
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2018. december XXIX. évfolyam, 12. szám 
Megjelenik: december 14-én

Programajánló
DECEMBER
15. szombat 18.30 óra Adventi gyertya-

gyújtás
15-16. szombat-vasárnap Adventi Gesz-

tenyesütés és Karácsonyi Vásár – 
Községháza

19. szerda 16-19 óra Karácsonyfadísz 
készítés  - Pásztorház

21. péntek 10.00 óra Iskolai Karácsonyi 
műsor

22. szombat 18.30 óra Adventi gyertya-
gyújtás 

19 óra „Szállást keres a Szent Család” 
– Községháza, majd kb. 19.45-kor a 
gyenesdiási Községi Kórus karácso-
nyi koncertje

24. hétfő 15 óra Pásztorjáték  - Községháza 
24 óra Éjféli mise  - Községháza

30. vasárnap 13 óra Óévbúcsúztató túra 
a Községházától

JANUÁR 
12. szombat 18.00 óra, Pótszilveszter 

a Nyugdíjas Klub szervezésében a 
Községházán

20. vasárnap 10.00 óra Szent mise a 
Háborús Hősök tiszteletére a Szent 
Ilona kápolnában, majd 11.00 órakor 
megemlékezés a Hősi emlékműnél a 
Községháza előtti téren.

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 15.

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

Gál Lajos polgármester 
Gyenesdiás képviselôtestülete

Szokásos karácsonyi kiállításunkon az év (2018) során született gyenesdiási babákat mutattuk be. 
25 kisgyermek fotója látható a falakon január közepéig. A megnyitón műsort adott a keszthelyi 
Csány-Szendrey Általános Iskola Csengettyű szakköre. Az est alkalmával bemutatkozott új házi 

gyermekorvosunk, dr.Világos Eszter is.  

December 5-én, a Községházára is megérkezett a Mikulás, 70 gyerek várta és hívta a Krampuszok 
segítségével. Köszönjük Kovácsné Kopfer Beának és a Krampuszoknak a vidám műsort.

Babafotó kiállítás



Gyenesdiási Híradó2018. december - 2 -

Öregek Napja 2018

2018. december 8-án köszöntötte önkor-
mányzatunk a gyenesdiási öregeket, az 
iskola aulájában. Közel 200-an fogadták 
el a meghívást a köszöntőre, disznótoros 
ebédre, műsorokra. Polgármesterünk, 
Gál Lajos beszéde után a legidősebbe-
ket köszöntötte, a 93 éves Nagy Imrét és 
a 90 éves Freitag Alajosné Rózsika nénit.  
Felléptek: Nyugdíjasklub énekkara, Var-
gáné Magdi néni, Kovács Géza, az isko-
lás énekkar, az iskolás kicsi és nagy 
néptáncosok, Porkoláb Tamás (stand-up). 
Az est során zenélt Kaszap István (Kaszpi).  
Nem maradt el a hagyományos tom-
bolasorsolás - a tombolajegyeket a 
meghívottak a belépéskor kapták, az aján-
dékokat vállalkozók és magánszemé-
lyek biztosították - köszönet nekik érte. 
Köszönjük az élelmiszer felajánlásokat, és 
az önkéntesek munkáját. Külön köszönet 
Keresztes Józsefnek és főzőcsapatának, akik 
minden évben jó időben - rossz időben, szív-
vel - lélekkel teszik a dolgukat és készítik 
el a disznótoros finomságokat. Köszönet az 
étkezde dolgozóinak, az önkormányzat fizikai 
dolgozóinak, és az önkénteseknek.

MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Amikor eldöntöttük, hogy hova menjünk 
Advent első vasárnapján, még semmit sem 
tudtam róla, csupán ennyit: Horvátország 
fővárosa – Zágráb.

Aztán amikor belelapoztam az útikönyvbe, 
láttam, mennyi magyar vonatkozása van: 
Szent László püspökséget alapít 1093-ban. II. 
András katedrálist emel, IV. Béla pedig meg-
erősíti a városfalakat, szabad királyi várossá 
emeli Zágrábot. Aztán az sem volt elha-
nyagolható, hogy az utóbbi három évben 
Zágráb nyerte el az „Európa legszebb 
Adventi vására”- kitüntető elismerést.

Ezek után ki ne indult volna neki, telve vára-
kozással? 

Ötvenöten jelentkeztek, de jöttek volna 
többen is, ha nagyobb lett volna a buszunk…

Odaérve először a MIMARA Múzeumba 
mentünk, ahol Horvátország leggazda-
gabb kiállítását néztük meg, 3700 műkin-
cset, Ante Mimara hagyatékát. Utunk 
innét a Nemzeti Színházat érintve a Jelasics 
térre vezetett, Zágráb legnépszerűbb terére. 
Óvárosi sétánkon megnéztük a Szt. István 
katedrálist, a Kőkaput, a Parlament 
épületét és a Bánok palotáját a Szt. Márk 
téren. Megcsodáltuk a Szt. Márk templom 
tetejét, a Zsolnay cserepekkel kirakott zágrábi 
és horvát címerrel. Ezt követően jöttünk le 
a világ legrövidebb siklójával az Advent 
forgatagába. 

Elképzelni sem lehet azt a csillogást, han-
gulatot, melyet tapasztalhattunk! 

Rengeteg helyszínen, rengeteg felállított 
és műhóval lefújt fenyőfák közt lépten-nyo-
mon árusok kínálták portékájukat, adagolták 
a forralt bort, sütötték a kolbászt, főzték a 
virslit.

A Zrínyi-park Zenepavilonjánál bárki 
zongorához ülhetett, miközben az óriás 
platánfák törzseire font világítás bera-
gyogta az arra járókat. De a fénybe öltö-
zött vasútállomás előtti téren a lenyűgöző 
méretű és vonalvezetésű műjégpálya is várta 
vendégeit, miközben szinte minden fáról 
világítás lógott, - fényárba borítva a köztere-
ket Advent első vasárnapjára.

Hát, igen. Az elismerés nem volt véletlen! 
Európa legszebbje! Díszbeöltözött villa-

mos, melyet maga a Mikulás vezetett, de 
a Mikulás hajtotta a városnéző hintót is. 

Hogy sokan voltak-e? Igen, rengetegen. De 
a sok helyszín miatt nem volt túlzsúfoltság, 
megmaradt emberi léptékűnek. És mosolyog-
tak az emberek, miközben az Advent fényei 
rávilágítottak a közelgő Karácsonyra…

Jó volt ott lenni. S most jó visszaidézni 
nekem is, és a velünk utazóknak egyaránt, 
hiszen Zágráb egy szerethető főváros, mely 
csodálatos Adventi hangulattal várta a 
Magyar Vándor Klub kirándulóit.

Köszönet érte!

Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

Keresztes József és főzőcsapata ismét megmutatta az összefogás erejét
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INFLUENZA OLTÁS INFORMÁCIÓ!
Tisztelt Betegek!

Tájékoztatjuk az ingyenes influenza oltásra jogosultakat,hogy megkezdtük a védőoltások 
beadását. A hagyományos  (A+B ) oltás mellett az új típusú influenza elleni szérumot is 

tartalmazza az oltóanyag. Az  influenza elleni védőoltás ingyenességének körébe a  60 év 
felettiek,  a  szív-  érrendszeri, légző és immunrendszeri, illetve daganatos betegségben 

szenvedő betegek  tartoznak bele.
A praxishoz tartózó egészségügyi, ill. szociális dolgozóknak az oltás szintén ingyenes. 
Az új rendelkezés értelmében térítésmentesen jogosultak a serumra a migránsokkal 

érintkező rendfenntartó erők, szociális és eü. dolgozók is,

Az oltás beadására a rendelési idő alatt kerül sor, a mindenkori rendelés 
első fél órájában, soron kívül.

A soronkívüliség csak az oltás beadására vonatkozik !

Az otthon történő oltás igényét kérjük telefonon jelezni!
Az ingyenes  oltásra nem jogosultaknak a recept kiváltása után a beadás szintén a fenti 

időpontban,  díjmentesen történik.

A védőoltás beadására kellő tájékoztatás és beleegyező nyilatkozat aláírása után, 
saját felelősségre kerülhet sor.

Dr. Barta Rita, Dr. Vajda Gábor

A Magyar Vöröskereszt és a 
Véradóállomás kihelyezett 

VÉRADÁST 
szervez a gyenesdiási 

Községházán 
január 24-én, 16-18 óráig

A Nyugdíjas Klub 
szeretettel hív minden érdeklődőt 

2019. január 12-én 18 órától
a Községházára, 

Pótszilveszteri mulatságra.
 A bál batyus jellegű, ételt, italt 

lehetőség szerint mindenki hozzon 
magával. 

A Nyugdíjas klub idén is 
kocsonyával várja a mulatni 

vágyókat.

Zene – tánc – tombola!

Megemlékezés 
háborús hőseinkről

Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata,

és a József Attila Klubkönyvtár
szeretettel meghív minden 
hozzátartozót, érdeklődőt

2019. január 20-án, 
vasárnap 11 órára

a Háborús hősökről 
tartandó megemlékezésre, 

koszorúzásra,
a Községháza előtti hősi emlékműhöz.

A megemlékezés előtt 
10 órakor szentmise a háborús hősökért

a Szent Ilona kápolnában.
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„Gyenesdiásnak fontos környezetünk és a 
jövőnk sorsa!”

Az ismerősen csengő, új környezetvédelmi 
szlogenünk ismét tartalmat nyert, hiszen 2018. 
november 27-én Gyenesdiás szívében egy 
természetvédelmi fejlesztést avathattunk a 
Gyermekképviselet Klíma Követ tagjaival. Az 
önkormányzati önerős támogatással felújí-
tott Palkó Sándor sétány elején vette kez-
detét az avató ünnepség Túri Török Tibor 
szobrászművész által készített Gödörházy 
Antal mellszobrának avatásával. A holnap 
világának mindig is azokra a bátor gyerme-
kekre volt és lesz szüksége, akik érzik, hogy 
gondolataik, tetteik meghallgatásra találnak. 
Gödörházy Antal jól tudta ezt, hiszen első 
települési vándortanítóként családról-családra 
járva tanította és hallgatta a gyerekeket. 

A településen mintegy 150 éve indult okta-

tás mára a klímaváltozás fejezetéhez érkezett 
el, melynek globális és helyi jelentőségére 
a sétány mellett elhelyezett interaktív táblák 
hívják fel a figyelmet. A központ igazi att-
rakciója azonban mégis a teljes mértékben 
magánberuházásból épült interaktív játszó-
tér, valamint a Nádland Kft patronálásával 
bővített iskolai madár-, fűszer- és tankert. 
A fejlesztés során többek között beépítésre 
került egy MyNest-es óriás rovarhotel, egy 
meteorológiai állomás és egy madármegfi-
gyelő kis kuckó is. Ezek a látványos eszközök 
térségünkben újdonságnak számítanak, bízunk 
abban, hogy a gyenesdiási jó példa nyomán 
egyre több iskola és gyermek leli örömét  
a későbbiekben a természet kutatásában. 
Hamarosan ugyancsak itt készül el a Menő 
Menza pályázat támogatásával épülő 150 
palántát befogadó fűszerkert is, melyet az 
iskola mind a tanórákon, úgy a szemléletfor-
máló programokon jól fog tudni hasznosítani.

Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez 
kapcsolódó átadó ünnepség második feje-
zetére november 29-én, csütörtökön a 

Községházán került sor, amikor is a 2013. 
tavaszán indult Gyermekképviselet kül-
döttei már „Klíma Követként” érkeztek 
szokásos félévi „Testületi ülésükre”. A 
klímaváltozás jelentősége előtérbe hozza 
a környezetvédelmi kérdéseket egyéni és 
települési szinten egyaránt. Fontos, hogy 
a fiatal generáció tudatosan foglalkozzon 
a témával, ezért a Gyerekképviselők ezt 
követően „Klíma Követ”-ként folytatják 
munkájukat, a jövőben szűkebb és tágabb 
környezetük fejlődését a környezetvédelem 
szemszögéből fogják vizsgálni és javaslata-
ikat megfogalmazni!

