GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. december XXIII. évfolyam, 12. szám
Megjelenik: december 14-én

Az első adventi gyertyát Deák Ákos
plébános gyújtotta meg.
Képünkön áldást kér a koszorúkra
Programajánló
Adventi Gesztenyesütés
és Karácsonyi Vásár
2012. december 15-16.
Gyenesdiáson, a Községházánál

Tálos Olivér (3.a. ):
Karácsony a családban
„Ne feledd, ha a szeretet hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá.”

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

Községi karácsonyi ünnepségre
szeretettel várunk mindenkit,
2012. december 24-én, hétfőn
délután 3 órára a
Községháza nagytermébe.
Közreműködnek az iskola dráma és ének
tagozatos tanulói, betlehemesek.
Ünnepi beszédet mond Deák Ákos plébános.

Informationen für Unsere deutschprachigen
Einwohner auf Seite 10-11-12

A karácsony szentesti
éjféli mise a Községházán lesz.
Közreműködik a Községi Kórus.

(fotó: Finta Maya)

2012. december 31-én (hétfőn)
Óévbúcsúztató túrát szervezünk a
Keszthelyi-hegységbe.
2013. január 12-én 18 órakor
pótszilveszter a Községházán
Részletek az újságban

Charlotte Carpenter után

A Darnay-pince avatásán Gálné Németh
Ildikó a FTB Egyesület (projektgazda)
elnöke, Denke Balázs és Denke Ibolya
(Darnay Béla unokái)
A Rendezvénypajta avatásán Manninger
Jenő, dr. Szabónk Lázár Ibolya és Gál Lajos
polgármester vágták át a szalagot
(bővebben a 3-4. oldalon)
***
150-en fogadták el a meghívást Öregek
Napjára, őket köszönti polgármesterünk.
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Adventi koncert és projektnyitó
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Gyenesdiási Híradó

ITT JÁRT A MIKULÁS!

Kézműves foglalkozások

A Községháza nagyterme ismét megtelt a
Mikulást váró gyerekekkel. Köszönjük a
kedves Mikulásnak, hogy ismét ellátogatott a
gyenesdiási gyerekekhez. Köszönet Kovácsné
Kopfer Beatrixnak és Kőhalmi Áginak
a kedves jelenetért, valamint a szereplő
gyerekeknek: Czuppon Panna, Czuppon
Zsombor, Góth Júlia, Kovács Alex, Kovács
Írisz, Tüttő Viola, Varga Boglárka.

A Szövő- és népi kismesterségek szakköre
várja az új tagokat a Pásztorházban tartandó
foglalkozásaikon.
Keddenként kosárfonás 15-17 óráig és 1719 óráig, csuhézás, hímzés, szövés és egyéb
kismesterségek szerdánként 16-19 óráig.
Téli szünet utáni első foglalkozás január 15én kosárfonás, többi technikák január 9-től.
További információk a Klubkönyvtárban
(83/314-507, 06/30/342-39-34).

A Keszthelyi Festetics György Zeneiskola
gyenesdiási növendékei adtak adventi
koncertet december 11-én, a Községháza
nagytermében.

Mácsai Dániel trombitán játszik
A koncertet követően
a
József
Attila
Klubkönyvtár mutatta
be – projektnyitó
rendezvényként – az Új Széchenyi Terv
TÁMOP által támogatott „Kicsengetés
után találkozunk” pályázati programját.
A művelődési intézmények számára, a
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásához
kiírt pályázaton intézményünk 16,4 millió
forintos vissza nem térítendő támogatást
nyert. Ennek segítségével októbertől jövő
év júniusáig szakköröket – kézműves,
kamarazenekar, néptánc, népi játékok,
filmstúdium – tehetséggondozást végeznek
a felkért témafelelősök, illetve témanapokon
kézműves és zenei
foglalkozásokon
vehetnek részt, a projekt végén pedig egy
közös alkotótáborban vehetnek részt az
érdeklődők. A támogatás 10 %-a erejéig
eszközöket vásárolhat az intézmény, amelyek
segítségével a későbbiekben is segítheti a
településünkön egyébként is sikeresen folyó
különböző szakköröket, illetve lehetőség
adódik helyi filmstúdió kialakítására.

Öregek Napja 2012.

Vass Lajos kiemelt
nívódíjat kapott a
Csillagvirág
Éneklőcsoport
és Vass Lajos
nívódíjat
kapott Gál Emese.

(fotó: Finta Maya)

(lásd iskolai
hírek)

Annus nénit köszönti polgármesterünk
(fotó: Finta Maya)
Idén is megtartotta Önkormányzatunk a
gyenesdiási idősebbek köszöntését, a jól
bevált pár éves hagyomány szerint az Andrásnapi disznóöléssel együtt (bal alsó képünkön).
Toros káposzta, sültek, dinsztelt káposzta,
pogácsa és különféle italok volt ebédre. Ezt
Gál Lajos polgármester köszöntője követte,
majd a legidősebbet, az 1920-ban született
Hetesi Gézáné, Annus nénit köszöntötte
polgármesterünk virággal.
Hertelendy Attila és Benkő Zsuzsanna
operettműsorát
élvezhettük,
majd
a
Nyugdíjasklub erre az alkalomra szóló
összeállítását adta elő. Farkas Ödön verset
mondott, Balogh Laci nótákat énekelt, végül
Vargáné Magdi néni kis balladacsokorral
zárta a műsoros részt. Az ajándékokat
felajánlóknak köszönhetően – a korábbi
években megszokottaknál szerényebb –
tombolasorsolás közben, délután 5 óra körül
már tálalták az elkészült hurkát és kolbászt.
Reméljük a résztvevők örültek a találkozásnak,
jól érezték magukat ezen a délutánon.

Gyenesdiási Híradó
Arendezvény kapcsán köszönetet mondunk:
a disznóért: Simotics Imrének és feleségének,
a kapott nyersanyagokért: Papp János
Diszkontnak, Motyó Diszkontnak, Dongó
Árpádnénak, Czafit Lajosnak és feleségének,
a Z+D diszkontnak a káposztáért, Sümegi
Ferencnek, Papp Antalnak és Rádi Lászlónak
a borért. A disznóvágóknak és feldolgozóknak
- Csanaki Csaba böllér, Kovács Zsolt, Nagy
Péter, Bokorné Julika, Hosszúné Marika,
Keresztes József, Keresztesné Erzsi, Zsohár
Gábor, Szakályné Erzsi, Sörös József, Bognár
Szilvia, Kovács László, Krasznai Tamás és
az Önkormányzat dolgozói - Bognár Gyula,
Horváth István, Földesi Attila -, az étkezdei
dolgozóknak - Baloghné Nemes Melinda,
Kovács Miklósné, Kozma Tiborné, Hefler
Jenőné, Szűr Sándorné, Tafota Jánosné,
Venekeiné Rácz Anita, Kovács Árpádné
-, a tálalóknak, felszolgálóknak - Tiringer
Mihályné, Gép Miklósné, Inkler Ildikó,
Lancz Tamás, Tóthné Dichter Annamária,
Gyurákovicsné Végh Szilvia, Kenesei Zsuzsi,
Hamza Tiborné, Sümegi Gábor, Samu Zoltán,
Károlyné Soós Mónika, Károly Veronika,
Heincz Dominika, Sulyok Valencia, Heincz
Istvánné, Csiza Elemér, Gál Lajos, Gálné
Németh Ildikó, Major Attiláné, Hársfalvi
György, Hársfalvi Györgyné, Fliszár
Katalin, Vargáné Nyiri Csilla, a tombola
felajánlóknak - Tódor Ottó, Landek Viki,
Landek Istvánné, Kozmáné Karola, Gép
Zoltánné, Nagy Imre, Falley Margrit, Farkas
Ödön, Bognár István és Piroska, Rózsahegyi
Iparcikk Áruház, Horváth Ép., Vargáné
Nyiri Csilla, Önkormányzat, Klubkönyvtár,
Kollár Szabolcs, Mogyorósi Géza, Németh
Géza, Piroska Csárda, Nádas Csárda, Torony
Csárda, Anita Étterem, Gergye Miklós
Gyógyszertár, Mozaik Áruház, Bio Panzió és
Étterem, Szaki Vill Vonyarcvashegy, Horváth
Norbert cukrász Vonyarcvashegy.
Köszönjük a helyet az iskolának, Lancz
Tamás igazgatónak, Heincz Anitának és
Szabóné Erzsinek.

Adventi gyertyagyújtás
Immár több éves
hagyományunk szerint, advent szombatjain
gyertyát
gyújtunk a Pásztorház előtt felállított
Betlehemnél. A kis
ünnepség keretében
a Községi Kórus ide illő énekei mellett egy
verset illetve egy-egy felkért – többnyire
egyházi kérdésben civil - személy gondolatait hallgatjuk meg, majd teát és forralt bort
iszunk és egy kicsit beszélgetünk (Képünk a
címoldalon).
E hétvégén – december 15-én - a Vonyarcvasheggyel és Balatongyörökkel közös
koszorú 3 gyertyáját is meggyújtjuk.
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Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
2012. december 23-án,
vasárnap 18 órára,
a Gyenesdiási Községházára,
ahol Kuti Géza esperes tart
úrvacsora osztásos
református Istentiszteletet.
„Mert született néktek ma a Megváltó,
Aki az Úr Krisztus a Dávid városában.”
Lk.2:11.
Áldás, Békesség!
***
A Nyugdíjasklub szeretettel hív minden
érdeklődőt 2013. január 12-én 18 órára a
Községházára, pótszilveszterre.
A bál batyus jellegű, ételt, italt lehetőség
szerint mindenki hozzon magával.
Helyben kapható lesz kocsonya.
Zene – tánc – tombola!
Az est alkalmával bemutatkozik Porkoláb
Tamás – helyi – stand up-os, akiről többet
olvashatnak e számunkban is.
***
November 17-én, Budapesten a Csepeli
Munkásotthonban rendezték a IX. Vass Lajos
Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjét.
Településünk részben az iskolásaink révén,
részben a Gyenesdiási Népdalkör révén volt
érdekelt.
Örömmel tudósítjuk, hogy a Népdalkörünk
Vass Lajos Kiemelt Nívódíjat kapott.
A Csillagvirág Éneklőcsoport ugyancsak
Vass Lajos Kiemelt Nívódíjat kapott, a
gyermek-ifjúsági kategóriábam. Gál Emese
szólista Vass Lajos Nívódíjat kapott.
Mindannyiuknak gratulálunk!
***
Kedves Olvasóink!
A www.gyenesdias.hu honlapon, annak
kezdőoldalán több hír van. Némelyik hírhez
képgaléria tartozik, amihez úgy jutnak el, hogy
a hír után a tovább… feliratra kattintanak, így
bővebb szöveges információhoz is jutnak,
valamint itt találnak további képekre utaló
feliratot (linket). Erre kattintva megnyílik a
képgaléria (pl. az Öregek napi híreknél és a
Darnay-pince avatónál is). A későbbiekben
is szeretnénk rendezvényeinkről ily módon
mind több képet rendelkezésre bocsátani.

Darnay-pince avatás
November 16-án került sor a pályázati
támogatásból felújított, 1644-ben épült
Darnay-pince rekonstrukciója és az újonnan
épített
rendezvénypajta
átadási-avatási
ünnepségére
Az
ünnepségen
közreműködött
a
Gyenesdiási Népdalkör és Kenesei Aurélia
saját versével, a Gyenesdiási Dalárda és a
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Citerások, Bognár István, a Nyugdíjasklub.
Darnay Béla életéből, munkásságából
felolvastak Gál Emese, Divinyi Dalma, Papp
Virág, Szabó Gábor. Köszöntőt mondtak;
Góth Imre önk. képviselő, Gál Lajos
polgármester, Manninger Jenő, a megyei
közgyűlés elnöke, ogy. képviselő, Denke
Balázs - Darnay-Dornyay Béla unokája -,
Kerner Gábor, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal képviselője. Megnyitotta dr. Szabóné
Lázár Ibolya, a Georgikon Majormúzeum
igazgatója. Az épületekre áldást kért Deák
Ákos plébános.
Köszönjük a pince berendezéshez, illetve
a rendezvénypajta kiállításához felajánlott
berendezéseket,
eszközöket
Claudia
Söldnernek (remek állapotú főfás prést),
Sebestyén Károlynak, Bognár Istvánnak,
Farkas
Ödönnek,
Visontai
Bélának,
Menyhárt Attilának, Bujtor Árpádnak,
Szente Lajosnak, Hegyi Jánosnak, Alkusz
Miklósnak, Blaskovicsné Molnár Ibolyának,
Vollmuth Péternek (Badacsonytördemic
polgármestere), Békésiné Vaski Katalinnak,
Vetőné Zeke Erzsébetnek, Páli Lajosnak,
Balatongyörök Önkormányzatának, Denke
családnak, Somogyi családnak, Rádi
Lászlónak, Sonevend Imrének, Farkas
Gábornak és családjának.
Köszönjük
Álmos
Csabának,
hogy
közreműködött az ingatlan megszerzésében,
Kerner Gábornak és munkatársainak
(Örökségvédelmi Hivatal), Bubla Zoltánnak
a több éves segítő együttműködést, Rövid
Istvánnak és vállalkozásának az építési
munkákat.
A kiállítási anyag jelentős része a Georgikon
Majormúzeum
tulajdona.
A
kiállítás
berendezése igazgatónőjük, dr. Szabóné
Lázár Ibolya munkája.

DARNAY-PINCE
Egy
nem
mindennapi
rendezvényen
vettünk részt Gyenesdiáson a Da Bibere
Zalai Borlovagrend képviseletében. 2012.
november 16-án avattuk fel a Darnay
pincét és a szőlészeti bemutatóudvart a
rendezvénypajtával.
Egy település életerejét és a benne élők
gondolatvilágát mi jellemezhetné jobban
annál, hogy mennyire becsülik múltjukat,
emlékeznek őseikre és miként ápolják.
hagyományaikat?
Gyenesdiás ezekre a kérdésekre jó feleletet
adott.
A község vezetői és a Forrásvíz egyesület
több éves előkészület után valósították meg
régóta dédelgetett tervüket.
Az udvar megtelt ünneplő emberekkel,
helybéli és szomszédos polgárokkal, segítő
szervezetekkel.
A szép műsor méltó keretet adott ahhoz,
hogy
fejet hajtsunk és megemlékezzünk közsé-

2012. december

-4-

günk múltjáról,
fejet hajtsunk és tisztelegjünk Darnay
Dornyay Béla bácsira emlékezve,
fejet hajtsunk a régi gyenesdiási szőlősgazdák emléke előtt.
A rendezvény ahhoz is jó alkalom volt,
hogy azokat is megérintse a múlt szele, akiknek ősei nem itt éltek. Tudjanak arról, hogy
eleinknek ezen a köves, dolomitos talajon a
kenyér nagyobbik szeletét a szőlő adta.
A felújított Darnay pince nemcsak egy
műemlék épület marad, hiszen az udvarába szőlőt telepítettek, a látogatható pincében bor kóstolható olyan helyi termelőktől,
akik az 1653-ban lejegyzett „Hegyközségi
articulusok” névsorában szereplő szőlősgazdák leszármazottjai.
A Da Bibere Zalai Borlovagrend gratulál
ehhez a szellemiséghez és munkához!
Kívánjuk, hogy a Jóisten adjon erőt és kitartást a gyenesdiásiaknak, hogy - múltjukat
nem feledve - tovább szépítsék, gyarapítsák
településüket!
Páli Lajos

Könyvtári foglalkozáson vettek részt az
iskola 2. a osztályosai – az állatmesékről
láttak hallottak vetítettképes előadást.
A képen a gyerekek és Fliszár Kati
könyvtáros
***
Örömmel számolhatunk be a gyenesdiási
Porkoláb Tamás fiatal stand up (sztendap)
előadó – humorista sikeréről. Már két éve
sikerrel szerepel a Fiatal Félőrültek Fesztiválján, tehetségkutató versenyen.
Idén több éves
álma vált valóra
azzal,
hogy
felfedezték
a
DumaFüred
Fesztiválon.
E
balatonfüredi
rendezvényen,
július végén, a
legismertebb
sztendaposokkal együtt léphetett fel a „Best
of fiatal félőrültek” kiválasztottai közt.
Felfigyeltek rá a a Comedy Centralnál (az
egyetlen televíziós humorcsatorna), Comedy
Central bemutatja műsorában” is szerepelt
október 6-án, azóta többször ismételték
is műsorát. (A youtube fájlmegosztón

megtekinthetik – ha azóta szerzői jogok miatt
el nem távolították a néhány perces felvételt).
Élőben is megismerkedhetnek vele a
Nyugdíjas(nő)klub pótszilveszterén, január
12-én.

