GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2019. december XXX. évfolyam, 12. szám
Megjelenik: december 13-án

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

Gyenesdiásra is megérkezett
a Mikulás!

Gál Lajos polgármester
Gyenesdiás
képviselôtestülete

Programajánló
December 20-án, pénteken 10 órakor, az
iskola aulájában az iskolások iskolai
és községi karácsonyi műsora
December 21-én, szombaton
18 óra 30-kor, Pásztorház előtti Betlehemnél Adventi gyertyagyújtás
19 órakor a Községházán „Szállást keres
a Szent Család”
19.45-kor a Községházán a Balaton
Kamarakórus karácsonyi koncertje
December 24-én,
Szenteste

kedden

Karácsony

15 órakor a Községházán Pásztorjáték a
gyenesdiási hittanosok előadásában
24 órakor Éjféli mise a Községházán
December 26-án, Karácsony másnapján 17 órakor Református istentisztelet a
Községházán
December 30-án, Óévbúcsúztató túra a
Keszthelyi hegységbe
Január 11-én, szombaton 18 órától pótszilveszter a községházán
Január 19-én, vasárnap 11 órakor, megemlékezés háborús hőseinkről és
koszorúzás a Községháza előtti hősi
emlékműnél

fotó: Finta Maya

A legkisebbek legnagyobb örömére, bölcsődénkbe is ellátogatott a Mikulás! Most sem érkezett üres kézzel, a puttonya sok finomságot rejtett. A gyerekek – ki-ki bátorságához mérten –
énekkel, verssel, mondókával köszönte meg a csomagot. A Katica és a Mackó csoport gyerekei
is fogadkoztak, hogy ezután is jó és szófogadó gyerekek lesznek. Köszönjük a Mikulásnak,
hogy bölcsődénkbe is ellátogatott!

Informationen für Unsere deutsch-prachigen Einwohner auf Seite 14.
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Idősek köszöntése
Gyenesdiáson
Több, mint kétszázan jöttek el az
„ünnepeltek” a november 30-i disznótorosműsoros köszöntésre, az általános iskola
aulájába.
Az ebédet követően a helyi művészeti iskolás néptáncosok, énekesek, majd a Nyugdíjasklubosok adtak műsort. Néhány régi, a mai
fiatalok számára ismeretlen slágert énekelt el
Vargáné Magdi néni. Ezt követően egyórás, –
országokon és műfajokon át vezető – zenés
utazáson vehetett részt a hallgatóság, gyakran
a közönség is szereplőjévé vált az előadásnak,
a Mozaik duó két tangóharmonikása sokszor
bevonta őket énekbe, táncba.
Polgármesteri köszöntő után virággal
köszöntöttük a jelenlévők közül a legidősebbeket, a 96 éves Lőrincz Istvánné Margit
nénit és a 94 éves Böröczky Mihályné Bori
nénit (jobb oldali képünkön).
Ezt követően a Gyenesdiási Dalárda rövid
fellépése során bemutatta legújabb CD-jét
– „Én is iszom veletek… - gyenesdiási bormustrák a Darnay-pincében” -, majd a helyi és
környékbeli vállalkozók és magánszemélyek
által felajánlott ajándékok tombolasorsolás
révén jutottak új tulajdonosaikhoz (a tombolajegyeket
a köszöntöttek a részvétel
jogán kapták). Már a sorsolás alatt – késő délután - az
önkéntesek felszolgálták a
frissen sütött hurkát, kolbászt.
A rendező Önkormányzat
és művelődési intézménye
nevében köszönjük a sok
tombolafelajánlást, segítséget, közreműködést, hogy
sikeresen lebonyolíthattuk ezt
a nagyon fontos eseményt!
Szponzorok
Simitics Imre, sertés felajánlás, Rózsahegyi Kft.,
Papp János, Zöld Hangya,
Dongó Árpádné, Papp Lajos,
tüzifa
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Keresztes József, Keresztesné Erzsi, Krasznai Tamás, Krasznai Tamásné
Disznóvágás:
Rumper László böllér, Bődör István, Csanaki Csaba, Zsohár Gábor, Koller Tibor,
Dongó Árpád István, Sigora Zsuzsanna, Szakály Rudolfné, Hosszu Gábor, Volnerné Évi,
Herkó Zoltán, Halápi Anna, Sörös József,
Kovács László, Vidovics Norbert, Debreczeni
Éva, Burész Károly, Gál Németh Ildikó, Gál
Marcell
Konyha: Nemes Melinda, Venekeiné Rácz
Anita, Bogdán Ágnes, Joósné Horváth Szilvia, Horváth Mérges Andrea, Kovács Miklósné, Kozma Tiborné, Tafota Jánosné
Felszolgálók: Hamza Tiborné, Galát
Flóra, Jankó Rozália, Jezerniczky Andrea,
Samu Zoltán, Károlyné Sós Mónika, Károly
Veronika, Dancsné Kati, Dancs Merse, Pék
András, Pékné Orbán Julianna Ilona, Fliszár
Katalin, Heinczné Marika, Dr. Vajda Gábor,
Vajda Ádám, Vajda Máté, Valentin Szilveszter, Nánássy Árpád, Kapitány Éva, Gombár
Janka, Hársfalviné Ildikó
Külön köszönet az önkormányzat fizikai dolgozóinak.

Gyenesdiási Híradó

Gyenesdiási Híradó

Megemlékezés
háborús hőseinkről
és koszorúzás

a Községháza előtti hősi emlékműnél.

2020. január 19-én vasárnap 11 órakor
A megemlékezés előtt 10 órakor
szentmise a háborús hősökért
a Szent Ilona kápolnában.
A Nyugdíjas Klub
szeretettel hív minden érdeklődőt
2020. január 11-én szombaton
18 órától a Községházára,

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata,
és a József Attila Művelődési Ház
és Könyvtár

Pótszilveszteri mulatságra.
A bál batyus jellegű, ételt, italt
lehetőség szerint mindenki hozzon
magával.
A Nyugdíjas klub idén is
kocsonyával várja a mulatni
vágyókat.
Zene – tánc – tombola!

Szakkör indul festészetet tanulni
vágyó felnőtteknek a több
évtizedes szakmai tapasztalattal
rendelkező Zalaveczki Zita
festőművész vezetésével.
A foglalkozásokon megismerkedhetnek
különböző festészeti technikákkal...
„Én idő” amikor csak Te vagy a fontos!
Menekülés az egyhangúságból az alkotás
öröme által.
Az első megbeszélés helye és ideje:
József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár 2020. január 8. 17 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ:
Zalaveczki Zita 06 30 5166308,
Hársfalviné Ildikó 0630 342 3934

Magyar Kultúra Napja
Gyenesdiás
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a gyenesdiási József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár
minden kedves érdeklődőt szeretettel meghív
a Magyar Kultúra Napja rendezvényére
a gyenesdiási Községháza nagytermébe,
2020. január 22-én, szerdán
17 óra 30-ra.
Program:
Gál Lajos polgármester köszöntője,
Gyenesdiás az elmúlt évben - hagyományos fotókiállításunk megnyitója, valamint
Dr. Müller Róbert
AZ AVAROK GYENESDIÁS KÖRNYÉKÉN c. Gyenesdiás Nagyközség
Monográfiája újabb
kötete bemutatója,
a
szerző
–
régész,
nyugalmazott
múzeumigazgató közreműködésével.
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Táncos pótszilveszter a
„TÁNCHÁZ a javából!”
program keretében
Időpont: 2020.január 4. (szombat) 18.30
Helyszín: Gyenesdiási Kárpáti János
ÁAMI aulája
Muzsikál: Dűvő Zenekar
Belépés: ingyenes
Étel – ital: „batyuból”
Sok szeretettel várunk minden korosztályt! – hogy vidáman, zenével és tánccal
köszöntsük az újévet!
Szervezők: Gyenes Néptánc Együttes,
Georgikon Néptáncegyüttes, Gyenesdiási
Köz-Kultúra Alapítvány
További információ:
Fodor Zsófia (+70/ 4522-400)
A rendezvény a CSSP-ETANCHAZ-2019-0244 sz. pályázat és
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
támogatásából valósul meg.

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
Az ünnepek közeledtével szeretnénk tájékoztatni a kedves Híveket, hogy az alábbiak
szerint lesznek a szertartások a gyenesdiási
templomokban:
Diás (8.15)

Gyenes (10.00)

22.dec

Igeliturgia

Mise

24.dec

Éjféli mise a
Községházán

25.dec

Mise

Igeliturgia

26.dec

Igeliturgia

Mise

28.dec

Mise

Igeliturgia

Tartós élelmiszert mindkét templomban szívesen fogadunk, amit a rászorulók között osztunk
szét a Családsegítő Szolgálat segítségével.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
2019. december 26-án
csütörtökön 17 órakor
a Gyenesdiási Községházán kezdődő
református Istentiszteletre, melyet
Zichy Emőke
keszthelyi református lelkész tart.
Karácsonyi Igevers:
”Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek
nagy örömöt, amely az egész nép öröme
lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az
Úr Krisztus a Dávid városában.”
(Lukács 2:1-14)
ÁLDÁS, BÉKESSÉG !

A bemutatandó könyvről néhány mondat,
az érdeklődés felkeltésére – a szerző ismertetőjéből részletek:
Gyenesdiás területéről két avar kori temető
is ismert. Az egyikbe, amit a Festetics szőlők
filoxéra vész utáni újra telepítése során semmisítettek meg az u. n. Keszthely kultúra
keresztény népessége temetkezett a 6. század
utolsó harmada és a 9. század eleje közötti
időben. A másik temető a község délnyugati
részén házépítés során 1963-ban került elő.
Leletmentés során ekkor 43 sírt tártak fel.
1982 és 1991 között 258 sírt tártam fel, így
az összes temetkezés mintegy 60 %-a ismert.
Ezt a temetőt 630 után nyitották meg, és
ugyancsak a 9. század elejéig maradt használatban, de ide a pogány avar népesség temette
a halottait. Köztük egy 670 táján eltemetett
magas rangú katonai vezetőt, akinek sírját a
sírrablók szerencsére nem találták meg. A sírt
a halott szájába tett bizánci aranypénz keltezi.