Az 5 évvel ezelőtt kezdőzött Gyermek-
képviseleti Gyűlés ezúttal is a megszokott 
formában zajlott. A polgármesteri köszöntő 
után a gyerekek összegezték gondolataikat a 
klímaváltozás jelentőségével kapcsolatban, 

majd hivatalos eskütételre került sor, mely 
jelentős pillanatra a WWF (World Wide Fund 
for Nature, Természetvédelmi Világalap) által 
adományozott kitűzők a jövőben is vélhetően 
emlékeztetni fogják őket (képünkön).

Az előzetesen egyeztetett napirendeknek 
megfelelően először az ez évi önkormány-
zati támogatásokról esett szó, úgymint egy 
élményalapú Klímasarok kialakítása az 
iskolában, tanulmányi kirándulás a Köve-
tek részére és neves szakértők meghívása a 
tavaszi Zöld Hetek programsorozatra. Ezt 
követően a gyerekek álltak elő javaslataik-
kal. Fontos, hogy a Követek olyan vállalást 
tegyenek, amit szorgalommal, odafigyeléssel 
végig tudnak vinni. Így születtek az olyan 
javaslatok, mint a meglévő madártérkép 
kiegészítése madárfajokkal, újrahasznosított 
anyagok felhasználásával több madáretető 
kihelyezése a településen, rovartérkép 
készítése, de ígéretet tettek arra is, hogy 
kirándulásaik, vitorlás programjaik során 
szedni fogják az erdőben és akár a Balatonon 
is  szemetet.  Végezetül álljon itt egy találó 
idézet Szabó Magdától : Én azt hiszem, 
gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember 
megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.» 

Köszönjük a támogatók, tervezők és kivi-
telező munkáját.

- Gödörházy Antal mellszobát Turi Török 
Tibor szobrászművész készítette

- Játszótér beruházó: Jakabovics Tibor
- Tervező iroda: Riedl Tamás és csapata
- Kivitelező: Cuppon Ferenc, Kertrendezők 

Kft
- MyNest eszközök: Nádland Kft, Lukács 

József és Lukács Réka

Klímatudatosság erősödése Gyenesdiáson
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TURISZTIKAI EGYESÜLET 
HÍREI

Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi 
Vásár Gyenesdiáson 2018. december 15-16. 
Gyenesdiáson, a Községházánál.

A 13. alkalommal megrendezésre kerülő 
adventi rendezvényen ismét jó hangulattal, 
sült gesztenyével és forralt borral várja Önt és 
kedves családját december 15-16-én a Község-
háza előtti téren a Gyenesdiási Turisztikai Egye-
sület! Részletek: www.gyenesdias.info.hu

Mozgalmas, eredményekben gazdag évet 
zár a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

A 2018-as év fontosabb mérföldkövei:
Március végén első ízben valósult meg 

pályázati támogatással, a helyi és környékbeli 
termelők támogatását célzó HELYIÉRTékek 
– bemutató nap. Jubileumi eseménnyel 
folytattuk az évet. 15 éves születésnap-
ját ünnepelte idén az Egyesület családias 
hangulatban, együttműködő partnereinkkel 
a Darnayban. Május végén újabb fontos 
rendezvény helyszíne lett Gyenesdiás. A 
Családok éve jegyében Pünkösd vasárnap 
BalaToni születésnapjára invitáltuk kicsi-
ket és nagyokat, ami fergeteges hangulat-
ban zajlott.

A nyári időszakban Gyenesdiásra látogató 
vendégektől rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptunk elsősorban strandjaink kiváló minő-
sége, az itt elérhető gyermek animációs és 
sportprogramok, illetve a település színes 
rendezvénykínálata kapcsán. A főszezonban 
naponta látogatható Garantált programjain-
kat, ehhez kapcsolódó Hétpecsétes Hétpróba 
játékunkat is nagy siker övezte. Születésnap 
Gyenesdiáson! kampányunk kedvezmé-
nyeit sokan igénybe vették idén is a gyer-
mek születésnapján. Mindenki által szeretett 
kabalafiguránk Bala Toni jelenlétét tovább 
erősítettük: üdvözlő táblát tartva köszönti 
a körforgalomnál a településre érkezőket, 
mely szintén kedvelt fotózkodási pont lett. 
Gyenesdiás Plusz kedvezménykártya, melyet 
az Egyesület partner szállásadóinál vásárol-
hatnak meg a vendégek továbbra is nagyon 
keresett, komoly vonzerőt jelent a település, a 
strand, és a szálláshely kiválasztásakor.

Év végére kikerült a nyomdából invitatív 
turisztikai kiadványunk, mely megújult kül-
sővel, és friss tartalommal segíti a vendégeket 
a szálláskeresésben, és Gyenesdiás megisme-
résében.

Idei évben lejártak a tisztségviselői mandá-
tumok, így tisztújító közgyűlést tartottunk. 6 
év lelkiismeretes és odaadó munkáját köve-
tően leköszönő Czankáné Szalóky Szilviát, 
Somogyi Zoltán váltotta az Egyesület elnöki 
posztján. Ezúton is köszönjük munkájukat! 

Személyi változás történt irodánkban is, 
Tóthné Kocsis Krisztina erősíti csapatunkat. 

Minden kedves partnerünknek köszönjük az 
egész éves együttműködést! Somogyi Zoltán 
elnök úr nevében is békés ünnepeket, és ven-
dégekben gazdag, sikeres új esztendőt kíván a 
Tourinform csapata: Kenesei-Bezzeg Katalin, 
Tóthné Kocsis Krisztina és Kovács Judit

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

December közepétől Madárkarácsony!
A kismadarak etetéséhez szükséges szotyola 

kis zacskós kiszerelésben átvehetők az egye-
sület székhelyén: Gödörházy A u. 60., vala-
mint a Polgármesteri Hivatalban.

2018. december 30-án (vasárnap) a szoká-
sunkhoz híven Óévbúcsúztató túrát szerve-
zünk a Keszthelyi-hegységbe. (Községháza, 
Nagymező, Vadlánlik, Dolomit tanösvény, 
Fénykereszt, Mária szobor) 

Indulás: 13 órakor a Községházától. 
Érkezés túrafelszerelésben. A túra várhatóan 
vidám elő-szilveszteri hangulatban zajlik, 
mindenki ennek megfelelően készüljön. Sze-
retettel várjuk a kedves érdeklődőket! 

Ezzel együtt kívánunk minden kedves tag-
társunknak és természetbarátnak Áldott Kará-
csonyt és örömökben gazdag Újesztendőt!

Gálné Németh Ildikó, elnök

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Kertbarát Kör 
tevékenységéről röviden!

Elmúlt egy év hova tűnt a szép tavasz…
(Szörényi-Bródy) igen, ismét számot kell 
adnunk magunknak, és új terveket szőni.

Febr. 23-án részt vettünk a keszthelyi Család 
Barát Kertbarát Kör rendezvényén, Zsittyán 
Tamás tartott előadást a szamóca termesztésről.

Március 10 –én a Pannon Egyetem elő-
adásán vettünk részt a Szőlő- és Fa metszési 
folyamatáról, és a tavaszi munkákról volt 
szó. Az előadás végén kimentünk a szőlőbe 
és gyakorlatban is elleshettük a szakemberek 
metszési módszereit.(az egyetem szőlő kísér-
leti ültetvényében, Cserszegtomajon)

Önkormányzat segítségével megszervez-
tük a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne-
pét. Oltási bemutatóval, magbörzével, 
tanácsadással. 

Tavasszal ismét biztosítottuk a paprika és 
paradicsom palánta beszerzési lehetőséget. 

Ápr. 9-én Esztergályos Ádám agrármérnök, 
PhD hallgató előadása volt itt nálunk: A bur-
gonya termelésének fortélyai volt a téma.

Szeptemberben Burgonyafesztiválon főz-
tünk, III. díjat nyertük el. De Chili mustrát 
is kiirtunk, a tagjaink megmérettetésére, ott az 
első három díjat mi hoztuk el.  

Október 1 –én Virág Eszter tudományos 
főmunkatárs is nagyon izgalmas előadást tar-
tott a növénykondicionálásról.

Médiában való szereplésünk: Balatoni 
Nyár című műsorban két alkalommal készült 
velünk riport, kerti mustra címmel.

Volner Lajossal készült riport ezt a „Hajnal-
tájt” hallgatói hallhatták a Kossuth rádióban.

Kerti Kalendárium November- December –i 
számában is lehet olvasni egy cikket. Volner 
Lajos adott interjút Pap Edina főszerkesztő 
asszonynak.

Azon kívül (a nyári hónapok kivételével) 
havonta egyszer összeülünk és az összes ker-
tészkedési teendőket átbeszéljük. Állandó 
szaktanácsadó: Páli Lajos és Volner 
Lajos, általuk adott útmutatást írjuk le a 
Híradóba. Facebook-on is jelen vagyunk.

Elmondhatjuk a kertbarát körbe egy új 
formát fogalmaztunk meg a gyakorlatias gon-
dolkodás és kreatív életszemlélet megvalósí-
tására.

Összegzésül igazi „kertbarátokká” ková-
csolódtunk, ezt mutatta a dec.3-án megrende-
zett ünnepi összejövetelünk is. Jó volt együtt 
lenni.

Terveink:
2019 tavaszán füge palánta és Írisz rizoma 

lesz kiosztva az Önkormányzat szervezésé-
ben.

Folytatni szeretnénk az „Egy ház, palán-
tázz!” Programot az Önkormányzattal együtt.

Folyamatba van a Chili paprika fajtaválasz-
ték bővítése.

Terveinkbe szerepel szakemberek meghí-
vása, szakmai előadásra. Meghívást kaptunk 
a Berhidai Kert Barát Kör magbörzéjére Feb-
ruárba - mi Chlili paprika magot viszünk-.

Továbbra is szeretnénk bemutatni a helyi 
kiskerteket, termelőket.

Gondolkodunk egy” nyitott kert” elindítá-
sába, ahol ötleteket lehet cserélni gyakorlati 
és elméleti síkon. 

Várunk tagjaink közé minden kedves ker-
tészkedni szerető lakost.

Következő összejövetelünk:
2019. január 7-én 18 órakor lesz
az Önkormányzat Klubkönytárában.
2019 évre minden kedves Gyenesdiási 

lakosnak, jó egészséget, sok sikert az életben 
és munkában.  

Áldott Karácsonyi ünnepeket, 
szeretetben gazdag, békés Új esztendőt 

kívánunk szeretettel

Körtvélyesi Ibolya
& Kertbarát Kör
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Járt nálunk a Mikulás

Óvodásaink már hetek óta nagy izgalommal 
várták a Mikulás érkezését.

Aki december 6-án érkezett hozzánk. A 
hagyományok szerint ünnepeltünk, hiszen 
először a Kárpáti János Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola harmadik osztá-
lyos tanulóitól egy színvonalas előadást lát-
hattunk. Ezúton is köszönjük a felkészítést 
Jakabfi Márta, Zámolyi Andrea, Bankó Ildikó 
és Cserép Jolán pedagógusoknak. 

Ezután minden csoportba ellátogatott a fehér 
szakállú kedves Mikulás és kiosztotta ajándé-
kait a gyermekeknek, akik csillogó szemekkel 
daloltak, verseltek köszönetképpen. 

