
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2015. december XXVI. évfolyam, 12. szám 
Megjelenik: december 15-án

PROGRAMAjánló
december 19. szombat 18.30 óra 

A negyedik adventi gyertya meggyújtása
december 20. vasárnap 19 óra - 

Községháza: „Szállást keres a Szent 
Család” -adventi ájtatosság utána kb. 
19.45 órakor  „Nyisd meg Isten az 
egeknek ajtaját” a Re-Folk zenekar 
koncertje

december 24. csütörtök 15 óra 
Községháza - Pásztorjáték  gyenesdiási 
hittanosok előadásában

január 9-én, szombaton 18.00-órától 
a nyugdíjasklub Pótszilveszterre 
várja az érdeklődőket a Községháza 
nagytermébe

Január 22. A Magyar Kultúra napja
17 óra Községháza „Válogatás 

gyenesdiási festő - és 
szobrászművészek munkáiból, és 
„Gyenesdiás az elmúlt évben 
fotókon” kiállítások megnyitója

A Gyenesdiási Antológia II. kötetének 
bemutatója

Január 24-én, 10 órakor Szentmise 
háborús hőseinkért a Szent Ilona 
kápolnában, utána kb. 10.45-kor 
megemlékezés a háborús 
emlékműnél, utána a Községházán 
a Gyenesdiási Dalárda és Gyenesi 
négyes „Katona Dalok” CD 
bemutató.

Programjaink díjmentesen látogathatók, 
mindenkit szeretettel várunk!

Informationen für Unsere 
deutsch-prachigen Einwohner 

auf Seite 11.

Polgármesterünk 
köszöntette 

a legidősebb 
jelenlévőket, az 

1925-ben született 
Nagy Imrét, 

valamint 
Gyutai Imrénét és 
Freitág Alajosnét, 
mindketten 1928-

ban születtek.

Cikkünk a 
2. oldalon

December 4-én, 
a Községházára 
is megérkezett 

a Mikulás, 
70 gyerek 

várta és hívta 
a Krampuszok 
segítségével.
Köszönjük 
Kovácsné 

Kopfer Beának 
és a 

Krampuszoknak 
a vidám 
műsort.

A községi karácsonyfát a 3. osztályosok díszítették fel, a karácsonyfa díszeket 
az 1. osztályosok készítették.

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

Gál Lajos polgármester
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Idősek köszöntése
Idén is megtartotta Önkormányzatunk a gyenesdiási idősebbek kö-

szöntését, a jól bevált hagyomány szerint, az András napi disznóölés-
sel együtt. A disznótoros ebéd a Keresztes József vezette főzőcsapat 
toros káposztájából, a konyhásaink által készített sültekből, köretből 
és dinsztelt káposztából állt. Ebéd után vidám műsorral kedvesked-
tünk a több mint 150 vendégnek. Gál lajos polgármester köszön-
tötte a jelenlévőket, közülük a legidősebbeket, az 1925-ben szü-
letett Nagy Imrét, valamint Gyutai Imrénét és Freitág Alajosnét, 
mindketten 1928-ban születtek. A műsorok után került az asztalokra 
az ilyenkor szokásos sült hurka és kolbász majd a tombola sorsoláson 
kerültek a szerencsés nyertesekhez a helyi vállalkozók, magánszemé-
lyek által felajánlott ajándékok. Reméljük, hogy mindenki jól érezte 
magát és egy kellemes délutánt tölthettünk együtt.

A rendezők megköszönik a segítők munkáját:

Disznóölők

Keresztes József, Keresztes Józsefné, Krasznai Tamás, Krasznainé 
Györgyi, Hosszúné Marika, Csanaki Csaba böllér, Kovács Zsolt, 
Kovács László, Zsohár Gábor, Szakályné Erzsi, Csébiné Marika, 
Lengyelné Kati, Sörös József, Csák István

Szponzorok
Simotics Imre - a felajánlott sertés, Motyó Diszkont, Zöld Hangya 

2000 Bt. Papp János, Dongó Család, Sümegi Ferenc, Rózsahegyi 
Műszaki Áruház, Bangó Edina

Önkormányzati dolgozók
Nikitscher József, Bognár Gyula, Sörös József, Földesi Attila, Csák 

István

Felszolgálók
Jankó Rozália, Sümegi Gábor, Czibor Zoltánné, Gál Lajos,  

Samu Zoltán, Károly Vera, Hamza Tiborné, Major Attiláné, Károlyné 
Sós Mónika,  Fliszár Katalin, Syposs Judit, Dancsné Toman Katalin, 
Hársfalvi Györgyné, Heincz Istvánné, Sulyok Valenszia, Heincz 
Dominika, Sebestyén Károly, Sebestyén Marci, Szabó Sándorné, 
Hencz Anita, Lancz Tamás, Kiss Lajosné, Galát Flóra, Móznerné 
Erzsi, Horváth Szilvia, Vaszkó Eszter, Büki Károlyné, Belenta Réka, 
Pék Család, Tiringer Mihályné

Konyhai dolgozók:

Nemes Melinda, Venekeiné Rácz Anita, Hefler Jenőné, Kozma Tiborné, 
Kovács Miklósné, Tafota Jánosné, Szűr Sándorné, Bogdán Ágnes. 
A képről hiányzik: Divinyiné Zsadányi Mónika, Hajasné N. Emőke,

Tombola felajánlások
Bognár Piroska, Szendi István, Horváth Sebestyén, Kollár 

Szabolcs, Pék Család, Landek Istvánné és Landek Vera, Liscsinszki 
Ágnes, Zalaszentmárton Önkormányzata Közmunka Program Dancs 
Zoltán polgármester, Rőfös Méterárú Zalavári Jánosné, Garay 
Szűcs Gyenesdiás, Sportház Gyenesdiás, Szommer Szilvia,  Zubonyai 
házaspár,  Anita étterem, Szőnyegország Novák Andrea, Finta 
Maya, Kozmáné Karola, Bíró Andrea, Oázis Kertcentrum, Mészáros 
Szerelvény Áruház, Piroska Csárda, Dr. Masszi József, Visionet 
Gyenesdiás, Torony Csárda, Iker Mónika, Bangó Edina, Horváth 
Norbert, Kocsis Balázs, Motyó Diszkont, Visontai Béla, Nádas 
Csárda, Papírkutya Állatorvosi Rendelő, Szakály Teréz, Böröczné 
Mária Méteráru Keszthely Pláza, Szmolár Mónika, Diás Kertcentrum, 
Jensen Helga, Mozaik Áruház, , Diego Szőnyegáruház, Gyenesdiás 
Önkormányzat, Fatér Csaba Eurofa, Gergye Miklós gyógyszertár, 
Gyalog Üzletház Keszthely, Szőnyegország,  Gyenesdiás Köz-Kultúra 
Alapítvány, Produktív Írószer Kft. Tódor Ottó,  Litográf Nyomda, 
Nagy Ferenc, Egeraracsa Önkormányzata Közmunka Program Dancs 
László polgármester, Szabó László, Papp Antal, Horváth Sebestyénné, 
Kalló Sándor, Csikósné Marika, Sebestyén Károly

November végén a vonyarci kolbásztöltő versenyen, Gyenesdiás három csapattal is képviseltette magát. a „Nótáző Böllérek” és a Nyugdíjas 
Klub főzőcsapata mellett, először Gyenesdiás önkormányzati csapata is bemutatkozott. Mindhárom csapat különdíjban részesült. Gratulálunk 

a szép eredményekhez.

Fotó: Finta Maya
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját
a 2015. december 25-én  

pénteken 18 órakor
a Gyenesdiási 

Községházán kezdődő
református Istentiszteletre, melyet 

Zichy Emőke
 keszthelyi református gyülekezet 

új nagytiszteltű lelkészasszonya tart.

Karácsonyi Igevers a BIBLIA évében:
„...megjelent az Isten üdvözítő 

kegyelme, minden embernek…” 
( I. Titusz 2:11.) 

 
álDáS-BÉKESSÉG

Influenza oltás információ!

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatjuk az ingyenes influenza oltás-
ra jogosultakat, hogy megkezdtük a védőol-
tások beadását. A hagyományos (A+B) oltás 
mellett az új típusú influenza elleni szérumot 
is tartalmazza az oltóanyag. Az influenza el-
leni védőoltás ingyenességének körébe a 60 
év felettiek, a szív- érrendszeri, légző és im-
munrendszeri, illetve daganatos betegségben 
szenvedő betegek tartoznak bele.

A praxishoz tartózó egészségügyi, ill. szo-
ciális dolgozóknak az oltás szintén ingyenes. 

Az új rendelkezés értelmében térítésmentesen 
jogosultak a szérumra a migránsokkal érint-
kező rendfenntartó erők, szociális és eü. dol-
gozók is.

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

A soronkívüliség csak az oltás beadására 
vonatkozik !

Az otthon történő oltás igényét kérjük a 
rendelőben telefonon jelezni !

Az ingyenes oltásra nem jogosultaknak a 
recept kiváltása után a beadás szintén a fenti 
időpontban, díjmentesen történik.

A védőoltás beadására kellő tájékoztatás 
és beleegyező nyilatkozat aláírása után, sa-
ját felelősségre kerülhet sor.

Dr. Barta Rita      Dr. Vajda Gábor

Hetedik alkalommal 
gyűlésezett a Gyerekképviselet

 November 26-án, immár hetedik alka-
lommal fogadta Polgármester úr az általános 
iskola diákjait a Községházán, hogy az ak-
tuális közös ügyeket hivatalos Gyerekkép-
viseleti Gyűlés keretében tárgyalják meg. A 
gyűlés törvényességét Jegyző Asszony biz-
tosította, meghívott vendégként pedig Vál-
lus Község polgármesterét, Herczeg Béla 
urat ismerhették meg a gyerekek.

A gyűlés napirendi pontjait követve elő-
ször Gombár Kata és Hefler Flóra számolt 
be a V. Gyermek- és Ifjúsági Parlament c. 
rendezvényen tapasztalt élményeikről. Ezt 
követően a gyerekek mintegy 15 pontba 
foglalták össze újabb fejlesztési ötletjavas-
lataikat, melyek megvalósításáról az Önkor-
mányzat a soron következő tavaszi gyűlésen 
számol be. Úgyszintén jövő évben dönt a 
Gyerekképviselet saját- továbbiakban is 
használatos- emblémájáról.

A gyűlést az Önkormányzat részéről egy, 
a 2016. évre vonatkozó fejlesztéseket be-
mutató vetítés zárta.

A Gyerekképviseleti gyűlés tanácskozásai 
nyilvánosak, azokra minden érdeklődőt sze-
retettel fogadunk. A Gyerekképviselet tagja 
lehet bármely gyenesdiási általános iskolás.

További információ a Gyerekképviselet 
munkájáról: http://www.gyenesdias.hu/
gyerekkepviselet

Szakkörök a Pásztorházban

Januári program
Kosárfonó szakkör 
12-én, 19-én és 26-án várjuk tagjainkat 

és szívesen fogadunk új jelentkezőket is.
A foglalkozások 15-17 óráig, illetve 

17-19 óráig tartanak.

Szövő- és népi kismesterségek szakköre
6-án, 13-án és 20-án a szokásos 

szakköri munkák mellett gyöngyfűzéssel 
foglalkozunk.

27-én begyújtunk a kemencébe és 
prószát sütünk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Itt köszönjük meg Keresztes József-
nek a kemencés sütésekhez felajánlott 
tűzifát.