Emellett avar szokás szerint aranyfülbevalót,
mindkét kezén egy-egy aranygyűrűt derekán
aranyozott bronzveretes övet viselt. Rangját
a bal karja mellé helyezett, aranylemezzel
díszített szablya jelezte. Vele temették felszerszámozott lovát, amelynek nyergéhez
rögzítették íját és a nyílvesszőket tartalmazó
tegezt. Az egyedülálló leletet, akárcsak egy
germán tárgyakat tartalmazó másik lovassírt
és a temető kora- és közép avar kori temetkezéseit német nyelven publikáltam.
Arra nem sok esélyt látok, hogy a temetőt
egy minden sírt részletesen leíró, tudományos monográfiában megjelentethessem.
Gyenesdiáson nagyra értékelik a feltárás
eredményeit. A temető helyét tábla jelzi,
rajta átvezető Hámán Kató utcát ma már
Avar vezér utcának nevezik, a legszebb
leletek pedig a Pásztorházban és a Polgármesteri Hivatalban kiállítás keretében megtekinthetők ...
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GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi
Vásár Gyenesdiáson
2019. december 14-15. Gyenesdiáson, a
Községházánál
A 14. alkalommal megrendezésre kerülő
adventi rendezvényen ismét jó hangulattal,
sült gesztenyével és forralt borral várja Önt és
kedves családját december 14-15-én a Községháza előtti téren a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület! Részletek: www.gyenesdias.info.hu
Szálláshely szolgáltatók figyelmébe!
NTAK regisztráció információk
December 1-vel elindult az NTAK (Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ) regisztráció utolsó szakasza, így a hónap során már
mindenkinek meg kell tennie a szükséges
regisztrációt a kötelező adatszolgáltatáshoz.
A következők segédletünkben hasznos tippekkel segítjük a regisztrációt:
Mielőtt megkezdené a regisztrációt, készítse
elő a következő adatokat:
ügyfélkapu azonosító és jelszó,
a szálláshely-szolgáltató adatai
adószáma
valamint a szálláshelyre vonatkozó következő információkat:
Szálláshely neve
Statisztikai számjel (adószámmal lekérhető
a https://www.ksh.hu/szamjel oldalon)
KSH azonosító (lásd alább részletezve!)
Szálláshely szolgáltatás megkezdése (lásd
alább részletezve!)
Szálláshely önkormányzat által kiadott nyilvántartási száma (vendégkönyben megtalálható)
Cím adatok
Az év során tervezett nyitvatartási adatok
Kapacitás adatok: szobák, ágyak, maximális
pótágyak valamint akadálymentesített szobák
száma
Szálláshelykezelő szoftver adatai
Regisztrálni az ntak.hu oldalon tud a Belépés gombra kattintva, majd ügyfélkapus belépés szükséges.

MAGYAR VÁNDOR KLUB
HÍREI
Advent idején nehéz lenne szebb úticélt találni,
mint amit a név is sugall: Adventi kirándulást
tenni valamelyik vonzó településre. Így tettünk
mi is, amikor Székesfehérvárt és az ottani forgatagot választottuk. Biztos voltam benne, hogy
maradandó élmény fog nyújtani, hiszen egy
héttel előtte az előzetes bejáráson már láttam,
hogy igazán szép lesz. Fehérvár történelmi belvárosa ünnepi fényekbe öltöztetve, csakugyan
csodaszép lett.
Amiket felfűztünk a látnivalók sorába,
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Hasznos tippek a kitöltéshez:
Kitöltés során a piros keretes mezők a kötelezően kitöltendő mezők, ezek nélkül nem
lesz sikeres a mentés, vagy éppen a mentés
gomb inaktív marad.
Érdemes az „i” betűket figyelni,
segítséget nyújtanak az egyes mezőknél,
illetve Súgó gombokat elolvasni. Hasznos
lehet még az NTAK Gyakran ismételt kérdések menüpontját átolvasni, illetve weboldalon található Felhasználói kézikönyvet.
Következőkben azokra a mezőkre térünk
csak ki, melyek kitöltése kapcsán kérdés
merülhet fel.
Statisztikai főtevékenység: a választható 4
lehetőség közül nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű (kivéve a szállodák és kempingek:), hogy vajon az 5520-t vagy 5590-t
kell-e választani. Az 5590 alá a nem turisztikai célú szálláshelyek tartoznak, vagyis az
5520 a megfelelő választás, de a Statisztikai
számjel egyértelműen megmutatja.
Szálláshely szolgáltatás megkezdése: a
szálláshely szolgáltatói engedélyen szerepel
a dátum, vagy akár az 1. vendégkönyvben is
megtalálható.
Alanyi mentes-e: Amennyiben adószámában a kötőjelek között 1-es szerepel
(xxxxxxxx-1-xx), az jelzi, hogy áfa mentes,
tehát alanyi mentes.
KSH azonosító: 6 számjegyű azonosító,
mely az előző 4 számjegyű főtevékenységi
számmal kezdődik, és a szállástípus függvényében változik. Magánszálláshely pl.
552014. A teljes lista a következő címen
lekérdezhető:
https://www.ksh.hu/ovtj_
kereso
Új szálláshely rögzítése menüpontban, ha
időszakos (szezonális) nyitvatartást ad meg,
az Új nyitvatartás gombra kattintva kell az
időszakot tól-ig dátummal megadni.
Kiadható szobák számánál érdemes a szoba
definíciójára figyelni („A szálláshely azon
önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel
rendelkező egysége, amely egy vagy több
helyiségből áll, és egy vagy több vendég
egyidejű elszállásolására alkalmas.”) – Tehát
például ha valakinek két külön, önállóan
értékesített apartmanja van, apartmanonmind-mind illeszkedett az ünnephez: a Ciszterci Szent János templom, a Fekete Sas Patikamúzeum,
a Hiemer-Font-Caraffa ház, és
nem utolsó sorban a karácsonyi
dallamot játszó zenélő óra és
az Óramúzeum. Mindezeket
karácsonyi díszítéssel, fényekkel.
Élményt jelentett a Püspöki Palota
belső udvara, és lépten-nyomon a
szebbnél szebb virágkompozíciók sora. Megcsodáltuk Melocco
Miklós Mátyás emlékművét, de
szeretettel néztünk fel Mátyás

ként mondjuk 3-3 szobával, akkor itt nem 6,
hanem 2 „szobát” kell írni.
Ha jogosult az ingyenes Én vendégszobám
alkalmazás használatára (kevesebb, mint
8 „szobával”, 16 férőhellyel rendelkező
szálláshelyek), csak ki kell választania egy
pipával. Ha a piacon lévő egyéb szoftvert
választott, szüksége lesz a megfelelő tanúsítványra a 2 rendszer összekapcsolásához.
Új felhasználót akkor kell/érdemes
rögzíteni, ha szeretne pl. családtagnak
hozzáférést adni a felülethez.
Ha ezekkel végzett, megtörtént az NTAK
adatszolgáltatáshoz szükséges regisztráció.
Következő lépésként a szoftvert kell tartalommal feltölteni.
azenvendegszobam.hu oldalra szintén ügyfélkapus azonosítóval lehet belépni.
Beállítások menüpont alatt tudja a lakóegységeket rögzíteni, illetve ha vannak, egyéb
szolgáltatásokat (pl. vendéglátás).
Továbbiakban a naptárnál adott lakóegységre kattintva tud foglalást rögzíteni.
Ha ideig eljutott, megtette a december 31-i
határidővel kötelező regisztrációt. Következő kötelezettség a szálláshely megnyitásakor lesz, de természetesen addig is van
lehetőség a beérkező foglalásokat előzetesen
rögzíteni.
Ha elakad, kérdése van, fordulhat a Tourinform irodához, vagy forduljon az NTAK
ügyfélszolgálathoz is az oldalon található
űrlapon keresztül, vagy a következő telefonszámon: +36 1/585-8588.
Ha szeretne Ön is naprakész lenni, csatlakozzon Turisztikai Egyesületünkhöz, és
vegye igénybe széleskörű szolgáltatáskínálatunkat!
Minden kedves partnerünknek köszönjük
az egész éves együttműködést! Somogyi
Zoltán elnök úr nevében is békés ünnepeket,
és vendégekben gazdag, sikeres új esztendőt
kíván a Tourinform Gyenesdiás csapata:
Kenesei-Bezzeg Katalin, Tóthné Kocsis
Krisztina és Kovács Judit

"Kati néni" köztéri szobránál.
Aki az orrát megsimogatja, annak szerencsét hoz!

Gyenesdiási Híradó
király udvari bolondjának, Mujkónak az út
felett lebegő szobrára is. Bejártuk a belváros
szépségeit, megkóstoltuk a gyümölcságyas
forraltborok legjavát, és megcsodáltuk a
lenyugvó nap által előhívott gyönyörű fényeket. Ott voltunk a második Adventi gyertya
meggyújtásánál, a meglepetés-programnál a
Városháza ablakára figyelve és megállapítottuk, hogy milyen szép lehetne mindez nálunk
is, vagy a keszthelyi környezetbe átemelve…
De hazafelé tartva a buszon inkább átadtuk
magunkat a legszebb élmények felemlegetésébe, a művészien kifaragott egyházi bútorok,
a csodálatos és izgalmas óraszerkezetek, a
fényárban úszó virágkompozíciók utcájának
és Székesfehérvár meseszép hangulatának
visszaidézésébe, újbóli átélésére.
Azt hiszem, nagyszerű nap végén érkeztünk
haza, feltöltődve élményekkel, hiszen Juhász
Gyula szavaival élve:
„A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
Csányi Zoltán
- a Klub elnöke, a kirándulások szervezője -

DALÁRDA
HÍREI
„Dömötör juhászt táncoltat” – tartja a közmondás, mely egyrészt a hideg idő beálltára
utal, hiszen nem sokáig lehet már a szabadban
maradni, másrészt a juhászok bottal táncoltatták meg azon társukat, akinél az elszámolásnál hiány mutatkozott.
Dömötör napjának – aki egyébként a pásztorok védőszentje is volt – megünneplése a
„dömötörözés” a pásztorok körében mindig
is nagy eseménynek számított, amelyre már
jó előre készültek, a csárdában, vagy az ún.
pásztorházban s akár több napon át mulattak,
pásztorbált tartottak.
A behajtás népszokása elevenedett
meg Hortobágyon október 26-án a
Kilenclyukú híd lábánál, amikor is a
pásztorok állataik– rackajuhok, szürke
marhák, nóniusz lovak, bivalyok – társaságában átvonultak a hídon, miközben az érdeklődők a behajtás néprajzi
hátteréről hallgathattak érdekes információkat. A látványos felvonulás
után lehetőség volt a pásztorokkal és
jószágaikkal való ismerkedésre, majd
csikós bemutatóban is gyönyörködhettünk.
Hatalmas élményben volt része
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Dalárdánknak, 8-10 ezer érdeklődő előtt
(ekkora nézőközönségünk még soha nem
volt) a Dömötör-napi Behajtó ünnepen és a
kapcsolódó Darufesztiválon léphettünk fel.
Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Egerszalókon részt vett barlanglakásoknál
bemutatott betyárlegendánkon, amely felvétel a youtube-on is látható. Ezután hívta
meg a dalárdánkat a Darufesztivál szervezőivel együtt erre a két ünnepre. Nagy megtiszteltetésben volt részünk: a VIP sátorból
nézhettük a fesztivált.
Zalai betyárdalos összeállítással loptuk be
magunkat a jelenlévők szívébe. A bemutatót követően örömmel daloltunk, muzsikáltunk, táncoltunk barátainkkal, az Egerszalóki
Tekergő Együttessel a híres Betyárcsárdában,
ahol a figyelmes kiszolgálás mellett egymást
érték a táncos csoportok.
Szállásunk a Poroszlói Rétes házban volt.
Vasárnap a rétes különlegességeket is felvonultatott reggeli után az Ökocentrum meglátogatását terveztük. Az óraállítás miatt
korábban érkeztünk, s a sorban állók nagy
örömére dudaszóval, énekléssel múlattuk az
időt. A taps nem maradt el. aki még nem
járt itt, hacsak teheti, látogasson el az
Ökocentrumba, megéri!
Nem sokkal ezután, november 16.-án
Egerben a XXVIII. Palócgálán (az idén már
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másodszor) megmérettettük magunkat Birinyi József a KÓTA Társelnöke, a Hungarikum
Szövetség Elnöke, a zsűri elnöke és szakmai
vendégei előtt. Júniusban zalai bordalokból
összeállított csokrunkra Aranypáva díjat kaptunk, most pedig zalai betyárdalokkal igyekeztünk lenyűgözni az ítészeket, és a szép
számú közönséget alkotó versenyzőtársainkat. Sikerült! A mintegy hetven fellépő között
nyolc Aranypáva díjat osztottak ki, s az egyik
ARANYPÁVA a Gyenesdiási Dalárda és
Gyenesdiási Négyes tulajdona lett!
Természetesen élmény-dús napokba ágyaztuk az Egri Palócgálát. Pénteki érkezésünket
az Egerszalóki Borvirág Férfikar jelenlévő
tagjai várták, s miután „minden földi jóval”
elláttak bennünket, késő estig a szabadtéri
fürdőzés örömeinek hódoltunk a só dombok
ölelésében elterülő fürdőben. Mire a magunkkal vitt „szőlőlé” elfogyott, elpróbáltuk az
előadandó dalokat, (meg mást is), és táncra
perdültünk a fürdő vendégeivel. Az ének,
a zene, nemzetközi voltát mi sem példázta
jobban, minthogy csehül, németül, angolul
és magyarul egyaránt tudtunk nagy vidámság
közepette dalolni.
Szombaton, miután „vizsgadalainkat”
bemutattuk, az eredmények birtokában, a
szintén Aranypávás Borvirág Férfikar tagjaival hatalmasat nótáztunk. Persze nem csak
mi! Az Egerszalóki Tekergő Együttes húzta a
talpalávalót, táncházzá változtatva az
előadótermet.
A táncest végét megvárni nem
tudtuk, pedig jó lett volna. „Otthon”,
Egerszalókon a Relax vendégház pincéjében vacsora, ének, vasárnapba
nyúló beszélgetés, zárta az „aranyas”
napot.
Vasárnap a társaság egyik része a
katolikus, míg a másik, a református templomban imádkozott mise,
illetve istentisztelet alatt, hálát adva és
köszönetet mondva az égi segítségért
a sikeres napokért.
A búcsúebéd előtt még a polgármester úr látott vendégül bennünket,