A Mikulásnak (Hársfalvi György és Szarka 
Szabolcs) nagyon hálásak vagyunk, hogy 
olyan széppé tették nekünk ezt a napot.

Az óvoda nevelőtestülete nevében:
Ferencz-Palaczki Katalin 

ISKOLAI 
HÍREK

2018. december 14. adventi vásár az 
iskola aulájában

2018. december 22 - 2019. január 4-ig téli 
szünet. Első tanítási nap 2019. január 7. 
hétfő

„A vers az, amit mondani kell.”
E Kányádi Sándorral kapcsolatos anekdota 

révén elhíresült, velős meghatározás a versről 
mikor is lenne aktuálisabb, ha nem egy iskolai 
versmondó versenyen!

Hagyományos iskolai házi szavalóverse-
nyünket 2018. november 22-én, csütörtökön 
rendeztük meg. A kb. 70, főleg alsós részt-
vevő tolmácsolásában elhangzó versek 
között klasszikus költőink versei éppúgy 
szerepeltek, mint a kortárs költők művei. 

Köszönet illeti a felkészítő szülőket, taná-
rokat, hiszen az ő segítségük, szaktudásuk 
nélkül, nem lett volna igazi élmény a vers-
mondó délután. Három helyszínen, évfolya-
monként külön 2-3 fős zsűri értékelt. A sok 
szép szavalat nehéz döntés elé állította mind-
három teremben az értékelőket. Hisszük, 
hogy hagyományos versenyünk nemcsak 
megmérettetés, hanem ünnep is, mert a vers-
mondás, versolvasás a „lelkeket is ünneplőbe 
öltözeti.”

A Kárpáti János Ált. Isk és AMI iskolai 
versmondó versenyének eredményei:

1. évfolyam:
I. hely: Farkas Szabolcs 1. b
II. hely: Fáró Enikő 1. b
III: hely: Kerner Nóra 1. a
különdíjasok: Gyutai Zente 1. b és Horváth 

Nóra 1. b
2. évfolyam:
I. hely: Buzás Mátyás 2. a
II. hely: Gyulai Lotti 2. a
III: hely: Wórum Máté Hunor 2. b, 

Garamvölgyi Luca 2. b

különdíjas: Jenet Emese 2. a
3. évfolyam:
I. hely: Doma Vilmos 3. b
II. hely: Fisli Tifani 3. a
III: hely: Berta Bulcsú, Kiss-Bertók Levente 

3. a
különdíjasok: Hamza Márk 3. a, Horváth 

Zsóka 3. b
4. évfolyam:
I. hely: Vers Hunor 4. a
II. hely: György Aranka 4. a
III: hely: Szente Regina 4. a
különdíjas: Lengyel Luca 4. a
Felső tagozat:
I. hely: Hocz Katalin 6. a, Sebestyén Márton 

8. a
II. hely: Doma Nándor, Könye Dániel 5. a
III: hely: Baranya Hanna 7. a
különdíjasok: Stiener Máté 5. c, Ángyán 

Szilveszter 6. c, Szente Benedek 6. a

Nagy Antal Róbert

VERSENYEREDMÉNYEK

Bolyai Matematika Csapatverseny
3.b     Szuper Négyes       6. helyezés 
Adrián Dóra,
Bertalan Marcell, 
Bődi Lora,
Horváth Boldizsár
Felkészítő: Cserép Jolán

Fizika
Vajda János Gimnáziumban Newton 

Kupán, Buzás Márton Bojta V. hely fizika 
tantárgyból

 Felkészítő: Buzás Attila

Zalavári körzeti helyesírás versenyen
3. hely Szijgyártó Ákos 4.a osztály 
Felkészítő: Macsek Anita- Varga Lászlóné
3. hely Szentandrássy Zsuzsanna 8.a osztály
1. hely Gombár Janka 8.a osztály
Felkészítő: Varga-Vajda Renáta 

Képünkön a harmadik évfolyam versmondói
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Rajzverseny
1. Molnár Csenge 6.a.  3.hely
Mátyás, az okos király-meseillusztráció, 

Zalaegerszeg, Munkácsy M. Sz.C.
2. Debreceni Adél  6.b.  3.hely
Hetvenhét magyar népmese-meseillusztrá-

ció, Hévíz , Illyés Gy. Ált.Isk.
3. Funtek Luca      6.c.  2.hely
„Csillagszóró” Adventi festőverseny, Keszt-

hely, Csányi-Szendrei Ált. Isk. 
Felkészítő: Csiza Anna

Informatika
HÓDítsd meg a biteket informatikai verse-

nyen országos helyezést ért el:
Arányi Bence országos 7. 
Stiener Máté Bendegúz országos 19. 

helyezett
Felkészítő: Fejes Éva

„SZÉP ZALÁBAN 
SZÜLETTEM…”

népdaléneklési verseny területi forduló

GYENESDIÁS
2018. november 23. péntek
8:30   Községháza (1-4. osztály)
13:30  Kárpáti János Általános Iskola
(5-8. o., középiskola)    
 
18. alkalommal rendezte meg az általános 

iskola a népdalverseny területi fordulóját. A 
verseny évenkénti meghirdetésével célunk a 
tehetséggondozás, a néphagyományok meg-
ismertetése, őrzése, továbbadása.  Különös 
figyelemmel a zalai népdalkincs őrzésére.

A népdalverseny a „Szép Zalában 
születtem…”címet viseli, tisztelegve id. Hor-
váth Károly és Vajda József Zala megyei nép-
dalkutatók munkássága előtt.

Minden tanév novemberében 4 helyszín ad 
otthont a területi fordulóknak: Zalaszentba-
lázs, Zalaegerszeg Lendva és Gyenesdiás.

Az utóbbi 5 évben ezerötszáz fiatal nép-
dalénekes mutatta be népdalcsokrát a 
területi versenyeken.

A jelentkezők magas létszáma miatt ebben 
az évben is minden helyszínen egész napos 
program a népdalverseny.

Az évek alatt nemcsak a dalosok létszáma 
nőtt egy-egy jelentkezés során, hanem 
egyre nagyobb igényesség jellemzi az éne-
kesek dalválasztását, előadásmódját és nép-
viseletét.

Most 17 település 22 intézményéből 
érkeztek dalosok.

Zalaegerszeg – Zrínyi Miklós Gimnázium, 
Mindszenty József Gimnázium - Nagykani-
zsa-Batthyány Lajos Gimnázium - Vonyarc-
vashegy, Rezi, Keszthely, - Ranolder János 
Római Katolikus Általános Iskola, Csány-
Szendrey Általános Iskola, Egry József 
Általános Iskola, Vajda János Gimnázium 
- Zalabér, Zalaapáti, Hévíz –Illyés Gyula 
Általános Iskola, Bibó István Gimnázium – 

Búcsúszentlászló, Alsópáhok, Zalakomár, 
Zalakaros, Sármellék, Zalavár, Pacsa, 
Pókaszepetk, Gyenesdiás.

221 produkció hangzott el ezen a napon. 
(173 volt tavaly)

158 szólista és 63 együttes mutatkozott be. 
435 énekes lépett színpadra. 
Az énekeseket 32 pedagógus készítette fel.

Szólóének, kisegyüttes, énekegyüttes kate-
góriákban léptek fel a dalosok.

1-2., 3-4., 5-6., 7-8., középiskolás korcso-
portokban értékelte a zsűri a bemutatott dal-
csokrokat.

A zsűri tagjai voltak:
Beke Miklósné, ének-zene tanár, szakértő, 

népdalkör vezető
ifj. Horváth Károly, a Népművészet Ifjú 

Mestere, népzene tanár, népzenész
A verseny anyaga két magyar gyermekdal 

illetve népdal előadása volt, hangszerkíséret 
nélkül.

Az eredményhirdetés a helyszínen kategó-
riánként a verseny zárásakor történt. A nép-
dalénekesek minősítő oklevelet vihettek haza.

A Leányok: Horváth Dominika
Orsós Elizabet, Cseh Fruzsina,
Baranya Hanna, Gyutai Júlia,

Garamvölgyi Alexa, Kovács Kriszta

A fiúk: Kurnát-Albrecht Sebestyén
Lengl Zalán, Kovács Ákos, 

Gaál Benjamin, Vers Hunor 
(Luca, Luca kitty kotty....)

A legkisebbek: 
Szabó Dávid, Gyutai Zente

Tóth Zsombor 1.o.
(Sárdó gyűjj el....énekelték)

Zalaegerszegen voltunk lemezfelvételen...

Gilice énekegyüttes
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Híradónk körkérdést intézett 
önkormányzati, intézményi, 

egyesületi vezetőkhöz, 
közismertebb személyekhez.

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

Gál Lajos, polgármester
Ez az esztendő igazán eredményesen zárult, 

jóllehet a Medárd utáni csapadékos időjárás 
nem ezt a sikert vetítette elő. A hosszú felké-
szülési időszakban igyekeztünk minden elvá-
rásnak eleget tenni. A fejlesztéseink zöme a 
gyerek- és a családbarátság jegyében készült 
el. Megújult a településközpont, jó néhány 
utcánk és a Gyenesi Lidóstrandunk is. 

A képviselő-testület egyöntetű, a polgári 
értékrendet segítő és támogató döntései 
lényegesek voltak a hosszú távon is fenntart-
ható elképzelések véghezvitelében. 

A vállalkozókat támogató intézkedések is 
megtérültek, hiszen befektetéseket vonzó, jó 
adottságú település lettünk. Öröm, hogy nőtt 
az adóbevételünk, gyarapodtak vállalkozá-
saink és szép számban születtek gyerekek a 
nagyközségben. Nagyon bíztató, hogy sok 
fiatal választja végső letelepedési helyként 
településünket. A civil lendület is megmaradt 
ebben az évben, sőt a fiatalabbak is érdeklő-
dést mutatatnak az igazi közösségi élet iránt, 
ami fontos. Testvér-településeinkkel közös 
jubileumot szerveztünk és minden progra-
munk sok vendéget és vendégéjszakát hozott.

A 2019-es esztendő is a választási előkészü-
letek mellett, a továbbtervezésre és fejlesz-
tésekre kell, hogy ösztönözzön bennünket. 
Nagy várakozással vagyunk az iskolafejlesz-
tési, a szállodaépítési és az iparterületi beruhá-
zások vonatkozásában. Lényegesnek tartom 
a csapadékvíz-elvezetés megoldását és az új 
utak feltáródását. A jövőre nézve fontos, hogy 
településünk vonzó, adóerő-képesség növelő 
és munkahelyteremtő célterületté váljon.

Önkormányzatunknak a következő évben 
is fontos feladata lesz a családok támogatása, 
a társadalmi szervezetek elismerése, hiszen 
az élhető település eléréséhez szükség van 
minden közösségi és egyéni erőre. Ennek 
reményében az elkövetkező ünnepekre békés, 
boldog és áldott Karácsonyt, az Újeszten-
dőre pedig jó egészséget és sikereket kívánok 
minden kedves gyenesdiási lakosnak.

Góth Imre Árpád, alpolgármester

Advent derekán sokkal érzékenyebben 
figyelek a „Mit vár… ?” kérdésre. Barátom 
írta egyik reggel, alig várta a napfelkeltét. 
Tanítványom a dolgozatára várt, szerette 
volna kézbe venni. Én nagyon vágyom a 
karácsony misztériumára. Szomszéd telepü-
léseinken a közös gyertyagyújtáskor megélt 

élményekkel feltöltődve sikerült elcsende-
sednem, nem figyelni a körülöttünk lévő 
zajos világra. Nem törődni a reklámok ordító: 
Vásárolj! Vásárolj! propagandájával. 