II. Országos Népek Tánca Népek Zenéje
Szeged késő őszi péntekkel, behavazott,
hófúvásokkal megtűzdelt szombattal és
vasárnappal várta a II. Országos Népek Tánca
Népek Zenéje döntőjének résztvevőit.
A közel 400 szereplő az „Egyszer Volt
Magyarország” területéről 98 produkcióval
vett részt. A megmérettetés éjszakába nyúló,
a zsűrit is erősen próbára tevő két napból, és
a vasárnapi délelőttből, majd az azt követő
ünnepélyes eredményhirdetésből állt.
Szép hazánk minden tájegysége képviseltette
magát színvonalas előadásokkal.
Gyönyörű népviseletekbe öltözött hölgyek,
urak idősebbek és ifjak lelkes, életörömtől
duzzadó előadásokat hoztak és adtak elő.
A Zala megyét művészetükkel bemutató
együttesek
és
szólisták
az
ezüst minősítéseken túl, kettő arany és kettő
kiemelt arany helyezéssel zárták a vetélkedőt.
E sorok írója a „Zalai katonadalok” c.
népdalcsokráért melyet Csordásné Fülöp Edit
mentorált, arany fokozatot ért el.
Élménydús, barátságokat építő volt a
Szegeden eltöltött második Adventi hétvége.
Bognár Ystván
Olvasóink nevében is gratulálunk a szép
szerepléshez!
***
Tisztelt Olvasók!
Készülőben van a Gyenesdiási Dalárda
CD-jéhez kapcsolódó film szerkesztése.
A katonadalokhoz kapcsolódóan kérjük
olyan
régi
fotók
rendelkezésünkre
bocsátását archiválásra, amely háborúba
indulót, bevonulót, vagy hazaérkezőt
ábrázol,
amely visszaadja annak az
időnek a hangulatát.
Fotóval támogató
olvasóinkat a Dalárda „IDEHALLIK
A
GYENESI
HARANGSZÓ”
CDjével ajándékozzuk meg.
Pékné Orbán Julianna

MÁRAI II. PROGRAM
Ismét sikerrel pályázott könyvtárunk a Máraiprogram második fordulójában. Ebben az
évben is 400 000 Ft értékben választhattunk
szép- és szakirodalmi könyveket. A programnak
köszönhetően januártól 128 db új könyv kerülhet
a polcokra.
A Nemzeti Kulturális Alap által megvalósított
Márai-program célja, hogy minél több
olvasóhoz eljussanak a hazai és a határon túli
magyar kiadók által megjelentetett könyvek,
így fejlesztve az olvasáskultúrát és támogatva a
kortárs magyar szerzőket.
Kis ízelítő, milyen új könyvekre számíthatnak

Gyenesdiási Híradó
olvasóink a Márai II. program jóvoltából.
Stendal: Vörös és fehér, Vargas Llosa: A kelta
álma, Mikó Imre: A szülőföld szerelmese, Nyírő
József: Uz Bence, Szomory Dezső: Horeb tanár
úr, festészeti albumok: Lotz Károly, Paál László,
Székely Bertalan …
Háromdimenziós anatómiai atlasz, stb
Szeretettel várjuk olvasóinkat!
***

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy
a könyvtár és az e-Magyarország Centrum
(internetes közösségi elérési pont) december
27 –től január 6-ig ZÁRVA tart. Nyitás: 2013.
január 7-én, hétfőn.
Minden kedves olvasónknak
BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK!
95-98%-os támogatás informatikai és idegen
nyelvi képzésekre, szinte bárkinek!
Tudásod a jövőd! Százezer felnőtt ülhet iskolapadba Magyarország Kormánya és az Európai
Unió sosem látott mértékű képzési támogatásának köszönhetően. Kulcskompetenciáikat
fejleszthetik a 18. életévüket betöltött állampolgárok az elkövetkező bő két évben. Az informatikai- és a nyelvképzésnek köszönhetően sokan
visszatérhetnek a munkaerőpiacra.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által
megvalósított, „TÁMOP 2.1.2. Idegen nyelvi
és informatikai kompetenciák fejlesztése” című
kiemelt projekt olyan támogatást nyújt, amely
elősegíti az Új Széchenyi Terv és az Európai
Unió közös céljának; a tudás alapú társadalom
megvalósulását Magyarországon. A közel 12,5
milliárd forintos összértékű felnőttképzési programban kiemelt figyelem fordul a hátrányos és
leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakói felé.
Az informatikai és nyelvi képzések 2013.
január elején indulnak, az ország egész területén. Két évig folyamatosan - minimálisan 100
ezer főt - fognak képezni.
Az informatikai és idegen nyelvi tudással
nemcsak az információk köre bővül, hanem
komfortosabbá válik a mindennapi élet, valamint nagyobb az elhelyezkedési esély is a munkaerőpiacon.
A projekt kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a diploma
megszerzésére készülőket, a legszegényebb
környezetből jövő jelölteket és a 45 év felettieket, de bárki jelentkezhet: aki elmúlt 18 éves,
nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott
középiskolai és felsőoktatási hallgatói jogviszonya, nem vesz igénybe más, azonos témájú
európai uniós képzési támogatást.
Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára.
Az a személy, aki megfelel a részvételi feltételeknek, maximum bruttó 90.000 Ft képzési
keretösszeg felhasználására válik jogosulttá. A
hátrányos helyzetű kistérségekből jelentkezőknek csak 2 % önrészt kell befizetniük, a többieknek 5% az önrész.
További információ és jelentkezés:
Fliszár Katalin e-tanácsadónál a 0630/2947
427-es telefonszámon.
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ISKOLAI HÍREK
Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a téli
szünet december 27-től január 2-ig tart.
Szünet előtti utolsó tanítási nap december
22. szombat. Ezen a napon étkezés nincs, 8
órától délig lesz az iskolában foglalkozás,
karácsonyi műsor a gyerekek számára. Szünet
utáni első tanítási nap január 3.
Vass Lajos népzenei verseny országos
döntőjén Budapesten
Gál Emese Vass Lajos Nívódíjat,
Csillagvirág éneklőcsoport Vass Lajos
Kiemelt Nívódíjat kapott
(képünk a 2. oldalon)

Versenyeredményeink:
Rákóczi Szövetség által meghirdetett
rajzverseny, Keszthely
Gyutai Júlia 1.a osztály II. hely
Felkészítő nevelő: Nyíri Istvánné
„Szép magyar beszédért” szavalóverseny
Hefler Flóra 5.b osztály II. hely
Arany János nyelvi verseny - országos
Pontyos Kata 5.b osztály III. hely
Cuppon Panna 5.b osztály VII. hely
Felkészítő nevelő: Varga-Vajda Renáta
„A legkedvesebb múzeumi tárgyam”
rajzpályázat (Balatoni Múzeum)
Menyhárt Gergely 7. osztály 1. helyezett
Karászi Georgina 4. osztály 3. helyezett
„Így védjük a környezetet” című
rajzpályázat
Zarnóczai Virág 6. osztály 2. helyezett
Felkészítő nevelő: Karancsy Péter
„Szép Zalában születtem” népdaléneklő
verseny területi döntője Keszthelyen
1-2. osztály:
Arany minősítést kapott
Gyutai Júlia, Csiszár Viktória, Szalóki
Piroska, Baranya Hanna, Kovács Kriszta,
Balázs Dorina,
Andor Benedek, Simon Gréta
Ezüst minősítést kapott Szalóki Piroska
Balázs Dorina - Hefler Martina - Simon
Gréta - Arany minősítés
Kovács Kriszta- Baranya Hanna - Csiszár
Viki - Arany minősítés
Napsugár együttes – Arany minősítés
(Baranya Hanna, Csiszár Viki, Kovács
Kriszta, Szalóki Piroska, Gyutai Júlia, Simon
Gréta, Hefler Martina, Balázs Dorina, Sulyok
Valencia)
3-4. osztály
Arany minősítés
Tálos Olivér, Kovács Hanna, Kiss Janka
Ezüst minősítés
Fazekas Zsófia
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-5Kiss Janka - Kovács Hanna - Arany
Andor Benedek -Tálos Olivér Arany
Füzike énekegyüttes Arany
(Horváth Luca, Szabó Boglárka, Pintér
Adél, Hefler Martina, balázs Dorina, Andor
Benedek, Varga Bence, Tálos Olivér)
5-6. osztály
Arany minősítés
Szabó Flóra, Ertl Zsófi, Gál Emese, Hefler
Flóra

gazdag új esztendőt kívánunk:
Tourinform Iroda munkatársai
Wir wünschen fröhliche Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr: das
Tourinform Team

Ízőrzők

A Duna TV Ízőrzők c. gasztronómiai
műsora tavasszal Gyenesdiáson készült.
Örömteli hír, hogy az adásokban megjelent
legjobb ételekből könyvsorozatot ad ki a
Duna Könyvkiadó. A gyenesdiási ételek is
Lucabúza
belekerültek a tematikus kötetekbe, melyek
Luca napján, december 13-án szokás folyamatosan jelennek meg egymás után
volt, hogy a gazda, vagy annak felesége várhatóan jövő év közepéig. Az első két kötet
kis tálkában búzát csíráztatott. Így kutatták valószínűleg karácsony előtt meg fog jelenni.
a jövőt, ha magasra nőt az jó előjelnek
További infó és megrendelés: http://
számított a jövő évi búzatermést illetően. A dunakiado.hu/hu/konyvek/tag-sorozatok/
karácsonyi ünnepek elmúltával a kicsírázott izorzok-szakacskonyvsorozat.html
búzát a baromfival, szarvasmarhával etették
meg, hogy az állatok jobban gyarapodjanak,
egészségesebbek legyen, megóvják őket
FORRÁSVÍZ TERMÉSZETa rontástól. A lucabúza városon és falun
egyaránt a karácsonyi asztal díszének is
BARÁT EGYESÜLET HÍREI
számított.
Luca napjától Karácsonyig szokássá
Figyelem!
vált még minden egyes nap időjárásának
December közepétől Madárkarácsony!
megfigyelése és feljegyzése, hogy az emberek
A kismadarak etetéséhez szükséges szotyola
előre tudják milyen időjárás várható az év
hónapjaiban. Az ötödik napon májusra lehet kiszerelve átvehető az egyesület székhelyén:
Gödörházy A u. 60., valamint a Polgármesteri
következtetni a népi hiedelem szerint.
Iskolánk
felsős
tanulóival
immár Hivatalban.
hagyományosan idén is csíráztatunk búzát
2012.
december
31-én
(hétfőn)
technika óra keretében, hogy megfigyeléseik
mellett a Lucabúza a család minden tagjának Óévbúcsúztató túrát szervezünk a Keszthelyihegységbe. (Nagymező, Vadlánlik, Dolomit
jó egészséget hozzon.
Projekt
feladatunkat
a
Coni
Kft tanösvény, Fénykereszt, Mária szobor)
Indulás: 13 órakor a Nagymezőről. Érkezés
felajánlásával tudtuk idén megvalósítani,
amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
túrafelszerelésben. A túra várhatóan vidám
Góth Imre szilveszteri hangulatban zajlik, mindenki
ennek megfelelően készüljön. Szeretettel
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
várjuk a kedves érdeklődőket!
Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású
Ezzel együtt kívánunk minden kedves
Nevelési-Oktatási Intézmény
tagtársunknak
és
természetbarátnak
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Áldott Karácsonyt és örömökben gazdag
Tel., fax: 83/316-106
Újesztendőt!
Mobil: 30/529-9604
Gálné Németh Ildikó, elnök

TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Tourinform iroda ünnepi nyitvatartása
december 20-ig H-P 9-17 óráig
december 21-én 9-15 óráig
december 22-26. zárva
december 27-28. 9-13 óráig
december 29- január 1. zárva
január 2-án 9-13 óráig
január 3-tól H-P 9-17 óráig
Ezúton is békés, boldog karácsonyt és
egészségben, sikerekben és vendégekben

KÁBELTÉVÉ HÍREK
Tisztelt Előfizetőink!
Eleget
téve
jogszabályban
előírt
kötelezettségünknek,
ezúton
értesítünk
minden kedves Előfizetőnket a szolgáltatást
érintő 2013. január 1-től életbe lépő
változásokról.
A csatornakiosztást az előfizetői igények
figyelembe vételével igyekeztünk kialakítani,
ennek eredményeképpen 3 csomagból
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lehet választani. Bízunk benne, hogy az új
csatornák elnyerik előfizetőink tetszését.
I. Szociális csomag 990,- Ft/hó
Keszthely tv - Mtv1 – Mtv2 – Duna1 –
Duna II. – TV2 – RTL Klub – ARD – Minimax
II. Alapcsomag 2690,- Ft/hó
Echo tv – Hír tv – ATV – Spektrum – National
Geographic Ch – Megamax (mesecsatorna)
Fem3 – Filmmánia – TVPaprika – Viasat 3 –
Digi sport – Sport1 – Film+ - STORY4!.
III. Családi csomag 3670,- Ft/hó
RTLII – SuperTV2 – Universal Channel
– PV tv (Peca-vadász )- Pax tv – ORF1 ORF2 – ZDF - Sport2 – Sport Klub – Digi
sport+ - Music channel – Nóta tv – History
- Digi World
A SuperTV2 és az RTL 2 a családi
csomagban már az ünnepek előtt látható lesz.
Kérjük azon előfizetőinket akik a jelenlegi
csomagjukon változtatni szeretnének mielőbb
jelezzék felénk. A változást be lehet jelenteni
levélben, e-mailen (vonyarckabel@z-net.
hu), vagy személyesen az ügyfélszolgálati
irodában (Vonyarcvashegy, Kossuth L.u. 42.
II/5.).
Az idegenforgalmi szezon kezdetére
szeretnénk elindítani egy digitális csomagot
idegen nyelvű műsorokkal.