2019. december
bemutatva pincéjét és kóstolgatva finomabbnál-finomabb borait.
A fenséges vasárnapi ebédet követően hos�szas búcsúzkodás után indultunk haza. A
Borvirág Férfikar és Dalárdánk biztosította
egymást a barátság további fenntartásáról.
A magunkkal vitt jófajta pálinkáinkkal,
Komáromy Béla barátunk finom kalácsával
mi is hozzájárultunk a pincében eltöltött órákhoz. De nem csak ezzel! Új lemezünk, az „Én
is iszom veletek…”c. melyen a Tekergő Zenekar és a Borvirág Férfikar is derekasan kivette
részét, egy-egy példányával mindenkit megajándékoztunk, ill. ünnepélyesen nyújtotta át
vezetőnk Pékné Orbán Julianna Ilona.
Nos! Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy a
2019-es évet kettő Aranyéremmel, és kettő
Aranypáva díjjal zárhatjuk. Következik a
regölés ideje. és reméljük a 2020-as év sem
lesz szegényebb, mint volt a 2019?
Isten Éltesse a Dalárdánkat, családtagjainkat, közeli és távoli barátainkat!
APROPÓ!
Ha valaki jófajta pincehangulatot szeretne
dalokkal, versekkel otthonában, vagy útközben hallgatni, élvezni, keresse fel a Gyenesdiási Községházát, ill. a J&A Kerámiaházat és
kérje az
„Én is iszom veletek…”c. immár hetedik
kiadványunkat! Nem fog csalódni!
DE siessen, mert „fogy, mint a cukor”!
Bognár Ystván a Dalárda krónikása

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Visszatekintő: tartalmas év van mögöttünk
ismét egyre népszerűbb a tavaszi „palántázz”
akciónk. Letisztultabb hazai nemesítésű paradicsomok és Keszthelyi nemesítésű paprika
palántákból volt lehetőség vásárolni, finom
aromás íz világukat élvezhették a gondos
gazdák.
Jó és hasznos előadásokat hallgathattunk
a meghívott vendégeinktől épp úgy, mint a
szakértő klubtársunktól (Páli Lajos, Volner
Lajos). Kiskerti sétám során ismét sikerült
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bemutatni,
hogy kedvet kapjon az
olvasó, tanuljunk egymástól.
Szakmai kiránduláson is részt vettünk
Dr. Gyulai Iván ökológus „Az ember- és a
környezetkímélő kertművelés – Mélymulcstémában tartotta az
előadást.
Még egy kirándulást
szerveztünk
Krisnavölgybe, ott Antal
Balázs főkertész mutatta be, mit érdemes
a fólia alá vetni, hogy télen is fűtés nélkül
legyen friss spenót, retek, zöldség zöld. De
végig vezetett és betekintést nyerhettünk a
bio kertészkedéstől a tároláson át a rövidített
idejű mulcskészítés fortélyaiba.
Felvételt nyertünk a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségbe, több lehetőség,
új fajták, növényvédelem, technológia megismerése, szakmai tanácsok.
Klíma Követek féléves találkozójára mi is
kaptunk meghívást Polgármester úrtól, igen
hasznos volt.
Felkérést kaptunk, hogy támogassuk szakmailag a lelkes kis csapatot „kertügyileg”
szívesen igent mondtunk. Első lépésként
segítünk a mulcskészítésnél, fűszerkertet
közösen rendbe tesszük és a polikarbonát növénykertet is beültetjük a tavasszal
Kadlicskó Krisztián tanár úr és a gyerekek
örömére.
Évzáró partit tartottunk, köszönet azoknak,
akik részt vettek és finomságokat hoztak, akik
viszont valami okból otthon maradtak sajnálhatják.
Külön köszönettel tartozom a”kemény
magnak” akik mindig segítenek és számíthatok rájuk, úgy mint burgonyanapon a főzés,
Önkormányzat melletti virágágyás beültetése,
kapálása, Mayának a fotózásért. Úgy érzem
jó csapattá kovácsolódtunk össze és szívesen
vagyunk együtt, ez látszik is, hiszen csak így
lehet eredményesen dolgozni.
Etessük a kismadarakat, olyan szép, amikor
csivitelnek az etetőnél ebben a borongós
időben.
Mit kívánhatnék
magunknak 2020 – ra,
több empátiát egymással szemben, őszinte
legyen az a kérdés –
hogy vagy?- kevesebb
online
kommunikációt, több beszélgetést.
Hozzunk össze olyan
fórumokat, ahol tudunk
őszintén beszélgetni a
gondjainkról, a világ
dolgairól.

Gyenesdiási Híradó

Szeretettel, tisztelettel közeledjünk másokhoz úgy, ahogy mi szeretnénk, hogy kezeljenek minket.
Óvjuk a természetet épp úgy, mint a családunkat, magunkat, tegyük szebbé, jobbá a
környezetünket, hogy a gyermekek, unokák
büszkék legyenek ránk.
Áldott békés adventi készülődést
Kellemes szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket, sikeres boldog Új évet kívánunk
Körtvélyesi Ibolya
titkár és a
Gyenesdiási Kertbarát Kör

FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
December közepétől Madárkarácsony!
A kismadarak etetéséhez szükséges szotyola
kis zacskós kiszerelésben átvehetők az egyesület székhelyén: Gödörházy A u. 60., valamint a Polgármesteri Hivatalban.
2019. december 30-án (hétfő) a szokásunkhoz híven Óévbúcsúztató túrát szervezünk a Keszthelyi-hegységbe. (Községháza,
Nagymező, Vadlánlik, Dolomit tanösvény,
Fénykereszt, Mária szobor) Indulás: 13
órakor a Községházától. Érkezés túrafelszerelésben. A túra várhatóan vidám előszilveszteri
hangulatban zajlik, mindenki ennek megfelelően készüljön. Szeretettel várjuk a kedves
érdeklődőket! Ezzel együtt kívánunk minden
kedves tagtársunknak és természetbarátnak
Áldott Karácsonyt és örömökben gazdag
Újesztendőt!
Gálné Németh Ildikó - elnök

FÜRDŐEGYESÜLETI
HÍREK
A 2019-as évről szeretnék egy rövid beszámolót írni.
Az első tavaszi programunk a RügyfakadásTavaszünnepen való részvétel. Ezen a szom-
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bat délelőttön tartottuk meg az évi rendes
közgyűlésünket, melyen szép számban
vettek részt tagjaink. Köszönet érte. Évek
óta nevezünk a vasárnapi főzőversenyre,
melyen idén „Vaddisznó ragu erdei gombákkal” fantázia névre hallgató ragut főztünk
négyféle erdei gombával. Köretként dödöllét
kínáltak szakácsaink, a ragut és a dödöllét a
Steller házaspár, Fülöp és Márti készítette.
Pillanatokon belül még a bográcsot is kitörölgettük. Nagyon jó hangulatú, szép napot
töltöttünk a Nagyréten.
Júliusban szép számban részt vettünk a
Keszegfesztiválon. Sajnos idén nem főztünk halászlét, mert főzőmesterünk, egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott Gyenesdiásra
jönni. Jövőre mindenképp részt veszünk a
halászléfőző versenyen.
Saját rendezvényünk a július 20-án tartott
halászlé vacsoránk, melyen ismét zenélt
Varga István Egyesületünk tagja, hatalmas
sikerrel. Megígértettük vele, hogy a következő években is zenélni fog. Az ünnepségen részt vett Gál Lajos polgármester is, aki
elismeréssel szólt az Egyesület éves munkájáról.
Az idei évben is Böcskei István főzte a
kitűnő halászlét, mellyel 38 tagunkat és
23 hozzátartozót kínáltunk meg. A vegyes
halakból- harcsa, keszeg, ponty- főzött
halászlé pillanatok alatt elfogyott, ami ismét
dicsérte Böcskei István jó munkáját. Amig
főtt a halászlé mi többiek hallgattuk Varga
István nosztalgiás zenéjét, közben finom
borokat és házi sütésű süteményeket kóstoltunk, felidézve a nyári élményeket.
Az utána tartott tombolajátékunk is évek
óta nagy sikerű. A tagok által felajánlott,
még használható ajándéktárgyakat sorsoltunk ki. A játékot Lőrincz Csilla és Stellerné
Márti vezette, közmegelégedésre.
Az idei szüreti ünnepségen is részt vettünk. Igyekszünk minden évben valami új,
ránk jellemző öltözékbe bújni és igy tenni
színesebbé a felvonulást. Eddig már volt
amikor fürdőruhában, míg mások egyesületi
trikóban, de volt amikor békatalppal, úszószemüvegben, homokozó játékokkal, pettyes
gumilabdával vonultunk. Idén matróznak
öltözve vettünk részt a felvonuláson.
Mint minden évben, idén is részt vettünk a
község idegenforgalommal összefüggő megbeszélésein és igyekszünk javaslatokkal élni.
Természetesen az egyesületi ismerkedés jó
lehetőség arra, hogy évközben kisebb csoportok egymást vendégül látva, szorosabb
barátságokat kössenek.
Következő közgyűlésünket 2020 áprilisában tartandó Rügyfakadás-Tavaszünnep
szombatján tartjuk.
Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését.
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek!
Kovács Miklós
elnök

BÖLCSŐDEI-ÓVODAI
HÍREK
Itt járt a Mikulás…

Uzsonnára libazsíros kenyeret fogyasztottak, mivel a mondás úgy tartja:
„Aki libát nem eszik, egész évben éhezik!”
Sziget-Lekics Andrea
óvodapedagógus
Tök parti
Idén is büszkélkedhetünk, hiszen megrendezésre került az immáron hagyományosnak
mondható és nagy sikerű rendezvényünk. De
mitől is olyan jó ez a késő őszi mulatság?
Talán a sok vidám pillanat az, ami a szürke
hétköznapokon túlmutatva jelzi, hogy igen,
ez valami más, ez olyan jó.
A délutáni program tökfaragással kezdődött, minden csoport különleges alkotásokat
készített, amiket a gyerekek örömére a zsűri
finomságokkal jutalmazott. Az elkészült
remekműveket az udvaron összegyűjtött
levélkupacban helyeztünk el, ahol mindenki
megcsodálhatta a szebbnél szebb műveket.