Immár több mint kétezer éves az a betlehemi 
vágy, amivel a kisded megérkezését várjuk 
minden évben. Bízunk az eljövetelében. 
Advent idején mégis újra meg kell tanulnunk 
várakozni, vágyakozni. A beteljesedéskor a 
megszületéshez hasonlóan talán eredménye-
inket is jobban fogjuk értékelni. Nagy Feró 
már 1982-ben így énekelt erről a türelmetlen 
ifjú című számában, pedig akkor még nem 
rohant a világ mai sebességével. „Sokkal 
jobb, ha úgy szerzed, hogy vágyol utána!”. 
Hamarosan elkészítjük jövő évi terveinket és 
fogadalmainkat, kívánok – Kellemes kará-
csonyi ünnepeket! – szívből jövő vágyakat és 
azok elérését a következő évben.

Dr. Takács Ágnes
(Ági doktor néni) 
házi gyermekorvos
Kedves Szülők és kis Barátaim!
„Minden dátum eljön egyszer” – mondta 

egy görög bölcs. Így jött el, hogy ez év dec-
ember 1-től, én is nyugdíjba mentem. Rövi-
den megírom a gyermekkörzet történetét. A 
körzetet 1977-ben szervezte meg Dr. Kutor 
Jenő főorvos, Keszthely Kórház gyermek-
osztályának főorvosa, ahol én is dolgoztam. 
Mindig mondta, hogy a környékbeli fal-
vakban élő gyermekeknek is milyen fontos 
a magas színvonalú gyermekorvosi ellá-
tás. Nagy tudású és jó szervező volt, amit 
ellestem tőle én is. A megszerzett gyermek-
gyógyászati szakvizsga után kerültem ebbe 
a körzetbe. Egy orvosi táskám, egy hallgató 
készülékem volt, no meg egy régi vizsgáló 
asztal és egy régi ódon cserépkályha. Ekkor a 
három község Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, 
Balatongyörök mellett még vittem a keszt-
helyi Zámort, egészen a Rákóczi utcáig és 
hozzám csatolták a Cserszegtomaj V. kerü-
letét is. Így nemcsak Gyenesdiáson, hanem 
Keszthelyen is rendeltem. Később alakult 
úgy, hogy a keszthelyi részt levették és 
maradt a 3 község. (Volt mikor 4 főnökségem 
volt). Egyszer tanácsadásra jöttünk vissza 
és az ősi cserépkályhából füst, korom jött. 
Ekkor megmutattam az ismerős kéménysep-
rőnek, hogy mit lehet ezzel tenni. Megállt, 
bámult és azt mondta: ezt le kell bontani. 
Így lett ezután villany radiátor a rendelőben. 
Később megépült a másik rendelő, amely 
már megfelelő volt, de ott meg a gázt nem 
vezették be. Egy kis szervezésbe kezdtünk 
a felnőtt körzeti orvossal. Így tudtuk gázfű-
tésre lecserélni a 15 éves rossz villanyradiá-
torokat. Jövőre elkészül az új gyermekorvosi 
rendelő. Mi költözünk és átadjuk a rende-
lőt a felnőtt ellátásnak. Mindig szerettem a 
háttérmunkát. Így egyre több orvosi felsze-
relés lett a három rendelőben. Sok munkám 
van abban, hogy a rendelők így néznek ki. 
Nagyon jó munkatársaim lettek. Divinyiné 

és Katika, asszisztensnők, Tüttőné, Rajkainé 
védőnők és a mostaniak Ica és Ivett. Jól össze 
tudtunk dolgozni, mindig nagy volt az össze-
tartás köztünk. Az elmúlt évtizedek alatt, 
mindig jó kapcsolatban voltunk a szülők-
kel. Köszönöm, hogy a gyerekek érdekében 
megfogadták a tanácsainkat. Iskolai, óvodai 
szűrések alkalmával, ha valami elváltozást 
észleltünk, azonnal jeleztünk a szülők felé. 
Nem csak gyógyítottunk, hanem preventív 
munkát is végeztünk. Egy mondás szerint, 
aki a gyerekekkel foglalkozik, dolgozik, az 
a jövőnek dolgozik. A mi munkánk is évek 
múlva érik be. Lehet, hogy a gyermekorvost 
elfelejtik, mint a beadott védőoltásokat, de 
akkor is jó tudni, hogy egészségesebb fiata-
lokat adunk át a felnőtt körzetbe.

Végül: a kis barátaimnak, ill. a kis „mun-
katársaimnak” üzenem, hogy ne legyenek 
betegek! Fogadjanak szót az új Eszter doktor 
néninek, ő is ad matricát nektek és még 
nekem is van matricából tartalékom. Átadom 
a körzetet Dr. Világos Eszternek, akit fogad-
janak szeretettel. Egy Juhász Gyula idézettel 
búcsúzom: 

„Ecce Homo” „Íme, az ember”
„Az emberért megyünk mi küzdelembe, 
fegyverünk a tudás és szeretet.”
Mindenkinek jó egészséget kívánok. Jó 

volt ez a cirka 41 év, itt a körzetben.
Üdvözlök Mindenkit! 

Dr. Világos Eszter, házi gyermekorvos
Magam sem gondoltam volna, hogy mek-

kora változást hoz az életünkbe a 2018-as 
esztendő, hiszen   Budapestről Gyenesdiásra 
költöztünk az év végén. November utolsó 
hetében Takács Ágnes Doktornőtől átvet-
tem a stafétabotot, akinek a munkakezdés-
ben nyújtott segítségéért ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani. 

A mindennapjaim során a klinikai munkát 
a gyermek háziorvosi ellátás váltotta fel. 
Az enyhe télnek  „köszönhetően”  sok kis 
beteget és szülőt ismerhettem meg rövid idő 
alatt. Úgy gondolom, a praxis növekedésé-
vel a következő év számos feladatot és kihí-
vást hoz majd. Bízom benne, hogy a jövőre 
átadásra kerülő korszerű rendelő sok jót és 
új lehetőséget nyújt a gyermekgyógyászati 
ellátás terén.

Karinthy Frigyes szavaival kívánok 
Mindannyiuknak  áldott, szép Karácsonyt és 
egészségben gazdag, sikeres új esztendőt:

„ Kicsiny kunyhóban szeretet, 
Szeressétek a gyermeket, 
E szent Karácsony ünnepén
Önöknek ezt kívánom én.”

Krasznai István,
önkormányzati képviselő
Ez az év nagyon rosszul kezdődött szá-

momra. Január 20-án szívinfarktust kaptam. 
Háromszor élesztettek újra. Azt, hogy ismét 
részt vehetek a település munkájában nagyon 
sok embernek köszönhetem. Leges legjobban 
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Áginak a feleségemnek, a mentősöknek, az 
orvosoknak az ápolóknak, a családomnak, 
barátoknak, a kollégáknak és mindenkinek, 
aki szorított értem. Szerencsére májusban 
már visszatérhettem a képviselői munkába 
és megválasztottak a horgász egyesület alel-
nökévé is. Sajnos nem sikerült településünk 
várossá válása, de strandjaink kiválóan szere-
peltek és haladtunk megkezdett feladatainkkal 
is (orvosi rendelő, klubkönyvtár, ipartelep). 
Köszönet a Hivatal és az Önkormányzat dol-
gozóinak! Úgy érzem, hogy „nagy dolgok” 
fognak történni a következő 1-2 évben tele-
pülésünk életében. Boldog Karácsonyt, ered-
ményekben gazdag Új Évet és Jó Egészséget 
kívánok minden Gyenesdiásinak!

Hársfalvi György, klubkönyvtárvezető
Munkahely - politika/közélet – család – 

hobby-szabadidő négyesfogatban egyre 
inkább súlyponteltolódások következtek be. 

Munka van bőven, egyre több, csak győzze 
az ember. Huszonhét év itt, összesen 40 év, 
bárcsak nő lennék, nyugdíjba mehetnék! Köz-
életben marad a helyi. Országos politikával 
nem érdemes foglalkozni, oda megvannak a 
kiválasztottak. Tudják mit csinálnak. Család – 
nagyon fontos, talán a legfontosabb, mondom 
én, akinek már négy unokája van (két év fél év 
alatt). Hobby és szabadidő? Szívesen mennék 
egy jó kis néhánynapos motorostúrára, 
Erdélybe, vagy más szép helyre!

Jövőre nézve pedig legfontosabb az egész-
ség, mindannyiunknak (meg jólét, siker, sze-
retet, mint ahogy az adventi mesében van. 
Meg Pál apostolnál – ja ott hit, remény és 
szeretet. Ne legyünk válogatósak! Mindegyik 
kell!)

Kovács Miklós
 Fürdőegyesület elnöke
Kedves Fürdőegyesületi Tagok!
A 2018-as évről szeretnék egy rövid beszá-

molót küldeni.
Idén a Gyenesdíási Fürdőegyesület négy 

nagy rendezvényen vett részt.
Az első tavaszi programunk a Rügyfakadás-

Tavaszünnepen való részvétel. Ezen a szom-
bat délelőttön tartottuk meg az évi rendes 
közgyűlésünket, melyen szép számban vettek 
részt tagjaink. Köszönet érte. Évek óta neve-
zünk a vasárnap főzőversenyre, melyen idén 
„Gyenesdíási Gezemice” fantázia névre 
hallgató ragút főztünk kilenc féle anyag-
ból. Többek között zöldségek, belsőségek 
felhasználásával. Pillanatokon belül még a 
sütőtárcsát is kitörölgettük. A főszakács Csiz-
madia Emőke, kuktája: Csizmadia Gábor 
volt.  Nagyon jó hangulatú, szép napot töltöt-
tünk a Nagyréten.

A Keszegfesztiválon egyre többen veszünk 
részt. Idén is Böcskei István főzte a halászlét, 
mely pillanatok alatt elfogyott.

Júliusban a korszerűsített Lido strand átadá-
sakor Gál Lajos polgármester és Kovács 
Miklós fürdőegyesületi elnök avatták fel 

Oppel Imre festőművész szobrát, aki egy 
időben ellátta a strandon a gondnoki teendő-
ket is. 

Saját rendezvényünk a július 21-én tartott 
halászlé vacsoránk, melyen először zenélt 
Varga István Egyesületünk tagja, hatalmas 
sikerrel. Megígértettük vele, hogy a követ-
kező években is zenélni fog. Az ünnepségen 
részt vett Gál Lajos polgármester is, aki elis-
meréssel szólt az Egyesület éves munkájáról.

 Az idei évben is Böcskei István főzte a 
kitűnő halászlét, mellyel 41 tagunkat kínál-
tunk meg.  Az utána tartott tombolajátékunk 
is évek óta nagy sikerű.  A tagok által fel-
ajánlott, még használható ajándéktárgyakat 
sorsoltunk ki. A játékot Lőrincz Csilla és dr. 
Bánhidi Péter vezette.

Az idei szüreti ünnepségen is részt vettünk. 
Mivel a nagy felvonulás elmaradt, de a tagság 
igényli, ezért szeretnénk javasolni új gyüle-
kezési és kiindulási helyként a 71-es út alatti 
Történelmi park területét.

Mint minden évben, idén is részt vettünk a 
község idegenforgalommal összefüggő meg-
beszélésein és igyekszünk javaslatokkal élni.

Természetesen az egyesületi ismerkedés jó 
lehetőség arra, hogy évközben kisebb csopor-
tok egymást vendégül látva, szorosabb barát-
ságokat kössenek. 

Következő közgyűlésünket 2019 áprilisában 
tartandó Rügyfakadás-Tavaszünnep szombat-
ján tartjuk.

Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését.
Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új esztendőt kívánok mindenkinek!

Csányi Zoltán
A Magyar Vándor Klub elnöke
Hogy milyen volt az elmúlt esztendő? 