Könyvtári Hírek

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, 
hogy a Könyvtár és az e-Magyarország 
Pont december 22-én, kedden 9.00 órától-
12.00 óráig tart nyitva. December 23-tól, 
december 31-ig a könyvtár zárva tart. 
Nyitás 2016. január 4-én, hétfőn. 

Minden Kedves Olvasónknak Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
kívánunk!

Kedves Gyenesdiásiak!

Korábbi számainkban már írtunk 
róla, hogy a Klubkönyvtár Község-
háza felőli oldalán lévő bejárat mel-

lett elhelyeztünk egy zöld postaládát. 
Ismét felhívjuk figyelmüket, hogy 
a helyi közösségi-kulturális élet-
tel kapcsolatos véleményüket, ötletü-
ket,  javaslatukat ebbe bedobhatják. 
Ha más témájú írásuk  van, azt 
az illetékes számára továbbítjuk. 
Köszönettel: Klubkönyvtár

Köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani Dr. Iglódi 

Endrének a Nyugdíjas klub, a színjátszó 
csoport és a „Gyenesdiás a színpadon” 
rendezvény anyagi támogatásáért.

Pénzügyeink

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 
az alapvető pénzügyi ismeretekről indí-
tott egy új programsorozatot a települé-
sen. A cél az, hogy mindenki megismer-
kedhessen a pénzvilág működésével és 
tudatosan tudjon dönteni pénzügyeiben. 
Az első állomás az általános iskola volt, 
a 8. osztályos gyerekek egy osztályfőnöki 
óra keretében megtanulhatták a valós és a 
hamis pénz közötti különbségeket, az új 
papírpénzek biztonsági elemeit, melyet 
a gyakorlatban saját maguk is megvizs-
gálhattak pénzvizsgáló eszközzel.  Az 
előadás második fele a banki alapfogal-
makról szólt, hogy mi a megtakarítás és a 
hitel, hogyan kell használni a bankkártyát 
és hogy mire kell odafigyelni a pénzügyi 
döntéseknél.

A takarékszövetkezet munkatársai a 
jövő évben felnőtteknek szóló előadások-
kal szeretnék folytatni a programsoroza-
tot.

 Rónai Ágnes

http://www.gyenesdias.hu/gyerekkepviselet
http://www.gyenesdias.hu/gyerekkepviselet
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Az óvodában járt a Télapó

Lengett a szakálla, de havat nem hozott 
Gyenesdiásra. Az óvodában izgatottan vár-
ták a gyermekek és meg is érkezett a jó 
öreg.  

Érkezése előtt a Kárpáti János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. 
osztályos tanulói kedveskedtek az ovisoknak 
„Meglepetés műsorral”.  Köszönjük nekik 
és felkészítő tanáraiknak ezt a szép élményt, 
mellyel sikerült elmélyíteni az egyébként is 
felfokozott várakozás perceit.

     A várakozás, a készülődés már na-
pokkal az esemény előtt megkezdődött. 
Folyamatosan festettek, rajzoltak, díszítet-
ték környezetüket. Készült többféle télapó 
báb, csizma és puttony is, melyek hangula-
tossá tették óvodánk helyiségeit. Verseket, 

dalokat tanultak, mondókákat mondogat-
tak a kisebbek és a nagyobbak, s amikor 
megérkezett a Nagyszakállú ezekkel kö-
szöntötték őt.

Télapónak mindenkihez volt egy-egy 
kedves szava, elbeszélgetett a gyerekek-
kel, akik megígérték neki, hogy ezt köve-
tően nagyon jól fognak viselkedni és szót 
fogadnak. Szeretettel búcsúztak el a kedves 
Télapótól, akinek a zsákja tele volt minden 
jóval, szaloncukorral, naranccsal, csokolá-
déval.

Köszönjük szépen a közreműködőknek és 
a támogatóknak!

Kun Sándorné
óvodapedagógus

„Dupla Öröm!”

Ajándékot kapni minden kisgyerek sze-
ret, hát, ha azt még a Rendőr bácsi Miku-
lása adja, na az már duplán jó. Ebben a 

meglepetésben volt része a bölcsiseinknek. 
Személyesen a Rendőr Mikulás látogatott 
el hozzánk. Megszólaltatta a rendőrautó 
szirénáját, és a zsákja is sok finomságot 
rejtett. A gyerekek énekkel, mondókákkal 
köszönték meg a nem hétköznapi lehető-
séget. Megtisztelő volt számunkra is, hogy 
bölcsődénkre esett a választás. A Keszthelyi 
Rendőrség illetékesei által felkínált lehető-
ségnek adhattunk helyet.

Tótok Levente Lászlóné
szakmai vezető

A Zöldike csoport az ősz folyamán 3 
alkalommal vett részt a városi Gyermek-
könyvtár szervezett foglalkozásain.

 A Balatont utazták körbe a résztvevők 
képzeletben és eközben sok mindennel 
megismerkedtek, mint pl. a halakkal, vízi 
növényekkel, a környező hegyekkel stb. 
A gyermekek sok új ismerettel, élménnyel 
gazdagodtak, hiszen önmagában a Keszt-
helyre utazás is izgalmas volt. Ezenkívül 
megismerkedtek egy újabb könyvtár helyi 
szokásaival- ( a gyenesdiásit már többször 
látogattuk) innen is kölcsönöztünk köny-
veket a foglalkozás végeztével. Köszönjük 
az élményt nyújtó tevékenységeket Magyar 
Szilviának. Reméljük sikerül megszerettetni 
a könyveket, majd később az olvasást is a 
csoportba járókkal. 

Lóránt Veronika
Csöngéné Sulyok Orsolya

óvodapedagógusok

November 17-én, a keszthelyi Balaton 
Színházban jártunk óvodásainkkal, a Jan-
csi és Juliska című mese feldolgozását te-
kintettük meg. 

Az előadás számos izgalmas fordulatot 
tartogatott felnőtteknek és gyermekeknek 
egyaránt. A boszorkány alakja egyszerre 
volt rémisztő és nevetséges. Végül – min-
denki örömére – természetesen a jók győ-
zedelmeskedtek a gonosz felett. Lelkesen 
várjuk a következő alkalmat, amikor újabb 
mese kel életre előttünk. 

Varga Zoltánné 
óvodapedagógus

Fotó: Finta Maya
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FORRáSVíZ TERMéSZET-
BARáT EGyESülET HÍREI

December közepétől Madárkarácsony!
A kismadarak etetéséhez szükséges szo-

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

2015. december 30-án, (szerdán) a szo-
kásunkhoz híven Óévbúcsúztató túrát 
szervezünk a Keszthelyi-hegységbe. 
(Községháza, Festetics-kilátó, Nagymező, 
Vadlánlik, Dolomit tanösvény, Fényke-
reszt, Mária szobor, Községháza) 

Indulás: 13 órakor a Községházától. 
Érkezés túrafelszerelésben. A túra várha-
tóan vidám szilveszteri hangulatban zajlik, 
mindenki ennek megfelelően készüljön. 

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket! 
Ezzel együtt kívánunk minden kedves 

tagtársunknak és természetbarátnak Áldott 
Karácsonyt és örömökben gazdag Újesz-
tendőt!

 Gálné Németh Ildikó, elnök

HéVíZ-BALATON-ZALAI 
DOMBHáTAK lEADER 

EGyESülET HÍREI

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap (EMVA) társfinanszíro-
zásában megvalósuló Vidékfejlesztési 
Program Irányító Hatósága 2014. márci-
us 5-én előzetesen elismerte az egyesület 
által lefedett térséget Helyi Fejlesztési 
Stratégia (HFS) tervezési területként, 
a 2014-2020 közötti programozási idő-
szakra vonatkozó HFS kialakításához 
kapcsolódóan. 

Az újonnan létrejött LEADER helyi 
akciócsoport (HACS) – a megyehatárokhoz 
történő igazodás elvárásának megfelelve 
- két HACS által lefedett terület újra 
osztásával alakult meg. 

A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok 
Völgyéig Egyesülettől 14 település, a Zala 
Termálvölgye Egyesülettől 9 település vált 
ki, majd a 23 település új HFS tervezési 
területként regisztrált a 2014-2020-as 
fejlesztési időszakra. 

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak 
LEADER Egyesület 2015. tavaszán pro-
jektötlet gyűjtést kezdeményezett a mű-
ködési területéhez tartozó 23 településen 
önkormányzatok, civilek, vállalkozók 
körében. Ennek során számos fejlesztési 
igény megfogalmazódott, többségében a 
Vidékfejlesztési Program intézkedései-

hez kapcsolódóan. A projektötletet be-
nyújtók 2015. október elején e-mailben 
tájékoztatást kaptak fejlesztési elképze-
léseik támogatási lehetőségeiről, a Vi-
dékfejlesztési Program kézikönyvének 
releváns intézkedése megjelölésével. 

A kommunikációs célokhoz az egye-
sület a www.facebook.com/hevizbalaton  
oldalt, a www.hevizbalatonleader.hu hon-
lapot és heviz.balaton.zalaidombhatak@
gmail.com e-mail címet használja, ahol 
folyamatos tájékoztatást nyújt az érdeklő-
dőknek. 

2015. november 1-től megkezdte az 
egyesület munkaszervezete működését Al-
sópáhokon a Polgármesteri Hivatalban és 
Gyenesdiáson a Polgármesteri Hivatalban 
(ügyeletszerűen). 

A LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia 
kialakításához az Irányító Hatóság irány-
mutatásai alapján az egyesület elkezdte 
a helyzetfeltáráshoz szükséges adatgyűj-
tést, lehetséges együttműködő partnerek 
bevonását. 

A stratégiakészítés több hónapos folya-
matában a közösségi bevonás érdekében 
többször kérjük tagjaink közreműködését, 
véleményét, részvételét annak érdekében, 
hogy az érintettek számára elfogadható 
fejlesztési dokumentum készüljön el a 
térségben.

Nagy Anita Lilla 
és Gálné Németh Ildikó

az egyesület munkaszervezete

TERMÉSZET HáZA 
HÍREI

2015. dec. 20. Gyertyakészítés kará-
csonyra – belépőjeggyel látogatható

2015. dec. 22. Karácsonyi ÖKO-
Műhely – díjmentes program

2015. dec. 23. Szilveszteri ÖKO-
Műhely – díjmentes program

2016. jan. 17.  Téli túra

VARáZSHANGOK 
EGyESülET HÍREI

Varázshangok Játszóházak 
December 12-én, szombaton 16.30-

18.30-ig, 13-án vasárnap pedig 15.30-
17.30-ig szeretettel várunk mindenkit az 
Adventi Gesztenyesütésen a Községháza 
nagytermében babajátszótérrel, társasjáté-
kokkal és kreatív foglalkozással! 

December 26. és január 2. között min-
den nap Varázshangok Játszóház is várja 
a keszthelyi Kastély látogatóit! Aktuá-
lis információ a játszóházról a facebook.
com/varazshangok oldalon, illetve a www.
varazshang.hu oldalon lesz olvasható!

Varázshangok Együttes
Szeretettel várunk mindenkit december 

12-én, szombaton 18.00-tól a Községháza 
nagytermében karácsonyi énekes műso-
runkra!