2019. december 6-a reggelén megérkezett
az óvodánkba a Mikulás. A gyerekek izgatottan várták már ezt a napot, hogy ellátogasson
hozzánk a jóságos fehérszakállú. A hagyományok szerint ünnepeltünk, hiszen először
a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola harmadik osztályos tanulóitól egy színvonalas előadást láthattunk.
Köszönjük a felkészítő tanító néniknek,
Sebestyén Veronikának, Glóbits Juditnak,
Ambrus Zitának, és Tüttő Lajosnénak.
Köszönjük Hársfalvi Györgynek, és Szarka
Szabolcsnak, hogy ilyen emlékezetessé tették
a napunkat.
Az óvoda nevelőtestülete nevében: FerenczPalaczki Katalin

Köszönet

Köszönjük Miklós Hajnalnak a csodálatos
alkotást, melyet gyermekeink örömmel vettek
birtokba, sok-sok fénykép készült.
A töklámpások vidáman csillogó fényénél mi másra is gondolhattunk volna, jövőre
ugyanitt és ugyanígy tökparti lesz, óvodások
és felnőttek nagy örömére.
Kurnát-Albrecht Boglárka
óvodapedagógus

ISKOLAI
HÍREK
Iskolai és községi karácsonyi ünnepély
időpontja: 2019. december 20., 10.00 óra az
iskola aulájában.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a családoknak, akik a marcali Százszorszép Gyermekotthon lakóinak szebbé
varázsolták az ünnepeket és adományainkkal
megkönnyítették a hétköznapjaikat.

Téli szünet: 2019. december 21 - 2020.
január 5-ig. (első tanítási nap: 2020. január 5.
hétfő)

„Egy ember soha nem magányos, ha érdekli
egy másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet,
mindig lehet egy kicsivel többet adni.”

Szepes Mária

Sokan keresték már a választ arra a kérdésre, mi a vers.
Latinovits Zoltán gondolatai:
„A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal,
az ősi dallal rokon. Rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni
mesterség. A vers az ember legtöményebb
megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről.” (Verset
mondok - részlet)
Erre a különleges emberi beszédre biztatjuk a gyermekeket minden évben.
Hagyományos iskolai házi szavalóversenyünket 2019. november 21-én, csütörtökön rendeztük meg. A kb. 80, főleg alsós
résztvevő tolmácsolásában elhangzó versek
között klasszikus költőink versei éppúgy

Somorjai Lívia
óvodapedagógus

Márton-nap
2019. november 11-én, Márton napján
a Gyenesdiási óvodás apróságok a Márton
napi hagyományokat megőrizve lámpás felvonulással és lobogó sziporkázó máglyával
ünnepeltek. Közben az ismert versek, énekek
dallamai szálltak a tűzről pattogó szikrák
kíséretében- Gi-gá-gi-gá gúnárom, Hatan
vannak a mi lúdaink…

Iskolai szavalóverseny
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szerepeltek, mint a kortárs költők művei.
Köszönet illeti a felkészítő szülőket, tanárokat, hiszen az ő segítségük, szaktudásuk
nélkül, nem lett volna igazi élmény a versmondó délután. Három helyszínen, évfolyamonként külön 2-3 fős zsűri értékelt. A sok
szép szavalat nehéz döntés elé állította mindhárom teremben az értékelőket.
Hisszük, hogy nyertes az, aki megtanul egy
verset, mert fejleszti a memóriáját, gyarapszik lelke, elméje tőle.
A Kárpáti János Ált. Isk. és AMI iskolai
versmondó versenyének eredményei:
1. évfolyam:
1. hely: Stiller Júlia
2. hely: Szeles Botond

3. hely: Kiss Márton Barna, Nagy Alexia
Kira
Különdíj: Varga Zoé, Lévai Luca
2. évfolyam:
1. hely: Mészáros Léna
2. hely: Farkas Szabolcs, Wágenhoffer
Baján
3. hely: Bertalan Zsófia, Fáró Enikő
Különdíj: Horváth Nóra, Katona Ábel
3. évfolyam:
1. hely: Buzás Mátyás
2. hely: Gaál Mikó
3. hely: Takács Valér, Kenesei Gergő
Különdíj: Gyulai Lotti
4. évfolyam:
1. hely: Horváth Zsóka

2. hely: Kiss-Bertók Levente, Doma Vilmos
3. hely: Sághy Fruzsina
Különdíj: Takács Dóra – Takács Flóra
5. – 6. évfolyam:
1. hely: Stiener Kata Rozina, Bagoly Marcell
2. hely: Szente Regina
3. hely: Stiener Máté Bendegúz
Különdíj: Vers Hunor, Nagy Panna Csenge,
Gaál Janka
7. évfolyam:
1. hely: Hocz Katalin, Ángyán Szilveszter
2. hely: Szente Benedek Rafael
3. hely: Paál Levente
Különdíj: Nagy Antal Róbert

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI

szállító személygépkocsi, a személygépkocsi
kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros
tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és
kézikocsi, a kommunális szemét szállítására
szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást
végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését
végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító
tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

kihelyezett gyűjtő edényben ingyenesen elhelyezethetik.

Továbbá a lakó-pihenő övezetben fokozottan kell figyelni az elsőbbség megadására.
Az útkereszteződésben a járművel elsőbbséget kell adni a jobbról érkező minden jármű
részére.
Továbbá a település egész területén a
sebességhatárok betartására kérjük fokozottan figyeljenek.

Köszönet
Ez úton szeretnénk megköszönni a felajánlott fenyőfákat, hogy településünk méltó
ünnepi díszbe öltözve várhassa az év végi
ünnepeket. Gyenesdiás Nagyközség fenyőfáját idén Zalavárról ajánlották fel, mely
szokás szerint a Községháza előtti téren került
felállításra. Nagy Tamás fenyőfája a települési Betlehem mellett került felállításra. Dr.
Vajda Gábor által felajánlott fenyőfa pedig
a Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti iskolában lett felállítva.

Síkosság mentesítés.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az
ingatlan használók figyelmét, hogy a havat,
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos
közlekedésre használt területen eltakarítani kötelesek! Továbbá felhívjuk a figyelmet
a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek,
elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztántartása, hó és síkosság mentesítése, mind a
nyitva tartási időben, mind azon túl a tulajdonos, használó, üzemeltető kötelessége!
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
Közlekedési problémák
Sajnos településünkön, több helyen is sorozatos közlekedési szabályszegések történnek.
Ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
lakó pihenő övezetben Lakó-pihenő övezetbe
csak a következő járművek hajthatnak be
(nem teljes felsorolás):
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a háztartási használt étolajat az étkezde főbejárat
melletti kiskapun keresztül megközelíthető,

Gyenesdiáson a térfigyelő kamerarendszer
bővítése folytatódik. 10 db kamera kiépítése
történt meg a Kossuth L. u.- Mély u., Kossuth
L. u. – Tanácsház u. , Kossuth L. u. – Darnay
u., Kossuth L. u. – Madách u., Kossuth L. u –
iskola bejárata, Faludi u.– Címer köz kereszteződéseiben.
Madárkarácsony
Az előző számban meghirdetett Madárkarácsony akció keretében már vihető a napraforgó mag. Az egy kilós csomagolt magot
a Községháza földszintjén (Műszaki osztály,
középső ajtó) lehet kérni, hetente egy csomagot a gyenesdiási lakosok részére.

Gyenesdiási Híradó

Híradónk körkérdést intézett
önkormányzati, intézményi,
egyesületi vezetőkhöz,
közismertebb személyekhez.
„milyen volt az elmúlt esztendő,
mit vár a következő évtől?”
címmel.
Gál Lajos, polgármester
Az első szó a köszöneté, köszönöm a
gyenesdiásiaknak a bizalmat és a helyhatósági választáson nyert felhatalmazást ahhoz
a szolgálathoz, melyet ismét elnyerhettem öt
esztendőre. Az önkormányzatiságunk hetedik ciklusának befejeztével a polgármesteri
tisztségre való jelölést negyedszer is vállaltam, melyet nagy tisztelettel köszönök és
igyekszem megszolgálni!
Számomra továbbra is fontos, hogy Gyenesdiás gazdaságilag és pénzügyileg is megalapozott, hosszútávon fenntartható fejlődési
pályán maradjon. Mindezt szerencsés módon,
továbbra is egy nagyon helyes értékrendet
őrző képviselő-testület segíti, külön köszönet a folytonosságért Önöknek. A Keszthelyi
kistérség települései a jövőben ténylegesen
rákényszerülnek a konkrét együttműködésre,
toleranciára, amely talán nagyobb fejlődési
potenciállal is jár majd.
Én magam továbbra is az összefogás és
együtt gondolkodás híve vagyok.
Nem könnyű döntések vannak mögöttünk a
költségvetés egyensúlyának megőrzésében,
az infrastrukturális és intézményi pályázati
programok finanszírozása és későbbi helyes
működtetése terén.
Személyes munkámmal továbbra is biztosítani kívánom a tervezhető jövőképet
Gyenesdiásnak, egy lendületesen fejlődő településként, a fejlődő Nyugat-Balaton egyik
motorjaként. A következő esztendőkben
Gyenesdiás jobban kell, hogy támaszkodjon a
pályázatokon túl az önjárást biztosító termelő
és szolgáltató szektor megerősítésére. Az
iparterületi fejlesztések (robottechnológia,
élelmiszerlogisztika stb.) mellett a minőségi
turizmus feltételeinek javítására, szálloda
beruházások támogatására, a településközpont
/orvosi rendelő, iskola, ebédlő/ minőségi
kiépülésére, valamint egy Balaton-parti
sétány kialakítására kell, hogy nagy figyelem
fordítódjon. Mindez az adóerő-képességet
növeli, munkahelyet teremt és biztonságot ad
a jövő generációinak egyaránt.
Mindezek mellett a legfontosabbnak még
a környezettudatos gondolkodást, a fiatalok közjó iránti érdeklődésének felkeltését,
valamint az egymásra való odafigyelést és
élő közösségeink megerősítését látom fontos

-9feladatnak. Ennek reményében Áldott ünnepeket és az elkövetkező esztendőre jó egészséget és sikereket kívánok minden kedves
gyenesdiási lakosnak.
Góth Imre Árpád, alpolgármester
Köszönöm minden gyenesdiási választópolgárnak, aki részt vett az önkormányzati
választásokon, hogy szavazatával hozzájárult
a képviselőtestület megalakulásához. Külön
köszönöm azoknak, akik szavazatukkal támogattak megkezdett munkám folytatásában.
Nehéz lenne most felsorolni a folyamatban
lévő fejlesztéseket és azokat a szép eredményeket, amit Gyenesdiás elért az elmúlt
évben. Szeretném hinni, hogy fejlődésünk
töretlen lesz és mind nagyközségünknek,
mind az itt élőknek sikeres boldog új éve lesz.
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deznek, tanácsot kérnek és ez jó érzés. A
jövő évben, ha a terveink 70%-a elkészül, azt
mondom, hogy egy sikeres éven vagyunk túl!
Orvosi rendelő, étkezde-könyvtár, további
strandi fejlesztések, malom felújítás, vízelvezetések, útfelújítások, talán végre az iskola
bővítés elkezdése ... és a lista közel sem teljes.
Köszönet a Hivatal és az Önkormányzat dolgozóinak, hogy munkánkat maximálisan
támogatják és segítik. Boldog Karácsonyt,
eredményekben gazdag Új Évet és Jó Egészséget kívánok minden Gyenesdiásinak!