Ünnepi, tartalmas és élménydús.
Ünnepi, mert márciusban ünnepeltük 

Klubunk 5 éves fennállását. Öt év alatt 
folyamatosan segítettük klubtagjainkat, 
hogy eljussanak Hazánk épített és természeti 
szépségeihez, megcsodálhassák azokat, 
érezhessék a hely hangulatát, megismerve 
nevezetességeit. Öt év, több mint negyven út, 
különböző úticéllal.

Ez még egy utazási irodának is komoly kihí-
vás lenne, de klubunk bebizonyította, hogy 
többek vagyunk ennél: egy nyitott, jó szán-
dékú, nyíltszívű, és érdeklődő közösség.

Tartalmas, mert ebben az évben jártunk 
Pécsett, Ráckevén, Esztergomban, Szentend-
rén, Mariazellben (A), a Balaton keleti partja-
inál, az Őrségben, Tokajban, Sárospatakon és 
Sátoraljaújhelyen, a Melki apátságban (A) és 
a Zágrábi Adventben (Hr). Ennél tartalmasab-
bat, változatosabbat nehéz lenne kitalálni…

Az élményt a közösen és együtt átélt utazá-
sok, események és látnivalók mellett Klubunk 
közössége jelentette. Hiszen a Rügyfakadáson 
a közös főzéssel, ünnepi klubnapunkon pedig 
az aktív részvétellel is jeleztük: jó a Magyar 
Vándor Klub tagjának lenni!

Mit is várok a következő évtől? 

Talán nem „várok”, hanem cselekszem. 
Januárban összeállítjuk az éves programun-
kat. Tavasztól késő őszig pedig folytatódnak 
kirándulásaink, élményt adva a Gyenesdiási, 
Keszthelyi és Balatongyöröki klubtagjaink-
nak, hogy egy év múlva elmondhassam: ismét 
tartalmas és szép évet zártunk!

Keresztes József, a Főzőcsapat vezetője
2018-as évünk is nagyon jól alakult. Sok 

rendezvényen részt vettünk, Rügyfakadás, 
Festetics Vágta, Szüreti Fesztivál, Keszeg 
Fesztivál, Nyugdíjasok napja. Ott voltunk 
Vonyarcvashegyen és Cserszegtomajon is a 
kolbásztöltő versenyen. Cserszegtomajról 
sikerült elhoznunk a 2. helyezést. Csapatunk 
már nagyon jól összekovácsolódott, mindig 
számíthatunk egymásra,  csapatmunkában és 
a magánéletben is. Idén is kaptunk meghívást 
Cserszegtomajról a „Cserszegfutás” program 
kapcsán 500 főre kellett főznünk és kioszta-
nunk az ételt. Büszkék vagyunk rá és szívesen 
tettünk eleget a meghívásnak, immár harma-
dik alkalommal. Az idén jubiláltunk a keszeg-
fesztiválon a 10 éves évfordulót ünnepeltük, 
2 mázsa keszeggel kezdtük, ami mára már a 
13 mázsát is meghaladta. Nyugdíjasok Napja 
alkalmából 300 kg sertéshúst dolgoztunk fel, 
melyből disznótoros ételek készültek. Büszke 
vagyok a csapatunk minden tagjára, hogy sza-
badidejüket feláldozva vállalják a rendezvé-
nyeken a munkát.

Mit kívánok a 2019-es évre? Először is 
családomnak, csapatunk tagjainak, családja-
inak, Gyenesdiás összes lakosának, nagyon 
jó egészséget, Békés Boldog Karácsonyt és 
Boldog Új Évet kívánok!

Tánczosné Marika, a Nyugdíjas Klub 
vezetője

Ez évben is sok feladatunk volt. A tagok 
átlag életkora 70 évre tehető. Ennek elle-
nére minden rendezvényen derekasan helyt 
állt mindenki. Csak egy-két dolgot emlí-
tek: Palacsinta Fesztivál, Kalács Fesztivál, 
Kolbásztöltő verseny, Burgonya Fesztivál, 
Aranykorúak találkozója, főzőversennyel 
egybekötve, hagyományos fánkfesztivál Zala-
apátiban, majd itthon ugyanaz kicsiben. Ezek 
a feladatok a mi részünkre már nem olyan 
egyszerűek, de azért minden rendezvényen 
sikeresen szerepeltünk. Nagy távlati terveink 
nincsenek, igyekszünk a társadalomnak a jelen 
időben is hasznos tagjai lenni. Köszönöm az 
Önkormányzat vezetőségének a támogatást, 
a Klubkönyvtár vezetőjének és tagjainak a 
mindenkori segítséget és nem utolsó sorban 
a klubtagok erőn felüli kitartását. Boldog 
Karácsonyt kívánok minden gyenesdiási 
lakosnak!

Pék András és Julika 
J&A Kerámiaház 
Eredményes és sikeres évet zártunk a szű-

kebb és tágabb értelemben vett közössége-
inkkel egyaránt. Legnagyobb örömöt idősebb 
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fiúnk Vilmos és felesége Melinda, Barna-
bás nevű gyermekének, első unokánknak 
a születése hozta márciusban. Erősödött az 
összetartás nemcsak a családunkban, a közös-
ségeinkben is. A 84 éves édesanyám is részt 
tudott venni az ünnepeinken.  

A legnagyobb bánatot dalárdatársunk, 
művészeti vezetőnk, Kovácsa Péter tanár úr, 
Keszthely város Szeretet-díjas, Gyémánt-dip-
lomás énektanárának és karnagyának halála 
okozta. Kívánsága szerint még közösen meg-
ünnepelhettük a 90. születésnapját. 

Dalárdánk az idén is komoly teljesítmény-
nyel büszkélkedhet. Elkészült és kiadásra 
került  a szintén Kovács Péter zalaegerszegi 
népzenész által szerkesztett, és általa több 
dalban kísért,  „Adja Isten mink is vigadjunk 
- Ivónóták Zalából 2018.” c. lemezünk, amely 
a szakmának is segítségére lehet. Hála a Csóri 
Programnak, kiadványainkat már nemcsak 
önerőből és a Gyenesdiási Önkormányzat 
és a Közkultúra támogatásával adhattuk ki. 
A hatodik dalárdás lemezünk felvételeivel 
is végeztünk, mely a következő évben kerül 
kiadásra „Én is iszom veletek - Bormustrák 
a gyenesdiási  Darnay - Pincében 2019.” 
címmel. Ezzel az emlékezetes bormustráin-
kat, testvér-kulturális csoportjainkkal való 
közös nagy találkozásaink dalait, köszöntőit 
szeretnénk közkinccsé tenni, egyúttal méltó 
emléket állítani községünk híres geológus, 
helytörténész, muzeológus és honismertető, 
Darnay - Dornyai Béla személyének.

Hálatelt szívvel a Gondviselőnk segítő áldá-
sát kérjük az Új Esztendőben is családjainkra, 
közösségeinkre és nemzetünkre!

Margrit Falley, a híradónkban megjelenő 
német szöveg fordítója

Ebben az évben sokat foglalkoztatott a kör-
nyezetvédelem. Főleg a nyugati országokban 
sok környezetszennyező hulladék keletkezik, 
sok nyersanyagot elpazarolnak. De arra nem 
gondolnak, hogy Földünk nyersanyag – kész-
letei végesek! Többet használnak fel, mint 
amennyit bolygónk adni tud. Túl sokat vásá-
rolunk, mindent műanyagba csomagolva!

Mindnyájan ismerjük az elrettentő képeket 
a tengeri állatokról, melyeknek a gyomra tele 
van műanyag palackokkal, zacskókkal; a ten-
gerek szemétszigeteiről, amelyek több mér-
föld hosszúságúak. Ha semmit sem teszünk 
ez ellen, akkor hamarosan több műanyag lesz 
a tengerekben, mint hal.

Elhatároztam, hogy az új évben teszek vala-
mit ennek a megakadályozására. Bár a szil-
veszter után is csak egy hétköznapi „új” nap 
következik, én mégis nagyon szeretem az új 
év kezdetét! Ez motivál és energiát ad nekem, 
hogy valami újat csináljak.

A tervem a következő: A műanyagba csoma-
golt dolgokból a lehető legkevesebbet fogom 
megvenni, az ünnepi alkalmakkor semmilyen 
műanyag edényt és evőeszközt nem fogok 
használni! Meggyőződésem, hogy minden 
egyes embernek megvannak a maga egyszerű 
lehetőségei, amelyekkel ezen a helyzeten 
valamit tud változtatni.

Világunknak, amely jelenleg nyugtalan, 
több békességet kívánok, és mindnyájunknak 
áldott karácsonyi ünnepeket, szerencsés új 
évet, és jó egészséget!

Ich dachte in diesem Jahr oft darüber nach, 
dass besonders in der westlichen Welt viel 
Umweltmüll entsteht und viele Rohstoffe 
verschwendet werden, ohne darüber 
nachzudenken, dass die Ressourcen unserer 
Erde nicht unbegrenzt vorhanden sind. Wir 
verbrauchen mehr, als unser Planet uns 
geben kann. Wir kaufen zu viel, und alles 
ist in Plastik verpackt. Wir alle kennen die 
erschreckenden Bilder von Meerestieren, 
deren Mägen mit Flaschen und Tüten 
gefüllt sind. Von Müllinseln im Meer, die 
sich über mehrere Meilen erstrecken. Wenn 
wir nichts dagegen tun, wird es irgendwann 
mehr Plastik als Fische im Wasser geben!

Für das neue Jahr habe ich mir 
vorgenommen, etwas dagegen zu tun. 
Natürlich folgt auf Silvester auch nur ein 
ganz normaler neuer Tag, aber ich mag 
den Beginn eines neuen Jahres sehr gern, 
weil es mich motiviert und mir Energie 
gibt, etwas zu verändern. Mein Plan ist: 
Ich will so wenig wie möglich einkaufen, 
was in Plastik verpackt ist, und bei Festen 
und Feiern kein Plastikgeschirr und –
besteck benutzen. Ich bin davon überzeugt, 
dass schon jeder einzelne mit seinen 
einfachen Möglichkeiten etwas ändern und 
beeinflussen kann.

 
Für unsere momentan sehr unruhige Welt 

wünsche ich mehr Frieden und für alle ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein glück-
liches, gesundes neues Jahr!

(Margrit Falley)

Gyerekeknek szóló körkérdésünk:

„A legjobb dolog, ami 2018-ban 
történt velem”

… Az idei év nagyon jó volt, mert átmentem 
a másik osztályba és itt sokkal jobban érzem 
magam. Kedvesebbek, jobb fejek a gyerekek, 
persze nem mindenki, de akkor is jobb ez 
az osztály. Itt nem közösítenek ki, keveset 
bunkóskodnak velem, elnézik a hibáim. Itt 
vannak barátaim, ott nem voltak, mindenkit 
utáltam. Ez egy összetartó, kedves osztály, ahol 
van osztályközösség. Szeretek ide járni.

… Velem csak annyi történt, hogy kaptam 
egy kis cicát. Ez a kiscica barna fekete volt, 
fehér volt a hasa és volt egy fehér foltja. a neve 
Dió volt és kicsit lökött volt, mint én. Volt, 
amikor nekifutott az ablaknak és bele akadt 
a függönybe. De sajnos meghalt, de örültem, 
hogy legalább ennyit velem volt.

…A legjobb dolog ami 2018-ban történt 
velem és a családommal, az a síelés volt. Pont 
a szülinapomon, január végén mentünk. A sípá-
lyák nagyon jók voltak. Nagyon sokat síeltünk 
együtt és még az unokatesóim is eljöttek. Plusz 
program volt a korcsolyázás, a fáklyás síelés, 

a fánkozás, és a hütteparty. Nagyon remélem, 
hogy jövőre is el tudunk menni. Ez volt a leg-
jobb élményem.