A sárga csekkes befizetések ára jelentős
mértékben megemelkedett, ezért kérjük, hogy
aki rendelkezik lakossági folyószámlával,
utalással egyenlítse ki a díjat (számlaszámunk:
Héviz és Vidéke TKSZ 74500248-10036066).
Az utalásnál a beazonosíthatóság érdekében
a megjegyzések rovatba az előfizető nevét,
címét vagy a szerződés számát fel kell tüntetni.
Lehet fizetni készpénzzel az ügyfélszolgálati
irodában vagy a Héviz és Vidéke TKSZ helyi
fiókjaiban.
Hálózatunkon – ahol a vonalhálózatot
átalakítottuk – internetet is tudunk biztosítani.
Az átalakítást folyamatosan végezzük,
melynek eredményeképpen egyre nagyobb
területen tudunk szolgáltatni. Továbbra is
várjuk az igényeket, mert ezek figyelembe
vételével célzott kiépítéseket végzünk.
Kérjük azon előfizetőinket, akik internet
szolgáltatót szeretnének váltani és lejárt, vagy
hamarosan le fog járni a hűségnyilatkozatuk,
illetve még nincs internetük és minket
választanak, időben jelezzék felénk igényüket
a tervezhetőség miatt. A bekötési díj 9000,Ft. A kábelhálózaton az internet mellett már
a telefon is elérhető minimális percdíjakkal,
számhordozással.
Tájékoztatjuk előfizetőinket, hogy a

díjmenetes karbantartás az utcai elosztótól a
lakás első csatlakozási pontjáig tart. A lakáson
belüli, házilagos kivitelezésű, nem szakszerű,
valamint nem a szabványnak megfelelő
minőségű
anyagok
használata
során
keletkezett minőségromlásért nem vállalunk
felelősséget. A televíziók programozása nem
karbantartási feladat.

SPORT

en léptek pástra, köztük a gyenesdiási Kovács
Alex, az SZ-L BAU Balaton Keszthely
vívóklub versenyzője és végül a 11. helyet
szerezte meg a szokatlanul népes, és erős
mezőnyben.
- G.I.-

Gyula, Hajba Géza és Durgó Miklós edzők
(képünkön).
Jó kezekbe kerültek labdarúgóink és
mindent megtettek a sikerért. Az első
mérkőzésektől fogva versenyben álltak
az egyik dobogós helyért, amit az utolsó
fordulókban biztosítottak be maguknak a
legjobb hely megszerzésével. Utoljára az
1986/1987-es bajnokság őszi fordulójában
adódott erre lehetőség.
Most a 15 mérkőzésből 11 győzelem, 1
döntetlen, 3 vereség 40 lőtt és 18 kapott góllal
a megszerezhető pontokból 34-et gyűjtöttek
be és így hárommal vezetnek a második
helyezett Cserszegtomaj, és öttel a harmadik
helyen álló Zalaszentgyörgy SE előtt.
Most, hogy minden játékos átérezhette a
siker nagyszerű izét, egyöntetűen mondták a
záró banketten, „Jó gyenesdiási labdarúgónak
lenni.” Nem akarnak engedni, szeretnék

Úszás
Érmek a III. Csik Ferenc Kupáról.
A Keszthelyi Kiscápák SE december 8-án
rendezte a III. Csik Ferenc úszóversenyét a
megyei és környékbeli iskolák tanulóinak
versenyzési lehetőség biztosítására. Az 1999
és 2007 között született indulók között ott
voltak általános iskolánk ötödik osztályos
tanulói közül Szabó Gábor, aki 50 m-es
mellúszásban első, 50 méter háton második
lett. Töreky Míra az 50 méteres vegyes és
hátúszásban bronzérmet szerzett, míg mell és
pillangóban a negyedik helyen csapott be a
célba (képünk a 18. oldalon).
Mindketten a DÉVI vízi suliba járnak úszni,
ahol Dóczi Éva oktatja őket. A versenyen
jól szerepeltek és számtalan szépen csillogó
érmet gyűjtöttek be még a 3. osztályos Lanz
Tamara, Riedl Zsófia, 2. osztályból Andor
Benedek, 1. osztályból Gyutai Júlia, az
óvodás Andor Zsombor, Nagy Panna, Riedl
Dani.
Sikereikhez gratulálunk és kívánjuk, hogy
dr Csik Ferenc nyomdokain haladjanak.

Vívás
Kovács Alex az élmezőnyben végzett
Szolnokon december elsején került
megrendezésre az Olimpici Párbajtőr GP2
Szolnok - dr. vitéz Szentistvány József
Emlékverseny. A törpici fiú mezőnyben 59–

„Nagyon jó Gyenesdiási
futballistának lenni!”
A várakozásnak megfelelően küzdelmes
mérkőzéssel ért véget az idei őszi labdarúgó
szezon. A Vonyarcvashegy csapata ellen
sportszerű küzdelemben 3-0 (2-0) arányú
győzelmet szerzett első csapatunk. Horváth
Ádám, Mosdósi Attila, Hegyesi Balázs, Csik
Attila, Pothárn Krisztián, Gombár Csaba,
Pandur Tamás, Majsa Péter, Szőcze Csaba,
Durgó Miklós, Purt Tibor, Rédei Péter,
Farkas Szabolcs, Tótok Bálint, Kisfalusi

Az ügyfélfogadás helye: Vonyarcvashegy,
Kossuth L. u. 42. (Polgármesteri Hivatal
épülete II. em. 5.)
Ideje: hétfőtől csütörtökig
08.00-12.00 13.00-15.00
Péntek 08.00-12.00
Hibabejelentés munkaidőben 83/348-900
vagy 0620/9692-582 telefonszámokon.
Ügyelet: (munkaidőn túl, hétvégén
ill.
ünnepnapokon)
0620/9692-582
telefonszámon.
Minden kedves előfizetőnknek békés
Karácsonyi Ünnepeket és eredményes új évet
kívánunk.
Vonyarcvashegy-Gyenesdiás
Kábeltelevízió Nonprofit Közhasznú Kft
képviseletében
Martonné Kámán Györgyi
ügyvezető
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megtartani elért eredményüket a tavaszi
folytatásban. Fényes érmet szeretnének a
nyakukban látni és remélik, ezen a nehéz úton
a szurkolók is lelkesen fogják őket biztatni,
hiszen innentől mindenki őket akarja majd
legyőzni.
Fogjunk össze és segítsük a fiúkat, hogy
huszonhat év után ismét első helyen zárjon
labdarúgó csapatunk, zúgjon márciustól a
pályán: Hajrá Kinizsi!
- góth -

A Nyugat – balatoni Röplabdaközpont hírei
A jövő februárjában öt éves Röplabda
Egyesületünk a 2012-13. évi versenyidőszak
őszi idényében érte el eddigi legnagyobb
sikereit. Egyértelműen bebizonyosodott,
hogy van létjogosultsága, jövője ennek a
nagyon szép sportnak, érdemes támogatni a
további a fejlesztését.
A Takács József testnevelő tanár, röplabda
szakedző által adott alapok, valamint a
korábbi tanítványa, a női csapatunkat irányító,
Vincze Tímea edző (aki jelenleg a Testnevelési
Főiskola hallgatója), valamint a kezdőket
elindító Juhász Mónika testnevelő tanár,
röplabda szakedző, (aki nem csak a MINI
csapatot irányítja, hanem az idősebbeket,
a leány utánpótlás csapatot is), áldozatos
munkája, a rengeteg edzés kezdi meghozni az
egyre javuló, egyre szebb eredményeket.
A kezdőként alakult MINI csapat az őszi
korcsoportos (Zalai hiányában) Veszprém
Megyei Bajnokság „A” csoportjában
veretlenül és játszma veszteség nélkül áll
az élen. Tavasszal a „Play off” –ban az
1-4. helyért folytathatja. A MINI csapatból
„kiöregedett” lányok, átléptek a Női
csapatunk utánpótlás csapatába. Nekik
nagyon rövid idő állt rendelkezésre, hogy
megtanulják a nagypályás (9m x 9m) 6-6
elleni játékot. Ennek ellenére ők sem vallottak
szégyent, hiszen jelen pillanatban a 3. helyen
állnak a bajnokságukban.
A Női csapatunk folytatta a kisebbek
sikerszériáját! Ők is nagyon szép győzelemi
sorozatot produkáltak. Az ősz kezdetén
a Dunántúli Női Bajnokság (DAB)
első fordulóján még kikaptunk az Ikrény
együttesétől, de idegenben Zalaegerszegen
a ZTE csapatát (3:0) - ra győztük le. A
folytatásban, a hazai fordulóban (sajnos
Gyenesdiáson a megfelelő sportlétesítmény
hiányában) Keszthelyen simán győztek a
Lányok. A ZTE ellen (3:0), majd a sokkal
erősebb Győr együttese ellen is győztesen
(3:1) hagyta el a pályát csapatunk. Eredményei
alapján a DAB-ban a második helyen várjuk a
tavaszi folytatást.
A DAB mellett a Női csapatunk a Veszprém
megyei Női bajnokságában is részt vesz.
Itt még nagyobb sikerrel vette az eddigi
akadályokat. Itt olyan csapatokat győzött le,
mint az NB-I –es VESC nevét viselő csapatot

-7(2:0), a Pannon Egyetem csapatát (2:0), vagy
a Lovassy Iskola csapatát (2:0) Jelenleg pont
és játszmaveszteség nélkül, a vesztett pontok
alapján az első helyen áll a Női csapat!
Olyan csapategység alakult ki mindhárom
csapatnál, ami példamutató. A lányok egymást
segítve, igyekszenek minél magasabb szinten
elsajátítani a röplabdázás tudományát, segíteni
egymást a győzelmek elérésében. Ezért
köszönet jár mindenkinek. Külön dicséretet
érdemel a Női csapat új csapatkapitánya,
Tótok Barbara, aki méltó utódja lett a korábbi
csapatkapitánynak, Csehi Angélának. Barbara
nagyon nagy odaadással fogja össze a csapatot,
és mint játékos is mindent megtesz a sikeres
szereplés érdekében. Külön említést érdemel
a csapatunk legtöbbet fejlődött játékosa,
Németh Zsófia. Az Ő játéka egyre jobban
meghatározóvá válik a női csapatban. Mindkét
lány esetében elmondható, hogy maximálisan
meghálálják azt, hogy nálunk sajátították
el a röplabdázás alapjait, klubhűségük
példamutató. Külön elismerés számunkra,
hogy tudása alapján Németh Zsófia meghívást
kapott a Magyar Utánpótlás Válogatottba,
próbajátékra.
Elismerést és dicséretet érdemel az
egyesületünk „Jolly Joker” – re, Tóth Lakits
Petra. Koránál fogva Ő a MINI csapat oszlopos
tagja, a mini és a leány csapat csapatkapitánya.
Ezek mellett nagyon jól megállja a helyét a Női
csapatban is, ahol egyre gyakrabban kezdőként
lép pályára.
Mindezek alapján bizton megállapítható,
hogy az eddigi és az utóbbi hónapok
eredményei szilárd alapot biztosítanak arra,
hogy jövőre a 2013-14. évi bajnokságokban
feljebb lépjünk. Célunk, hogy jövőre a Női
csapatunk az NB- II-es Röplabda Bajnokság
eredményes tagja legyen. Bízunk abban, hogy
az Általános Iskolánál megépül a Sportcsarnok,
ahol a település lakossága számára is be tudjuk
mutatni tudásunkat, nagyon jó szórakozást
biztosítva mindenkinek.

2012. december
Ehhez kérjük, mindenki segítőkész
támogatását.
A
Röplabdaközpont
további
hírei,
eredményei, fotók, egyéb információk
megtalálhatók a folyamatosan frissített
honlapunkon: www. gyenesroplabda.hu
Király András elnök

Rudolf István tovább gyűjti
a kilométereket
A Gyenesdiáson élő Rudolf István jól
ismert a teljesítmény túrázók között. Tavaly
a magyar rekordot 5560 kilométerről
6298-km-re javította és első lett. Idén is
több túrán részt vett már, legutóbb Angliában
és Csehországban gyűjtötte a kilométereket.
- Csehországban Ústi nad Lábenben, a
Louceni S Turistíckym Rokem nevű túrán
vettem részt. – Kezdte a visszaemlékezést
a Balaton-parti sportember. – A 167 km
hosszú táv során 6850 m szintkülönbséget
kellett legyőznünk. Az útvonalat 57 és
110 km-es etapra bontották a rendezők
és gyönyörű helyen, az Elbát körülölelő
hegyeken jelölték ki. Nekem 25 óra 31
perc alatt sikerült teljesítenem egy másik
magyar fiúval, így holtversenyben a 4-5.
helyen végeztünk.
Angliában déli részén a „The Druid
Challange” nevű futóverseny, három napig
tartott és több évszázados Druidok útvonalán
haladt. Az első nap 29 mérföldet tettünk meg,
nekem 5 óra 38 perc alatt sikerült. Másnap
reggel leszakadt az ég, bokáig sárban tettük
meg a 27 mérföldet 4óra 51 perc alatt,
a harmadik napra 28 mérföld maradt és
kerek 5 óráig tartott. A teljes 84 mérföldet
(137km), összesítve 15:29 perc alatt tettem
meg és 25. – ként értem célba.
A verseny nehézségét és Rudolf István
teljesítményét az is jól jelzi, hogy 99-en
értek célba, 51-en feladták.
G.I.

A női csapat (álló sor balról- jobbra:) Födő Viktória, Németh Zsófia, Vincze Tímea edző,
Tóth Lakits Petra, Tótok Barbara, Tóth Lakits Dalma, Telek Nikoletta
Guggolnak: Szabó Csilla, Benke Éva, Juhász Mónika edző

2012. december
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb
2012. szeptember 18-án tartotta soros
ülését.
Napirend
előtt
a
Keszthelyi
Rendőrkapitányság és a Balatongyöröki
Rendőrőrs
munkatársai
tartottak
tájékoztatót az ORFK által kidolgozott új
Közbiztonsági Terv keretében.
Ezt követően a polgármester Skublics
Sándorné óvodavezetőt köszöntötte,
aki
2012.
november
5.
napjával
nyugállományba vonult. Méltatásában
elmondta: Skublics Sándorné 36 éven
keresztül
dolgozott
a
gyenesdiási
óvodában, 18 évig óvodavezetőként.
Nagyon sok sikeres projektet bonyolított
le
intézményvezetőként,
magas
színvonalra emelte az óvoda nevelőoktató tevékenységét, a gyenesdiási
óvodának országos elismertséget szerzett.
Az érdemek közt kiemelendő a „zöld
gondolkodás” bevezetése és népszerűsítése,
az óvodai „Zöld Hetek programsorozat”,
a szülői munkaközösséggel való jó
kapcsolat kiépítése, valamint a gyerekbarát
akkreditált játszótéri eszközök és a
csoportszoba belsők komfortjának emelése.
Kitűnő szervezőkéssége mellett a szakmai
munka irányítása és fejlesztése is sorra
hozta a pályázati sikereket (HEFOP,
TÁMOP, TIOP), melynek révén több
nevelőpedagógus szakmai továbbképzését
is biztosította. Irányítása alatt többször
átalakult és bővült az óvoda épülete.
Vezetői érdemei közt említendő, hogy
az új kihívásoknak is meg tudott felelni,
hiszen először a várvölgyi, majd a zalavári
óvodával való tagintézményi csatlakozás
feladatait is sikeresen megoldotta. Három
éve a kisbölcsőde elindításával, majd
egy új bölcsőde építési nagy pályázat
támogatásával segítette az önkormányzat
felvállalásait. Szakmai vezetői munkája így
kiteljesedett a komplex nevelési és szociális
intézményi integráció vezetésével, és az
ezzel kapcsolatos szervezési feladatokkal.
Munkája jelentősen hozzájárult ahhoz,
hogy a gyenesdiási óvoda megyei kiemelt
és egyben referencia intézmény is legyen.
Ezzel együtt megköszönte Skublics
Sándorné magas színvonalú, példaértékű
vezetői munkáját és jó egészséget, tartalmas
nyugdíjas éveket kívánt részére.
Az első napirend keretében a
gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól készített
beszámolót, és a 2013. évi költségvetési
koncepciót, valamint az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelet módosítását
fogadta el a képviselő-testület.