Hársfalvi György művelődési ház igazgató, önkormányzati képviselő
Elég nehéz volt – volt munka bőven. Közösségeink is tevékenykednek, eredményesen.
Büszkék vagyunk rájuk! A munkában is, de a
magánéletünkben is sok örömöt hozott! UnoGyutai Barna, önkormányzati képviselő
káink a szemünk előtt lesznek egyre ügyeseb2019. egy mozgalmas, de rendkívüli ese- bek, okosabbak, szebbek. Persze még mindig
ményektől mentes év volt a családunknak. A nincs vége az évnek unoka ügyben!
legnagyobb változás a magánéletben - ami az
Nagy élmény volt, hogy – barátokkal megidő múlását is jelzi számunkra - a legkisebb jártuk az Al-Duna vidékét, Transzalpinát és
gyermekünk is elkezdte az iskolát.
Transzfogarast egy ötnapos motoros túrán.
Idei évi történése igaz, de a jövőbe mutató,
Jövőre is van munka bőven, a szokásos felhogy a gyenesdiási választópolgárok bizalmat adatok ellátása mellett befejezünk egy másfél
szavaztak nekem és továbbra is elkötelezetten éves pályázati projektet, el kell készíteni a
azon dolgozhatok, hogy a település fejlődése Gyenesdiás Monográfia művelődéstörténetétöretlen legyen.
ről szóló kötetét (még nem késő, akinek van
Nagy öröm számomra, hogy megújulhatott, birtokában ehhez kapcsolódó forrásanyag,
megszépülhetett a családunk számára kiemelt fotó, cikk, visszaemlékezés – jelezze). És
jelentőségű Szent Ilona Kápolna: itt kötöt- remélem lesz rá lehetőség, hogy pihenésképtünk házasságot, gyermekeink itt részesültek pen, kalandvágyból, szórakozásból, néhány
a keresztség szentségében.
ezer km-t guruljunk, felfedezzünk ismeretAz idei év rekordévnek számít Gyenesdiás lent, vagy újrajárjunk kellemes helyeket.
idegenforgalmában, az eddigiekhez képest
És
mindehhez
egészség
legyen!
sokkal magasabb számú vendég látogatott el Mindannyiunknak!
településünkre. Bízom benne, hogy a jövőben
a vendégszám növekedés minőségi szolgáltaGombos József
tásfejlesztést eredményez Gyenesdiáson!
Gyenesdiási Horgász és Vízisport
Szeretetteljes Ünnepeket, Egészségben Egyesület elnöke
Gazdag Új Évet kívánok!
Egyesületünk a közel 240 fős tagságával
Gyenesdiás talán egyik legnagyobb közösKrasznai István,
sége. Összeköt bennünket a Balaton, a terméönkormányzati képviselő
szet, a vízi sportok és a horgászat szeretete.
Köszönöm a település polgárainak, hogy Működésünk, közösségi életünk szervezése
ismét bizalmat szavaztak nekem-nekünk a mindig feladatot ad számomra. Két gyönyörű
következő öt évre, hiszen a testület összeté- helyen lévő tanyánk is folyamatos karbantartelében minimális változás történt, ami azt tást, felújítást igényel. Ezért mindig próbágondolom, hogy az elismerése a munkánk- lunk valamit felújítani, szépíteni.
nak. Az idei év nekem ismét változást hozott,
Ez év elején kicseréltük, megszélesítettük
többek között a Gyenes-Vonyarc Kábel Tv a gyenesi tanya két összesen 100 m hosszú
Kft ügyvezetője lettem. A településünkön stégét. Ezt külső vállalkozó bevonásával
sem telt unalmasan 2019, elég ha az ember és nagyon sok saját munkával valósítotkimegy az utcára és látja, hogy nap mint nap tuk meg. Mindkét tanyánkon új megfigyelő
történik változás és ezek jó irányba mutató kamerarendszert állítottunk fel a biztonsádolgok! Sokfelé járok az országban, intéz- gunk érdekében. A zöldterületek gondozása
ményeknél, önkormányzatoknál és mikor is mindig nagy és fáradságos feladat. Ezt is
megtudják,hogy Gyenesdiáson vagyok kép- sikerült megkönnyítenünk két nagyteljesítviselő, teljesen másképp néznek rám, kér- ményű, új fűnyírótraktor vásárlásával, mun-
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kába állításával. Közösségi programjaink
keretében egy tavaszi parti és egy őszi csónakos horgászversenyt szerveztünk, melyeket egy hangulatos bográcsban főtt ebéddel
zártunk. Ezekre a versenyekre, összejövetelekre a jövőben szeretnénk, ha még többen
jönnének el és nem csak tagjainkat várjuk,
invitáljuk! Lehetőségeinkhez képest részt
vállaltunk Gyenesdiás közösségi életében
is, így főzőcsapattal indultunk a burgonya
fesztiválon, valamint helyet biztosítottunk,
illetve vendégül láttunk más helyi közösségeket, erdélyi vendégeket is.
Jövő évi terveinkben szeretnénk a gyenesi
tanyánk partfalának cseréjét megvalósítani,
valamint a parti csónakhelyekhez is járófelületet kialakítani. Gondolkodunk még a stégek
elektromos aljzatokkal való ellátásában is,
mely a jövőben a csónakok akkumulátorának
töltését könnyítenék meg. A Gyenesdiáson
épülő szálloda is újabb változásokat hozhat
majd az egyesületünk életébe. Szeretnénk
olyan megoldásokat, terveket kapni melyek
mindenkinek elfogadható és megnyugtató
lesz majd. Szeretnénk, ha ez a változás pozitív lenne számunkra is, előbbre vinné, magasabb szintre emelné tanyánk szolgáltatásait.
Sok tervünk, elképzelésünk van még a jövőt
illetően, melynek legtöbbször csak anyagi
lehetőségeink szabnak határt, hiszen az összefogás, az önkormányzati segítség példás volt!
Ez úton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, a Képviselő Testületnek és minden
támogatónknak, lelkes tagjainknak támogatását, munkáját!
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Új Évet kívánok!
Csányi Zoltán, Magyar Vándor Klub
elnöke
Egy nagyszerű és gazdag tartalommal telitűzdelt év után arra a kérdésre, hogy milyen
volt a 2019-es esztendő, nem is tudok mást
válaszolni, hogy: remek.
Tudom, hogy egy szó nem mond el semmit,
tehát nézzük meg együtt, mi is történt Klubunk tagságával az elmúlt egy esztendőben.
Az évet Tata-Komárom-Komarno szépségeinek felkeresésével kezdtük. Ezt követően
kétnapos útra indultunk Szentes-SzarvasGyula uticélokkal, majd főzöcskéztünk
a Rügyfakadás Tavaszünnepen. Ezt a
Kismartoni kiruccanásunk követte, melyet
a nagy érdeklődés miatt még a nyár kezdete
előtt meg kellett ismételnünk. Ősszel Zirc és
környéke, majd a szlovéniai BLED nyújtottak
felejthetetlen
élményeket.
Legutóbb
Székesfehérvárott jártunk, ahol az adventi
forgatagban mesés látnivalókat néztünk meg.
Milyen lenne ez a program összeállítás, ha
nem remek?
Minden utunk egyedi, mindegyikbe belecsempészek a tartalom kialakításánál valami
különlegességet, valami olyat, amitől egyedivé és nagyszerűvé válik az adott útvonal
során felkeresett kiállítóhely. Mindezt jó han-
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megelégedésére.
És hogy mit várok 2020-tól? Mindazt, amit ebben az évben és az eddigiekben
is elértünk: Klubunk népszerűsége folyton
nő, jó dolog örömet okozni útitársainknak,
látni arcukon az ámulat és csodálat kifejezését, amikor valami valóban csodálatos látnivaló előtt megállunk. Tehát tartalmas utakat,
élményszámba menő felfedezéseket, és
érdeklődő utasokat. Szóval, csak azt kívánom
jövőre, amit idén is örömmel fogadtam…

Gyenesdiási Híradó
Alázatra inti kezem, lelkemből szót fakaszt,
S vezérli nyelvem. Ítélni óv, figyelni enged,
S majdan ha szólít, s lezárja szemem,
Zene szóljon szépséges lelkemen.”
Boldog 2020-as évet kíván Bognár Ystván
a Dalárda krónikása.

Szabó Sándor GyPVE elnök
A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi egyesület 2007-ben alakult, bűnmegelőzési céllal.
Létszámunk 35-45 fő között változik. Ezzel
a létszámmal és nyáron vendég polgárőrség
fogadásával végezzük munkánkat. 2019
Bognár Ystván a Dalárda krónikása.
évben sem a strandjainkon, sem pedig köz2006 + 13=2019 Még mondja valaki, hogy ségünkben nem történt olyan bűncseleka 13 nem szerencsés szám? A Gyenesdi- mény, amely beavatkozást igényelt volna.
ási Dalárda fennállásának 13. évében kettő Mi a folyamatos járőrözésekkel próbáljuk
Arany Minősítést és kettő ARANYPÁVA a nem kívánatos személyeket távol tartani.
díjat kaszált. Jártunk a Hortobágyon, pálya- Ez a munkánk 2019-ben annyira sikerült,
futásunk legnagyobb élményét élve meg a hogy az országban elsőként kaptuk meg a
Dömötör- napi Behajtó Ünnepen és a Daru- „Kiváló Polgárőr Község” kitüntető címet,
fesztiválon.
melyet polgármesterünkkel az Országos
A 2019 évben 31 fellépésünk volt, és ahol Polgárőrnapi rendezvényen vehettünk át
a dalárdánk fellépett, természetes, hogy a az Országos Rendőr-Főkapitánytól és az
GY4S is ott volt, de voltak egyéni megmutat- OPSZ elnökétől. Ezzel értékelték Önkorkozások is tíz alkalommal. És a GY3S terá- mányzatunk és Polgárőrségünk kapcsolatát
piás rendelése keddenként a Kapernaumban, és munkánkat. Az év első 11 hónapjában
sem elhanyagolható, sőt…
10599 önkéntes órát teljesítettek polgárőreMegjártuk a Sümegcsehi Stúdiót is párszor, ink. Mi ezeknek az eredményeknek nagyon
és így megjelenhetett a hetedik lemezünk, örülünk.
mely az
”Én is iszom veletek…” nevet
2020 évre : Szeretnénk ezt a színvonalat
kapta. Két korongon tartalmaz bormustrát, megtartani, szeretnénk, ha csatlakoznának
bordalokat, borverseket, barátaink közremű- hozzánk gyenesdiásiak és segítenének nagyködésével.
községünk bűnmegelőzésében. Szeretnénk
Hosszan lehetne mesélni élményeinket. február hónapban egy lakossági fórumot
Beszélhetnénk arról a nagyszerű építkezés- összehívni a bűnmegelőzési feladatok ismerről, mely az utánpótlást, a fiatalokat is közénk tetéséről, itt főleg az idősebb és ezen belül is
hozta. A jövő az „öregek” óvó öleléséből az egyedül élők a leginkább támadásnak kitett
fakad. Jövőre velük együtt folytatjuk a Vass emberek.
Lajos Népzenei Szövetségben a megméretSzeretnénk a fórumon foglalkozni a közletetést, miután az első lépcsőt sikerrel vettük. kedési morállal, mert ha csak egy balesetet
A téli időszakban pedig regölünk, mint már egy emberéletet meg tudunk menteni már
évek óta mindig.
megérte. Szeretnénk elérni, hogy a bezárt
Terveink vannak. Természetesen egy-két ajtókat ne nyissák ki idegenek előtt és főleg
lemezt megint szeretnénk megjelentetni, ne engedjenek be kétes alakokat a lakásokba.
melynek stúdiómunkái már folynak. Az Ha ilyent észlelnek, szóljanak nekünk teleifjakat megmutatni több fórumon, magun- fonon, lehetőleg azonnal, hogy még amíg
kat megtartani egészségben, létszámcsök- itt tartózkodnak, addig tudjunk közbelépni.
kenés nélkül. A 2020-as év a Trianon 100 Sokat segít ebben a meglévő kamerarendszeéves évfordulója is. Ebben is lehetne valami rünk, melyet 2020-ban az önkormányzat még
maradandót a jelenkorra, és emlékeztetőt az bővíteni szándékozik.
utókorra hagyni. Nyitottak vagyunk és maraÚj tagok belépésével több szolgálatot
dunk a község többi civil szervezetével való tudnánk adni –többet látnák a polgárőrséget
együttműködésre. Köszönjük a régi Testület mozogni. Ezzel még jobban távol tudjuk tarés a Közkultúra támogatását és reméljük az tani azokat, akik nem tisztességes célokkal
újnak is meg tudunk felelni. Ha kellünk, ott közelednek lakosainkhoz.
vagyunk, dalolunk, emlékezünk, verselünk
Köszönjük a lakosság bizalmát, bízunk
ezután is, mint eddig mindig, hisz’ örömmel abban, hogy jövőre még szorosabb együttműtesszük.
ködésben tudunk dolgozni. 06 20/ 319 0 139
Kívánjuk, hogy az újév legyen mindenki ügyeleti telefon vagy a sajátom (06 20 50 50
kedvére, alakuljanak az elképzelések és 600) melyeken bármikor hívhatóak vagyunk.
tervek a kívánalmak szerint. Mert, mint a
Minden Gyenesdiás községben élő lakosnak
költő írja:
eredményekben gazdag, békés boldog új esz„Egymástól tanít a szó, a bölcsesség ebből tendőt kívánunk!
való.
A tagság nevében:
Erőt sugároz, hogy tiszteljem a célt,
Szabó Sándor GyPVE elnök

