Lajos polgármester nyitotta meg a kiállítást.

Benke Laci bácsi a Keresztes Józsefnek
ajándékba adott Magyarok Asztala című
könyvet dedikálja

2016. december
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Gyenesdiási Híradó

Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
ABC: Zöldség-gyümölcs, Bor kis- és
nagykereskedés; traﬁk egy helyen!

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánunk minden kedves vásárlónknak!
Szilveszter napján szeretettel várjuk
egy pohár forralt borra, igazi Villányi borból.
Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

OÁZIS KERTÉSZET KESZTHELY
Keszthely, Semmelweis u. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

P

VONYARCVASHEGY, FŐ
ŐÚ
ÚT 84.

Iskola mellett közvetlen buszmeg
buszmegállónál
gállónál
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva : H-P: 9-17, Szombat 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

ÜNNEPI AJÁNLATUNK:
-30% azonnali, valós
KEDVEZMÉNY!!!
Minden, ami szemüveg….
Vásárlási utalvány kapható!

Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2016. december 8-tól 31-ig!

KARÁCSONYRA, SZILVESZTERRE
K
hideg-, meleg tálak készítését

Étterem

rendelésre – kedvező áron – vállaljuk!
(Karácsonyra dec. 20-ig lehet rendelni)

GYENESDIÁS, BÉKE U. 2.

Ünnepi nyitvatartás: dec. 24-én: 16 óráig; dec. 25 zárva;
dec. 26-30-ig 11.30-21.00; dec. 31. 11.30-16.00; 2017. jan 1. 11.30-21.00