Babaklub és zenebölcsik
Idén az utolsó zenebölcsi december 

16-án, szerdán 9.30-tól lesz a Községhá-
zán, amit karácsonyi játszóházas baba-ma-
ma klub követ. Az új esztendőben az első 
zenebölcsi január 6-án lesz!

Békés Karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk!

Kőhalmi Ági és Balázs

ISKOlAI 
HÍREK

Téli szünet: 2015. december 21 – 2016. 
január 1.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
december 18. péntek, a téli szünet utáni 
első tanítási nap január 4. hétfő.

Versenyeredmények:
- Bolyai anyanyelvi verseny megyei 

forduló 4. hely/Eke Boglárka, Balogh 
Vanessza, Farkas Zsombor, Laczó Dániel/ 
felk.Sebestyén Vera

 
- Bolyai matematika verseny me-

gyei forduló 8.hely /Magai Gréta, 

http://www.facebook.com/hevizbalaton
http://www.hevizbalatonleader.hu
mailto:heviz.balaton.zalaidombhatak@gmail.com
mailto:heviz.balaton.zalaidombhatak@gmail.com
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Bagoly Loretta, Farkas Zsombor, Edvi- Il-
lés Tamás/Felk. Glóbits Judit

 
- Zalaszántó rajzverseny 3.hely 

Nánássy Máté Felk. - Sebestyén Vera
-Hévíz, Illyés Gyula versmondó verseny
Hefler Flóra 2. hely
 

Zalavár, Körzeti Helyesírási verseny
3. osztály
IV. hely: Eke Boglárka
V. hely: Farkas Zsombor
4. osztály
I. hely: Bató Bence
X. hely:Garamvölgyi Alexandra
 

„SZÉP ZAláBAn SZülETTEM…”
Népdalverseny – GYENESDIáS

1-2.osztály 
SZóló

1.Cseh Fruzsina 
 1.o

 arany minősítés 
2.Szente Regina
 1.o
 arany minősítés
3.Vajda Sára
 2.o.
 arany minősítés
4. Baranya Vanda
 2.o.
 arany minősítés

KISEGyüTTES
1.Balogh Laura - Cseh Fruzsina 
 1.o.
 arany minősítés     
ÉNEKEGYÜTTES
 1-2.o   
 1.Füzike
 arany minősítés     
(Cseh Fruzsina, Balogh Laura, Vaj-

da Sára, Baranya Vanda, Vajda Hanga, 
Gyutai Borbála, Nagy Panna,)     

3-4. OSZTáLY
SZóló
1.Szalóki Piroska         

 4.o.    arany minősítés      
2.Kántor Lelle           

 3.o    arany minősítés         
3.Berta Antónia
 3.o.    kiemelt arany minősítés      
4.Gál Marcell
 3.o.    arany minősítés     
5.Márkus Luca
 3.o.    arany minősítés     
6.Hefler Dóra                         
 3.o.    arany minősítés      
7.Borda Levente                    
 4.o.    arany minősítés      
8.Baranya Hanna                   
 4.o.    kiemelt arany minősítés     
9.Farkas Emese                    
 4.o.    arany minősítés      
10.Gyutai Júlia                         
 4.o.    arany minősítés     
11.Somogyi ádám                   
 4.o.    arany minősítés     
12.Jávor Leila                           
 4.o.    arany minősítés     
13. Farkas Réka
 4.o.    arany minősítés     
14.Kovács Kriszta            
 4.o.    arany minősítés        
KISEGyüTTES
1.Gilice kisegyüttes                                              

arany minősítés     
(Gál Marcell, Berta Antónia, Márkus 

Luca, Hefler Dóra, Kántor Lelle, Venekei 
Sára) 3.o.              

2.Baranya Hanna- Borda Levente   
 4.o.           kiemelt arany minősítés     
ÉnEKEGyüTTES 
1.Csicseri énekegyüttes                  
 3-4.o         arany minősítés     
(Baranya Hanna Szalóki Piroska Kántor 

Lelle Berta Antónia, Gál Marcell,Sulyok 
Valencia , Garamvölgyi Alexa, Léránt 
Roberta,Venekei Sára Márkus Luca, Hefler 
Dóra, Borda Levente, Farkas Emese, 
Gyutai Júlia, Somogyi Ádám, Jávor Leila, 
Farkas Réka, Kovács Kriszta)                              

5-6.osztály
SZóló
1.Andor Benedek                
 5.o.    arany minősítés
2. Tálos Olivér                      
 6.o.    arany minősítés
3.Simon Gréta                      
 5.o.    arany minősítés
4.Liszák Lili                            
 5.o.    arany minősítés
5.Balázs Dorina                   
 5.o.    arany minősítés
KISEGyüTTES
1.Andor Benedek – Tálos Olivér                    
 5-6.o.    arany minősítés
2.Liszák Lili – Fodor Blanka 

 – Hardi Zsófia
 5.o.    arany minősítés

7-8.OSZTáLY
SZóló
1.Hefler Flóra      
 8.o.    arany minősítés
2.Kovács Hanna             
 7.o.    arany minősítés

KISEGyüTTES
1.Ert Zsófia - Hefler Flóra     
 8.o.    arany minősítés

ÉnEKEGyüTTES 
1.Szivárvány éneklőcsoport     5.7-8.o. 

arany minősítés
(Hefler Flóra, Ertl Zsófia, Vajda 

Virág,Gaál Boglárka, Puha Petra, Andor 
Benedek, Tálos Olivér)

Az énekesek arany, illetve kiemelt 
arany minősítéssel továbbjutottak a 
népdaléneklési verseny megyei döntő-
jére.

Felkészítő nevelő: 
Csordásné Fülöp Edit

Híradónk körkérdést intézett önkor-
mányzati, intézményi, egyesületi vezetők-
höz, közismertebb személyekhez.

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

Gál lajos polgármester
A 2015. év egy sikeres esztendő volt te-

lepülésünk számára. A takarékos gazdálko-
dásnak és a kiváló turisztikai szezonnak kö-
szönhetően, komoly megtakarításai vannak 
önkormányzatunknak. Szeretnénk az utak 
rendezésén túl, a település közintézményeit 
bővíteni és fejleszteni, az energia-hatékony-
ságot segítő és megtakarítást hozó pályáza-
tokat előnyben részesíteni. A jövő a racio-

nalizáló fejlesztéseké és a még szorosabb 
vállalkozói, civil és önkormányzati együtt-
működéseké. Fontos, hogy a következő 7 
éves Európai Uniós ciklusra felkészültek 
legyünk; konkrét terveink és elképzelése-
ink legyenek a megjelenő pályázatokra. A 
befektetők számára is tudjunk lehetőséget 
kínálni, hogy munkahelyek jöhessenek létre 
és nőjön a fizetőképes kereslet. Polgári ér-
tékrendű, lokálpatrióta módon gondolkodó 
önkormányzatunk a jövőben is fel kell, hogy 
ismerje a kisebb társ és szomszédos telepü-
lésekkel való közös projekttervezések ügyét 
a Balaton-parttól az erdőig.

A közösségi munka a település civil szer-
vezetei részéről és minden kedves önkéntes 

család vállalásaiban hihetetlen erőt jelentett 
idén és a jövőre nézve is. Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy a település, egymás iránti 
szeretetben és települési szintű összefogás-
ban is megmutatta mire képes a köz javára. 
Remélem ez az együttgondolkodás és össze-
tartás a jövőben is erősségünk lesz, hiszen 
a nap-mint nap változó világ körülöttünk, 
csak a hitében és identitásában erős közös-
ségeket nem tudja felmorzsolni!

Családunk sikere is volt ez az esztendő, 
hiszen lányaink „kirepültek”, a nagyobbik 
jogi egyetemen Budapesten, a kisebbik ben-
cés reál gimnáziumban folytatja tanulmá-
nyait Győrben.

Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Azt 
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kívánom 2016-ra, hogy a Jóisten hozzon 
egészséget, örömet és szeretetet minden 
gyenesdiási családnak. Ezzel együtt kívánok 
mindenkinek Áldott karácsonyi ünnepeket 
és békés Újesztendőt!

Sümegi Ferenc, Yacht Egylet 
Gyenesdiás

A Yacht Egylet Gyenesdiás számára na-
gyon mozgalmas volt ez az év, és most 
szándékosan nem írtam szezont, hiszen 
már tavasszal kezdtük a munkát: építettünk 
egy kavicsozott szervíz utat, ami sokkal 
biztonságosabbá tette a hajók mozgatását 
a füves területen. /Köszönet Ángyán Szil-
veszter és csapatának/  Közben kiderült, 
hogy a pályázat, amelyet a Darányi Ignác-
terv keretében benyújtottunk,  elfogadásra 
került. Így lehetőségünk nyílt-persze hosz-
szas procedúra után /közbeszerzéses pályáz-
tatás stb./ végre megújítani a strand felőli 
arculatunkat, amely miatt már bizony néha 
pironkodtunk / gödrös utak,megálló víz, 
rozsdás drótkerítés stb./ Az Önkormányzat 
segítségével és a Képviselő Testület támo-
gatásával sikeresen vettük az akadályokat, 
amelyek néha nem tűntek leküzdhetőnek. 
A legfontosabb, hogy lehetőséget teremtet-
tünk az utánpótlás –neveléséhez, ehhez a 
pályázat adta kereteken belül vásároltunk öt 
nagyon korszerű oktatóhajót /Buzás Gyula 
nagyszerű  munkái/, a tárolásukhoz épít-
tettünk két kis csónakházat. Megkötöttük 
a Gyenesdiási Kárpáti János Ált. Iskolával 
azt a szerződést, ami hosszú távra biztosítja 
gyermekeinknek a lehetőséget, hogy meg-
tanulják a vitorlázás alapjait. Ebben szak-
avatott edző segíti őket, Buzás Attila tanár 
úrnál jó kezekben lesznek. Ezzel együtt 
megépült az új kerítés, aszfaltburkolat ke-
rült a kátyúk fölé, leburkoltattuk a parkolót. 
Egyszóval a kikötő  most már harmonizál a 
strand, a piac, a park kulturált, színvonalas 
megjelenésével, megújított arculatával, 
amelyre nagyon sokat költött a község! A 
kivitelezés a Horváth-Ép gondos munkáját 
dicséri ! A pályázat elszámolása megtörtént, 
az MVH elfogadta, a NAV által az Áfa ki-
utalásra került.

Áprilisban újabb örömteli esemény 
részesei voltunk: négy évi halogatás 
-huzavona után végre sikerült megkötnünk 
az új bérleti szerződésünket a Székesfehér-
vári Vízügyi Igazgatósággal. A szerződés 15 
évre szól, párhuzamosan megkaptuk a kikö-
tő vízjogi üzemeltetési engedélyét. A Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság ál-
lította ki, ugyancsak 15 évre.

Teltek a hónapok-sajnos túl gyorsan- 
megrendeztük az évi két versenyünket, 
/Évadnyitót és az aug. 20-körüli Gyenes 
Kupát/ A jó hangulatú versenyek után kelle-
mes, baráti beszélgetés és ebéd következett.

Az októberi mediterrán ciklon nem kellett 
volna, csúsztunk egy kicsit az esők miatt a 
sólya felújításával, de végül a későbbi kelle-

mes őszi időben sikerült befejezni.
A kikötőnk ebben az évben is helyhiány-

nyal küzdött-hála Istennek- nem maradt üre-
sen egy hely sem !