2012. ténylegesen megvalósult
Önerősen:
- Útaszfaltozások – 6,3 millió Ft
- Vörösmarty köz, Erzsébet utca (részben)
Szent István utca (részben), Strand utca
Kátyúzások - 3,2 millió Ft
- Szent István; Fenyves; Rigó; Festetics;
Zsák utcákban és az Iparosok útján
2012 őszén: Mandulás utca eleje, Pince
köz, Tücsökdomb utca, Homoki köz
József Attila utca felső szakaszán
csapadékvíz elvezetési megoldás
- Bölcsődei járda kialakítása - Sóés fényterápiás helyiség támogatása
(Bölcsőde) – 200.000.- Ft
- Strandi öltözők fejlesztése – 300.000.- Ft
- Iskola utca kinyitása, Iparosok útja
bővítése – 2,3 millió Ft
- Kárpáti korzó rendezvénytér kialakítása
(víz, villany, sátorrögzítés) – 1,4 millió Ft
- Gördeszka-pálya és gördeszka-elem
- Használt (szociális) gépjárművásárlás –
650.000.- Ft
Elnyert pályázatokkal:
 Új turisztikai iroda építése, központi
dísztérrel – 14 millió Ft
 Gyenesi Lidóstrandon új vizesblokk
kialakítása – 4 millió Ft
 Darnay pince (Bormúzeum és új
pajta épület - LEADER) – 18 millió Ft –
elszámolás alatt!
 Pásztorház – Avar vezér kiállítás –
LEADER – 10 millió Ft – elszámolás alatt!
 Avar vezér emléktábla – 127.000,- Ft
 Kárpáti korzó II.– multifunkcionális
tér és szökőkút (700 m2, és infrastruktúrafejlesztés a települési rendezvényekhez) –
elszámolás alatt!
 Gyalogtúrázók XIX. Országos
Találkozója – 2012. Gyenesdiás
 MÁV vasúti megállók peronjainak
kiépítése, térkövezése – 12 millió (1 millió
önrészt kellett biztosítani)
 250 db komposztálóláda (KEOP
pályázat) – 9,2 millió Ft

Amikre 2012-ben büszkék lehetünk:
A Diási Játékstrand a Balaton
második legkedveltebb strandja!
 Gyenesdiás a Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok („Vizek városa – csodálatos
vizes világ” - témakörben) országos ELSŐ
helyezett lett!
 Virágos Magyarországért Különdíjas, a
Balatoni Szövetség díját vehette át!
 Felavathattuk a rekonstruált Darnay
(Dornyay) – féle 1644-ben készült
boronapincét és szőlészeti bemutató

udvart. /Diáson is fütyüli már a rigó!/
 Átadásra került a Pásztorház, mint a
„Gyenesi Avar vezér Kiállítás” helyszíne
 Felavathattuk az új turisztikai irodát és
nálunk rendezték meg az országos TDM
konferenciát
 A nemzetközivé vált Nemzeti Vágta
regionális előfutama 3. ízben került
Gyenesdiáson megrendezésre, pályázati
segítséggel
 Megszervezésre került a GYOT
(Gyalogtúrázók XIX. Országos
Találkozója)
 Őszi megyei bajnok lett a GYENESI
KINIZSI Labdarúgócsapata
 Gyenesdiás szerepelhetett a Nemzeti
Vágta döntőjén a Hősök terén
 20 éves az Arany Páva Nagydíjas
Népdalkörünk és a Dalárda (Ide hallik a
gyenesi harangszó!) CD-t adott ki
 Megjelent a Gyenesdiási Monográfia V.
kötete – a 140 éves iskolatörténetről
 Zarnóczai Zalán, országos atlétikai
bajnok lett, valamint Rudolf István,
Hulmann Gábor és Tiringer Mihály helyi
„Gyenesdiás Sportjáért” kitüntetést
vehetett át kiemelkedő teljesítményéért
 Az asztalitenisz NB-II. rang
megtartására és a röplabda leány
utánpótlás csapat sikereire

Fontos feladatok a következő – nem
könnyű - esztendőben:
- A település működésének biztonságos
megtervezése, tartalékokkal
- Intézményeink (önálló) színvonalának
megtartása
- A bölcsőde - óvoda intézmény térségi
szerepének erősítése
- Egy új építendő tornacsarnok épület
engedélyes terveinek kidolgozása
- Fűnyíró traktor beszerzése,
községgazdálkodás feltételeinek javítása
(Műhely kérdés megoldása)
- Testvér-települési kapcsolatok erősítése
- Ipartelkek nagyobb léptékű meghirdetése
- Lakossági közműfejlesztések serkentése;
utak rendezése, kialakítása
- Szelektív gyűjtés népszerűsítése, „Zöld
Iroda” rang megszerzése
- Befektetési portfoliók kiajánlása

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2013 évi településfejlesztési koncepciója
- Gyenesdiás identitásának megőrzése, a
közös térségi gondolkodás mellett (Közös:
marketing, arculat, valamint fejlesztési
koncepció és befektetési portfolió)!
- 2013: a Balatoni Part-rehabilitációs
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tervek felülvizsgálatának éve (javaslatok
beépítése)
–
összbalatoni
érdek!
- Balatoni kotrás és a zagyterek helyzetének
megoldása, a vízminőség megtartása
- A vízparti létesítmények ügye (vitorlás
és a csónakkikötők használatba vételi
és
mederhasználati
engedélyének
koordinációja) – összbalatoni érdek!
- Befektetői körök közös portfolió általi
megkeresése (Nyugat-Balaton).
- A Keszthelyi-hegység kapuzatát adó
Turisztikai Látogatóközpont támogatása, a
Bakonyerdő Zrt. nyertes pályázata esetén.
- A térségfejlesztés (CLLD) erősítése,
ezzel együtt Gyenesdiás szerepének
növelése, valamint a megyei kohéziós
politika részeként a helyi Leaderekkel
történő
együttműködés
erősítése!
2013:
Gaal
testvér-települési
kapcsolat 10 éves az osztrák községgel,
közös
rendezvények
előkészítése
folyamatban, a DIÓS nevű települések
találkozója jövőre Gyenesdiáson lesz!
- Közös weboldal-fejlesztés a TDM
rendszeren belül, weboldal-korszerűsítés.
- Egyházügyi önállóság szorgalmazása, a
templomélet és a plébánia erősítésével

2013. évi koncepció (tervezet)
Önerősen:

 Útaszfaltozások + kátyúzás

–

15

millió Ft
Szent István utca (folytatás), Eperjes köz,
Rigó utca, Csárda utca, Felső utca, Kűmell
utca, Zalay köz, Hunyadi utca (részben)
 Kolumbárium kialakítása a két
sírkertben – 0,5 millió Ft
 Buszváró
csinosítása
(padokkal,
virágládákkal)
 Strandi víztakarékos megoldás – 1,5
millió Ft
 Gyenesi Lidóstrandi játszótér tervezése
és öltöző megvalósítása – 0,8 millió Ft
 Kárpáti korzó rendezvénytér további
fejlesztése (út, földunkák, stb.) – 1,8 millió
 Sportcsarnok tervezési költsége – 3
millió Ft
 Rendezvénysátor bővítése + lezáró
elem – 1 millió Ft
 Óvoda – udvari játékok fejlesztése –
250.000 Ft
 Étkezde – Szoftverfejlesztés 300.000.Ft
 Nagyüzemi konyhai gépek beszerzése
 Iskola – szabványos távolugró gödör
kialakítása
 Polgármesteri
Hivatal
–
Számítástechnikai
eszközfejlesztés
–
800.000.- Ft

Elnyert pályázatokkal:

2012. december
helyi adókról szóló 16/2011. (XII.14.)

 Öltöző fejlesztés és kivitelezés – 34 önkormányzati rendelet módosítását fogadta
millió Ft (MLSZ támogatással, nyereségadó
és önrész) – 2013-ra áthúzódó beruházás!
 Nemzeti Vágta regionális előfutam
(Leader)
 Strand fejlesztés – játékteknős és
öltözők – 2 millió Ft (TDM)
 Környezetvédelmi Bizottság (Palkó
Sándor tanpark, műanyag prés)
 Árnyékoló és sátor a strandra – 0,7
millió Ft (TDM)
 Zöld Balaton KEOP pályázat – 35,3
millió Ft
Jelentősebb település-fenntartási célok és
feladatok 2013-ban
 Étkezde integráció – dietetikus és óvodai
asszisztens kérdésének megoldása
 Iskolai Tanács létrehozása
 Díszpolgári és egyéb elismerő oklevelek
odaítélése
 Szabályozási terv módosítása – 305.000.Ft
 Helyi vállalkozók fejlesztéseiben történő
segítségnyújtás (úszóstég, madárpark, közös
marketing)
 Iskola utca végleges feltárása
 Strandi jegyár emelés kidolgozása,
valamint az adótételek áttekintése
 Piacfedés és működtetés racionalizálása
– 300.000.- Ft
 János-forrás alatti terület csapadékvízelvezetési problémáinak megoldása (DRV
Zrt-vel közösen)
A második napirend keretében a
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú
Társulás tájékoztatóját tárgyalta a képviselőtestület, majd döntött a Társulás további
működtetéséről. A társulás keretében, közös
finanszírozás melletti ellátását vállalják a
belső ellenőrzés, szociális alapfeladatok,
területfejlesztési feladatok ellátását.
Ezt követően, harmadik napirendi
pontként a falugazdász, a negyedik
napirend keretében a Horgászegyesület
tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta
a képviselő-testület.
Az ötödik napirend keretében a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2011.
(III.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról,
majd a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosításáról döntött a testület.
2012. január 1-jétől új szakfeladat számok
léptek életbe, illetve néhány szakfeladat
szám megnevezése, tartalma is módosult.
Az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletben
közölt határidőig a módosítást el kell
végezni mind az illetmény-számfejtési
rendszerhez közlendő adatokhoz, mint pedig
a költségvetési feladatokhoz.
A hatodik napirend keretében a

el a képviselő-testület. A módosításban
2013. január 1-jétől az építményadó mértéke
600 Ft-ról 800 Ft-ra, a telekadót mértéke
pedig 14 Ft-ról 20 Ft-ra változik, a korábbi
kedvezmények
változatlanul
hagyása
mellett.
A hatodik napirend keretében az
üdülőhely általános rendjéről szóló 8/2005.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet került
módosításra; a vonatkozó 41/2012. (II.26.)
Korm. rendelet, valamint a 146/2011. ABH
rendelkezéseinek megfelelően.
Egyebekben képviselő-testület döntött
 A Diási Játékstrand keleti oldalán lévő
kereskedelmi egységek alatti terület bérleti
díjainak megállapításáról,
 a Temető utca megnyitásával kapcsolatos
kisajátítási eljárás megindításáról,
 Szabó Sarolta gyenesdiási lakos
területrendezés iránti kérelméről,
 Dr. Horváth Domonkos (Németország)
rendezési terv módosítása iránti kérelméről,
 a
tervezett
iskolai
sportcsarnok
ötletpályának elbírálása tárgyában,
 a „Zöld-Balaton - Térségi komplex
kampány
a
Balaton-parton”
című,
KEOP-6.1.0/B-11-200-0102
kódszámú,
támogatással
megvalósuló
projekttel
kapcsolatban
közbeszerzési
szakértő
megbízásáról.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2013. január 29-én, (kedd), 18
órai kezdettel tartja. Az ülés napirendi
pontjai: 1.) Az Önkormányzat 2013. évi
költségvetése, és költségvetési rendelete
első olvasatban
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!

2012. december
8-án,
53
éves
korában
elhunyt
Takács
Zoltán,
1998-2002ig
gyenesdiási
önkormányzati
k é p v i s e l ő ,
sportvezető.
1997-től 2000-ig a gyenesdiási Kinizsi
SK labdarúgó szakosztály vezetője.
2000-től a Keszthely FC elnöke
volt, 2009-10-ben ismét a Kinizsi SK
labdarúgó szakosztálya vezetője. 2010ben újjáalakult a Keszthelyi Haladás
SC, ennek alapító tagja volt és elnöke
haláláig.
Temetése december 20-án csütörtökön
11 órakor lesz a gyenesi temetőben.
Előtte 10 órakor gyászmise

2012. december
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Gyenesdiási Híradó
„Gyenesdiási Híradó” wünscht allen
verehrten Gyenesdiáser Einwohnern und den
treuen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches Neues Jahr!
Bürgermeister Gál Lajos (Herausgeber),
György Hársfalvi (Redakteur)