…Nyáron történt velem a legjobb dolog, mert 
elmentem dolgozni és kerestem némi zseb-
pénzt. Amit persze el is költöttem a motorom 
felújítására és egy fejhallgatóra. Június kör-
nyékén sikeresen letettem a segéd motorkerék-
pár jogosítványt. Nagyon szerettem dolgozni, 
pizzát sütni akkor egész nap. Megtudtam 
tapasztalni, hogy milyen a munka.

…Idén szeptemberben megtartottam a 14. 
születésnapi bulimat, ahová a barátnőimet és az 
óvodás kori legjobb barátnőmet hívtam meg. 
Sok játékot kitaláltam, hogy ne unatkozzunk, 
de ezek nélkül is megvolt a jó hangulat. Sokat 
játszottunk, hülyültünk és nevettünk. Szerin-
tem a nyolc év alatt, ez volt a legjobb bulim. 
Eleinte sokat gondolkodtam, hogy megtartsam, 
de a családom meggyőzött, hogy biztos jól 
fogjuk magunkat érezni. Nagyon örülök, hogy 
végül megtartottam, mert ez volt a legjobb szü-
linapi bulim.

…Idén is rengeteg érdekes dolog történt 
velem, de mint mindig most is volt egy, amire 
életem végéig emlékezni fogok. Egyik nap a 
húgommal beszélgettem, mikor a szüleim szól-

tak, hogy beszélni szeretnének velünk. Először 
azt hittem, hogy csak simán leülünk társa-
logni, de amikor apám elővett egy üveg pezs-
gőt, tudtam, hogy valami rendkívül fontosat 
szeretnének megosztani velünk. Nagy csend 
volt, majd anyukám bejelentette, hogy hárman 
leszünk testvérek. Akkor még nem tudtam, 
hogy mihez kezdjek, de most már, hogy egyre 
közeleg az idő, izgatottan várom az új család-
tagot.

…A vívóversenyek eredményei, mert mindig 
egyre jobb helyezést érek el. Jó volt Pesten 
nyaralni. Az év végi jegyeim sem voltak rosz-
szak. A foci VB-t nézni

…Az volt a legjobb dolog, amikor sikerült a 
kresz vizsga. Azért ez a legjobb, mert viszony-
lag kevés tanulással sikerült. Anya nagyon 
izgult, hogy sikerüljön, én sem akartam szé-
gyent hozni a családomra. Végül, nagyon örül-
tünk.

…A bajnokságbeli szereplésem. Az idei 
szezon jól sikerült mind nekem, mind a csapat-
nak. A góllövő listán második helyezést értem 
el. A csapattal harmadikok lettünk. Az évzáró 
buli is remek hangulatú volt, nagyon élveztem. 
Ezek a sikerek mindenkinek jót tettek.

… Júliusban elköltöztünk egy másik házba, 
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ami nagyon nagy. Végre lett saját szobám. Én 
terveztem meg benne mindent. Már nem kell 
a 15 éves testvéremmel aludnom. Mert a régi 
házunk nagyon kicsi volt, ahol nem volt a leg-
jobb. Már azóta volt szülinapi partim, itt aludt 
négy barátnőm.

…A legkedvesebb emlékem idén az volt, 
amikor kifogtam életem első pontyát. Egy 
szép tavaszi reggel apukámmal lementünk hor-
gászni. Nagyon sok kapás volt. Mellettünk már 
kettő pontyot fogtak, mi még csak két keszeget. 
Ám amikor megjött anyukám a reggelivel, egy 
nagy kapás volt, így fogtam ki a szép halat. Ez 
egy szép emlék marad nekem.

…Egy őszi vasárnapon reggel, amikor anya 
lement a kapuhoz, macskasírásra lett figyel-
mes. Előszőr nem vett róla tudomást, majd 
egyre jobban hallatszott a cica sírás. Apa és én 
keresni kezdtük a cicát. Egyre jobban sírt, mert 
beszorult a farakáshoz, de én bemásztam és 
megmentettem. Olyan pici, ártatlan jószág volt. 
Megmentettem és azóta is a családunk tagja

…Nyári szünetben elmentünk a néptánco-
sokkal Erdélybe. Sok helyen voltunk, például a 
Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál is. Fellép-
tünk Csíkszenttamáson és jól sikerült. Nagyon 
jól éreztük magunkat, remélem jövőre is elme-
gyünk.

…2018-ban gazdagodtunk egy kiscicával. 
A Nózi nevet kapta. Mindent beszereztünk és 
később elhoztuk. Szürke színű, hosszú bajszú, 
középhosszú szőre van. barátságos benti cica. 
Mindig aranyos, akkor is, ha rosszalkodik. Ez 
volt a legjobb élményem 2018-ban.

…Szerelmes lettem egy lányba. Lett egy új 
barátom

…Átjöttem a gyenesdiási iskolába. Azért 
mert ez egy sokkal színvonalasabb, barátságo-
sabb környezetű hely.

…A Rezi kirándulás nagyon jó volt, mert 
sátoroztunk. A legjobb barátommal ráírtuk a 
nevünket egy padra. Az északi fal megmászása 
nagy siker volt.

…Új iskolába kerültem, a Kárpáti János 
ÁAMI-ba. Először féltem, hogy nem tudok 

beilleszkedni, de nagyon vártak és jól fogadtak 
engem. Nagyon várom az osztály Karácsonyt 
és az új évet.

…Nyáron voltam egy ének táborban, ami 
nagyon jó volt. Táncoltunk és énekeltünk, vol-
tunk Budapesten a színházban egy előadáson, a 
Tündér Lalán. Előszőr a második felét néztük 
meg, aztán az elsőt. Ezt fejbe kellett összerakni, 
eléggé bonyolult volt nekem. Egy hétig tartott a 
tábor, nem volt ott alvós, itt volt az iskolában.

…Életemben előszőr jártam Németországban. 
Volt nap, hogy Németországból, Liechsteinen 
keresztül Svájcig utaztunk, ahol mesés hegyek 
magasodtak az égbe. Egyszerűen leírhatatlan 
látvány volt. Köszönöm szépen ezt a csodála-
tos élményt, édesapámnak és édesanyámnak.

…Hogy elmehettem Erdélybe, és sok szép 
helyet láttunk. Megkaptam a jégkorcsolya 
válogatott aláírását.

…Vettünk egy traktort, amivel már én is 
kaszálhatok. Beköltöztünk az új házunkba, így 
közelebb lakok pár barátomhoz. Kaptam egy 
carbon vázas biciklit, ami azt jelenti, hogy irtó 
könnyű. Kaptam meccsjegyeket a keresztapu-
kámtól.

…Elmentünk Rezibe, ahol András bácsiék az 
északi falon vittek fel minket. Vacsorára sza-
lonnát és pillecukrot sütöttünk. Vacsora után 
aki szertett volna, elmehetett éjszakai túrára.

…A Family parkban voltunk, megnéztünk 
mindent, nekem nagyon tetszett. Voltunk kor-
csolyázni is Hévízen, utána elmentünk egy 
finom étterembe. Voltunk egy trambulin park-
ban, nagyon tetszett.

… Kaptam egy új telefon, sokat használtam, 
még mindig megvan. Vettünk egy macskát, 
nagyon szeretjük, most 1 éves.

…Amikor megtudtam, hogy megyünk Kana-
dába, nagyon örültem. Júniusban a testvérem 
és az apukám elindultak, mert ők egy hónapra 
mentek, a testvérem nyelviskolába ment. Mi 
anyával csak egy hétre mentünk. Amikor meg-
láttam a Niagara vízesést, nagyon elérzéke-
nyültem, hogy a családommal ilyen helyekre 
eljutunk

…A legjobb dolog az volt, amikor ott alud-
tam az egyik osztálytársamnál. Apa elvitt 
engem motorral, anya nem akarta megen-
gedni, de végül sikerült meggyőzni. Nagyon 
sokat hülyültünk, megismertünk egy nagyon 
kedves lányt, akivel azóta is jóban vagyunk.

…Az öcsém 11. évét töltötte be november-
ben. Az ajándéka meglepetés volt számára. 
Egy kutyus. Nagyon meglepődött és nagyon 
boldog volt, ahogy én is, Egy dobozban kapta 
meg. Még mindig magam előtt látom őt, 
ahogy megpillantja a kutyát. Azóta az öcsém, 
mindig korán felkel és kimegy az udvarra 
hozzá. sokat játszunk vele és imádjuk.

…Amikor apukámmal elmentünk egy ralli 
versenyre. A Bakonyba mentünk, feladato-
kat kellett megoldani. Volt egy kérdés ami a 
borokhoz kapcsolódott és elkellett mennünk 
egy helyre, ahol egy fatörzsre volt fújva a 
megoldás. Igaz, hogy nem nyertünk semmit, 
de nem a győzelemért mentünk, nagyon 
élveztem.

2018 márciusában az unokatestvérem meg-
kérdezte, hogy van-e kedvem elmenni velük 
Horvátországba. Én természetesen igent 
mondtam. Nagyon nagy élmény volt először 
tengert látni. Remélem, még eljutok oda.

…Ketten édesapámmal vettünk egy Simson 
motort. Nagyon örültem de kiderült, van pár 
baja, amit orvosolnunk kellett. Ezután nagyon 
ment, míg csapágyas nem lett. Ezen a motoron 
tanultam meg szerelni és hogy a régi tárgyakat 
becsülni kell. Ez a motor most 36 éves és kivá-
lóan teszi a dolgát.

…A legjobb dolog, amikor berúgtam a leg-
szebb gólomat egy focimeccsen. És azért volt 
szép gól, mert akkor megnyertük a focimecs-
cset.

…Én nyáron a rokonaimnál nyaraltam. 
Voltam az erdőn, segítettem, építkeztünk is, 
szombatonként bográcsozni szoktunk. Hor-
gászni is mentünk, sátoroztunk. Majdnem 
minden nep lementünk focizni a pályára. 
Amikor nem fociztunk, akkor filmet néztünk.

…

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az 

ingatlan használók figyelmét, hogy a havat, 
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos 
közlekedésre használt területen eltakarítani 
kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet a 
vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek, 
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztán-
tartása, hó és síkosság mentesítése, mind a 
nyitva tartási időben, mind azon túl a tulajdo-
nos, használó, üzemeltető kötelessége!

* * *
Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők 

szíves figyelmét, hogy a Csokonai utcában 
vízvezeték rekonstrukció kezdődött a házi 

bekötések cseréjével. A kivitelezés várható 
időtartama 2018. november 5. – 2018. 
december20.-ig tart. A munkavégzés az 
érintett területen forgalomkorlátozást okoz. 
A munkavégzésen kívüli időszakban a mun-
katerület visszaadásra kerül a forgalomnak, 
ideiglenes helyreállítással. A kivitelezés során 
Gyenesdiás érintett területein több alkalom-
mal lesz vízhiány és nyomáscsökkenés, ame-
lyekről a munkavégzés előtt tájékoztatást 
adunk a pontos időpontokról. Kérjük a lakos-
ság szíves türelmét és megértését, hiszen a 
beruházás az Önök érdekében történik.