A balesetek és egyéb haváriák idén is el-
kerültek bennünket, kívánhatok-e ezek után 
jobbat, minthogy ne legyen rosszabb a kö-
vetkező szezon a mostaninál  !!!!

Áldott, békés ünnepeket és nagyon bol-
dog új évet, jó egészséget, a vitorlázóknak 
jó szelet  kívánok!

Sümegi Ferenc elnök

Hársfalvi György klubkönyvtárvezető, 
a Köz - Klultúra Alapítvány elnöke, ön-
kormányzati képviselő

Az elmúlt év egyik nagy eseménye volt a 
Gyenesdiás a színpadon bemutatónk. Kissé 
hosszú szünet után – 2008-ban volt az elő-
ző–, sokan először voltak ilyen igazi színhá-
zi előadás szereplői.

Jó volt látni, hogy művészi közössége-
ink milyen színvonalas programot mutat-
tak be és  az utánpótlás - művészeti iskolás 
- csoportok is milyen lelkesedéssel adták 
elő műsorukat. A háromórás program nem 
tűnt hosszúnak a kívülállók számára sem, a 
pörgős, élvezetes darabok végig lekötötték 
a nézők figyelmét. A nézőtéren alig voltak 
üres székek, azok is többnyire a szereplő-
ké voltak.  Talán nem csak udvariasságból 
dicsérték előadásunkat a  meghívott ven-
dégek. Büszke voltam, hogy valami közöm 
volt az egészhez.

Természetesen sok más is emlékezetes 
2015-ből, jók is, rosszak is; jó, hogy Gye-
nesdiásnak sok vendége volt, szép volt az 
idő, jó volt a strandbevétel, ezzel a település 
biztonságosabban működhet, mindig fejlő-
dik, mindig valamit újul (pl. műfüves pá-
lya), művészeti csoportjaink jól teljesítenek 
- külön köszönet itt azok vezetőinek -, prog-
ramjaink a tervezett módon megvalósulnak.

Annak is örülök, hogy nagyobb baj nélkül 
zárjuk ezt az évet.

Jövő évre vonatkozó vágyam, hogy kicsit 
több idő jusson másra :-) is.

Dr. Novák Zsuzsanna, alapellátást vég-
ző fogorvos

Ma-holnap harminc éve – pontosan 
1987 óta – működtetem magánrendelőmet 
Gyenesdiáson. Húsz évvel ezelőtt 
az önkormányzat kezdeményezésére 
befogadtam oda az állami alapellátást, 
azóta az a magánrendeléssel párhuzamosan 
működött. Tekintve ezt a két évtizedes 
tapasztalatot: bizonyítottuk, hogy jól 
működött a rendszer.

Az év végén kaptuk kézhez az OEP 
új szerződési feltételeit tartalmazó – a 
levélben írottak szerint a kormányzattal 
nem egyeztetett -  értesítését.  Amennyiben 
az új feltételeknek maradéktalanul eleget 
szeretnénk tenni, úgy időben és térben szét 

kell választanunk a magánrendelést és az 
OEP-rendelést. 

Az önkormányzattal egyeztetve január 
1-től úgy próbáljuk kezelni a helyzetet, hogy 
módosítunk a rendelési időkön, egyúttal a 
magánrendelést és az alapellátást teljesen 
különválasztjuk. Ez sok kényelmetlenséget 
fog okozni, de más megoldás nincs.

Bízom fentiek alapján a lakosság 
megértésében, továbbá abban, hogy 
mindannyian sikeres, boldog új esztendő elé 
nézünk!

Boldog Új Évet Kívánok!

Góth Imre árpád alpolgármester
Mire emlékszem a legszívesebben
Így december közepén visszatekintve az 

elmúlt esztendőre a legelső napokra gon-
dolok vissza a legszívesebben. Barátaim az 
újévi jókívánságok közben kedvesen jobb, 
sikeresebb évet kívántak nekem, mint ami-
lyenre az előző sikerült. Hálás voltam érte 
és közben végig gondoltam a távozó esz-
tendőn. Idővel ki kellett mondanom, nekem 
jó lesz pont olyan, mint amitől búcsúzunk. 
Örömmel fogadtam, ami jutott és küzdeni 
tudtam mindazért, amire szükséget éreztem. 
Mindehhez szerencsére egészség is társult.

Kerestem a naptáramban és a Gyenesdiási 
Híradóban a 2015-ös év legszebb pillanata-
it. Most leginkább a következő évre tudok 
gondolni. Remélem az is legalább ilyen 
szép lesz, mint amelyiktől búcsúzni készü-
lünk. Szépül Gyenesdiás, megóvjuk és fej-
lesztjük mindazokat az értékeinket, amikről 
barátaink felismernek minket. Hasonlóan 
Rudyard Kipling, Ha című versében megfo-
galmazottakhoz. Kosztolányi Dezső fordítá-
sának részletével kívánok mindenkinek erőt, 
egészséget és terveihez sok sikert 2016-ra.

„ha a komor perc hatvan pillanatja  
egy távfutás neked s te futsz vígan,  
tiéd a Föld és minden, ami rajta,  
és – ami több – ember leszel, fiam.”

Gálné németh Ildikó a Forrásvíz Ter-
mészetbarát Egyesület elnöke

Az idei év egyesületi feladatai az állandó 
programok mellett a Keszthelyi-hegységre 
koncentrálódtak. Az állandó programja-
ink során a téli időszakban a fő hangsúly 
a madarakon van a népszerű „madárka-
rácsony” akciónk keretében; a tavasz 
most már nem indulhat a LEPKE telje-
sítménytúrák nélkül, majd a sort folytatta 
Rügyfakadás-Tavaszünnep rendezvényünk, 
amelyet 17. alkalommal sikerült megren-
deznünk. Májusban csatlakoztunk az orszá-
gos „Te Szedd” akcióhoz, mely keretében 
Keszthely település Hévízi út menti K jelzés 
szakaszán szedtük össze a hulladékot. Foly-
tattuk a Keszthelyi-hegységi turistajelzé-
sek felújítását a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósággal partnerségben. Mára 
már elmondható, hogy Fenékpusztától 
Sümegprágáig és Hévíztől Nemesvitáig 
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kb. 250 km-nyi útvonal újult meg. A jövő 
évben keressük a lehetőségeket arra, hogy 
szeretnénk a helység tanösvényeit felújítani 
és pihenőpadokat, információs pontokat 
kihelyezni.

Az egyesület által felvállalt munkákat 
csakis együtt lehet megoldani, így a vezető-
ség nevében is köszönöm tagjaink, segítőink 
odaadó lelkesedését és önkéntes munkáját!

Magánéletünkben, mint szülők jelentős 
változáson vagyunk túl - lányaink más vá-
rosokban tanulnak tovább -, amit úgy érzek 
sikerült zökkenőmentesen kezelnünk.

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket 
és sikeres új évet kívánok minden 
természetbarátnak!

Kőhalmi ági és Balázs – A Varázshan-
gok az Egészségért Egyesület vezetői

Sok munkával teli évet zárunk hamarosan. 
Játszóházainkat egyre több helyre hívják, a 
Varázshangok Együttes is sok fellépést tud-
hat maga mögött.  Örülünk, hogy olyan rend-
szeres, több éve tartó programjaink vannak, 
mint a zenebölcsik és babaklubok, a tavaszi 
bababörzénk és játszóházunk, a nyári családi 
napunk, játszóházaink, hangfürdőink. Év vé-
gére jól el is fáradunk, és mindig megfogad-
juk ilyenkor, hogy jövőre jobban beosztjuk az 
időnket.  Bízunk benne, hogy 2016 jó egész-
séget és elég munkát hoz nekünk. Köszönjük 
családtagjainknak, Kőhalminé Mártinak és 
Kőhalmi Zolinak a sok segítséget, valamint 
minden barátunknak, hogy jókor voltak jó 
helyen!

Boldog új évet kívánunk! Kőhalmi Ági és 
Balázs

Bognárné Piroska, a kosárfonó szakkör 
vezetője

Az idei év bőségesen osztott számomra 
örömet és bánatot. Nem mondanám, hogy a 
legjobb évem volt, de lassan elmúlik, és bí-
zom benne, hogy a következő év kevésbe 
lesz mozgalmas. Boldogsággal tölt el viszont, 
hogy a kosárfonó szakkör és tábor  ugyan-
olyan sikeres, mint eddig. Idén két kiállításunk 
is volt, az egyik a gyenesdiási kosárfonókkal, 
a másik a keszthelyi szakkörrel. Mindkettő 
itt a Községházán kapott helyet. Jelenleg a 
keszthelyi Színházban is látogatható egy ki-
állítás, amely a keszthelyi szakkör munkáit 
mutatja be a többi szakkör munkáival együtt. 
A következő évtől kicsit több nyugalmat és 
biztonságot várok. Aztán, hogy mi valósul 
meg ebből, az majd kiderül. Szeretném, ha 
mindenki a családból egészséges lenne, és 
ugyanezt kívánom az barátaimnak, ismerőse-
imnek és a kedves olvasóknak is!

Bognár Ystván a Dalárda és a GY4S kró-
nikása

Mint ahogy egy könyvet, hanglemezt, ki-
állítást, vagy kiadványt is ajánlanak nekünk, 
úgy ajánlom szeretettel figyelmünkbe a 
2016-os évet. 

S mivel kikerülni nem lehet, használni 
fogjuk, és Ő is használ minket, tehát meg 
kell barátkozni vele. Nem akármilyen év 
lesz. Nagy dolgok fognak történni orszá-
gunkban és a világban. De talán kezdjük a 
településünkkel. 

Továbbra is fejlődést, szépülést, gyarapo-
dást várok. Remélem az egyetértés sem fog 
hiányozni, ha ezeket az eszméket kell támo-
gatni. Várom az új évtől, hogy csoportjaink 
mindig tudjanak érdekesek lenni, tudjunk 
hatni az emberekre, szólni hozzájuk. Ígér-
jük, igyekszünk új dolgokkal szolgálni, de 
régi önmagunkat sem tagadjuk meg.

A Dalárda 2015-ös mérlege: 25 színpadi 
fellépésünk volt, kiadtunk egy Cd-t Betyár-
legenda címmel és annak DVD változatát is. 
A GY4S 45 alkalommal állt közönség előtt. 
Január 24-én az 1943. évi Doni Áttörés Napja 
tiszteletére rendezünk megemlékező ünnep-
séget, melyen katonadalokból álló kiadvá-
nyunkat adjuk át az érdeklődőknek. Vannak 
terveink a 2016-os évre is. Most a bor és 
borfogyasztás lesz a „célpontunk”dalokban, 
versekben megjelenítve.

A világban, Európában, látjuk, hogy va-
lami nem tetsző esemény pusztít és arra 
törekszik, hogy évezredes kultúránkat meg-
semmisítse, identitásunkat, tőlünk idegen 
eszmékkel kiirtsa, élőhelyeinket lakhatat-
lanná tegye. A migrálás a számítástech-
nikában fejlődést, frissítést jelent, de eb-
ben a formában mi emberek pusztításként, 
erőszakként éljük meg.

 Két „Nagy Verekedés” keserves kínokat, 
soha nem gyógyuló sebeket okozott 
az emberiségnek és most ott látszik a 
horizonton a harmadik…

Miközben az elmúlt évek hibáiból tanul-
nunk kéne, sikereire büszkéknek lenni, fi-
gyelmünket és minden józan eszünket 2016 
felé fordítsuk. 