Programmangebot
Montag, 24. Dezember 2012 Um 15 Uhr:
Weihnachtliche
Festlichkeit
im
Gemeindehaus
Die Gemeinde lädt alle zu einer
weihnachtlichen Feierstunde im großen
Saal des Gemeindehauses ein. Die Schüler
der Drama- und Musikstufe unserer Schule
führen aus dem Krippenspiel vor. Feierliche
Ansprache durch unseren Pastor Deák Ákos.
***
Die Mitternachtsmesse am Heiligen Abend
findet im Gemeindehaus statt.
Der Gemeindechor wird singen.
***
Sonntag, 23. Dezember 2012 um 18 Uhr
Die evangelisch-reformierte Kirche lädt zu
einem Dankgottesdienst ins Gyenesdiáser
Gemeindehaus ein, wo Dekan Kuti Géza
predigen und mit den Besuchern das
Abendmahl teilen wird.
Montag, 31. Dezember 2012
Zum Jahresausklang veranstaltet der
Quellwasserverein eine Wanderung ins
Keszthelyer Gebirge (Große Wiese, Vadlánlik
Hügel,
Dolomit-Lehrpfad,
Lichtkreuz,
Maria-Statue). Start der „Abschiedstour” in
geeigneter Wanderkleidung um 13 Uhr ab
Große Wiese/Nagymező. Wir freuen uns auf
viele interessierte Teilnehmer, eine lustige
Wanderung und fröhliche Silvesterstimmung.
Der Quellwasserverein wünscht seinen
Mitgliedern und allen Naturfreunden
segensreiche Weihnachten und viel Freude im
Neuen Jahr!
Gálné Németh Ildikó, Vorsitzende
Samstag, 12. Januar 2013 um 18 Uhr
Der Rentnerclub lädt alle Interessierten ins
Gemeindehaus zu einer Nach-Silvesterfeier
ein.
Musik, Tanz, Tombola. Zum Essen und
Trinken bringt sich bitte jeder selbst etwas
mit. Für Spaß und Unterhaltung sorgt
„Porkoláb Tamás”, ein junger Gyenesdiáser
stand-up-Komödiant.
***
Neue Kurse Volkshandwerk
Die Fachgruppen der Weber und
Volkshandwerker beginnen nach den
Weihnachtsferien mit neuen Kursen im
kleinen Pastorenhaus neben der Bibliothek.
- Die Korbmacher zeigen die Kunst des
Korbflechtens jeden Dienstag von 15 - 17
Uhr und von 17 – 19 Uhr. Erstes Treffen nach
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2013.
- Möchten Sie Figuren aus Maisstroh basteln
oder interessieren Sie sich für Stickereien,
Weben und andere Handwerkstechniken?
Dann besuchen Sie den Kurs jeden Mittwoch
von 16 - 19 Uhr. Erstes Treffen nach den
Weihnachtsferien am Mittwoch 09. Januar
2013.
Weitere Informationen in der Bibliothek
oder Tel. 83/314-507, 06/30/342-39-34.
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten
Die Bibliothek und der Internet-Platz
sind vom 27. Dezember bis 6. Januar
geschlossen. Wir öffnen wieder am Montag
7. Januar 2013 und wünschen Ihnen
besinnliche Weihnachten und ein glückliches
Neues Jahr.
Tourinform-Büro: bis 20. Dezember
montags – freitags 9-l7 Uhr.
Freitag 21. Dezember von 9-15 Uhr.
Vom 22. – 26. Dezember ist das Büro
geschlossen.
Am 27. und 28. Dezember von 9-13 Uhr
Vom 29. Dezember bis 1, Januar ist das
Büro geschlossen.
Am 2. Januar von 9-13 Uhr.
Ab 3. Januar montags – freitags 9-17 Uhr.
Das Tourinform-Team wünscht geruhsame,
glückliche Weihnachten, guten Rutsch und
für das neue Jahr Gesundheit, Erfolg und
viele Gäste!
Nachrichten des Quellwasservereins
Die kleinen Vögel warten schon dringend
auf Futter. Deshalb gibt es auch in diesem
Jahr wieder die „Vogelweihnacht”. Im
Gemeindeamt und beim Quellwasserverein,
Gyenesdiás,
Gödörházy A.
u.
60
können Sie ab sofort unentgeltlich das
Vogelfutter abholen. Diese Aktion erfolgt
in Zusammenarbeit mit MME, dem
ungarischen Vogelschutzbund. Auf der
ungarischen Internetseite http://www.mme.
hu/csatlakozzon.html können Sie mehr über
die Arbeit und die vielen Aktivitäten von
MME erfahren. Besuchen Sie doch einmal
die kleine Vogelwarte und Beringungsstation
in Keszthely/Fenékpuszta. Das TourinformTeam gibt Ihnen gern die genaue Adresse
und Wegbeschreibung
Nachrichten der Kabel-TV-Gesellschaft
Ab 1. Januar 2013 tritt eine neue SenderEinteilung in Kraft. Wir kommen damit einer
rechtlichen Vorschrift und Verpflichtung
nach. Für den Empfang der Sender stehen 3
Pakete zur Auswahl:
I.
Sozialpaket 990 Ft/Monat
Keszthely tv - Mtv1 – Mtv2 – Duna1 – Duna
II. – TV2 – RTL Klub – ARD – Minimax
II.
Grundpaket 2.690 Ft/Monat
Echo tv – Hír tv – ATV – Spektrum –
National Geographic Ch – Megamax
(mesecsatorna)
Fem3 – Filmmánia – TVPaprika – Viasat
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3 – Digi sport – Sport1 – Film+ - STORY4!.
III.
Familienpaket 3.670 Ft/
Monat
RTLII – SuperTV2 – Universal Channel –
PV tv (Peca-vadász )- Pax tv – ORF1 ORF2 – ZDF - Sport2 – Sport Klub
– Digi sport+ - Music channel – Nóta tv –
History Digi World
Die Programme SuperTV2 und RTL 2 sind
schon vor den Feiertagen im Familienpaket
zur Verfügung. Wir bitten unsere Kunden, die
einen vorzeitigen Paketwechsel wünschen,
sich vorher zu melden – entweder per e-mail
vonyarckabel@z.net.hu, per Brief oder
persönlich im Kundenbüro Vonyarcvashegy,
Kossuth L.u. 42. II/5.
Für die Fremdenverkehrs-Saison geben wir
den Anstoß für ein Paket mit mehrsprachigen
Programmen.
Da sich die Gebühren für Einzahlungen mit
gelben Zahlkarten erhöhen, bitten wir unsere
Kunden zukünftig um Banküberweisung
(Héviz és Vidéke TKSZ 7450024810036066) mit Verweis auf Kundenname,
Adresse und Kunden- bzw. Vertragsnummer.
Bareinzahlungen entweder im Kundenbüro
oder in der örtlichen Zweigstelle der Héviz
és Vidéke TKSZ.
Unser Netzwerk wird kontinuierlich
erweitert. Um allen Ansprüchen gerecht zu
werden, wird das Netz gezielt ausgebaut, so
dass wir nach Abschluss auch Internet und
Telefon zusichern können. Ein InternetAnschluss kostet 9.000 Forint.
Nähere
Informationen
zu
den
Senderpaketen, Internet und Telefon erhalten
Sie im Kundenbüro Vonyarcvashegy,
Kossuth L. u. 42, II. Stock, Zimmer 5 (im
Gebäude des Bürgermeisteramtes).
Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag
08.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr
Freitag 08.00-12.00 Uhr
Störungsmeldungen werktags telefonisch
unter 83/348-900 oder 06/20/9692-582
Notdienst
nach
Büroschluss,
an
Wochenenden und Feiertagen: 06/20/9692582
Wir wünschen unseren Kunden geruhsame
Weihnachtsfeiertage und ein gutes Neues
Jahr.
Vonyarcvashegy-Gyenesdiás
Kábeltelevízió Nonprofit Közhasznú Kft
i.V. Martonné Kámán Györgyi
Manager
Aufruf der Gemeinde: Schneeschippen
und Streupflicht
Wenn bei winterlichen Wetterverhältnissen
Schnee fällt und die Rutschpartien
auf den Straßen beginnen, müssen
Grundstückseigentümer und –nutzer (Mieter,
Restaurants und Geschäfte) dafür sorgen,
dass die Gehwege an ihrem Grundstück
schnee- und eisfrei sind.
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Szerkesztőségünk – hagyományainak
megfelelően – feltette év végi körkérdését
önkormányzati,
intézményi, egyesületi vezetőknek,
ismert személyeknek:

Milyen volt az elmúlt esztendő
és mit vár a következő évtől?
A megkérdezettektől az alábbi válaszokat
kaptuk:
Bürgermeister Fledl Friedrich
(Gaal – unsere Partnergemeinde in
Österreich)
2012 war für Gaal ein sehr bewegtes
Jahr – mit Bürgermeisterwechsel.
Weiters ist es uns gelungen, dass unsere
Gemeinde
selbständig
bleibt
und
nicht mit anderen Gemeinden zu einer
Großgemeinde
zusammengeschlossen
wird. Vor kurzem konnten wir einen
Ferienpark eröffnen, wodurch wir 40
zusätzliche Betten anbieten können. Für
2013 ist eine große Feier im Juli geplant
(Lange Nacht der Musik), zu der wir alle
Freunde in Gyenesdiás recht herzlich
einladen. Wir freuen uns schon auf die
gemeinsame 10-Jahr-Feier anlässlich
unserer Gemeindepartnerschaft.
Ich wünsche allen Frohe Weihnachten
und ein Gutes Neues Jahr 2013.
Fledl Friedrich
Gaal
(Gyenesdiás
osztrák
testvértelepülése ) polgármestere
Gaal településünk részére a 2012. év
a polgármesterváltással mozgalmassá
vált. Sikerült elérnünk, hogy községünk
megőrizze függetlenségét és ne kelljen
más településekkel együtt egy nagyobb
körzethez csatlakoznia. Nemrég egy
szabadidőparkot nyitottunk meg, amely
további 40 szállásférőhelyet biztosít.
2013 júliusában egy nagyobb ünnepséget
a „Zene hosszú éjszakáját“ tervezzük,
melyre minden gyenesdiási barátot
szeretettel várunk. Örömmel készülünk
testvértelepülési kapcsolatunk 10 éves
jubileumi ünnepségére is.
Ezúton kívánok mindannyiuknak Békés
Karácsonyt és Boldog Új Évet!
Bognár Ystván
a Dalárda krónikása és
Balogh László
dalárdavezető
A 2012. év bővelkedett eseményekben.
Betetőzése, csúcspontja az „Idehallik a
Gyenesi Harangszó” CD-nk megjelenése
és bemutatója volt Zalaegerszegen. Ezt
megelőzően és azt követően is minden
eseményen ott voltunk, ami arra enged
következtetni, hogy igényli a jelenlétünket
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Köszönünk minden kedves meghívást!
A 2013-as év kissé másképp alakul, mint
ahogy ezek a sikerek ezt előrevetíteni
látszanak. Más együttesek minden
bizonnyal nagy erővel igyekeznének
versenyt-versenyre nyerni, ahol csak
lehet megmérettetni, gyűjteni a trófeákat,
elismeréseket.
A Dalárda vezetése átértékelte a
múltat és megbeszélte a jövőt. Úgy
döntöttünk, hogy miután megmutattuk,
hogy
képesek
vagyunk
minőségi
népzenét az előírásoknak megfelelően
produkálni, visszatérünk az eredeti,
megalakulásunkkor
elhatározott
irányvonalhoz és szórakoztatni fogunk
a magunk és hallgatóink örömére.
Levetve a kötöttségeket, szabadon, néha
tán’ nem a színpadi szereplés kalodába
zárt szabályai szerint, hanem „csak úgy
örömből énekelni, zenélni”.
Nem kívánunk versenyezni, csak örülni
a zenének, nem kívánunk elsők lenni,
csak mindenütt ott lenni, ahol szeretnek
bennünket!
Van még egy feladatunk, ami szerkesztés
alatt van. Egy DVD elkészítése, mely zenei
anyagát a CD-től kapta és az a célunk,
hogy általa Gyenesdiást népszerűsítsük,
ide csalogassuk a turistákat, nyaralni
vágyókat. Ezzel a promóciós anyaggal,
ami a közt szolgálja, és mindenki
hasznára van, szeretnénk törleszteni
támogatóinknak, az eddig nekünk nyújtott
segítségért.
2013-ban a zenei-múltunkba vetett
hitünket, gondolatainkat, eszméinket,
szeretnénk megtartani. Így várjuk
az Új Évet és kívánunk minden
dalos ajkú, táncos lábú csoportnak,
együttesnek, egyénnek sok sikert, és
ahogy a Dalárdának szurkoltak az eddigi
években, mi is úgy drukkolunk és várjuk
eredményes szerepléseiket.
Vannak országok ahol a 13 szám tabu,
ki sem merik ejteni, a számozásnál
kihagyják, félik az erejét. Reméljük, hogy
nekünk itt és országunk egészében a 2013,
Békés Boldog Új Év lesz!
Falley Margrit
a Gyenesdiáson élő németajkú közösség
összetartója
Lassan véget ér a 2012. év, gyorsan
elszaladt az idő. De egy esztendő mégis
hosszú, ha jól használjuk ki az időt. Ezen
voltam én is. Persze nem sikerült teljesen,
de örülök és hálás vagyok, hogy a családom
és a barátaim mind jó egészségben
lehetnek. A férjemmel barátságos otthonra
találtunk Gyenesdiáson, sok kedves
embert ismertünk meg és jól érezzük

Gyenesdiási Híradó
itt magunkat. 2012 mérlege pozitív és
bízom abban, hogy a most következő év
is ilyen lehet. „Minden nap ajándék. Csak
fel kell ezt ismernünk és kibontani, amit
kaptunk.”
(Albert Schweitzer)
Falley Margrit
Gyenesdiás
2012 ist schon fast zu Ende, wie schnell
ist die Zeit vergangen. Aber ein Jahr ist
viel, wenn man die Zeit nutzt. Ich habe
es versucht, Sicher ist es mir nicht jeden
Tag gelungen, aber ich freue mich und
bin dankbar, denn in meiner Familie
und im Freundeskreis sind alle gesund
und fröhlich. Mein Mann und ich haben
hier in Gyenesdiás ein schönes Zuhause
gefunden und mit vielen liebenswerten
Menschen Kontakt. Wir fühlen uns wohl
und sind darüber glücklich. Die Bilanz für
2012 ist positiv, und genau so positiv will
ich auch das nächste Jahr begrüssen und
mich darauf freuen. Wenn alles so bleibt,
bin ich sehr dankbar und zufrieden.
„Jeder Tag ist ein Geschenk. Man muss es
nur sehen und auspacken.” (sagte Albert
Schweitzer) Möge es für Alle ein gutes
und friedliches Jahr werden.
Sümegi Ferenc
a Yacht Egylet Gyenesdiás elnöke
Kívánom,hogy annak a sok kellemetlen
hírnek ellenére amit mindennapjainkban
ránk zúdítanak,mégse a huhogók igazát
hozza az új év. Így Advent környékén
mindenkit eltölt a várakozás, a jobbat
várás érzése, én azt várom, hogy ne
legyen ez az új év sem rosszabb, mint ez
az év volt!
Mindenkinek
áldott
karácsonyt
és ha lehet, nagyon boldog új évet
kívánok amelyet töltsenek egészségben
szeretteikkel egyetemben !
Koronczné Cserép Ilona
védőnő
Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben
is szépen alakult a születések száma. A
kismamákkal, családokkal jó kontaktust
sikerült kialakítani. Szoros a kapcsolat
a településen működő intézményekkel:
bölcsődével, óvodával, iskolával a
szükséges szűrővizsgálatok elvégzésének
érdekében. A kisgyerekes családok
szabadidejének hasznos eltöltéséhez
nagymértékben hozzájárul a Varázshangok
Egyesülettel közös szervezésben működő
Kismamaklub. Célom a továbbiakban is a
jó kapcsolatok ápolása.
Szeretnék mindenkinek békés, áldott
Karácsonyi Ünnepeket kívánni, a 2013-as
évre pedig egészséges, boldog családokat!