* * *
Az elmúlt rendkívüli csapadékos időjárás 

rámutatott arra, hogy az ingatlanok előtti 
árkok folyókák, átereszek sajnos eltömődöt-
tek, gondozatlanok. Ezért fokozottan felhív-
juk lakosok és üdülő tulajdonosok figyelmét, 

hogy az, aki: az ingatlan előtti árkot, 
folyókát, csatornanyílást, átereszt nem 
tisztítja, megszünteti, vagy a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását nem biztosítja, illetve 
a beépített, illetve beépítetlen belterületi 
ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt 
gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok 
nyeséséről nem gondoskodik, (32/2013. 
(X. 16.) önkormányzati rendelete a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól, 6. § a) 
bekezdés) ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal vagy százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 

Virágos Magyarország verseny

A tavalyinál is több, összesen 324 telepü-
lés közül idén Szolnok, Nagykőrös, Csemő 
és Dozmat nyerte el a Virágos Magyarország 
környezetszépítő verseny fődíját. A 25. jubi-
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN 

ZUM JAHRESWECHSEL IN 
GYENESDIÁS

13. Advents-Kastanienfest und 
Christkindlmarkt

am 15.+16. Dezember 2018 am 
Gemeindehaus in Gyenesdiás

Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt Sie 
herzlichst zu seinem Adventsfest ein, wo Sie 
mit fröhlicher Stimmung, warmem Glühwein 
und leckeren gebratenen Kastanien erwartet 
werden. Samstag 15. Dezember

16.00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung, 
dann Anschneiden der großen Kastanientorte,

16.00-19.00 Uhr: Neu! Adventhof für 
Familien beim Hirtenhaus, Kinderklub/
Spielnachmittag im Großen Saal des 
Gemeindehauses, 

18.30 Uhr: Feierliches Entzünden der 2. 
Adventskerze beim Hirtenhaus,

19.00 Uhr: Tombola.
Sonntag, 16. Dezember
15.00 Uhr: Kuchenwettbewerb,
15.30 Uhr: Kuchenmarkt,
15.00-17.30 Uhr: Bastelwerkstatt und 

Spielhof im Hirtenhaus, Neu! Adventhof 
für Familien beim Hirtenhaus, Kinderklub/
Spielnachmittag im Großen Saal  des 
Gemeindehauses,

ab 16.00 Uhr: Festliche Fischsuppe,
16.30 Uhr: Preisverleihung 

Kuchenbackwettbewerb,
18.00 Uhr: Tombola.
Am Samstag: Fisch-Chips beim Adventhof, 

am Sonntag: Festliche Fischsuppe
An beiden Tagen: gebratene Kastanien, 

leckere Würstchen und Glühwein.
Kuchen-Wettbewerb: Die Teilnehmer 

sollten die Kuchen am 16. Dezember von 
13.30 bis 14.00 Uhr im Gemeindehaus 
abgeben.

Wir sammeln für die Advents-Tombola:  
Wir bitten alle, die etwas zur Verlosung 
beitragen möchten, ihre Spenden bei uns 
im Büro abzugeben. Wir bedanken uns 
herzlichst!

Tourinform Büro, Gyenesdiás, Hunyadi 
u.2, Tel. 83/511-790

Samstag, 15. Dezember um 18.30 Uhr: 
Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen 
Hirtenhaus wird die dritte Adventskerze 
angezündet.  

Mittwoch, 19. Dezember von 16 – 
19 Uhr: Im kleinen Hirtenhaus wird 
Christbaumschmuck gebastelt.

Samstag, 22. Dezember um 18.30 Uhr: 
Nun ist Weihnachten nicht mehr weit. 
Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen 
Hirtenhaus wird die vierte und letzte 
Adventskerze angezündet. Anschließend 
um 19 Uhr im Gemeindehaus: Die Heilige 
Familie sucht eine Unterkunft. Eine 
Weihnachtsgeschichte. Danach ca. 19.45 
Uhr: Weihnachtskonzert mit unserem 
Gemeinde-Chor. 

Montag, 24. Dezember um 15 Uhr: 
Krippenspiel im großen Saal des 
Gemeindehauses.

Mitternachtsmesse um 24 Uhr im 
Gemeindehaus.

Sonntag, 30. Dezember: Wenn Sie 
die Weihnachtskilos wieder ein wenig 
abarbeiten möchten, dann ist die 
Winterwanderung zum Jahresabschluss 
die passende Gelegenheit. Der 
Quellwasserverein für Naturfreunde 
lädt alle Interessierte ein. Bei der Tour 
in den Keszthelyer Bergen wollen wir 
gemeinsam das alte Jahr verabschieden und 
uns auf Silvester einstimmen. Abmarsch 
um 13.00 Uhr beim Gemeindehaus.

Wanderstrecke: Gemeindehaus, Große 
Wiese (Nagymező), Mädchenhöhle, 
Dolomit-Naturlehrpfad, Lichtkreuz, 
Marien-Statue. 

Vogelweihnacht: Für die Fütterung unserer 
einheimischen Vögel kann Streufutter in 
kleinen Säckchen beim Quellwasserverein 
für Naturfreunde, Gödörházy A u. 60, und 
im Bürgermeisteramt abgeholt werden.

Wir wünschen unseren lieben 
Mitgliedern und allen Naturliebhabern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
frohes Neues Jahr!   G á l n é 
Németh Ildikó, Vereinsvorsitzende

Samstag, 12. Januar 2019 um 18 Uhr:  
Ein Prosit auf das Neue Jahr! Der 
Rentner-Club organisiert eine kleine Nach-
Silvesterfeier im Gemeindehaus.

Gemeindenachrichten
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.

Verkehrshinweis für unsere Einwohner 
und Gäste

Im Zusammenhang mit der Erneuerung 
des Wasserversorgungsnetzes sind die 
Arbeiten in der Csokonai utca in vollem 
Gange. Voraussichtlich bis zum 20. 
Dezember ist im betroffenen Gebiet mit 
Verkehrsbeschränkungen zu rechnen.

Wir wünschen unseren Lesern 
geruhsame, glückliche Weihnachten, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 
mit Gesundheit und vielen schönen 
Momenten.

Ihre Redaktion Gyenesdiási Híradó

leumi díjátadó alkalmából több különleges-
séggel is készültek a szervezők.

Idén a verseny bírálati szempontrendsze-
rét felülvizsgálva új kritériumokat is figye-
lembe vettek a zsűritagok az értékelésnél. 
Többletpontot jelentettek a családbarát és az 
akadálymentes infrastruktúra-fejlesztések, 
vagy ha a pályázó városban, faluban több 
nyelven is elérhetőek a turisztikai informá-
ciók. Újdonság, hogy a digitális elérhetőség 
(weboldal, applikáció) is bekerült a minősí-
tési szempontok közé. Azért fontosak az új 
kritériumok, mert a vonzó településkép mel-
lett ezek a tényezők is mind befolyásolják, 
hogy elégedetten távoznak-e a vendégek a 
desztinációból.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség vezérigazgatója hangsúlyozta: „az 
Ügynökség nagyon büszke arra, hogy az 
elmúlt 25 év alatt közel hétezer résztvevő 

nevezett az egyre népszerűbb versenyre. A 
megmérettetés kiváló lehetőség arra, hogy 
kifejezzük vendégszeretetünket és meg-
mutassuk a közösség erejét.” Valamennyi 
résztvevőnek köszönetet mondott, kiemelve, 
hogy „a következő negyed évszázadban 
azért a célért kell tovább dolgoznunk közö-
sen, hogy még zöldebb, még virágosabb, 
fejlődő, élhető, biztonságos, valamint fenn-
tartható falvak és városok legyenek Magyar-
országon.”

Az MTÜ a 25. jubileum alkalmából minden 
pályázó településnek facsemetét, egy oszlo-
pos gyertyánt ajándékozott, melyet a Köz-
ségháza mellett ültettünk el. Gyenesdiás a 
2018.-as évben a Magyar Természetvédők 
Szövetsége díjában részesült. 

Már most várjuk a 2019.-ben is meghirde-
tésre kerülő „Virágos Gyenesdiás”település 
szépítő versenyre a jelentkezőket.

Köszönet
Ez úton szeretnénk megköszönni a felaján-

lott fenyőfákat, hogy településünk méltó 
ünnepi díszbe öltözzön. Gyenesdiás Nagy-
község fenyőfáját idén Fodor Tibor aján-
lotta fel mely szokás szerint a Községháza 
előtti téren került felállításra. Nagy Tamás 
fenyőfája a települési Betlehem mellett 
került felállításra. Gyutai Barnabás és csa-
ládja által felajánlott fenyőfa pedig a Kárpáti 
János Általános és Alapfokú Művészeti isko-
lában lett felállítva.

Madárkarácsony
Az előző számban meghirdetett Madárka-

rácsony akció keretében már vihető a nap-
raforgó mag. Az egy kilós csomagolt magot 
a Községháza földszintjén (Műszaki osztály, 
középső ajtó) lehet kérni. 

https://www.gyenesdias.info.hu/de/nachrichten/kuchenbackwettbewerb/
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2018. november 
27-én rendkívüli ülést tartott.  

 A napirendi pontok megtárgyalása előtt 
polgármester úr dr. Takács Ágnes házi gyer-
mekorvost köszöntötte nyugállományba 
vonulása alkalmából. 

A doktornő 1972-ben szerzett orvosi dip-
lomát, majd öt éven át a keszthelyi kórház 
gyermekosztályán dolgozott. 1977-ben 
szerzett csecsemő- és gyermekgyógyászat-
ból szakvizsgát, ettől az időponttól kezdve 
itteni gyermekkörzetben orvos, majd gyer-
mek háziorvos.

Három település – Gyenesdiás, Vonyarc-
vashegy, Balatongyörök – betegeit látja 
el, körzetéhez két általános iskola, három 
óvoda és egy 2008. évben alapított bölcsőde 
tartozik.

Dr. Takács Ágnes több mint 30 éve gyer-
mek háziorvosként kitűnő szakmai isme-
retekkel, lelkiismeretesen látta el betegeit. 
Feladatát igen nagy szakmai alázattal 
végezte, mely során úgy a beteg gyermekek-
kel, mint a szülőkkel nagyon jó kapcsolatot 
alakított ki.

Különösen nagy hangsúlyt fordított a cse-
csemőgondozásra és a betegségmegelőzésre. 
A szülőkkel közösen, erős empatikus kész-
séggel választotta ki, javasolta a gyermekek 
egészséges fejlődését szolgáló betegség-
megelőző életmódot, terápiát. A védőnőkkel 
szoros együttműködésben végezte feladatát, 
különösen nagy gondot fordított saját maga 
és munkatársai szakmai tudásának gyarapí-
tására, annak elősegítésére. 

Egészségnevelési feladatait kitűnően 
látta el, kisgyermek és iskoláskorú pácien-
sei mindig részletes felvilágosítást kaptak 
egészségügyi, orvosi kérdésekben.

Orvos kollégáival kitűnő kapcsolatot ápol, 
ennek révén érte el, hogy – a három telepü-
lésen élő – betegei részt vehetnek Keszthely 
városi központi ügyeleti ellátásában, ennek 
eredményeként őket gyermek szakorvos lát-
hatja el ügyeleti időben is (míg más város-
környéki falvak gyermek betegei ilyenkor 
csak felnőtt orvosi, vagy kórházi ellátásban 
részesülhetnek).

Dr. Takács Ágnes feladatát saját érdekei 
elé helyező, közösségi ember. Közösségi 
események rendszeres résztvevője, közös-
ségi, közérdekű ügyeket anyagilag is szíve-
sen támogat. 

Gyermekorvosi praxisát nem vitte vál-
lalkozásba, mert a vállalkozási bevételnél 
fontosabbnak tartotta a gyermekek beteg-
ségmegelőzése, gyógyítása feladatának 
kiszámítható, lelkiismeretes, áldozatos 
munkáját. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából a képvi-
selő-testület nevében köszönetét fejezte ki 

és gratulált dr. Takács Ágnes gyermekor-
vosnak, jó egészséget és tartalmas nyugdí-
jas éveket kívánt. 

 Az első napirend keretében a jegyző 
számolt be a Közös Önkormányzati Hiva-
tal tevékenységéről, és megköszönte a 
képviselő-testületnek, hogy minden évben 
biztosítja azokat a forrásokat, amelyek az 
optimális és hatékony munkavégzést lehe-
tővé teszik. 