Szent PIO született FRENCESCO 
FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus 
szerzetes a következő próféciával ajándéko-
zott meg bennünket:

„Magyarország egy olyan kalitka, amely-
ből egyszer még egy gyönyörű madár fog 
kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de 
egész Európában páratlan dicsőségben lesz 
részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk 
nagy boldogság árad majd az emberiségre. 
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú 
őrangyala, mint a magyaroknak és bizony 
helyes lenne erősebben kérniük hathatós ol-
talmát országukra!”

Itt a kérés ideje! Legyen 2016, Boldogu-
lásunk Éve.

Ajánlom szeretettel: 
Bognár Ystván a Dalárda és a GY4S kró-

nikása

Tótok Leventéné Bölcsőde Szakmai Ve-
zető

Milyen volt…
Szól a mondás: „minden kezdet nehéz”, 

én kiegészíteném: nehéz a vége is. 
Lezárni egy esztendőt, helyére tenni az 

eltelt időszak eseményeit, történéseit nem 
könnyű feladat. Bölcsődénk ebben az évben 
is bővelkedett feladatokban. Rendezvénye-
inken szép számmal vettek részt a családok, 
és a gyerekek is örömmel játszottak, érdek-
lődve figyelték a számukra még új helyze-
tet. A kisgyermekes családokkal foglalkozni 
hálás és egyben nehéz feladat, mert nem ki-
sebb kincset bíznak ránk, mint a gyermekü-
ket. Megtalálni a legoptimálisabb megoldást 
a napi gondokra, orvosolni a nehézségeket, 
embert próbáló.  Így év vége felé már min-
denkinek jólesik a pihenés, az ünnepek alatt 
családi körben feltöltődve újult erővel állunk 
a következő esztendő megmérettetései elé. 

Ezúton szeretném megköszönni minden 
kedves kollégámnak az egész éves kitartó, 
és áldozatos munkát, továbbá minden Gye-
nesdiási lakosnak kívánok Áldott Békés, 
Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és Eredmé-
nyekben Gazdag Új Esztendőt!

Tánczos Lászlóné, Nyugdíjas klub- 
vezető

Tisztelettel adom közre gondolataimat a 
Nyugdíjas klubbal kapcsolatban. Az elmúlt 
évben is derekasan helytállt a kis csapatunk. 
Először az év kezdetén a pótszilveszter ren-
dezése, kocsonyafőzés, hájaskráfli-készítés, 
majd a farsang, ami először Zalaapáti-
ban, utána itthon került megrendezésre. 
Résztvettünk a balatongyöröki palacsinta-
fesztiválon, Alsópáhokon az aranykorúak 
szüreti fesztiválján, Cserszegtomajon az 
aranykorúak juniálisán, a nyugdíjas vers és 
prózamondó versenyen, kiváló eredménye-
ket, díjakat szereztünk. Itthon volt a burgo-
nya fesztivál, ahol klubunk második helye-
zést ért el. A Márton napi rendezvényre mi 
is készítettünk finom liba sültet. A diósfesz-
tiválon szintén első és második helyezést 
értek el nyugdíjasaink. Majd énekeltünk a 
Keszthelyi színházban, a Nyugdíjas napon, 
a Kristóf napon és most a Kapernaumba 
készülünk örömet szerezni az ottlakó idő-
seknek. A magánéletem nem választható 
el élesen a klub életétől, mert a fentiek te-
kintetében szinte egyik rendezvény a má-
sikat érte, amiből én is kivettem a részem. 
November végén ismételten részvettünk a 
vonyarci kolbásztöltő versenyen, itt mon-
dunk köszönetet Gál Lajos polgármester 
úrnak a szíves támogatásért, a Klubkönyv-
tár vezetőjének és dolgozóinak az elmúlt év 
eredményeiért, mert nélkülük ez nem jött 
volna létre.

Tisztelettel: Tánczos Lászlóné

Keresztes József, a főzőcsapat vezetője
A 2015-ös év hozott jót és rosszat is, de elő-

re kell nézni és reménykedni, hogy a követke-
ző év jobb lesz.

Közösségi emberként nagyon sok rendezvé-
nyen aktívan részt vettünk főzőcsapatunkkal. 
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Baráti társaságunk tagjaira minden rendez-
vényen számíthattam és nagy odaadással fá-
radságot nem kímélve, szabadidejüket felál-
dozva jöttek segíteni, társadalmi munkába, 
minden ellenszolgáltatás nélkül, ami példa-
értékű a mai világban. A környező telepü-
lésekről is kaptunk meghívásokat hasonló 
rendezvényekre, kolbásztöltő versenyekre, 
amely jó érzéssel tölt el bennünket.

Ezúton köszönöm meg a főzőcsapat min-
den tagjának egész éves áldozatos munká-
ját, remélem a 2016-os évben is számíthatok 
mindannyiukra. 

A jövő évre jobb megélhetést, számomra 
nyugodt és egészségileg probléma mentes 
évet, a főzőcsapat tagjainak, családjaiknak, 
Gyenesdiás minden lakójának, békés, nyu-
godt Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok! 

Kerámiaház-Pék család
Szerencsés helyén élünk a világnak, hi-

szen a föld itt kétszer is terem. 
Nyáron vendégeket, télen gondolatokat. 
Tamási Áron kissé szabadon idézett sza-

vaival kívánnék áldott Karácsonyt így a 
2015-ös év vége felé járva a kedves Gyenes-
diásiaknak. 

Az év kezdetén, Vízkeresztkor kapott ál-
dás végig kísért bennünket családunkban és 
közösségeinkben. Folyamatos alkotásban 
telt az év első negyede. Húsvétra készül-
ve igyekeztünk házunkat és lelki falainkat 
kívül belül fehérre meszelni. Jó, hogy ott 
tudtunk lenni minden olyan rendezvényen, 
ahol számítottak ránk. Befejeztük párom-
mal a Magyar Zarándokutat, a Dalárdával 
a Betyárlegendát májusban és már jött is a 
szezon. 

Hosszú szunnyadó időszak után kiemel-
kedő nyarat zárt a Kerámiaház. A kilencve-
nes évek közepéhez hasonlítható forgalom 
nyüzsgött végre az úton. Szándékosan nem 
idegenforgalmat írtam. Hiszem, hogy soha 
nem leszünk hazánkban idegenek. Sok-sok 
magyar vendégünk volt, rengeteg gyermek, 
hála a hosszú évek munkájával kialakított 
családbarát kínálatnak. Úgy gondolom, hiba 
lenne ezt az eredményt csak magunknak tu-
lajdonítani, bár természetesen kiemelkedő-
ek a turisztikai lehetőségeink. 

A húsz évvel ezelőtti forgalmat jelentősen 
befolyásolta a délszláv háború, most pedig 
a mediterrán térség bizonytalansága játszik 
nagy szerepet abban, hogy végre „hazatalál” 
a magyar. Tudom, hogy ez csak kezdete egy 
számunkra kedvező folyamatnak. 

Szeretem, amikor csak úgy benéznek a 
visszatérők, hogy megkérdezzék, miként 
vagyunk? 

Hiszen Gyenesdiásra visszajönni érde-
mes! Mosolyogva állapítják meg, hogy ná-
lunk ugyanúgy működik minden. Hiszem, 
hogy sebesen változó világunkban az állan-
dóságnak és fenntartásának egyre nagyobb 
jelentősége van. Huszonöt év távlatában 
biztosan merek erre üzleti tervet alapozni. 

Sok településen megfordultunk nyár ele-
jén a zarándokút kapcsán és csodálatos volt 
megtapasztalni, hogy a Gyenesdiás szó em-
lítésére fülig érő mosoly a válasz. Gyenes-
diás fogalom lett. ”Ott állandóan jó dolgok 
történnek.” Sokat tettünk ezért 2015-ben mi 
is, gyenesdiásiak. 

Azonban jártunkban-keltünkben más ta-
pasztalatink is voltak. Műszót is kreáltak 
erre a jelenségre az ebben érdekeltek: „elő-
remenekülés”. A sok pozitív példa mellett, 
láttunk hatalmas játszótereket olyan tele-
püléseken, ahol nemhogy gyermek, de még 
fiatalember sem volt. Elhagyott, felgyomo-
sodott piacteret, pusztuló kiállítócsarnokot, 
amelyről kiderült képtelenek fenntartani, 
szétrombolt erdei pihenőt, ahol csak a köte-
lezően kitett fehér kék táblák jelezték, hogy 
honnan jött az „ötlet”. Most pedig minden 
olvasó azt gondolhatja, a „fejlődés” ellen 
vagyok. Kérem, tartsák szem előtt a válto-
zás, változtatás nem szükségszerűen azonos 
a fejlődéssel.

 A nagy előrefutás közben sajnos hajla-
mosak vagyunk figyelmen kívül hagyni az 
egyik teremtett fizikai alaptörvényt. Neve-
zetesen azt, hogy a világon minden a ren-
dezetlenség felé halad. Következésképpen a 
rend mindig csak befektetett erőfeszítéssel 
tartható: jelentse ez lelki életünket, a kony-
hát, a fodrásznál ülő hölgyet, a nyírott gye-
pet, vagy a szépen rendben tartott települé-
sünket. 

Kívánom minden Gyenesdiásinak, hogy 
„állandósága” fenntartásához adjon az Isten 
2016-ra is lelki erőt és jó egészséget! 

Pék András

Margrit Falley, a híradónkban 
megjelenő német szöveg fordítója 

Spätestens im Dezember ist es wieder an 
der Zeit, sich Gedanken zum Jahreswechsel 
zu machen. Für mich war 2015 super schön, 
denn die Familie stand besonders im Mittel-
punkt. Einige unserer Verwandten haben uns 
hier in Gyenesdiás besucht, und ich habe ein 
paar Tage in Hamburg verbracht. Famili-
entreffen hier und dort. Eine schöne Zeit. 
wenn alle gesund und fröhlich beisammen 
sind, wenn alle zusammen am Tisch sitzen, 
wenn man sich umarmen, fühlen und in die 
Augen schauen kann. Es ist doch etwas an-
deres, als am Telefon oder im Internet Neu-
igkeiten und Bilder auszutauschen. 

Was ich mir von 2016 wünsche? Ich liebe 
den Beginn eines neuen Jahres. Alles liegt 
noch so frisch und neu vor mir, und ich habe 
Gelegenheit, es zu gestalten. Ich nehme mir 
nie etwas Besonderes vor, weil ich es meist 
bis Ende Januar schon vergessen habe, aber 
trotzdem habe ich mir in den letzten Tagen 
meine Gedanken zu den Vorsätzen gemacht. 
Natürlich folgt auf Silvester auch nur ein 
ganz normaler neuer Tag, aber er motiviert 
mich und gibt mir Energie für das neue Jahr. 

Silvester ist für mich ein symbolischer Tag 
für mögliche Veränderungen und Wünsche. 
Ich wünsche mir, dass die Natur und unse-
re Erde nicht ausgebeutet wird. Die Bienen 
sind klug. Sie sammeln Honig, ohne die Blu-
men zu zerstören. Ich wünsche für unsere 
momentan sehr unruhige Welt mehr Frieden 
und für alle ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie ein glückliches, gesundes neues Jahr!