Gyenesdiási Híradó
dr. Vajda Gábor
háziorvos
Sok éven keresztül úgy éreztem magam
a karácsonyi „ Milyen volt az elmúlt év és
mit vár a jövő évtől?” kérdés után, mint a
beteg a rendelőben: elkezdtem sorolni a
panaszaimat... Idén szerencsére azt tudom
válaszolni ( maradva a hasonlatnál):
- Köszönöm, kicsit jobban vagyok....
Köszönhetően annak, hogy kb. 10 év után
az egészségügyi dolgozók is kaptak némi
béremelést - bár a háziorvosokat csaknem
kifelejtették -, valamint annak a pályázati
lehetőségnek, aminek elnyerésével a
rendelő felszerelése 1,5 millió forint
értékű műszerrel gyarapodott. 24 órás
EKG és vérnyomás- regisztráló műszerek,
illetve egy komoly színvonalú EKGkészülék került a pályázat segítségével
beszerzésre.
Az önkormányzat anyagi ráfordításával,
az
önkormányzati
dolgozók
kivitelezésében megújult a rendelő
külleme, ami már több éves vágyam volt
– köszönet érte.
Tudom, hogy az egészségügyben, az
országban, az emberek zsebében – és
gyakran a lelkében – óriási bajok vannak.
De ha nem tudunk egy kicsit örülni
annak, ami kevés jó és szép történik
velünk vagy körülöttünk, mi lesz velünk?
Minden gyenesdiásinak békés, boldog,
egészséges Új Esztendőt kívánok !
dr. Novák Zsuzsanna
alapellátást végző fogorvos
Az elmúlt esztendőben egy régi óhajom
teljesült a rendelő fejlesztése terén:
hosszú évek óta terveztem egy többcélú,
jó minőségű lézerkészülék beszerzését.
Mivel a lézeres kezelések használatba
vonásával – ellentétben néhány jó
marketingérzékkel rendelkező rendelővel
szemben – nem a hivalkodás vagy a
látszattevékenység a célom, hanem a
kezelések valódi minőségi fejlesztésében
gondolkodtam, két előfeltételt kellett
teljesítenem. Egyrészt össze kellett
gyűjteni a pénzügyi forrásokat egy
komoly, tényleg hatékony és sokfunkciós
készülék megvásárlásához, másrészt –
mivel a lézereszköz birtokbavételével
még nem válok automatikusan JEDI
lovaggá – a szükséges tudást is meg
kellett szereznem.
Az első feltételhez , azaz a pénzügyi
alapok megszerzéséhez részben segítséget
nyújtott az egészségügyi kormányzat
új eszközvásárlási támogatása. A tudás
megszerzéséhez pedig nem sajnáltam az
időt és az energiát: bár négy szakvizsgám
van, további elméleti és gyakorlati
kurzusokon képeztem magam annak
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technikával is megoldható kezelések
mellett – valódi innovációt is jelentsen
a rendelőben ez a technológia. Mivel
a feltételek immár minden tekintetben
biztosítottak,
a
korábbinál
még
hatékonyabban tudom felvenni a harcot
Darth Vader – akarom mondani – a fogés szájbetegségekkel szemben.
Fentiek után pedig – nem mellékesen –
áldott ünnepeket és boldog új esztendőt
kívánok minden kedves olvasónak!
Gál Lajos
polgármester
Az idei év nem volt egy könnyű
esztendő. Kijutott a településen élőknek
a szomorúságból is, hiszen nagyon jó
embereket veszítettünk el. Sok volt
az intézményi és hivatali átszervezés,
ez pedig sok idegeskedéssel és
bizonytalansággal járt.
Az örömök közé tartozik viszont,
hogy önállóságunkat nem adtuk fel.
Őrizzük értékeinket itt Gyenesdiáson,
hiszen a Turisztikai Egyesület révén
kitűnő marketinggel, de folyamatosan
és egyre erőteljesebben jelen vagyunk
a térképen. Országos elismerések,
kitűnő strandok, jó önkormányzati
gyakorlatok, kiváló sport eredmények
és elismerésre okot adó kultúrcsoport
sikerek. Megmutatkozik Gyenesdiáson
az igazi közösségi erőbe vetett hit.
Véleményem szerint az igazi közösség
és a kultúra a legnagyobb támasza az
embernek a nagy válságok idején!
Nagyon büszke vagyok a kisebb
fejlesztéseinkre is, hiszen önerősen,
vagy pályázatok útján sok mindent
sikerült megvalósítani. Gyenesdiáson
maradt a legfőbb szempont: addig
nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
Így készülhetett el az új turisztikai
iroda, az új kisstrandi vizesblokk, a
vasúti megállók peronja, a Pásztorház
avar kiállítása, a Darnay pince, a
Kárpáti korzó és más infrastrukturális
beruházás. A sok bizonytalanság
ellenére tervezzük a jövőt is, hiszen
jövőre elkészül az új sportöltöző,
terveztetjük a tornacsarnokot, készülünk
az új járáspolitikai rendszerhez való
zökkenőmentes csatlakozásra. 2013 év a
testvér és partnertelepülésekkel közösen
kiemelt esztendő lesz. Összességében:
a takarékosság és erőgyűjtés éve kell,
hogy következzen a jövő esztendőben.
Mindezekkel együtt a jövőre nézve
kívánok mindenkinek erőt, jó egészséget
és az elkövetkező ünnepekre, pedig
Áldott Karácsonyi Ünnepeket!
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Világos Csabáné
Óvoda-bölcsőde vezető
Nagy
öröm
és
megtiszteltetés
számomra, hogy a Gyenesdiási Bölcsőde
és Óvoda vezetőjeként köszönthetem
az olvasókat. 2012. augusztus 15-én
vettem át az intézmény irányítását, mely
nagy felelősség és kihívás is egyben.
Legfontosabb
értéknek
tartom
az
önmagunkkal szemben támasztott emberi,
erkölcsi és szakmai igényességet, amelyet a
környezetünk felé közvetítünk. Törekedni
fogok, hogy minden kapcsolatomat és
cselekedetemet az empátia, nyitottság
és felelősségérzet motiválja. Célom egy
olyan stabil munkahelyen, hosszútávon,
aktív környezetben dolgozni, ahol
tevékenységemmel
hozzájárulhatok
az
intézmény
további
sikereihez.
Hosszú távú célként említhetem a
referencia intézményi szerep magas
szintű alkalmazását, az intézmény
állagának megóvását, a keletkezett
hibák feltérképezését, a balesetveszély
elhárítását.
Góth Imre
önkormányzati képviselő
Mint
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzat Környezetvédelmi és
Településfejlesztési
Bizottságának
elnöke
a
településünkön
működő
intézményekkel, civil szervezettekkel
és magánszemélyekkel közösen elért
eredményeit jóleső érzéssel néztem végig
így év végén.
A szűkre szabott költségvetésben is
sikerült a Vörösmarty köz, Erzsébet utca
első szakasza, Szent István utca bevezető
részén szőnyegaszfaltozni. Megvalósult
a szelektív hulladékgyűjtés háztól
történő szállítása. A zöldhulladék évente
két alkalommal elszállításra került. A
Képviselő-testület a testületi anyagot
elektronikus úton kapja meg, óvodánk
elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet.
Folytatódtak olyan programjaink, mint:
Márton Nap; Egy ház, egy szőlőtő akció;
Madárkarácsony; Virágos udvar verseny;
és a „Természetesen Gyenesdiás”
programsorozat; Épített környezetvédelmi
értékeink megőrzése.
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület
is folytatta a hulladék gyűjtése mellett
értékes közösségszervező tevékenységét.
Munkájuk eredményeként községünk
adott helyszínt a Zala megyében
megrendezett
XIX.
Gyalogtúrázók
Országos Találkozójának (GYOT).
Gyenesdiás minden lakóját elismerték
a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének példát adó gyakorlatok
pályázatán Önkormányzatunk elnyerte
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a „Vizek varázsa a varázslatos vízi
világ” témakörben az első helyezést. A
„Virágos Magyarországért” versenyen
Balatoni különdíjban részesültünk. A
diási játékstrandunk ismét „Kék hullám”
minősítést kapott.
Önkormányzatunk feladatának tekinti
a
Balaton
vízszintszabályozásának
és
a
Nyugat-Balatoni
medence
iszapkotrásának
felkarolását,
a
zagykazetták
utóhasznosítását,
horgászvizek kialakítását. A „Zöld
Balaton” nyertes pályázat gyenesdiási
központtal, négy településen kerül
megrendezésre jövőre a gyenesdiási
környezetvédelmi modell keretében.
Örültem fiatal labdarúgóinknak, Czafit
Richárd, Major Norbertnek és Bíró
Andrásnak, akik feljutottak a legjobbak
közé. Zarnóczai Zalánnak, aki megnyert
minden futóversenyt, amin elindult.
Rudolf Istvánnak, hogy tovább javította
a teljesítménytúrázok országos rekordját
és a labdarúgó csapatunk minden
játékosának, akik hozzájárultak, hogy
1986 után ismét őszi bajnokságot nyertek.
Különösen Gombár Csabának, hogy 26
évvel ezelőtt is átélhette ezt az érzést.
Szép évet zárunk, kívánom, hogy a
következőben sikerüljön megvalósítanunk
mindazt, amire idén nem maradt időnk.
Ehhez kívánok minden kedves olvasónak
áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és
sikeres új évet.
Léránt Balázs
Kinizsi SK Kerékpáros Szakosztály
vezetője
2012-es év a “szegénység” éve volt a
kerékpáros szakosztálynak. Sajnos idén
csak egy versenyt tudtunk lebonyolítani.
Ez az idei egyetlen versenyünk a
hagyományosnak
mondható
XCO
Kürtős - kupa. Ez a kis hegyikerékpáros
körverseny több szempontból történelmet
írt ebben az évben! Ezen a futamon a
legtöbb résztvevő versenyző szerepelt,
mely megközelítette a 130 főt, és a
TakarékPont MountainBike Challenge
(TPMCH) nívó országos szintű 10
futamból álló sorozat nyító állomása
lehettünk. Nagy sikerrel zárult a futam.
2013-ban újra felkérést kaptunk, hogy
mi lehessünk a nyító állomása a 2013-as
TPMCH futamnak! Ez még a jövő zenéje!
Csapatunk kevés helyen szerepelt
országosan! Sajnos a nevezési díjak
az egekbe szöktek, s így nem sokan
tudtunk résztvenni országos versenyeken.
Helyette a helyi hegyekben tettünk jó pár
ezer kilométert.
Közelben, Balatonlellén idén kétszer
álltunk rajthoz. Egyszer áprilisban,

- 14 másodjára szeptember végén. Szeptemberi
részvételünkell elhoztuk az egy kör férfi
abszolult 3. helyezést!
2013-as tervek! Nagyon nehéz a mai
világban megondani, hogy mi lesz!
Sajnos csapatunk létszáma drasztikusan
csökkent.
AZ XCO Kürtős – kupa lebonyolítása
terveben van. Időpontja 2013. április
28. vasárnap. További információ a
honlapunkon
a
www.kurtoskupa.hu
oldalon található.
Ez uton szeretném megköszönni az éves
támogatást Gyenesdiás Polgármesterének,
Gál Lajosnak és az Önkormányzat
képvislő testületének.
Minden kedves olvasóknak és a
gyenesi lakóknak Békés Karácsonyt
és Egészségben Gazdag Boldog Új
Évet kívánok magam és a kis csapatom
nevében!
Páli Lajos
nyugalmazott megyei főkertész, a Da
Bibere Borlovagrend kancellárja,
A 80-as évek végén bekövetkezett
fordulat
legnagyobb
vesztese
a
mezőgazdaság, benne a szőlő-bor ágazat.
Zala megyében akkor még 6425 ha
nyilvántartott szőlőterület volt, ma talán
3 300 ha.
Gyenesdiáson
sokkal
korábban
megindult a csökkenés. A 60-as években
még 55 ha, a fordulat évében 16 ha, ma
már 5 ha alatt van. Ezért kimondhatjuk,
hogy Gyenesdiáson a borászkodás ma
az operett kategóriába tartozik. Persze
még mindenki kóstolhat jó minőségű
gyenesdiási bort, de a komoly árutermelés
eltűnt.
Mi szakmabeliek sajnáljuk, azonban a
földrajzi elhelyezkedésből és a kiváló
természeti
adottságainkból
adódóan
az üdülőfalu jelleg erősödött meg, ami
hatalmas fejlődést generált, hiszen a
kellemes élettér az idegenforgalom
területén bevételi lehetőséget is nyújt.
Ezt bizonyítja, hogy a falu lakossága az
elmúlt huszon… év alatt megduplázódott
Jónak tartom, hogy a szőlőkultúra
végleges eltűnésének megakadályozása
érdekében a Forrásvíz Egyesület által
indított „egy ház egy szőlő” nevű akciót,
az elmúlt évben is folytattuk.
Örülök annak is, hogy a „Befektető cég”
végül is nem vásárolta meg a horgásztanya
körüli földterületet a Balaton-parttal
együtt. Igaz, hogy talán 5 évvel később
készül el egy új tornacsarnok, de
nem vesszük el örökre unokáinktól
településünk legnagyobb és pótolhatatlan
értékének nagy részét. Remélhetőleg ez
így is marad!
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Örülök annak is, hogy kormányunk
felismerte a vidéki élet korábbi rossz
törvények okozta torzulását és eltörölte
az értelmetlen haszonállattartást tiltó
rendeleteket.
A jövőre nézve szeretném, ha az egész
országban és Gyenesdiáson is nemcsak
a szép díszkerteket, hanem a hasznos
és szép konyhakerteket díjaznánk és
népszerűsítenénk.
Szívesebben látnám, ha a tuják helyett
és a szépen nyírott gyepek helyett,
(azokat nem teljesen kiszorítva) kis
zöldségeskertek , gyümölcsfák és
szőlőtőkék szaporodnának.
Kissé csodálkozom, hogy ma, amikor
nagyszerű rezisztens (nem kell permetezni)
szőlőfajták állnak rendelkezésre, ilyen
lassan terjed a felismerése annak, hogy
hozzáértés nélkül is, kis gondossággal
10-15 tőkén megterem egy család
csemegeszőlő szükséglete.
Nagyon
várom,
hogy
azok
a
polgártársaim,
akiknek
nem
csak
állampolgárságuk, hanem a szívük is
magyar, felismerik annak a politikának
a károsságát, amely mesterségesen
szembeállította egymással az úgynevezett
jobb és bal oldalt. Ha felismerjük,
hogy, azonos érdekeink vannak és nem
gyöngítjük egymás erejét, meg tudjuk
állítani erőink és vagyonunk további
fosztogatását.
Talán eljön annak is az ideje, hogy a
belső segítséggel baksisért idegenek
kezére játszott nemzeti vagyonunkat
visszaszerezzük és a bűnösök elnyerik
jutalmukat. Lásd a horvátországi példát,
ahol a volt miniszterelnököt is felelősségre
lehetett vonni; és a magyar nagyfiúk
által engedély nélkül tengerpartra épült
nyaralókat eldózerolni.
Ehhez szükséges az a felismerés is,
hogy történelmünk során NyugatEurópától soha jót nem kaptunk, ebből
kifolyólag most sem várhatunk, csak saját
magunkban bízhatunk.
Ezért panaszkodás helyett kemény
munkával és összefogással kell megvédeni
magunkat és erősítenünk a jövőnket.
Reményt ad községünk lakóinak
a példásan kiterjedt civil élet, a sok
rendezvény, ahol egymást, valamint
gondjainkat megismerve jobban tudunk
segíteni és lehetőségeinket kihasználni.
dr. Gergye Miklós
szakgyógyszerész,
önkormányzati
képviselő
Az
elmúlt
esztendő
örömteli
várakozással telt, november 27-én
megszületett kislányunk Anna. Épen,
szépen, egészségesen.
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Önkormányzatunk
idén
kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.
A sportöltöző beruházása szép példája
az összefogásnak . A kormány által
biztosított adókedvezmény és pályázati
lehetőséggel élve a sportegyesület 19
M Ft-ot gyűjtött össze vállalkozóktól
az építkezéshez, a fennmaradó részt az
önkormányzat biztosítja .
A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben
úgy gondolom a vállalkozásoknak
pályázniuk kell fejlődésük érdekében.
Létre kell hozni a vállalkozások,
a pénzügyi szektor, pályázat írók,
önkormányzatok fórumát, mely segítené
a gazdaság sikeres működtetését. A
politikáról csak annyit, ma azoknak nagy
a hangjuk, akik 2008-ban 11000 milliárd
forinttal adósították el az országot. Erről
egy Nagy Feró szám jut eszembe
„Nehogy már a nyúl vigye a puskát!
Nehogy már a szúnyog adjon vért!”
Szép,
áldott
ünnepet
kívánok
mindannyiunknak!
Czankáné Szalóky Szilvia
a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
elnöke
Turisztikai Egyesületünk életében a 2012es esztendő sok újdonságot hozott. Az idei
évre meghatározott fő célkitűzéseinket
sikeresen elértük annak érdekében,
hogy a hozzánk érkező vendégek minél
komfortosabban érezzék magukat.
Pályázati támogatással megújult a
Hagyományosan az iskolásoknak szánt
” körkérdésünk” az volt, hogy írjanak pár
mondatot, azzal a címmel, hogy