Gyenesdiási Híradó
Nagy Antal Róbert, tanító
Több családtag megbetegedése, egészségügyi gondjai miatt az elmúlt évek nem
szerencsések. Főleg emiatt az iskolai diákönkormányzat munkájának koordinálását se
tudom már vállalni, de továbbra is igyekszem
főleg az irodalommal kapcsolatos közösségi
programokat szervezni tanulóinknak.
Az új tanítópárommal, Eszter nénivel megtaláltuk a közös hangot.
Társadalmi munka most is akad, hiszen egy
havonta online, negyedévente nyomtatott
lapszámot is megjelentető irodalmi folyóiratnál szerkesztői munkát végzek. Rajtam kívül
vagy 16-17 nálam többnyire ismertebb szerző
is tagja a szerkesztőségnek.
Már tárgy- vagy pénzjutalmas pályázatok kiírására is van lehetőségünk. A díjátadó
ünnepségeket rangos helyeken szervezzük
meg, pl. József Attila Emlékhely, Petőfi Irodalmi Múzeum.
E heti több óra elfoglaltságot jelentő munka
mellett saját művek írására, közlésére alig jut
időm. A Pannon Tükörben, a Palócföldben
való publikálási lehetőségnek örülök, megtisztelő a számomra.
A tőlem telhető módon most is igyekszem
valamit szervezni tanulóinknak a költészet
napja környékén.
Feladataim oroszlánrészét a saját osztályunk
körüli feladatok teszik ki. A szerteágazó teendők elvégzésében sokat segít Eszter néni is. A
közösségépítésen, napi feladatokon kívül pár
versenyeredményt is igyekszünk majd felmutatni.
Minden tanítványunknak, szüleiknek, nagyszüleiknek, minden gyenesdiásinak Áldott
Ünnepeket, sikeres, Boldog Új Évet kívánok!
Pékné Orbán Julianna Ilona
GYD, GYIM, GYIC, GY4S vezetője
Életünk meghatározó eseményeit hozta az
idei esztendő.
Az évek óta visszatérő programjaink és vidéki
szerepléseink rendkívül sikeresek voltak az
idei évben is: Házszentelés, Vízkeresztnapi
dalárdás évadnyitó, a megemlékezés a háborús hősökre, pótszilveszter a községházán,
húshagyókeddi farsangi fánkparti és táncház
a Gyenes Táncegyüttessel, a református bál, a
székesfehérvári Vass Lajos versenyen a Gyenesdiási Dalárda a Gyenesdiási Ifjú Citerásokkal Kóta Arany minősítése, a Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja Pórszombaton és itthon,
az újszövetségi maraton, a mindszenti túra, a
Rügyfakadás - Tavaszünnep, a dalárda szereplése a tési Bakonyi Vigasságokon, a Győrújbaráti Dalos Találkozón, a cserszegtomaji
Nótaesten, Vindornyafokon a II. Kaporfesztiválon, Sümegprágán Fazekastalálkozón.
Egerben a Ködellik a Mátra Népzenei Minősítőn Arany Páva díjat kapott a Gyenesdiási
Négyessel a Kóta minősítésen. Törekpusztán
a VI. Betyártalálkozón a Répa Rozi Csárdában
előadtuk a Betyárlegendát (melynek felvétele
a You Tube-on is látható). Részt vettünk a Vass
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a Kristóf-napi Házünnepünkön, Zalaszentlászlón Falunapon, Vindornyafokon Nyárzáró
összejövetelen, Zalaszabarban Schreiner Jenő
születésnapi összejövetelén.
Ennek másnapján, 2019. 09.09-én: azért
írom ki így dátum szerint, mert életünk talán
legdöbbenetesebb eseménye hétfőn hajnali
4-kor következett be. Az előző esti félelmetes zalaszabari zivatar a kultúrházban ért
bennünket prímás barátunk, Schreiner Jenő
emlékezetes születésnapi ünnepségén, melyről
éjfélkor távoztunk Gál Lajos polgármesterünkkel és feleségével Ildikóval, hangmérnökünkkel
Kaszap Istvánnal és párjával Szép Alexandrával. Hajnalra a vihar elérte Gyenesdiást és villámaival rátalált arra az éppen 43 éves tujára,
ami a logónkon is szerepel. A több mint 150
éves lakóházunkkal összenőtt gyönyörű fa, az
elmúlt évek alatt menedéket adott a sok száz
madárnak. Megbújtak a lombjában nyáron a
hőségben, télen a hidegben a madáretetőnk
körül. Fölé nőtt már a villamos vezetékeknek
és oszlopoknak. Sajnos így lett célpontja a
viharnak. Középpontja éppen a fejünk felett
volt. A nagy légköri nyomás, amely megelőzte
felébresztett bennünket. Elgondolkodtató, hogy
milyen csekély a valószínűsége annak, hogy a
villám községünk talán legalacsonyabb és legkisebb házát találja telibe. Mégis megtörtént!
Óriási csattanással érkezett és erős mágneses
tere akkora feszültséget indukált a lakóházunk
elektromos hálózatában, hogy elektromos ívek
csaptak ki a konnektorokból. A szakemberek
ezt nevezik másodlagos villámcsapásnak. A
villám letesztelve a ház jól és biztonságosan
szerelt villanyvezetékeit a keleti homlokzat
oromvilágításának kötésében robbant, begyújtotta belülről a nádvégeket, majd azok a fa szerkezetet. A zuhogó eső szerencsénkre átáztatta
kívül a tetőt, szél sem volt, így a tűz lassabban
terjedt.
Ez az a kegyelmi állapot, ami felér egy tanúságtétellel, mert ami azután történt, az maga
volt a csoda. Példaértékű mentés és összefogás
eredményeként a lakórészt sikerült úgy kiüríteni, hogy még csak a füst sem érte el a használati tárgyainkat, bútorainkat. A sikeres tűzoltás
megmentette a kerámiaházat, lakóházunkat.
Azonnal jöttek a tűzoltók, szomszédok, barátok, rokonok és mesterek. Hosszasan sorolhatnánk… Hajnali 4-kor a szakadó esőben…
Segítségükkel nagyrészt sikerült a károk helyreállítása és öt nappal később megtarthattuk
Flórián Kristóf fiúnk és menyasszonya már
egy éve tervezett esküvőjét szeptember 14-én.
Ugyanezen a napon kaptam a Zala György
díjat a Zala megyei Önkormányzattól „a
magyar népzenei hagyományok ápolásában
és oktatásában végzett munkáért, példaértékű
közösségépítő és közösségi tevékenységéért”.
Mindegyik esemény tanúságtétel a Gondviselő jelenlétére az életünkben. Beleértve
legszűkebb közösségünket, a családunkat, a
településünkön élőket és a tágabb baráti és
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ismerősi kört. Felbecsülhetetlen segítséget
kaptunk. Kegyelmi állapotban élünk.
Az azt követő első dalárdás próbánkon is
elmondtam a dalos társainknak, hogy a reggeli
és az esti imádságban a hálaadás nem véletlenül szokása a magyar embernek évszázadok
óta… Egyáltalán nem természetes az, hogy
megélünk, túlélünk egy napot szerencsésen,
sikeresen betegségben vagy egészségben és az
sem, hogy reggel felébredünk, kortól teljesen
függetlenül. Adjunk hát hálát a Gondviselőnknek minden napért és éjszakáért!
Az azóta eltelt időben pedig szerepeltünk
Dióskálon a XIII. Diósfesztiválon, Zalaegerszegen a Gyenesdiási Ifjú Citerásokkal,
a Dalárdával és a Muzsikusainkkal a XIII.
Vass Lajos NSZ versenyen, amelyen Arany
fokozatot értünk el. Egerből a Palócgáláról
szintén Arany Páva díjat hoztunk haza. Szó
szerint aranyeső ért bennünket. Meghívást
kaptunk a Hortobágyra a Darufesztivára és a
Behajtási ünnepre. Elkészült a hetedik kiadványunk, amiben közreműködtek a dalárdán
kívül dalos - zenész barátaink és az utánpótlás. Sikeres Népi ének oktató vizsgát tettem
egy nagyszerű szakembergárdával és csoporttal a Hagyományok Házában. Együtt ünnepeltünk az Öregek Napján nagyközségünk
szépkorúival. Óvodásokat és iskolásainkat is
bevonva elkészítettünk már a jövő évi Szent
Márton - napi dalos cd-nk jó néhány felvételét. December 4-én pedig településünk öt
helyszínén forgatott Róka Ildikó és Móczár
István az Ízőrző Jeles napokat bemutató 2020as adásaihoz, amely a farsanghoz, a húsvéthoz és az aratáshoz kapcsolódnak. Készülünk
a családi ünnepeinkre és a Regölésre. Mindez
nagyrészt a Gyenesdiási Köz-Kultúránk csoportjainak eredményei, és akkor nem szóltam
a községi rendezvényeinkről, mint a Keszegfesztivál, vagy a Turisztikai Egyesületünk
szervezéseiről, mint a Gesztenyeünnep,
amelyeket nagyszámú civilszervezeteinkkel, egymást segítve közösen rendezünk, az
imaköreinkről, intézményeinkről és a településünkön működő sikeres vállalkozásokról a
miénket is beleértve.
Mindezt nem szoktam így felsorolni, hiszen
sok év óta hasonlóan történik és egészen biztosan kimaradt néhány az összegzésből, de
mindenkinek tudnia kell, hogy megmaradásunk kulcsa a családjaink, közösségeink, a
vezetőink kezében van és hitünk, identitásunk erősítésén, hagyományaink megélésén
és azok átörökítésén, de legfőképpen az
összefogáson múlik. Ez gyenesdiás legnagyobb érdeme. S bár az én nevem szerepel
azon a Zala György díjon, de itt a bizonyíték, hogy az mindannyiunk elismerése és
közös sikere.
Hálásan köszönöm az egész családom és
közösségeim nevében!
Az elkövetkező ünnepekre pedig mindnyájunknak kívánok békességes karácsonyt és kegyelemmel teljes, boldog új
esztendőt!
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Margrit Falley, a híradónkban megjelenő német szöveg fordítója
Ismét itt van az év vége. Az adventi és
karácsonyi időszak jó alkalmat kínál, hogy
megpihenjünk, és elgondolkodjunk az elmúlt
hónapokról. A 2019-es évet egy olyan könyvhöz tudnám hasonlítani, amit már majdnem
elolvastam. Hasonló volt, mint az előzőek,
de a befejezés előtt mégis történt valami, ami
mélyen érintett.
Két héttel ezelőtt meghalt édesanyám. Bár
egy hozzánk közel álló ember halála mindig
szomorú, de a békés, nyugodt elalvás mindig
egy bizonyos vigasztalást is jelent. Ha szív
már nem bírja tovább leáll. Ennek így kell
végződni, és ez így van rendjén.A búcsúzás
mindig lesújt, de én mégis boldog és hálás
vagyok, hogy a hozzám közel állók jól
vannak, és mi békés környezetben élhetünk.
Mindig megpróbálom, hogy a napot pozitív gondolkodással kezdjem. Mindegy, hogy
milyen gondjaink vannak, a negatív gondolatok nem visznek előre. Az optimizmusnak
több az előnye, mint a hátránya. Az ünnepnapok nyugalmas estéin azon fogok elgondolkodni, hogy miért is fontos néha egy kis időre
megállnunk. Bizakodón és várakozva tekintek az új évbe. A múlt már történelem. Az én
2020-as könyvem elkezdődik, és én frissen,
régi szokásaimmal együtt indulok.
Tiszta szívemből kívánok mindnyájunknak
boldog, áldott karácsonyt és sok szerencsét,
jó egészséget az új esztendőben.
Margrit Falley
Da ist es wieder, das Jahresende. Die
Advents- und Weihnachtszeit ist ein guter
Anlass, einmal zu entspannen und über die
vergangenen Monate nachzudenken. Ich
vergleiche das Jahr 2019 mit einem Buch,
das ich schon fast ausgelesen habe. Es war
ähnlich wie davor die anderen, aber dennoch
gibt es kurz vor dem Ende ein tiefgreifendes
Ereignis. Vor 2 Wochen ist meine Mutter
verstorben. Auch wenn der Tod eines lieben
Menschen immer sehr traurig ist, so ist doch
ein friedliches, ruhiges Einschlafen ein
gewisser Trost. Wenn das Herz nicht mehr
kann, stellt es seinen Dienst ein. So sollte es
sein, und dann ist es gut.