Margrit Falley
Legkésőbb decemberben jön el az ideje 

annak, hogy az esztendőről elgondolkod-
junk. Nekem a 2015. év nagyon szép volt, 
melyben a családom központi szerepet 
játszott. Rokonaim közül néhányan meg-
látogattak bennünket Gyenesdiáson és én 
is egy-két napot Hamburgban tölthettem. 
A családi találkozások itt és ott egy szép 
időszakot jelentenek számomra, különösen 
ha mindenki egészségesen és boldogan tud 
egy asztalhoz ülni, egymást átölelni, vagy 
egymás szemébe mélyen belenézni. Ez tel-
jesen más, mint ha telefonon vagy  interne-
ten keresztül osztjuk meg újdonságainkat 
vagy fényképeinket.

 
Mit kívánok a 2016-os évtől? Szeretem az 

új év kezdetét. Minden még olyan frissen és 
újonnan áll előttem, van lehetőségem, hogy 
az egészet saját magam alakítsam. Soha nem 
tervezek azonban különös dolgokat, mert 
azokat többnyire január végére már el is fe-
lejtem, de az utóbbi napokban mégis elhatá-
roztam magam. 

Természetesen Szilvesztert is egy egészen 
átlagos nap követi, de ez mégis motiváló és 
energiát nyújtó az előttem álló évre. A Szil-
veszter számomra a változtatás és a kíván-
ságok szimbólumának napja. Azt kívánom, 
hogy a természetet és Földünket ne zsák-
mányoljuk ki. A méhek okos állatok. Mézet 
gyűjtenek anélkül, hogy a virágot tönkreten-
nék. A jelenleg nagyon nyugtalan világunk-
nak több békességet, és mindannyiunknak 
áldott Karácsonyt és egy boldog, egészség-
ben gazdag új évet kívánok!

Márkus Marianna – A Fidesz keszthelyi 
csoport gyenesdiási megbízott vezetője

És ismét eljött az év vége. Megerősítést 
kaptam, hogy jó az amit képviselek, jó he-
lyen dolgozok és nem utolsó sorban cso-
dálatos a családom-ezt eddig is tudtam, de 
jó  újra és újra megélni. Ez év legnagyobb 
csodája számomra, hogy nagymami lettem. 
Semmihez nem hasonlítható érzés amikor 
a kezembe tartom Ádámkámat. Az örömbe 
vegyül az aggodalom hisz a lányaim és az 
unokám előtt is ott az élet. Ekkor merül fel 
az bennem, hogy mit hoz a jövő! Mennyire 
lesz biztonságban a jövőjük? Élhető marad e 
Európa? Biztosan mindnyájukban felmerült 
már ez a kérdés most, hogy  a csapból is a 
bevándorlás és a közel keleti háború folyik. 
Egy olyan országba /Sziria/ dúl amelynek 
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nincs hitele, tartozása mert önfenntartással 
próbáltak élni viszont vannak akik szívesen 
hiteleznének Nekik jó kamatra. Most, hogy 
ismét karácsony lesz, elcsendesedünk, hogy 
erősítsük hitünket. Erre most nagyon nagy 
szükség van. A nemzet a nép csak akkor 
marad fenn ha van hite és meg tudja őrizni. 
Hiszem, hogy azok is felébrednek Csipkeró-
zsika álmukból akik felelősséggel tartoznak 
az eddig jól működő keresztény világunkért. 
Hiszem, hogy meg tudjuk védeni mindazt 
amiben eddig éltünk. 

Szeretném megköszönni minden kedves 
ügyfelem bizalmát. Köszönöm barátaim, is-
merőseim egész éves kitartó munkáját.

Kívánom mindenkinek, hogy szeretetben 
és családban töltse a Szent Karácsony ün-
nepét és hitben megerősödve lépjen át az új 
évbe.

Kellemes karácsonyt és boldog új évet kí-
vánok minden gyenesdiási lakosnak.

Szentes Szilárd – a Természet Háza 
vezetője

A 2015. év nagyon mozgalmasan telt szá-
munkra a Természet Házában és a Festetics 
Imre Állatparkban egyaránt. Bár a látoga-
tóközpontunk épp csak egy éves múlt, igen 
szép számmal érkeztek hozzánk látoga-
tók az ország minden részéből. Nagyon 
jól esett munkánk elismeréseként „Az év 
ökoturisztikai létesítménye 2015” pályázaton 
elért harmadik helyezés. 

Tavasszal több neves gyenesdiási kötő-
désű természettudományokhoz kötődő ven-
dégelőadó is megtisztelt minket programja-
inkon, illetve túráinkon, mint például Futó 
János geológus, vagy Gál Lajos a hegység 
forrásainak kiváló ismerője. 

Nyáron a helyi lovasok, a Gyenesdiási Tu-
risztikai Egyesület és Varga Zoltán segítsé-
gével gyermeklovaglásra is volt lehetőségük 
a hozzánk érkezőknek.

Szeptemberben újra elindultak szakköre-
ink, amelyek közül a meseszakkör a legnép-
szerűbb. Részt vettünk Tapolca - Európai 
Mobilitási Hét alkalmából szervezett - egész 
napos rendezvényén. A program során kör-
nyezetbarát, saját készítésű játékainkat mu-
tattuk be a helyi óvodásoknak, iskolásoknak.

Októberben Erdők Hete rendezvényso-
rozatunk alatt számos óvodás és iskolás 
csoportot fogadtunk. Részt vettünk Palkó 
Sándor ismert ornitológus szoboravatóján 
is, ahol a helyi iskolások kipróbálhatták leg-
újabb játékainkat. A Keszthelyi Televízió és 
a Balaton Színház által szervezett nagy me-
senapon is képviseltük a Természet Házát. A 
látás hónapja alkalmából a mikroszkópozás 
rejtelmeibe adtunk bepillantást. Az ínyencek 
részt vehettek az Őszi termékmustra című 
előadásunkon. A Boszorkányszoba elne-
vezésű kézműveskedés csupa „félelmetes” 
dologgal várta a fiatalokat. A hónap végén 
a Balatoni Múzeum táboros csapatát láttuk 
vendégül egy napra. 

Novemberben Márton-napi ismeretmor-
zsákkal gazdagodhatott, aki felkereste Lá-
togatóközpontunkat. A Balatoni Múzeum 
programjába is bekapcsolódtunk: lámpás 
készítésével, origami libával színesítettük a 
délutánt. Közös adventi készülődésre hívtuk 
azokat, akik a Természet Házában kívánták 
elkészíteni asztali díszüket, adventi koszo-
rújukat. November 29-én tartottuk „Újra-
gondoló” napunkat. A rendezvény témája a 
természetvédelemre és a hulladékok meny-
nyiségének csökkentésére való figyelemfel-
hívás volt. 

Az év utolsó hónapját már a karácsonyi 
hangulat lengi körül. Mikulás napja alkal-
mából a Helikon Rádió élő kívánságmű-
sorral érkezett, valamint maga a Mikulás is 
eljött hozzánk. Megnyitottuk Erdei közelítés 
makro fotó kiállításunkat. Az ünnepek előtt 
még a téli madáretetésről tudhatnak meg 
többet az ideérkezők, a téli szünetben ÖKO 
Műhely foglalkozásokkal készülünk. 

Május végén a Festetics Imre állatpark új 
vezetőjeként számos feladattal gazdagod-
tam. A személyi állomány fejlesztésével si-
került tovább növelni az állatok ellátásának 
és a látogatók kiszolgálásának színvonalát, 
valamint rekord látogatószámot elérnünk. 
A két intézmény közötti kapcsolat is szoro-
sabbra fonódott. Adminisztratív és személy-
zeti vonatkozásban lényegében összeolvadt 
a két létesítmény. Az összehangolt, kölcsö-
nös marketing és kombinált belépőjegyek 
mellett közös programok is megszervezésre 
kerültek. A Természet Házát felkereső cso-
portok több programcsomagból választhat-
nak, amelyek között az Állatpark - igény 
szerint szakvezetéssel történő - meglátoga-
tása is szerepel. Külön öröm volt, hogy több 
ízben is sérült fiataloknak és felnőtteknek 
tudtunk vidám élményeket szerezni. A jö-
vőben az Állatpark rendhagyó szakköri fog-
lalkozások, további tematikus programok és 
kihelyezett tanórák színhelyéül is szolgál 
majd.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az Állat-
orvosi Egyetem újonnan megnyílt Janisch 
Miklós állatparkját több lakóval is gazdagít-
hattuk. 

Jövőre újult erővel, még színesebb és vál-
tozatosabb ötletekkel és rendezvényekkel 
várunk mindenkit!

Kívánom, hogy a karácsony mindenkinek 
szeretetben és békében teljen, 2016-ra pedig 
jó egészséget és természetjárásban, erdei ka-
landokban gazdag boldog újévet. 

Csányi Zoltán – a Magyar Vándor Klub 
elnöke, a kirándulások szervezője 

A 2015-ös évünk is csodálatos látnivaló-
kat ígért kiránduló klubtagjainknak. És amit 
beterveztünk, maradéktalanul teljesítettük 
is: Uticélként felkerestük az év folyamán 
Budapestet, Szekszárdot, Kalocsát, Kapos-
várt, de jártunk Göcsej és Hetés vidékén is. 

Két felejthetetlen napot töltöttünk Debre-
cenben, és kirándultunk Celldömölkre, Pan-
nonhalmára majd az Advent első vasárnap-
ját pedig Sopronban töltöttük. 

Ugye, felsorolni is elég? Tartalmas, szép 
évet zártunk. Ha kiszámolnám, hogy Klu-
bunk eddigi három éve alatt hány kilométert 
tettünk meg, elég meglepő eredményt kap-
nánk. 

Ez persze nem jelentene semmit, ha nem 
Gyenesdiás lakóiról lenne szó. Mert mi alap-
vetően nekik szervezzük útjainkat, amellett, 
hogy Keszthelyről, Balatongyörökről is 
csatlakoznak hozzánk. 

És ez a közösség (közel száz klubtagunk 
van) jó hangulatban, a látnivalók varázsától 
feltöltődve szokott leszállni autóbuszunkról 
a nap végén. Amikor pedig a fényképeket 
visszanézzük, elidőzünk az emlékeken és 
újra és újra átéljük az utazás örömeit.

Hogy mit várok 2016-tól? Nem többet, 
nem kevesebbet, mint ettől az évtől vártam.

Kész a 2016-os munkatervünk, Hazánk 
legszebb tájai, látnivalói pedig már várnak 
bennünket. 

Megyünk! – üzenem nekik. Klubtagjaink-
nak pedig ez úton is áldott Karácsonyt és 
Boldog új esztendőt kívánok, és remélem, e 
sorok olvasóit is mielőbb közöttünk üdvö-
zölhetjük. 

Legyen Ön is tagja egy politikamentes 
klubnak, melynek célja Hazánk épített és 
természeti örökségeinek felkeresése. És ha 
már klubtagunk lett? Jöjjön velünk kirán-
dulni 2016-ban is!

Szokásos gyermekeknek szóló kará-
csonyi körkérdésünk:

Mit jelent nekem a Karácsony?
2. osztályosok
…azt, hogy együtt van a család és boldo-

gok vagyunk.
…a Karácsony a legjobb ünnep, még azért 

jó, mert kapunk ajándékokat.
…én azt szeretem a Karácsonyban, hogy 

akkor van a szülinapom.
…akkor az egész család összejön, eszünk, 

iszunk.
...örömöt és boldogságot.
…azért szeretem, mert akkor együtt van 

a család és még azért is, mert sok csokit ka-
punk és gyönyörű.