Legszebb karácsonyi élményem
Az
alábbiakban
olvashatnak
–
önkényesen kiragadott - idézeteket az erre
tett válaszokból:
4. osztályosok
- … amikor apukám, meg anyukám
együtt voltak. 2 éves lehettem…
Nagyon varázslatos csoda történt, 4-5
nagy csomag ott termett a fa alatt. Csak
bontogattam és bontogattam, azt hittem,
hogy ez a legfontosabb, de már rájöttem,
hogy mi a fontos, a család szeretete. Apu
filmezett, anyu nevetett…
- Az történt, hogy már szerettünk volna
egy kisbabát. Karácsonyra megjött a két
hónapos Flórián. Mindenkinek a szívét
boldogság töltötte el… Soha, de soha
ennél nagyobb ajándékot nem kérhettem
volna!
- …az volt, hogy a papám és a mamám
eljött hozzánk. Nekem nagy boldogság
volt, mert a nagyszüleimmel lehettem…
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Tourinform iroda és a mellette lévő
tér, garantált kerékpár és gyalogtúrákat
indítottunk el, Bala Toni kabalafiguránk
tovább erősíti családbarát településünket.
Idén a térségi study tourok mellett önálló
tanulmányút során budapesti újságírókat
láttunk vendégül, melynek eredményeként
tartalmas cikkek születtek Gyenesdiásról
különböző
médiafelületeken.
Fontos
a térségi, régiós és országos szakmai
szervezetekkel való együttműködésünk.
Szeptemberben
otthont
adtunk
az
Országos TDM Konferenciának. Ősszel
visszatért GYES-ről kolleganőnk, így
újabb lendületet kapott csapatunk. Az év
folyamán nagyon sok értékes észrevételt,
segítséget kaptunk tagjainktól, melyeket
ezúton is nagyon köszönök!
Sokat várok a 2013-as évtől! Az
Egyesület sok újító feladatot vállal fel
tagjainak érdekképviselete és a település
turisztikai imázsának erősítése céljából.
Pályázati
támogatásokkal
erősítjük
marketing tevékenységünket, megújul
települési és turisztikai honlapunk, mobil
alkalmazáson is elérhetőek leszünk, Főtér
és Főutca program keretében lesznek
fejlesztések, nyit a kerékpárkölcsönzőnk,
kedvezményes nyelvtanulási lehetőséget
kínálunk tagjainknak, illetve Balaton
régiós közös beszerzés útján pl. csökkentett
üzemanyag és energiaárakat tudunk kínálni.
A Hal- és Termelői Piacon is több újítást
foganatosítunk annak eredményessége
céljából.

Köszönet mindenkinek, aki a közös cél
elérése érdekében segíti munkánkat!
Ezúton kívánok békés, boldog karácsonyt,
és eredményekben, vendégekben gazdag
új esztendőt!

Örültem, mikor az egész családom ott
ült a fa mellett, ahol csupa becsomagolt
ajándék volt, közte az én sajátkészítésű
ajándékom, amit a rokonaimnak tiszta
szívből készítettem el.
- Tavaly nagyon különleges volt a
Karácsony, jó volt, de szomorú voltam,
mert az apukám kórházban volt és
sajnáltam, de csináltam egy csomagot
neki.
- Először megvicceltek, hogy egy
könyvet kaptam, amiben rejtvények voltak,
amiből nem tudtam megfejteni semmit.
Utána viszont szépet kaptam, amire
vágytam.
- …karácsonyra telefont kértem…
Nagyon sokáig kint voltunk /szánkózni/.
Amikor átfagyva bementünk, hogy
melegedjünk, ott volt a fa alatt a soksok ajándék. Hallottam, hogy valakinek
csörög a telefonja. Gyorsan kibontottam az
ajándékomat és benne volt a telefonom.
- …amikor apa is otthon volt és együtt
vettük ki a fa alól az ajándékokat, utána
meg megvacsoráztunk.
- …hogy felbontottam az ajándékomat
és akkor azt mondták a szüleim, hogy
hamarosan megszületik a kishúgom.

- Egyszer karácsony reggel az
ágyból kiugorva azt gondoltam: Mikor
jön a Jézuska? Ezt a kérdést anyáéknak
is feltettem. Senki nem tudta. Egész
nap ezen gondolkodtam, mikor jöhet?
Estefelé elmentünk a mamámért és mire
visszaértünk, a karácsonyfa alatt minen tele
volt játékkal. Anyának azt mondtam: anya
megjött a Jézuska! Már tudom, mikor jön.
- …amikor összejöttünk az összes
rokonunkkal és elmentünk vacsorázni
Balatonszentgyörökre a Csillagvárba.
- … akkor beteg voltam. Még a régi
házunkban laktunk, de az ünnepet az új
házban akartuk tölteni. Semmi kedvem
nem volt kimozdulni, majd elhatároztam
magam és úgy gondoltam, a betegségem
ellenére is jó karácsonyom lesz. Hát
beültünk a kocsiba. Odaértünk és a fa már
fel is volt díszítve. Máris jobban éreztem
magam.
- …amikor elkezdett esni a hó…
- …amikor egy bmx-et kaptam
és együtt volt a család és egymást
megajándékoztuk
- …és az is nagy öröm, mikor
karácsonykor együtt ősszegyül a család a
tévé előtt.

Csordásné Fülöp Edit
tanár, a Népdalkör és a Községi Kórus
vezetője
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2012-es
esztendő is sok munkát, szép sikereket,
örömteli eseményeket hozott.
Büszke
vagyok
népdalainkra,
kórustagjainkra, valamint a különböző
megyei,
országos
és
nemzetközi
versenyeken elért diákeredményekre.
A búcsúzó év egyik legszebb eseménye
a Népdalkör tevékenységéhez fűződik.
Augusztusban Egerben immár harmadik
alkalommal a legmagasabb szakmai
elismerést - „Arany Páva Nagydíj” - kapta
a csoport.
Ezúton is megköszönöm a dalosok
(gyermekek és felnőttek) egész évben
tanúsított kitartó és eredményes munkáját,
valamint támogatóink azon tevékenységét,
amellyel munkánkat segítették.
Bízom abban, hogy a kopogtató új
esztendő - a kihívások mellett - békében,
nyugalomban és a közösségek életében
eredményesen telik majd. Nekik, és minden
Kedves Olvasónak kívánom azt, az Advent
békéje, Karácsony kegyelme és az Új Év
reménysége adassék mindannyiuknak.
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- …ilyenkor az apukámmal ajándékot
vásárolunk az anyukámnak, és az
anyukámmal az apukámnak… hogy
együtt volt a család,
- …öt éves koromban jó nagy hó esett.
Azért is tetszett, mert a kistesómmal az volt
az első karácsonyom.
- …Megkaptam életem legszebb
traktorját. Órákig mentem vele a házban,
aztán az udvaron próbálkoztam.
- Nem azt az ajándékot kaptam, amit
kértem, csak egy plüssállatot, mégis az
egyetlen dolgom, amit sose adnék senkinek.
- …amikor ajándékozás volt és amikor
együtt volt a család.
- …amikor
a bátyámmal kinn az
udvaron játszok és hógolyózok.
- …egyszer kaptam egy óriási lego
autót, hetekig azzal játszottam minden nap.
- …mielőtt megkaptuk volna az
ajándékot, kimentünk a kertbe és esett a hó.
Nagyítóval nézegettük a sok-sok hópihét.
- …Nehezen mondjuk ki, hogy szeretjük
egymást.
- …az ajándékozás nagyon jó, mert
amikor kinyitod, akkor meglep…
- …Szól a zene, anya a Bibliát olvassa.
Megszólal a csengő, anya azt mondja:
Nyithatjátok az ajándékot. Jaj de jó! És egy
igazi kutyát látnak szemeim. Fölkaptam
a kutyát és rohantam anyukámhoz.
Megöleltem és azt mondtam könnyes
szemmel: Köszönöm anya!
- Sok ajándékot kapok és adok. Ez
nagyon jó, mert amikor kapok, jól érzem
magam, hogy gondoltak rám. Amikor meg
adok, akkor én adok örömet másnak. pont
jó ez így, főleg karácsonykor…
- Első éjjel elmegyünk csillagszórózni
az unokatesómékkal és miután végeztünk,
hazamegyünk és ott járt a Jézuska. Másnap
átjönnek az unokatesómék és ünneplünk.
Harmadnap mi megyünk át és ünneplünk.
- …nagyot dobbant a szívem. A zsák
alján két labdát pillantottam meg… rögtön
kirohantam az udvarra, kipróbáltam a
labdákat.
- …amikor megkaptam kedvenc
plüssállatomat. Úgy kezdődött, hogy néztem
az újságot és megláttam és kikönyörögtem
valahogy. Anyukám mondta, hogy nem. Mit
látok, egy zacskót, belenézek, a plüss, amit
akartam.
- …együtt énekelünk és táncolunk.
Utána jön az ajándékosztás. Azután eszünk
és játszunk. Másnap az apai karácsony jön.
- …a legelső karácsonyomon volt.
…a fahéj illatot szagolni, és amikor
megláttam az első ajándékomat a fa alatt.
Akkor énekeltünk és közben ragyogott a
karácsonyfa.
- …nekem nem az a fontos, hogy kapjak,
hanem az, hogy adjak.
- …egyszer én raktam fel a csillagot a
karácsonyfa tetejére.
- …Vacsora után a fa mellett imádkozunk,