 A második napirendi pontban a Zalaispa 
Zrt. településen végzett tevékenységéről, 
a hulladékszállítás tapasztalatairól készült 
beszámolót tárgyalta a képviselő-testület. 

Kritikaként hangzott el, sokszor előfor-
dul, hogy a hulladékszállító autó a kisebb 
utcákba nem megy be, otthagyja a szeme-
tet. A szelektív hulladék elszállításakor nem 
helyeznek ki újabb hulladékgyűjtő zsákot. 

 A harmadik napirend keretében a 2019. 
évi fejlesztési koncepció került megtár-
gyalásra. Ismertetésre kerültek a folya-
matban lévő pályázatok, az új generációs 
fejlesztések, értékmegőrzéssel kapcsola-
tos pályázatok, megújuló infrastruktúrák, 
önkormányzati fejlesztéssel megvalósuló 
pályázatok. 

 A negyedik napirendi pontban a szabályo-
zási terv módosításával kapcsolatos előter-
jesztést tárgyalta a képviselő-testület. 

Tervezők, az előzetes tájékoztatási sza-
kaszban beérkezett vélemények, adat-
szolgáltatások alapján összeállították a 
településrendezési eszközök felülvizsgá-
latának módosítási dokumentációját. Ezt 
követően Gyenesdiás nagyközség Polgár-
mestere, véleményezésre megküldte az 
érintetteknek, valamint lefolytatta a part-
nerségi egyeztetést.

A beérkezett véleményekben foglaltak a 
tervekben, a dokumentációban átvezetésre 
kerültek, a véleményezés során, ellent-
mondó vélemények nem maradtak fenn, 
egyeztető tárgyalás megtartása nem indo-
kolt.

A negyedik napirendi pontban 
Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft. 
támogatásáról döntött a testület. A 
képviselő-testület úgy határozott, hogy 
az ügyeleti tevékenységhez szükséges 
önkormányzati támogatás összegét 
2019. január 1. napjától 80 Ft/fő/hónap 
összegben határozza meg, mely összeget 
minden évben 5%-kal megemeli.

 Az ötödik napirend keretében dr. Vilá-
gos Eszter házi gyermekorvossal kötendő 
szerződések jóváhagyására került sor. A 
doktornő november 26-ától látja el a házi 
gyermekorvosi, bölcsőde és iskolaorvosi 
teendőket. 

A képviselő-testület a Gyenesdiás, 
Vonyarcvashegy és Balatongyörök Község 
Önkormányzata között megkötendő, a házi 
gyermekorvosi szolgálat finanszírozásával 
kapcsolatos együttműködési megállapodás 
tervezetet jóváhagyta. 

 A hatodik napirendi pontban a 
TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008 azo-
nosítószámú pályázathoz (belterületi 
csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése) 
közbeszerzési szakértő került kiválasz-
tásra. A testület a Konstruktív Mérnöki 
Iroda Kft-t bízza meg a közbeszerzői fel-
adatok ellátásával. 

A hetedik napirend keretében Kőrösi 
János és Társa Bt. vízi ugráló vár telepí-
tése és üzemeltetéssel kapcsolatos kérelme 
került megtárgyalásra, melyet a képviselő-
testület támogatott. 

 A nyolcadik napirendi pontban Dr. 
Vajda Gábor ingatlanvásárlási kérelmét 
tárgyalta a képviselőt-testület, a döntéshez 
Zala Megyei Kormányhivatal állásfogla-
lása szükséges. 

 A kilencedik napirend keretében a léte-
sítendő új temető látványterveiről tárgyalt 
a képviselő-testület. A képviselő-testület 
már többször tárgyalta a temetők helyze-
tét, felismerve azt a problémát, hogy rövid 
időn belül a két temető területén újabb 
temetkezési helyeket már lehet kijelölni. A 
képviselő-testület felhatalmazta a Hivatalt 
az engedélyezési tervdokumentáció elké-
szíttetése. 

 A tizedik napirendi pontban a József 
Attila Klubkönyvtár intézményi doku-
mentumait módosította és közművelődési 
rendeletet alkotott a képviselő-testület. 

 A tizenegyedik napirendi pontban „A 
Festetics örökség bemutatását és hálózatba 
kapcsolását célzó termék- és infrastruktú-
rafejlesztés I. ütem” c. napirendet tárgyalta 
meg a képviselő-testület. A pályázat 100 
%-os támogatási intenzitású. 

 A tizenkettedik napirend keretében a 
2019. évi Belső ellenőrzési munkatervet 
fogadta el a testület. 

 A tizenharmadik napirend keretében a 
közművelődési érdekeltségnövelő támoga-
tás pályázat önrészét 1 200 000 Ft-ot 2018. 
évi költségvetéséből, az általános tartalék 
terhére biztosította a képviselő-testület. 

Az egyéb ügyek keretében a képviselő-
testület tárgyalt 

bölcsőde esetleges bővítésének lehetősé-
géről, 

tájékoztatást kapott a szálloda projektről 
a diási strand melletti területen, 

valamint a hosszú távú stratégiai elképze-
lésekről kapott tájékoztatást. 

A képviselő-testület soron következő 
ülését 2018. december 18-án, 18:00 
órakor tartja.

Az ülés napirendi pontjai: 
1.) 2019. évi munkaterv elfogadása
2.)  2018. évi belső ellenőrzési munkaterv  
3.) Környezetvédelmi beszámoló

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK 
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
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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

KESZTHELY, 
SEMMELWEIS U. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS 
KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

06 30 5528 017
További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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
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90 évet és 10 napot pár mondatba sűrí-
teni, hogy a jellem, a tulajdonság, maga az 
Ember és életének esszenciája megmutat-
kozzék, nem lehet. 

De pár mondatban a figyelmet felkelteni 
az érdeklődést ráirányítani: hogy íme, lás-
sátok, élt köztünk valaki, aki nem harsány, 
nem magamutogató, ám mégis PÉLDA volt, 
azt lehet. 

Mert Ő, volt az a, székely ember, aki az 
anyja hasában hagyta el Gyergyót, de nem 
látta szüleit sosem.

 Megjárta a hadifogságot leventeként és a 
sors úgy akarta, hogy énektanár legyen! 

Élete a zene volt. Furcsa kimondani a szót, 
hogy volt.

 Mesélte, hogy születésnapja környékén 
szorongásai, fájdalmai voltak és szinte újra 
élte a megszületés kínjait. 

A zenei, énektanári pályán eltöltött közel 
60 év tapasztalatait, a munkája iránti sze-
retetét, tudását, örömmel és fáradhatatlanul 
osztotta, énekkaroknak, dalárdáknak, éne-
keseknek. Kodály Zoltán tanítványaként 
többszáz- tagú kórust vezényelt egy Keszt-
helyi Helikonon a Mester előtt. Tudott dolog, 
hogy Kodály a dicséretet nagyon szűken 
mérte, vagy biccentett, vagy felemelte kissé 
kezét. A Tanár Úr produkciójára 2-3 tapsot 
is osztott. Erre az eseményre nagyon büszke 
volt, mert mi ez, ha nem elismerés? 

Olyan emberre szeretném a figyelmet 
ráirányítani, aki mint a dal mondja: 

„Árva magyarnak születtem, árva az én 
hazám.

A Jó Isten, a Nagy Isten viselt gondot 
énrám.

Elvesztettem, apám, anyám, hazám sincs 
már nékem,

Sorsüldözött székely vagyok, csak ez az 
egy vétkem.”

 Akit bárhová vetett a sors mindig hazavá-
gyott, mert azt vallotta:

„Hívogat a Tisza, Duna, hívogat a Kárpát,
Úgy szeretném megcsókolni édesanyám 

sírját.”
 A több ezer tanítvánnyal együtt, örülünk, 

hogy tőle tanulhattunk, őt ismerhettük.
„Gyászbeszédet mondani kegyetlen dolog.
Puszta kézzel sebbe nyúlni, mely tűzben 

lobog.
Szaggatni a szívet hintve a szeretet szavát,
Látva a Kedves, örökös otthonát.

Kik még élünk, tudjuk, ha megszülettünk
Az elmúlás számot tart felettünk.
Két szám fölött nevünk, közte az életünk,
Rövidebb, vagy hosszabb, de minden 

elmegyünk.

Nyissa ki mindenki a szívét,
S a szeretet szavát
Magában mondja ki:
Neki, Ő mit ért.

Legszebb gyászbeszéd az,
Ha magad siratod elhunytadat.
Az életed sokakkal éled,
Az elmúlás fájdalmát
Mi lelket éget, viseljen csak téged.”

Drága Tanár Úr! Te voltál Dalárdánk 
Művészeti Vezetője és az űr, amit hagytál 
magad után máris fájdalommal teli.

 Mikor azt mondom „Nyugodj Békében 
Kotta Peti!” Akkor a szeretet szaván szólok 
minden téged ismerő nevében is!

 Kedves éneked soraival búcsúzom Tőled 
a Gyenesdiási Dalárda nevében:

 „Mikor Csíkból elindultam, jaj,
Színem se volt, úgy búsultam, jaj!
Kezem fejemre kapcsoltam, szegény 

Csíkot úgy sirattam, jaj!...”

Isten Veled!

MI, akik személyét szerettük s tiszteltük, 
emlékét őrizzük, végső búcsút vehetünk 
tőle a Keszthelyi Szent Miklós Temetőben 
2018. december 21.-én 11 órakor.  

Bognár Ystván 
a Gyenesdi Dalárda krónikása

2018. december 2-án a Kárpáti-Bárdossy családért mondtak misét. A mise után iskolánk névadójának, Kárpáti Jánosnak a sírjánál 
folytatódott a megemlékezés. Tanulóink szavalata után Góth Imre alpolgármester úr méltatta az egykori tanító munkásságát, majd iskolánk 

diákönkormányzatának nevében két tanulónk koszorút helyezett el a síron, és mécsest gyújtott a nagy előd emlékére.

Kovács Péter
1928 november 18. - 2018 november 28.
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

A P R Ó H I R D E T É S E K
Újszerű állapotban levő gyermekruhák (kabát, pulóver, 

nadrág, cipő, hótaposó stb.) 8-12 éves korú gyermekek részére 
olcsón eladók! Tel:0630/300 8821

Eladó 1 db. MORA típusú gáztűzhely, valamint 1 db. három játékból 
álló csocsóasztal! Tel:0630/427 4858

Opel Agila 1.2, 1199 cm, 2001-es évjárat eladó. 
Érdeklődni: 0670/953 6534

Gyökeres málnavessző őszi telepítésre eladó. 50 szálig 150 Ft/tő, 
50 felett 100 Ft/tő. Érd: Péter Gábor 30/396-6700

Karácsonyi kaktusz eladó. Tel: 30/217 3751

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.
Iskola mellett közvetlen buszmegállónál

P
Parkolás ingyen zárt udvarban! Tel.: 06/83-348-109, 06/20-263-7066
Nyitva: H-P: de.: 9-12, du.: 14-17, Szo.: 9-12 • email: pelsooptika@gmail.com

Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2018.11.01-től 12.31-ig.

INGYENES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT 
DECEMBERBEN IS!
Szemvizsgálat 
bejelentkezés alapján!

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, igazi Villányi borból.

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

A Csiperke Gombatermesztők Egyesülete 
kedvezményes áron értékesíti a csiperke 
(champignon) gombát. A gombában sok vitamin 
és ásványi anyag található, emellett fehérjében is 
gazdag, tehát többszörösen érdemes az étrendbe 
beépíteni. 
A gomba ára:  I. osztály: 500 Ft/kg 

II. osztály:400 Ft/kg
Érdeklődni: Volner Lajos: 0630/238 8959

Tel:0630/300%208821
Tel:0630/427%204858