…azt is, hogy jönnek az unokatesók, meg 
azt, hogy finom a kaja.

3. osztályosok
...nekem a Karácsony a szeretetet és a 

kedvességet jelenti.
…Karácsonynak az ünnepén, Jézusnak a 

születését ünnepeljük.
…szeretem a karácsonyfa illatát, meg 

hogy szép.
…Karácsonykor együtt sütünk, főzünk.
…én Karácsonykor nagyon boldog va-

gyok.
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…nekem a Karácsony olyan, mint a cso-
da.

…a ragyogó karácsonyfa jut eszembe.
…a mi családunk a vallásunk miatt nem 

ünnepli a Karácsonyt.
…az öröm, a békesség, a család.
…izgalmas, mert soha senki nem tudja, 

hogy mi van a dobozban.
…imádom a Karácsonyt, mert akkor min-

denki kedves és barátságos.
…szeretet járja be a lakást. Mindenki bol-

dog és kedves.
…hogy mindenki mosolyog.
…nekem azért fontos, mert amikor meg-

ajándékozzuk egymást, jó nézni, hogy má-
sok örülnek neki és mosolyognak.

…együtt ünnepeljük Jézus születését.
…hogy együtt élvezhetjük a karácsonyi 

ízeket.
…az együtt töltött idő.
…odafigyelünk mindenkire
…hogy jön a Jézuska.
…megbocsájtok mindenkinek.

5. osztályosok
…boldogságot, békét, mert ilyenkor 

együtt van az egész család. Szeretetet, mert 
mindenki próbál mindenkivel kedves lenni, 
örömöt okozni neki.

…végre együtt leszünk, nem rohan senki 
sehova, meg azt, hogy senki nem haragszik 
senkire

…sokat játszunk, nevetünk. Már az aján-
dék, hogy nem kell iskolába menni

…nekem a Karácsony egyfajta nyugalom.
…minden évben Karácsonykor megnéz-

zük a „Reszkessetek betörők” mind a négy 
részét

…amikor megöleljük és megpusziljuk 
egymást, ez olyan jó érzés.

…eszembe jut róla a Szent család, a Nap-
keleti bölcsek, pásztorok, angyalok és az Is-
ten szeretete.

7. osztályosok
…nekem semmit, mert mi nem ünne-

peljük, régen a szeretet ünnepe volt, most 

már inkább a kereskedelem ünnepe.
…Karácsony előtt egy héttel megyünk 

Betlehemezni és hirdetjük Jézus születé-
sét.

…nekem ajándék sem kell, csak az 
egész család egészséges legyen.

…ilyenkor minden békés és csendes, 
nem veszekszik senki. Ez a kedvenc ün-
nepem, főleg ha esik a hó.

…nem az ajándék a lényeg, hanem 
együtt örülni egymás örömének. Hálát 
adunk az égnek, hogy megint tudtunk 
ajándékot tenni a fa alá, megint mosolyt 
tudtunk csalni mások arcára. Ennél nincs 
szebb érzés és ünnep a világon.

…mindenki együtt van és elfelejtjük a 
hibákat egy napra, amivel szeretteinknek 
fájdalmat okoztunk.

…olyan rokonaimmal is találkozhatok, 
akikkel ritkán tudok.

Köszönjük az iskola pedagógusainak a 
közreműködést /szerk./

Programme und 
Veranstaltungen zum 

Jahreswechsel in Gyenesdiás
Der Eintritt zu unseren Programmen ist 

frei. Jeder ist herzlich willkommen.

Samstag, 19. Dezember um 18.30 Uhr 
– Nun ist Weihnachten nicht mehr weit. 
Am Bethlehem-Stall vor dem kleinen 
Hirtenhaus wird die letzte Adventskerze 
feierlich angezündet.

Sonntag, 20. Dezember um 19 
Uhr im Gemeindehaus - Die Heilige 
Familie sucht eine Unterkunft – eine 
Weihnachtsgeschichte

Danach ab 19.45 Uhr - Weihnachtskonzert 
der Gruppe Re-Folk. 

Donnerstag, 24. Dezember um 15 Uhr – 
Krippenspiel im Gemeindehaus

Freitag, 22. Januar 2016 um 17 Uhr im 
Gemeindehaus – Ungarischer Kulturtag

Ausstellung – „Gyenesdiáser Maler 
und Künstler” sowie Fotoausstellung 
„Gyenesdiás im vergangenen jahr” und 
Vorstellung „Gyenesdiáser Anthologie II” 
– eine Sammlung ausgewählter Texte und 
Bilder.

Sonntag, 24. Januar 2016 um 10 Uhr in 
der St.Ilona-Kirche - Heilige Messe für die 
im Krieg Gefallenen, anschließend findet 
ca. 10.45 Uhr am Ehrenplatz vor dem 
Gemeindehaus eine Gedenkveranstaltung 
zum Andenken an die Kriegshelden statt.

Die Fachgruppen der Weber und 
Volkshandwerker beginnen nach den 
Weihnachtsferien mit neuen Kursen im 
kleinen Hirtenhaus.

- Die Korbmacher zeigen die Kunst des 
Korbflechtens jeweils am Dienstag 12., 19. 
und 26. Januar 2016 von 15 - 17 Uhr und 
von 17 – 19 Uhr. 

- 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 06. Januar 2016 und danach 
13. und 20. Jan. 

Weitere Informationen in der Klubbücherei 
oder Tel. 83/314-507, 06/30/342-39-34.

Haus der Natur Besucherzentrum
Veranstaltungen und geführte 

Wanderungen: 
- Sonntag, 20. Dezember – Kerzen 

für Weihnachten herstellen
- Dienstag, 22. Dezember – 

Weihnachtliche ÖKO-Werkstatt (Eintritt 
frei)

- Mittwoch, 23. Dezember – ÖKO-
Werkstatt für Silvester (Eintritt frei)

- Sonntag, 17. Januar - 
Winterwanderung

Anmeldungen zu den geführten 
Wanderungen bitte am Vortag bis 16 Uhr.

Öffnungszeiten meiner Zahnarzt-Praxis
Liebe Patienten, bitte beachten Sie 

die veränderten Öffnungszeiten meiner 
Zahnarzt-Praxis:

Dienstag  16 – 17 Uhr
Donnerstag  16 – 18 Uhr

Individuelle Behandlungstermine können 
Sie telefonisch erfragen: 06 30/9362 187

Frohe Festtage und ein gesundes neues 
Jahr!

Mit freundlichen Grüßen: Dr. Zsuzsanna 
Novák

drnovak.zsuzsanna@t-online.hu
Tel. 83/316-429, Gyenesdiás, Petőfi u. 22

„Gyenesdiási Híradó” wünscht allen 
verehrten Gyenesdiáser Einwohnern 
und den treuen Lesern ein friedliches 
Weihnachtsfest und ein glückliches Neues 
Jahr!

Bürgermeister Gál Lajos (Herausgeber), 
Katalin Fliszár (Redaktion)

Auch das Tourinform-Team und der 
Quellwasserverein der naturfreunde 
wünschen fröhliche Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! 

TOURINFORM GYENESDIáS
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
H-8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.7
Tel/Fax: (0036) 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu
w w w . g y e n e s d i a s . i n f o . h u 

w w w . f a c e b o o k . c o m / g y e n e s d i a s 

Der Quellwasserverein wünscht seinen 
Mitgliedern und allen Naturfreunden 
segensreiche Weihnachten und viel Freude 
im Neuen Jahr!

Gálné Németh Ildikó, Vorsitzende

mailto:drnovak.zsuzsanna@t-online.hu
mailto:gyenesdias@tourinform.hu
http://www.gyenesdias.info.hu/
http://www.facebook.com/gyenesdias
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SPORT

Finta Géza szép évet zárt
Sikeres évet zár idén is Finta Géza a Ki-

nizsi Lovas Szakosztály versenyzője. Az 
országban 19 versenyhelyszínen indult, ahol 
30 helyezést ért el. Közülük tizenegyszer 
állhatott a dobogó legmagasabb fokára, 
valamint 10 második, 7 harmadik 2 negye-
dik helyezést ért el. A Zala Megyei Bajnok-
ságban elnyerte az „Év kezdő lova” címet 
fiatal lovával. Sajnos a felnőtt bajnoki dön-
tőn lova sérülése végett nem tudott indulni, 
pedig az első helyről várhatta volna a dön-
tőt! A téli fedett versenyen már várakozáson 
felül szerepelt ezzel a fiatal lovával, ahol egy 
országos 3. és egy országos első hellyel biz-
tosította magát a jövő évi fedett bajnokság 
döntőjébe. Jelenleg rövid téli pihenőjét tölti, 
majd januártól megkezdi a felkészülést a fe-
dett döntőre. 

Végül csapattársairól és jövő évi terveiről 
elárulta:

- Sajnos sporttársaim az idén kevésbé sze-
repeltek jó eredménnyel. Magam részéről re-
mélem 2016-ban is folytatódik ez a pozitív, 
jó szereplésem. Lovamat elkerüli a sérülés.

Az őszi elsőség után a megyei I. 
osztályt tervezik a labdarúgók

A hagyományokat követve idén is a Ná-
das Csárdában tartotta évzáró értekezletét 
a Kinizsi Sportkör, Zsinkó Lajos vendége-
ként. Az utánpótláskorú játékosok valamint 
a felnőtt női és férfi csapatok tagjai megtöl-
tötték az éttermet. Az elmúlt évek alatt sok 

fiatalt tudtak megszólítani, akik elkezdtek 
sportolni. További sikereikről Mosdósi At-
tila a sportkör elnöke szívesen beszélt kéré-
sünkre.

- Jó érzés visszagondolni az elmúlt évben 
elért eredményeinkre. A stabilan működő 
csapatainkra. Az utánpótlás korosztályban 
kilenc, tizenegy és tizenhárom éves fia-
talokból tudtunk kiállítani csapatokat. Az 
óvodások is szívesen játszanak már a labdá-
val, hála Horváth Zoltán és Fejérvári Ferenc 
edzőknek. – Kezdte a visszaemlékezést, 
majd kérésünkre a csapatok teljesítményé-
nek értékelésére tért rá az elnök.

- A gyerek csapataink valamennyi Bozsik 
programban részt vettek és sikeresen szere-
peltek. A tavasszal Gyenesdiáson rendezett 
tornánkat, és annak szervezését az alköz-
ponti vezetők dicséretben részesítették. Kö-
szönöm a Bozsik program edzőinek a mun-
káját.

A hölgyek a tavasszal befejeződött baj-
nokságban a 12 csapat közül a 6. helyen 
végeztek. Az őszi teljesítményükkel előre 
léptek a tabellán a 4. helyre. Egyértelmű fej-
lődés tapasztalható náluk, sikerükhöz gratu-
lálunk a csapatnak és edzőjüknek, Gombár 
Csabának.

Az U 19-es tartalék csapatunk a 2014-
2015-ös bajnokságot a 9. helyen fejezte be. 
Ők most is a 9. helyen állnak pont egyen-
lőséggel az előttük álló Cserszegtomajjal és 
egy ponttal lemaradva Zalaszentgyörgytől. 
Szoros a mezőny! Új edzőjük Kocsis Nor-
bert két és fél hónap alatt jól összeszedte a 
gárdát, jóval egységesebbek lettek. Biztos 
vagyok benne fegyelmezett játékukat látva, 
a bajnokság végén előrébb fognak végezni.