- 16 izgatottan kibontjuk az ajándékokat.
- …főleg a távirányítós terepjárómnak
örültem.
- Mindig jó a hangulat. Sokat játszottunk.
- Egyszer elmentünk apával sétálni.
Anya nem jött, de miiért nem? Mert mire
visszaértünk, két papagáj várt minket.
Megajándékozzuk
egymást
és
egymáson látjuk a mosolyt, hogy az ajándék
tetszik neki.
- …amikor a mamámék bejöttek és
együtt karácsonyoztunk.
- A pásztorjátékra mindig sokat
készültünk. Meg is érte. A végén meg
lehetett süketülni, akkora taps volt.
Mindenki megnézte, hogyan szerepeltünk…
Mi, a három testvérem, apukám és én
elmentünk a keszthelyi sétáló utcára. Fél
óra elteltével hazamentünk… Bementünk és
láttuk a sok ajándékot.
- A kedvencem kiskoromban volt, de már
nem emlékszem.
- ….amikor odaért mindenki, megjött.
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Karácsonyt is ott tölthettük a Mamáéknál.
- …aznap esett a hó. A testvéreimmel
egész nap odakinn játszottunk, anya addig
mézeskalácsot sütött. Apa meg addig
behozta a fát és közösen feldíszítettük.
- …amikor meghitten ültünk a
karácsonyfa
mellett…
meg
amikor
bekapcsolta valaki a rádiót és karácsonyi
zene ment rajta.
- …a legszebb pillanat az volt, amikor
az egész család együtt énekelt és együtt
ettünk. Nem is beszélek a sok dicséretről,
amit az előtte lévő betlehemes szereplésért
kaptam.
- …amikor előtte nap az anyával
mézeskalácsot sütöttünk.
- …lelepleztem a Mikulást. Kiderült,
hogy az utcában lakó bácsi.
- …mikor vége volt a községházi
ünnepségnek, alig vártam, hogy hazaérjek,
mert egy nagy macit kértem karácsonyra…
Anyát sürgettem, hogy ne menjünk senkihez,
mert nem bírok tovább várni…. A fa
gyönyörű volt, de ami alatta, az még szebb.
5. osztályosok
A falnak támasztva egy másfél méteres
mackó volt piros masnival a nyakán.
- …rajtakaptam Jézuskát, mert az anya
- …elaludtam és mikor éjjel felébredtem,
volt. A mamám meg a Bahamákról küldte a hogy kimegyek inni, ott állt a karácsonyfa,
bejglit.
alatta a sok ajándék.
…Amúgy
véletlenül
majdnem
- …feldíszítettük az asztalt, párnákat
felgyulladt a fa. A kedvenc állatom a kutya raktunk rá, amiket letakartunk terítővel, majd
és a pingvin.
beporcukroztuk. Ezután figurákat raktunk rá
- Elindultunk /sétálni/, amikor a tesóm és pont kész lett, mire az apa hazajött.
kitalálta, hogy ugráljunk pocsolyákba…
- Három évvel ezelőtt történt, amikor
hirtelen elesett és nyakig sáros lett. még volt kutyám. Negrónak hívták. Az első
Hazamentünk, ott ültünk a kandalló előtt karácsonya volt. Apa megengedte, hogy
ázottan, majd elaludtam. Amikor felébredtem bejöjjön karácsony alkalmából. Nagyon
a rengeteg ajándék már a fa alatt hevert.
örült neki. Karácsonyra kapott tőlünk egy
- Én és a tesóm elbújtunk a nappaliban, labdát. Nagyon megszerette mindenhová
mert a szobámban volt a karácsonyfa.
elvitte a lakásba, mintha megmutatná, mi
- Ízlett a vacsora és amikor eldőlt a hol van. De egy hónappal később eltűnt. A
karácsonyfa, az is vicces volt.
labda ott árválkodott egymaga a kutyaólban.
- …nagyon jó, vicces volt, mert kaptam Azóta hiányzik, de a lényeg, hogy az első
egy vízipisztolyt, megtöltöttem őszilével és karácsonya jó volt.
arcába fröcsköltem a kistesómnak.
- …karácsony volt. Este viszont mintha
- Az volt a legszebb karácsonyi kilyukadt volna a liszteszsák, úgy esett a hó.
élményem, ami tavaly történt. Apukám aznap Ez már vagy öt éve volt.
megengedte, hogy a kutyánk bejöjjön. Ő
- Nagyon sokat nevettünk és nagyon
szétboncolta a játékaink papírjait. Majdnem szép ajándékot kaptam. Társasjátékoztunk
levizelte a szőnyeget. A sültcsirke combját és vicces filmeket néztünk.
és szárnyát kapta.
- A karácsonyt azért szeretem, mert
- Arra ébredtem fel, hogy a Mikulás akkor van a megváltó Jézus születése. Az a
beesik a kéményen és jajgat.
szeretet ünnepe.
- Szerintem a legjobb volt, amikor
- Kaptam sok ajándékot. Átjöttek a
megkaptam a PS 3-at. Ahhoz kaptam a FIFA rokonok.
08-at. Akkor ettem az első kocsonyámat.
- A karácsony a kedvenc ünnepem, mert
- …Amikor kaptam egy társasjátékot, akkor lehet szánkózni és esik a hó.
akkor az egész család nagyon jókat játszott
- Lehet kapni sok ajándékot és lehet
vele. Sokat nevettünk rajta.
másoknak is adni.
- Meggyújthattam a csillagszórót, de
- Nekem a karácsony arról szól, hogy
majdnem megégettem a kezemet.
örömet szerezzünk másnak.
- Megnéztük, megjött-e a Mikulás….
- Megnéztük, hogy ki milyen ajándékot
Láttuk, hogy ajéndékok tömkelege áll a fa kapott.
Leültünk
és
beszélgettünk
alatt.
egymással. Vicceket meséltünk. És
- … A legjobb karácsony volt ez, mert kibontottunk egy üveg pezsgőt.
Pesten lehettünk és az apa is feljött, sőt a
- …kimentünk hóembert építeni. Amikor
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fagyosan beértünk, már a fa alatt volt a sok
ajándék. Azon a karácsonyon kaptam meg
az első új telefonomat. Utána bementünk
Keszthelyre a mamámhoz. Ott is rengeteg
szép ajándékot kaptam.
- 24-én este kibontjuk az ajándékokat.
25-én már indulunk mamáékhoz. Először
anya szüleit látogatjuk, majd apáét. Sajnos
a mamáék nagyon messze laknak, ezért
hosszú és unalmas az út, nem tudunk sokat
pihenni.
- A kedvenc karácsonyom a tavalyi
volt: 1. Ilyenkor tudtam meg, hogy lesz egy
kisöcsém. 2. Nagyon szeretem a puzzlikat
és kaptam is egy kutyás, cicás puzzlit. 3. A
húgom szereti a Barbie babákat és vettem
egyet és tetszett is neki.
- …amikor együtt díszítettük fel a fát,
együtt volt a család, együtt ettünk.
- Anya éppen a Brigit fényképezte,
amikor a karácsonyfa rádűlt.
- Az volt a legszebb karácsonyom,
amikor megkaptam a PS2-őt és a Call of
Duty-t. De utána szerencsére beteg lettem
és nem mentem suliba.
- …a karácsonyfa volt. Az egész fa
világított, mindenhol szaloncukor a fán, és
a fa alatt is.
- Akkor volt a legfinomabb a karácsonyi
vacsora, akkor kaptam a legtöbb és
legjobb ajándékokat, és akkor majdnem
mindenkitől kaptam ajándékot, mamámtól
egy szövőkeretet, papámtól egy karkötőt, a
féltestvéremtől egy nagyon, de nagyon szép
nyakláncot .
- Anyukám a kedvencemet csinálta.
Együtt díszítettük fel a fát és az egész
házat. Másnap reggel tele volt a fa alja
ajándékokkal.
- …én díszítettem a karácsonyfát
- …este sok karácsonyi filmet nézünk.
- Kaptam egy nintendót, 120 db játék van
rajta. 15000 Ft volt. Volt rajta egy vadászos
játék, ahol verebeket kellett lelőni.
- …Fotókat is csináltunk. Olyat, hogy a
fa köré álltunk.
- …együtt volt a család és anya nagyon
finom vacsorát csinált. Előtte meg a
Községházán szerepeltem és nagyon jó volt.
- …hát nem volt túl nagy ajándékom,
de mégis egyik legszebb karácsonyom volt.
Mindenki összegyűlt a mamánál, ott volt
mindenki, anya, apa, tesó, unokatesók, nem
szép, hanem a legeslegjobb karácsonyom
volt.
6. osztályosok
- Szeretem, ha a család összegyűl és
együtt van.
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- 17 - Már nagyon vártam, hogy meglepjen
a „Jézuska”… Hogy pontosan mit kaptam,
nem emlékszem De voltak ott Barbik,
amiket már nagyon szerettem volna akkor.
- Amikor az egész családdal elmentünk
egy havas téli estén.
- Kilenc éves koromig minden karácsony
tökéletes volt, most meg már nem. Szóval
az én legszebb karácsonyom az a kilenc volt
összesen. (12 éves)
- …amikor a családdal közösen díszítjük
a fát és ez a közös munka összehozza a
családot. A másik meg amikor anyával
gyúrjuk a mézeskalács tésztát és a sütőből
jön a finom illat.
- …együtt volt a család és az ajándékok,
meg az, hogy a szüleimmel játszottunk.
- Amikor hazamentünk, már ott volt a fa
és az ajándékok és én hallottam az angyalok
csengettyűjét és láttam fehér ruhájukat.
- …karácsonyra elmentünk síelni.
Amikor visszamentünk Magyarországra,
akkor szüleim megkérdezték, hogy „Mit
szeretnél karácsonyra?”. Azt válaszoltam,
hogy „Síelés volt a legjobb ajándékom,
ezért mást nem is kérek.”
- ..amikor 8 éves voltam és kaptam
egy szép ajándékot, de azelőtt ettünk, meg
beszélgettünk és olyan nehéz volt kivárni,
de megérte.
- …amikor együtt a család…
- …hogy a családommal lehettem.
- Nagyon jó érzés volt, amikor láttam a
szüleim arcán, hogy örülnek ha én is örülök.
Én is adtam nekik, kijött a könnyük, annyira
örültek. Ez nagyon jó érzés volt.
- Mindenki megkereste a saját ajándékát
és akkor emlékszem, hogy egy kosárlabdát
kaptam.
- …anyával együtt eldugták az ajándékot
és több, mint fél órán át kerestük.
- …kibontottuk az ajándékot és ettünk.
Utána 11 óráig társasozott a család.
- …amikor a tesómat véletlenül
fejbevágtam fával.
- …amikor megkaptuk a LEGO
csillagrombolót, 2 napig építettük és
leejtettem.
- Mindig együtt van a család, és boldog
mindenki.
- …6 éves lehettem, amikor megkaptam
a legjobb ajándékomat. Néha még most is
használom.
8. osztályosok
- Szenteste beléptem a nappaliba és
akkor meggyulladtak a csillagszórók a
karácsonyfán.
- Akkor mindig tele szoktam enni

magamat. Azután ajándékosztás. Azután
kicsomagolás. Azután nagy meglepődés.
Azután tesóm megfürdetése a hóban…
Azután megfázás. Sok nátha.
- Egyszercsak befutott kutyánk, akit
Szofinak hívtak – sajnos már meghalt -, és
nekifutott a fának. A fa azonnal elborult és a
díszek fele eltört.
- …Én nagyon meglepődtem, amikor
csak egy ajándék volt a fa alatt, az is a
tesómé volt. Anya azt mondta menjek
ki… Apa kezében két kiskutya volt. És
az egyik az enyém lett. A másikat sajnos
elajándékoztuk.
- A testvérem odaadott a szüleimnek egy
CD-t. A CD-n képek voltak kiskorunktól
nagykorunkig. Ez mindenkinek nagyon
tetszett.
- …eddig minden évben jól töltöttük az
ünnepeket.
- …amíg én átmentem egy percre a másik
szobába apához… mire visszamentem ott
volt egy gurulós szék.
- Még az is nagyon jó volt, hogy a
kanadai rokonunk is itt tudott lenni.
- …az éjféli misén megköszöntem
Jézusnak a szép fát, a finom ennivalót és a
sok ajándékot.
- …elmentünk sétálni. Jó nagy hó volt
és hógolyóztunk… Mikor hazaértünk ott
állt a fa kivilágítva.
- …elmentünk betlehemezni. Jókat
röhögtünk az úton, miközben a hóban
bandukoltunk, majd, ha bementünk egy
házhoz, eljátszottuk, s majd a végén, mikor az
utolsó mondat is elhangzott, megköszönték,
majd néhány esetben meg is kínáltak sütivel,
itallal…
- …hazajöttem és a fa alatt voltak az
ajándékok. Mindenki vidáman bontogatta a
meglepetéseket.
- …mindegyik ugyanolyan jó volt.
- …amikor a kutyát kergettük, mert
a fáról leszedte a szaloncukrokat, amiket
megevett és a díszeket is leszedte a fa aljáról,
hogy játszhasson vele.
- Egész nap szánkóztunk, meg
snowboardoztunk. Egypárszor elestünk,
de jól éreztük magunkat. Este, amikor
hazamentem, láttam, hogy minden ajándék
ki van rakva a fa alá.
- Elmentünk családommal Zalakarosra,
egy szállodába… lementünk az uszodába.
Este a vacsoránál megajándékoztuk egymást,
majd felmentünk a bárba és beszélgettünk,
billiárdoztunk.
(Köszönjük az
pedagógusoknak!)

együttműködést

a

H. Gy.
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az
ingatlan használók figyelmét, hogy a havat,
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos
közlekedésre 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.

A III. Csik
Ferenc
Kupán
kiváló eredményt
elért
iskolás
úszók
Töreky
Míra és Szabó
Gábor (cikkünk a
6. oldalon)
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Madárkarácsony
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottsága idén is megszervezte a
„Madárkarácsony” nevű akcióját, aminek
keretében a Polgármesteri Hivatalban
madáreleséget biztosít azok számára, akik
vállalják, hogy a hideg napokban etetik a
kertek kis lakóit.
Szeretnénk felhívni figyelmüket a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület
honlapjára, ahol sok hasznos anyagot találnak
a madarak gondozásához, odúk és etetők

Tisztelt Horgászok!
A gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület a tavalyihoz
hasonlóan szeretné megoldani a karácsonyi akciós horgászjegyek árusítását.
Az állami jegyek kiadását idéntől online, számítógépes programmal kell végezni, egy központi adatbázist felépítve.
Az akciós jegyeket január 4-én, 5-én, 7-én 9-10 óra között
árusítjuk a Klubkönyvtárban.
Kérjük, hogy legkésőbb ekkor adják le elmúlt évi fogási naplójukat. Ez feltétele a jegyváltásnak. Kérjük a vidékieket előtte
telefonon érdeklődjenek (83/314-507, 20/9769-225)

RELAX & NAIL STUDIÓ

• Foszlós
kalácsés partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók.
• Püspökkenyér
LÁTOGASSA MEG ÁTALAKULT
• Teasütemény,
piskóta lap
PIACI ÜZLETÜNKET!
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

kihelyezéséhez. A honlapon regisztrálhatnak,
mint madárbarátok a http://www.mme.hu/
csatlakozzon.html helyen.
A több éves program eredményeként
Gyenesdiáson nagyon sokan bekapcsolódtak
már a madárbarát programba. Akinek
lehetősége
van
regisztrálni,
kérjük,
tájékoztassa a hivatal dolgozóját, amikor
átveszi a madáreledelt, hogy sikeresen
megpályázhassuk a „Madárbarát település”
címet.
Köszönettel:
Góth Imre, KTB elnöke

GYENESDIÁSON
- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ZSELÉS LAKKOZÁS!
AJÁNDÉKUTALVÁNY
VÁSÁROLHATÓ
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818
Gyenesdiás, Kossuth L. u.

Iker Virág és Ajándék üzlet
„minden ami virág”

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

Tel: 70/235-36-05
Üzletünkben
minőségi használt
gyermekruhák kaphatók.

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648
3D műszempilla

30/266-8930
Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.
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A Diási tanya a lemenő nap fényében.

Békés Karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden olvasónak.
Szeretettel várunk a karácsonyi
készülődés és bevásárlás alkalmával
minden gyenesdiási polgárt.

Már most rendeljék meg az ünnepi
asztalra valókat: bébi pulyka, malac, virsli.
Lenke Farm Kft – Gyenesdiás Kossuth u 7.

Nyitva tartás: H: 7-13. K-Cs:.07-17, Szo:7-14. • Tel: 06 30 227 67 19

MERIDA-KELLY'S-CAPRINEHAUSER KERÉKPÁROK
Sportoláshoz mindig jó az idő, ha van megfelelő ruházat!

BICYCLE LINE TÉLI RUHÁZAT ÉS KIEGÉSZÍTŐK
SÍKÖLCSÖNZÉS
ÉS SÍSZERVIZ
GREENZONE KERÉKPÁRÜZLET

KESZTHELY, RÁKÓCZI U. 15. Tel.: 06 83/315-463
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC
Minden kedves
vásárlónknak kellemes
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk.
Szeretettel várjuk szilveszter
délelôttjén forralt borral.

Étterem

Gyenesdiási Híradó

Gyenesdiáson a
Béke u. 2. alatt

(Kossuth L. u., Béke u.
Tel.: 06 83 200 177 sarka, volt Tüzes csárda)

NAPI 3 FÉLE MENÜ:
I. 990 Ft; II. 850 Ft; III. 750 Ft
Hétvégén (szombat-vasárnap)
családi menü – 4 fô részére 5.000 Ft

Nyitva: egész évben
Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

naponta 11.30-22.00 óráig

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

A BELÉPÕ TARTALMAZ:

Belépõ ára:

10.990

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

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

Az Alpin-technológai KFT 33 millió 228
ezer 498 Ft támogatást nyert el a Nyugatdunántúli Operatív Program támogatási
rendszerében benyújtott „Telephelyfejlesztés” tárgyú pályázatban.
A 66 456 997 Ft összköltségű beruházásból
megvalósult fejlesztés során 195 négyzetméter alapterületű gyártócsarnokban 99,4
négyzetméter alapterületű raktárcsarnok,
komplex akadálymentesített módon került
kialakításra, amelynek része a
33,18 négyzetméter alapterületű szociális blokk, kialakításra
került a telepi úthálózat és a
közel 323 négyzetméter parkoló. A csarnok fűtése, hűtése,
és meleg víz ellátása megújuló
energiaforrás – föld hő fűtés
- igénybevételével történik. A
beruházás lehetővé tette, hogy a
gazdasági társaság megtartson
17 fő munkavállalót, és további
2 fővel bővítse a munkavállalói
létszámát.

A cég speciális építési, szerelési, karbantartási tevékenységet végez, ahol olyan
műszaki körülmények között kell elvégezni
a munkafolyamatokat, ahol a karbantartási,
javítási terület hagyományos módon nem
közelíthető meg, az adott körülményekhez
alkalmazkodva dolgozzák ki a munkavégzés
mikéntjét, például egyedi állványzat kerül
kiépítésre, vagy alpinista módszerekkel közelítik meg a helyszínt.

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