Gyerekeknek szóló
körkérdésünk,
„A legjobb dolog, ami 2019-ben
történt velem”
… Szeptemberben a barátaim találtak egy nagyon menő helyet, én másnap
tudtam meg, aznap visszamentünk és
nekem nagyon tetszett. Azóta mindig
visszamegyünk.
…Amikor anyával 5-6 fokban vártuk a
buszt, szakadó esőben. Vártunk, vártunk,
a busz sehol. Már lassan majdnem elkezd-
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ich bin auch froh und dankbar, dass es mir
und all den Menschen, die mir nahe stehen,
gut geht und wir in einer friedlichen Umgebung leben dürfen. Ich versuche immer, mit
positiven Gedanken in den Tag zu gehen.
Denn egal, wie viele Probleme und Sorgen
man hat, negative Gedanken helfen nicht
weiter. Optimismus hat mehr Vor- als Nachteile.
An den ruhigen Abenden der Feiertage
will ich darüber nachdenken, wofür es sich
lohnt, mir genügend Zeit zu nehmen. Dem
neuen Jahr schaue ich erwartungsvoll und
zuversichtlich entgegen.
Die Vergangenheit ist Geschichte. Mein
Buch 2020 beginnt, und ich starte ganz
frisch mit meinen alten Gewohnheiten.
Von ganzem Herzen wünsche ich allen ein
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein
glückliches, gesundes neues Jahr!
(Margrit Falley)

Gyenesdiási Híradó
nesdiás lakóinak, csapatom tagjainak Áldott
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet!
Tánczos Lászlóné Marika, Nyugdíjas
Klub vezető
Tisztelettel közlöm, hogy a Nyugdíjas
Klub az elmúlt évben is becsülettel helytállt. Majdnem minden társadalmi feladatból
kivette a részét. A létszámunk ebben az évben
öt taggal gyarapodott, ami már régóta stagnált. Ami még nagy öröm számunkra, hogy
két férfi is csatlakozott így 23 fővel működünk. Van egy kis bánatunk is, egy fő, családi
okokra hivatkozva kilépett a csoportból, egy
olyan személy, aki a dalkörünk lelke volt, a
szavalóversenyek többszörös kitüntetettje.
Ezúton is kérjük, ha rendeződnek a dolgai,
várjuk vissza szeretettel. Az átlag életkorunk
70 év, mi már alázattal elfogadjuk a támogatást, amit az elmúlt évben is megkaptunk.
Köszönjük a vezetőségnek, az ifjúságnak és
a gyenesi lakosoknak a felénk sugárzó tiszteletet. Minden gyenesi olvasónak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget kívánok a Gyenesdiási Nyugdíjas Klub nevében.

Keresztes József a főzőcsapat vezetője
A 2019-es esztendő is újbóli kihívás volt
számunkra, sok programon való részvétellel.
Ami nagy kihívás volt számunkra, az idei
évben felkérést kaptunk Dióskál polgármesterétől, a Diós Napok alkalmából 600 főre
ebédet és vacsorát főzni. Mi ennek szívesen
eleget tettünk. Ugyan akkor helyt álltunk a
gyenesdiási rendezvényeken: Rügyfakadás,
Keszegfesztivál, Festetics Vágta, Szüreti felvonulás, Idősek Napja. Ez utóbbi alkalmából
két és fél sertés lett feldolgozva, disznótoros
készült belőle. Részt vettünk kolbásztöltő
fesztiválokon, Vonyarcvashegyen, Vindornyafokon. Nagyon lelkes kis csapatunk van,
akik nem sajnálják a hétvégéjüket és szabadidőjüket feláldozni a közösségért. Ezúton
is köszönöm az egész éves munkájukat és
hozzáállásukat. Ezt a közösségért való tenni
akarást teljesen ingyen teszik, ami úgy gondolom, hogy majdnem egyedülálló a mai
világban. Nagy köszönet érte a csapatnak.
2020-as évre remélem, ha egészségünk
engedi, ugyanígy szeretnénk a rendezvényeken helytállni és ezzel segítve Gyenesdiás jó
hírnevét vinni.
Én és a csapatom nevében kívánok Gye-

Vértesaljai László, önkormányzati
képviselő
Kedves Olvasó!
Az elmúlt esztendő életem eddigi legmozgalmasabb időszaka volt. A magánéletem és
a közéletben betöltött szerepem is jelentősen
megváltozott. Kedvesem, Rebeka kezét megkértem. Oda is adta! Májusban esküszünk.
Majd szülőfalum önkormányzati képviselőjévé választottak. Ezúton is köszönöm! Garázs
Közösségünk megérett, hiszen Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesületként nagykorúvá válik
még e hóban. Egyetemi hallgatásomat szakdolgozatom elkészítésével befejeztem.
2020-tól egy januári, sikeres államvizsga
után eredményes, májusi esküvőt, gondtalan
gyenesdiási letelepedést várok. Egyesületünk
élete egy tucat lelkes alapítónak köszönhetően megkezdődik, izgalmas, eredményes
munkára számítok!
Kedves Gyenesdiásiak, Áldott Karácsonyt,
és elhatározásokban, kitartásban, táncházakban, gyermekáldásban és szeretetben gazdag
Új Esztendőt kívánok!

tünk táncolni, mert annyira fáztunk. Végül
20 perc késés után, megjött a busz. Mire
hazaértünk lefagyott mindenünk, még a
fűtést is bekapcsoltuk.
…Kaptam egy biciklit, ezért most tudok
vele suliba járni, meg a barátaimmal
biciklizni, és elmentem egyik barátommal
egy cirkuszba.
…A suli bulin nagyon jól érezte magát
mindenki. Nagyon jó játékokat találtak
ki. Nekem, ami a legjobban tetszett, az a
szembe kötős játék volt. Nagyon jól éreztem magam.
…Három hete kaptam egy Xboxot,

aminek nagyon örültem, amihez már 12
játékunk van.
…Nyáron sok időt töltöttem a strandon.
Sokat fürödtem és szaladgáltam a barátaimmal. Voltam két táborban is, amik
nagyon jók voltak. A mamámnál is sok
időt voltam, ahol elestem a gördeszkával, de ez nem rontotta el a kedvem. A
nyár utolsó napján, boldogan emlékeztem
vissza.
…December 6-án, elmentünk Pestre a
Vígszínházba. Nagyon jól éreztem magam.
„A Pál utcai fiúk” című darabra mentünk
el, ami pont most volt kötelező olvasmány.

Gyenesdiási Híradó
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Két és fél órás előadás volt, páholyban
ültünk, ami még szuperebb volt. Nagyon
jól láttam onnan. Ez volt életem egyik legnagyobb élménye. Nagyon visszavágyok
oda. Ez életem legjobb színháza.
…Kaptam két aranyos kiskutyát, mert a
régi meghalt, mindig megnyalják a kezem.
…Sok jó dolog történt velem 2019-ben,

de a legjobb, hogy külön szobám lett.
…Kaptam egy zsemleszínű Labrador
kölyköt. Luckey-nek hívják. 8 hetes volt,
amikor elhoztuk. Mindig megkergette a
macskámat.
…Nyáron elmentünk Horvátországba,
nagyon tetszett a tenger élővilága. Egész
nap a tengeren voltunk, búvárkodtunk.

Este vacsora után kimentünk a városba és
sétálgattunk. Nem akartam hazajönni, de
muszáj volt. Most már megmarad egy szép
emlékként.
…Amikor
elmentünk
nyaralni,
Portorozba. Amikor új iskolába jöttem.
Amikor elment a család Münchenbe a
Bayern München-Freiburg mérkőzésre.