A felnőttek a tavalyi bajnokságot az 5. 
helyen zárták. A játékosállományhoz képest 

gyenge eredményként könyveltük el. Ered-
ményeikkel és játékukkal feledtették ezt a 
teljesítményt és az első helyen állnak! Gra-
tulálok a nagyszerű szerepléshez, és Hajba 
Géza edzői munkájához.

- Szép fejlesztésekre is sor került az el-
múlt évben.

- Idén vehettük használatba az elkészült 
center pályánkat. Minden nálunk járt csapat 
elismerően nyilatkozott róla. Az öltözőnk 
tetőtere is megújult, így már négy öltöző-
helyiséggel büszkélkedhetünk. Karbantartá-
sukat Hajba Géza végzi, köszönjük a mun-
káját. Fontos megemlítenem a Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testületét, amely beruházásaink mögé állt és 
segítette egyesületünk fejlődését.

A következő elnyert TAO pályázatunk-
ból a sportpark körbekerítését tervezzük. 
Szeretnénk lelátót építeni és egy közösségi 
teraszt kialakítani tavasszal. Úgy tervezzük 
az öltöző előtti téren látható műfüves teker-
csek leterítésére a 2017-es évben lesz lehe-
tőségünk. Azért csak akkor, mert jelentős 
költségekkel jár. Idén már csak a tervezés-
re jutotta. Köszönjük a műfüvet átadó Illés 
Akadémiának és a beszerzésében segítő 
Tóth Miklósnak az Akadémia Sportigazga-
tójának, gyenesdiási lakosnak segítségét.

- Milyen terveik vannak még jövőre?
- A bajnokság végén tartott vezetőségi 

ülésünkön az itt felsorolt fejlesztéseket a ve-
zetőség egyhangúan elfogadta és támogatta. 
Amennyiben a felnőtt csapat megnyeri a 
bajnokságot és a kiírt utánpótlás csapatokat 
ki tudjuk állítani, indulunk a megyei első 
osztályban. Egyhangúan elfogadásra került 
ez a szándékunk. Ugyanakkor, ha a megfele-
lő létszám összejön a megye III. osztályban 
is indítunk egy csapatot.

Terveinket eddig is segítőinknek hála 
tudtuk teljesíteni, akik a csapatok körüli 
teendőkből vették ki részüket. Köszönöm a 
szurkolóknak, hogy mérkőzésről – mérkő-
zésre buzdították játékosainkat, és elkísérték 
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idegenbe is őket. Számítunk rájuk tavasszal 
is, kérem, hozzák el barátaikat, családjukat 
is a pályára, így közös sportünnepeket tu-
dunk majd tartani. 

Mindenkinek, Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Eredményekben gazdag Boldog 
Új Évet kívánok!

 Góth Imre

Asztalitenisz eredmények:
Az NB II Észak - Nyugat csoportjában sze-

replő Gyenesdiás ASE utolsó őszi eredményei 
közül még nem közöltek:

Vértesszőlősi SE I. – Gyenesdiás ASE 12:6
Győztek: Bontó 3, Fazekas 2, Barabás.
Kellemetlen idegenbeli vereségre került sor. 

Nem kedvezett a szerencse a következő fordu-
lóban sem.

Gödi SE – Gyenesdiás ASE 10:8
Győztek: Barabás 3, Fazekas 2, Bontó, Ko-

vács R., és a Fazekas – Barabás páros 1.
Négy mérkőzést veszetett a Gyenesdiás 3:2-

re!
A csapat jelenleg a 8. helyen áll 9 mérkőzés-

ből 1 nyert, 3 döntetlen, 5 vesztett mérkőzéssel 
5 pontot szereztek, 68:94-es meccsaránnyal.

Újabb érem a gyenesi vívóktól
2015. december 4-5-6-án rendezték meg 

Szolnokon az Olimpici GP 2. párbajtőr ver-
senyét. A Szolnok Kupára 9 ország 554 ví-
vója nevezett, akik között 4 gyenesi vívó is 
megmutathatta tehetségét. A nagy létszámú 
versenyre – na és a közelgő Mikulásra – való 
tekintettel idén az első 16 helyezettet jutal-
mazták éremmel, ami nagyon ösztönzőleg 
hatott a gyerekekre.

Pénteken a gyermek fiú korcsoport 90 vívó-
ja lépett pástra, akik között volt Kaló Ádám, 
Kiss Attila és Kovács Alex is. Az első forduló 
után a direkt kieséses táblára két vívónk: Kaló 
Ádám és Kovács Alex jutott. Itt az érmesek 
közé már csak Kovács Alex verekedte be ma-
gát, akit csak a későbbi ukrán győztes tudott 
megállítani. Így is nagyon örülünk a megszer-
zett 12. helyezésnek.

Szombaton a nagyok mellett a 45 főből álló 
törpici fiú korcsoport is megmutathatta tudá-
sát. Közöttük a 3. osztályos Edvi-Illés Tamás-
nak szurkolhattunk, aki az első fordulóban 1, 
a második fordulóban pedig 3 győzelemnek 
is örülhetett.

A végső eredmény így alakult: Kovács 

Alex 12., Kaló Ádám 27., Kiss Attila 50., 
Edvi-Illés Tamás 35. helyen végzett. 

GRATULÁLUNK FIÚK!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a lakosságnak a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület

Pillanatképek
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Szent Glória 
Temetkezési KFT

Gyenesdiás 
Kossuth Lajos u. 86.

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

06 30 3486 253
Hamvasztásos temetés: 

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

130 000 Ft-tól 270 000 Ft-ig

További információ temetkezésünkről 
az alábbi linken kaphat:

http://szentgloria-temetkezes.kegyelettel.hu

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester, Felelõs szerkesztő: Fliszár Katalin
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., Tel.: 83/314-507, 06 30/2947-427, E-mail: gyeneshirado@gmail.com

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

Ü V E G E Z é S
Mindennemű épületüvegezés

sík, katedrál, savmart, hőszigetelt, 
drót üvegekkel 

tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása

beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése

Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.

Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Szakboltunkban és partner 
üzleteinkben termékeink kaphatók!

Gyenesdiáson a Zöld hangya Coop üzletben 
széles választékkal várjuk vásárlóinkat!

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

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

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

László Viktória kozmetikus 
Tel: 30/7161-569

3D műszempilla • szempilladauer • hidroabrázió 
• füllyukasztás • orr piercing • aranyattartalmazó kezelés 

• kollagén indukciós terápia mesopennel

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

Oázis kertészet keszthely
Keszthely, Semmelweis u. 2. 
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo: 8-19, V.: zárva

Diás kertcentrum
GyENESdIáS KoSSUtH L. U. 27.

A diási emlékparkkal szemben 
tel.: 06 30/256-80-22

Apróhirdetések

Hochsitzrasenmäher vorhanden. Mähe auch Ihren Rasen. Gyenediás und Umgebung. 
Preis VS. Tel: 06-30 / 570 77 16 email:traktor4459@gmail.com

Fűnyírást vállalok Gyenesdiáson és környékén. Tel:0630/570 7716 
email: traktor4459@gmail.com 

Kiadó kisebb házat keresek hosszú távra, téliesített, fűthető nyaraló is érdekel. 
Tel:0630/469 9690

Csöves és morzsolt kukorica eladó! Tel:0630/681 2193

 Helyesírás verseny
2015. november 20-án rendezték meg Vácott a Katolikus Középis-

kolák VIII. Országos Helyesírás Versenyét, amit már korábban területi 
fordulók előztek meg. Az egyik területi forduló győzteseként Kovács Írisz 
(középen) gyenesdiási diák (jelenleg a győri Apor Vilmos Gimnázium 
10. évfolyamos tanulója) is 
részt vett a váci döntőn. A 
középiskolai tanulók telje-
sítményét nem évfolyamon-
ként, hanem 9-12. osztályig 
egyben értékelték. Így még 
inkább örülünk, hogy Írisz 
végül megszerezte az or-
szágos II. helyet. Büszkén 
állhatott dobogóra.

GRATULÁLUNK!

mailto:email%3Atraktor4459@gmail.com
Tel:0630/570%207716
Tel:0630/469%209690
Tel:0630/681%202193
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Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával Ünnepi nyitvatartás: 

12.24 Zárva
12.28-30 07.30-17.30 Nyitva

12.31-01.06 Leltár miatt zárva
Nyitás 01.07-én

Kellemes Karácsonyt  és 
Boldog Új Évet Kívánunk!

• fürdőszobabútorok
• zuhanykabinok
• zuhanytálcák
• burkolatok

FÉLÁRON!
www.mozaik-aruhaz.hu

Az akció 2015.12.10-től a készlet erejéig.

Az élő Népművészet - XVl. Országos Népművészeti Kiállítás pályázaton 
szép sikereket értek el gyenesdiási alkotók is: 

Páli Réka mézeskalács készítő, Bujtor Kata tojáskarcoló
Fábiánné Erzsike hímző - bronz oklevelet kapott

Bujtor Tibor fafaragó - ezüst oklevelet kapott
Mindannyiuknak szívből gratulálunk!

A kiállítás megtekinthető a Néprajzi Múzeumban 2016. március 27-ig.

Nagy érdeklődés kísérte a Keszthelyi Goldmark K. Művelődési Központ Kosárfonó és a nívódíjas Szövő, Népi kismesterségek szakkörei 
kiállítását, mely november második felében  volt látható a Községházán.

Idén is megrendeztük a hagyományos 
babafotó kiállítást, a 2015-ben 

született babák képeiből. 

Ez alkalommal 31 baba képét 
csodálhatjuk meg a Községházán 

2016. január 20-ig.

 A Varázshangok az Egészségért Egye-
sület játszóháza (bal oldali képünkön).

Kovács ikrek békésen szunyókálnak. 
(jobb oldali képünkön)
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ÁllAtorvosi  
rendelő

Gyenesdiás, Kossuth L. u. 67.  
Nyitva: H-P: 900-1100; 1500-1800 • Szo: 900-1100

Tel.: 06-30/328-3898  
www.papirkutyarendelo.hu

MASSZÁZS STÚDIÓ
frissíto, relaxáló, nyirokmasszázs

Ch i l lOu t

Kenese t t l aA
06 30 90 69 324 Idopont bejelentkezés alapján

Ajándékozzon felüdülést KARÁCSONYRA!

4 alkalomra (30 perces) szóló ajándékkártya 6.000 Ft

PVonyarcVashegy

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

Minőség, szakérteleM, 
kedvező árak egy helyen.
ingyenes látásvizsgálat és  szaktanácsadás! 
az akció érvényes 2015.12.10-től visszavonásig!

Békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánunk!

Értesítem kedves pácienseimet, 
hogy magánrendelésem időpontja 

megváltozott!
Kedd              16.00-17.00
Csütörtök       16.00-18.00

Egyénre szabott időpontot a 0630/9362 187-es 
telefonszámon kérhetnek.

További elérhetőségek: Gyenesdiás, Petőfi u. 22 
email: drnovak.zsuzsanna@t-online.hu • 83/316-429

Tisztelettel: dr. Novák Zsuzsanna

2015. XII. 11-től

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

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

Szilveszter napján szeretettel várjuk 
egy pohár forralt borra, igazi Villányi borból.

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

mailto:drnovak.zsuzsanna@t-online.hu