SPORT

az első helyre a csapat, mégis újabb sporttörténelmi pillanatnak örülhettünk, hiszen a
megyei I. osztályban még nem telelt dobogón az együttes. Idén hárman is 32 ponttal
állnak az élen, köztük a gólarány döntötte
el a sorrendet: 1. Csács NSE, 2. Kinizsi SK
Gyenesdiás, 3. Gellénháza. Izgalmas tavaszi idény ígérkezik.
Az 1986-1987-es Keszthely városkörnyéki bajnokság megnyerésével jutott az
első osztályba Gyenesdiás, ahol a 7. helyen
végzett és 1998 tavaszáig - amikor innen
kiesett -, általában a középmezőnyben végzett. A Kiskanizsa elleni emlékezetes osztályozó után a következő idényben ismét
magasabb osztály következett, egy évig.
Közel két évtizedes második vonalbeli szereplés után immár negyedik szezonját tölti
a csapat az első vonalban, ahol meghatározó gárdaként számolnak velük.
Kocsis Norbert edző így látta a szezont:
- Nyáron az első hat hely elérését tűztük ki

célul magunknak. Emellett célunk volt még
egy olyan játékstílust kialakítani, melyben
dominánsak tudunk lenni minden mérkőzésen, saját játékunkat játszani ellenféltől függetlenül. Mindkét vállalást sikerült
megvalósítani, hiszen a dobogón tudunk
telelni, valamint a taktikánk, stílusunk
működött az ősz folyamán, még azokon a
mérkőzésen is ahol nem győztesen hagyhattuk el a pályát. Az eredményességről
annyit, hogy bravúrként kezeljük a jelenlegi helyezésünket, abszolút nem repülünk
el tőle. Tudjuk, hogy csapatunknak minden
edzésen, meccsen rengeteget kell dolgozni
annak érdekében, hogy sikeresek tudjunk
lenni. A legtöbbször felrakott kezdőcsapat átlag életkora 23 év, rengeteg rutint,
tapasztalatot kell még szereznünk hos�szútávon. De azt gondolom, hogy jó úton
járunk, egy tartalmas, szép őszi szezont
tudhatunk magunk mögött.
GI

Dobogón telel
a férfi labdarúgó csapat
A Zala megyei I. osztályú férfi labdarúgó
bajnokságban szereplő Kinizsi SK Gyenesdiás fennállásának legszebb őszi idényét
produkálta. A Magyar Kupában először
kerültek fel a főtáblára, ahol az NB III-as
Dabas-Gyón ellen egy gólos vezetés után,
végül 2-1-es vereséget szenvedtek, így nem
kerültek a 64 közé. A megyei bajnokságban
jól kezdtek, ám a nagy igénybevétel miatt
ekkor becsúszott két vereség és egy döntetlen. A pontosztozkodásra a listavezető
Csács NSE ellen került sor. A Szepetnek
SE ellen lejátszott utolsó mérkőzés szintén
1-1-es döntetlennel zárult. Igaz, hogy az itt
elszenvedett pontvesztéssel nem léphetett
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TERMINE UND
VERANSTALTUNGEN IN
GYENESDIÁS
Jeder ist herzlich willkommen.
Samstag, 21. Dezember 2019 um 18.30 Uhr:
Nun ist Weihnachten nicht mehr weit. Am
Bethlehem-Stall vor dem kleinen Hirtenhaus
wird die vierte Adventskerze angezündet.
Anschließend um 19 Uhr im Gemeindehaus:
Die Heilige Familie sucht eine Unterkunft.
Eine Weihnachtsgeschichte.
Danach ca. 19.45 Uhr: Weihnachtskonzert
mit dem Balatoner Kammer-Chor.
Dienstag, 24. Dezember 2019 um 15
Uhr: Krippenspiel im großen Saal des
Gemeindehauses.
Mitternachtsmesse um 24 Uhr im
Gemeindehaus.
Montag, 30. Dezember 2019: Wenn Sie die
Weihnachtskilos wieder ein wenig abarbeiten
möchten, dann ist die Winterwanderung zum
Jahresabschluss die passende Gelegenheit.
Der Quellwasserverein für Naturfreunde lädt
alle Interessierten ein. Bei der Tour in den
Keszthelyer Bergen wollen wir gemeinsam das
alte Jahr verabschieden und uns auf Silvester
einstimmen. Abmarsch um 13.00 Uhr beim
Gemeindehaus.
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Mittwoch, 8. Januar 2020: Für Erwachsene,
die Malerei studieren möchten, beginnt
ein neues Programm. Die Malerin Zita
Zalaveczki verfügt über eine jahrzehntelange
Berufserfahrung und möchte eine Lerngruppe
leiten.
Alle Interessierte sind herzlich zu einer
Vorbesprechung am 8. Januar um 17 Uhr in der
Attila-József-Bibliothek eingeladen.
Weitere Informationen: Zita Zalaveczki 06
30 5166308, Ildikó Hársfalviné 06 30 342
3934
Samstag, 11. Januar ab 18 Uhr: Ein
Prosit auf das Neue Jahr! Der RentnerClub organisiert eine kleine NachsilvesterBatyusparty mit Musik, Tanz und Tombola im
Gemeindehaus. Jeder bringt sich etwas zum
Essen und Trinken mit. Auch in diesem Jahr
gibt es wieder Sauerfleisch in Gelee. Jeder ist
herzlich willkommen.
Gemeindenachrichten
Schneeschippen und Streupflicht: Wenn bei
winterlichen Wetterverhältnissen Schnee fällt
und die Wege und Straßen rutschig werden,
müssen
Grundstückseigentümer/-nutzer
(Mieter, Restaurants und Geschäfte) rund
um die Uhr dafür sorgen, dass die Gehwege
an ihrem Grundstück schnee- und eisfrei
sind. Für Restaurants und Geschäfte gilt das

OÁZIS

• Foszlós
kalács és partner
Szakboltunkban
sonkához
0,5 kg-os,
üzleteinkben termékeink
kaphatók!
• Püspökkenyér
a Zöld hangya
Coop üzletben
•Gyenesdiáson
Teasütemény,
piskóta
lap

széles választékkal
várjuk vásárlóinkat!
Termékeink
a CBA sarok ABC-ben
megvásárolhatók

Ü V E G E Z É S

KERTÉSZET
KESZTHELY
KESZTHELY,
SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy
Gyenesdiás Csillag út 11-be
költöztünk.
Nyitva: H-P 8 tól - 15 óráig
Telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel –Nappal hívható:
06 20 9230 769 vagy
06 30 5528 017

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:
www.szentgloriatemetkezes.hu

sowohl während als auch vor und nach den
Öffnungszeiten.
Störungsmeldung
für
öffentliche
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie
ihn bitte im Internet: https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes
Gebrauchtes Haushalts- und Speiseöl kann
unentgeltlich in einem Auffangbehälter entsorgt
werden, der sich neben dem Haupteingang der
Gemeindekantine beim Kindergarten befindet.
Das Kamera-Überwachungssystem in Gyenesdiás wird weiter ausgebaut. Es wurden
neue Kameras installiert bei der Kossuth L.u.
-> Mély u., Kossuth L.u. -> Tanácsház u., Kossuth L.u. -> Darnay u., Kossuth L.u. -> Madách
u., Kossuth L.u. -> Schuleingang, Faludi u. ->
Kreuzung Címer utca.
Vogelweihnacht: Für die Fütterung unserer
einheimischen Vögel können die Einwohner
von Gyenesdiás Sonnenblumenkerne in kleinen
Säckchen im EG des Bürgermeisteramtes
(Technische Abteilung, mittlere Tür) abholen,
und zwar eine kg-Packung pro Woche.
Wir wünschen unseren Lesern geruhsame,
glückliche Weihnachten, einen guten Rutsch
ins neue Jahr mit guter Gesundheit und vielen
schönen Momenten.
Ihre Redaktion Gyenesdiási Híradó

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

GOLDY

Kutyakozmetika
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
Tel.: 06 20/3749-680
Karásziné Samu Éva
kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.
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Klíma Követek találkozója a
Községházán
A 2013-ban alakult Gyermekképviselet
a tavalyi esztendőben a klímaváltozás és a
környezetvédelem elsőbbrendűsége miatt
Klíma Követ Találkozóvá alakult. A kilenc
fős iskolai küldöttség Gál Lajos polgármester úr meghívására november 21-én, második
alkalommal ülésezett a Képviselő-testületi
teremben. A találkozó napirendi pontjait
tartva, először polgármester úr köszöntötte
a Klíma Követeket és tolmácsolta röviden
az idei budapesti Víz Világkonferencián és
Fenntarthatósági Csúcson hallottak figyelmeztető üzeneteit. Hangsúlyozta, hogy a
Klíma Követek kis apró cselekvő lépéseikkel óriási kedvező folyamatokat tudnak
beindítani környezetükben.

- 15 A Klíma Követek
az idei évben ígéretet tettek arra, hogy az
erdőben és a településen végzett folyamatos
vizsgálódásaik eredményeként elkészítik Gyenesdiás madártérképét,
valamint egy „Fa érték
program” keretében felmérik Gyenesdiás faállományát. Javaslatként fogalmazták meg és
kérték az önkormányzat támogatását ahhoz,
hogy a település közterületein több rovarhotel
és madárodú legyen kihelyezve.
A találkozó harmadik napirendi pontját
tartva sor került a Gyenesdiási Kertbarát
Körrel való együttműködés kialakítására is.
Volner Lajos elnök és Körtvényesi Ibolya

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

Mézes Reggeli Gyenesdiáson
Gyenesdiás az idei évben nagy örömmel
csatlakozott az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület által meghirdetett Mézes Reggeli
kampányhoz. Az iskolában minden gyermek
ilyenkor mézes kenyeret reggelizik, melyhez
az 5 kg mézet Kovács András gyenesdiási
méhész -a korábbi évekhez hasonlóan- az
idei évben is ingyenesen ajánlotta fel. A sok-

November 29-én - a gyenesdiási Községházán
- dr. Cséby Géza művészettörténész, a Lengyel
Köztársaság tiszteletbeli konzulja ajánlotta
dr. Kovács Béla fotóit, kisfilmjeit a szépszámú
érdeklődő figyelmébe. Nem is csalódtak akik
eljöttek. A falakon bemutatott „kristályfotók”
mellett több zenei aláfestéssel remekül komponált, kitűnő filmet láthattak.
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titkár lelkes kertbarátokként tapasztalataikat
és tudásukat örömmel adják át a gyerekeknek
és vállalnak szerepet az iskola tankertjében
lévő üvegház és fűszerkert gondozásában.
Gyenesdiás korábbi jó gyakorlatait megtartva a jövőben is több támogatást kíván fordítani a környezetvédelmi szemléletformálás
és infrastrukturális beruházás megerősítésére.

Keresztes József és csapata a Nótázó Böllérek, a XII. Vonyarcvashegyi KolbászolóDisznótoros és kolbásztöltő versenyen.
sok mézes kenyér elkészítésében Bődiné
Ertl Blanka tanárnő vezetésével a 7.a osztályos tanulói szorgoskodtak. A finom reggeli után a 3. a osztályban Wágenhoferné
Polh Magdolna természetgyógyász tartott
előadást a gyerekeknek a gyógynövények és
a méz élettani jelentőségéről.
Ezúton is köszönjük a rendezvényhez nyújtott valamennyi támogatást, segítséget és
színvonalas előadást.
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

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

Gyenesdiási Híradó

P

VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk
minden kedves vásárlónknak!

INGYENES

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

SZAKTANÁCSADÁS ÉV VÉGÉIG!
Szemvizsgálat bejelentkezés alapján!

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

LÁTÁSVIZSGÁLAT ÉS
Részletek az üzletben. Az akció érvényes 2019.11.01-től 12.31-ig.

Számítógépes futóműbeállítás
Korszerű 3D-s technológiával

