
Advent 2021 
Fellobbant az öröm lángja

 Az idei év utolsó két hónapjában az adventi 
időszak nélkülözhetetlen részét képező gyer-
tyagyújtásokat – a tavalyival ellentétben 
– megtarthattuk az emberek személyes rész-
vételével. Az első gyertyagyújtást no vember 
27-én szombaton, 18.30-kor tartottuk Deák 
Ákos plébános és a Gyenesdiási Községi 
Kórus közreműködésével. A nemrégiben 
elhunyt Bognár Ystvánra saját versének szava-
latával emlékeztünk. A költeményt Hársfalvi 
György önkormányzati képviselő mondta el. 

A második alkalomra december 4-én került 
sor. Ekkor Dongó Árpád, a Nyugat-Balatoni 
Ifjúsági Egyesület elnöke mondott ünnepi 
beszédet. Szavalatával Dongó Zsófia és Hárs-
falvi György színesítette az estét, és a kórus 
éneke több ízben felcsendült.  December 
11-én, nemcsak a gyenesdiási koszorún, 
hanem a térségi összefogás koszorúján is 
fellobbant a harmadik láng. Vállus képvi-
seletében Herczeg Béla polgármester mondott 
beszédet, és gyújtotta meg a gyertyát, míg 
Balatongyörök jókívánságait ugyanilyen for-
mában Csillag Vince adta át. Vonyarcvashegyről 

GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2021. december XXXII. évfolyam, 12. szám 
Megjelenik: december 17-én

Elkészült hagyományos Babafotó kiállításunk. Idén 21 baba fényképe díszíti a Községháza 
falait. Már látogatható a Babafotó kiállítás, a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében, 

illetve a rendezvények alkalmával megtekinthetők a fotók.

Programajánló
2021. december 18. szombat, 18.30 

Adventi gyertyagyújtás 
Helyszín: Betlehem a Pásztorház előtt

2021. december 18. szombat, 19 óra 
A Musica Antiqua karácsonyi koncertje 
Helyszín: Községháza nagyterme

2021. december 19. vasárnap, 18 óra 
Ligetplex Magyar Filmnapok – Legjobb 
tudomásom szerint – Filmbemutató és 
közönségtalálkozó Vendégek: Lőrincz 
Nándor és Nagy Bálint rendezők, valamint 
Mécs Mónika producer Helyszín: Ligetplex 
Cinema

2021. december 30. csütörtök, 13 óra 
Óévbúcsúztató túra Keszthelyi-hegységbe

2022. január 16. vasárnap, 10.45 
Megemlékezés a gyenesdiási háborús 
hősökről Szentmise, műsor és koszorúzás 
Helyszín: Háborús emlékmű

2022. január 21. péntek, 17 óra 
Magyar Kultúra Napja – Gyenesdiás 
az elmúlt évben – fotókiállítás; Fábián 
Józsefné hímzéseinek kiállítása; műsoros est 
Helyszín: Községháza nagyterme

2022. január 28. péntek, 18 óra. 
Traccsparti Vendég: Dolák-Saly Róbert 
Helyszín: Községháza

A szervezők a programváltoztatás jogát 
fenntartják! További információ: +36301349105 

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 16-17.

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

Gál Lajos polgármester 
Gyenesdiás 

képviselôtestülete

folytatás a 2. oldalon

Csillag Vince, Herczeg Béla, Góth Imre és Kovács Balázs az öröm gyertyáját közösen 
gyújtották meg az összefogás koszorúján

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
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Mint a mesében ...

November végétől az óvodánkban nagy 
izgalommal készültek a Mikulás fogadá-
sára a gyerekek, óvónők, dadusok egyaránt. 
Mint minden évben számolgattuk a napokat 
a Mikulás érkezéséig. Közösen feldíszítettük 
a csoportszobát, a kis csizmákat, zoknikat 
kiakasztottuk a folyosóra. A gyerekek rajzzal 
készültek a messziről jött kedves nagyszakál-
lúnak, aki idén is eljött hozzánk lovaskocsin. 
December 6-án reggel óvodánk udvarán csil-
logó szemű gyerekek énekelték a Hull a pely-
hes fehér hó című dalt.

A gyerekek, de a felnőttek is nagy öröm-
mel vártuk a Mikulás érkezését. Aki most 
sem egyedül érkezett, krampuszát is magá-
val hozta. Sokunk szemébe könnyeket 
csaltak, amikor megpillantottuk őket. A 
Krampusz hiába kereste a rossz gyereke-
ket a mi óvodánkba csupa jó gyerek jár. 

Ez az ünnepség is más volt, mint a korona 
vírus előtti években. A gyerekek csak mesz-
sziről nézhették a Mikulást, nem érinthették 

meg a szakállát, nem ülhettek bele az ölébe. 
A kis csomagokat az óvónéniknek adta át 
és ők osztották ki a csoportokban, mégis 
így a legemlékezetesebb számunkra. Pont, 
mint a mesékben idén is úgy érkeztek meg 
hozzánk.

Köszönetet szeretnénk mondani Hársfalvi 
Györgynek, Szabó Zsolt Szilveszternek, 
Koloszár Eszternek és Buléz Károlynak. 
Nélkülük nem lett volna ilyen felejthetetlen 
ez a nap a gyerekek számára. 

Ferencz-Palaczki Katalin – óvodapedagógus

Kovács Balázs alpolgármester érkezett, míg 
településünket Gál Lajos polgármester elfog-
laltságai miatt, Góth Imre Árpád alpolgármes-
ter képviselte. A községi kórus ezen az estén 
is megmelengette a résztvevők szívét az alka-
lomhoz illő dalokkal. Szavalattal a gyenesdiási 
iskola diákjai – Cseh-Bodnár Zsanett tanárnő 
felkészítésével – valamint Hársfalvi György 
járultak hozzá az ünnepi este hangulatához. 
Mindegyik gyertyagyújtáson meleg teával, 
forralt borral, zsíros kenyérrel és pogácsá-
val kínáltuk a résztvevőket. Mindenkinek 
köszönettel tartozunk, aki bármivel is hoz-
zájárult a programsorozat sikeréhez!

A negyedik, és egyben utolsó gyertya láng-
ját december 18-án, 18.30-kor gyújtjuk meg a 
község koszorúján.

SzZsSz

folytatás az első oldalról

Deák Ákos plébános az első gyertyagyújtáson a hit lángját lobbantotta fel

A Mikulás és mindig rosszalkodó Krampusza érkezik az óvódába
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel hívjuk

Gyenesdiásra, az utolsó 
adventi gyertya meggyújtására!

A település KOSZORÚJÁN 
a negyedik gyertyát meggyújtja:

Gál Lajos
Gyenesdiás Nagyközség polgármestere

A műsorban közreműködnek
a Gyenesdiási Községi Kórus tagjai

Időpont: 
2021. december 18. szombat, 18.30

Helyszín: Pásztorház melletti Betlehem
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.)

Ezúton köszönjük a Hoffman családnak, hogy az iskolások részére Karácsony 
alkalmából nagyszerű tanszer eszközöket adományoztak.

Wir möchten uns bei der Familie Hoffman bedanken, die zu Weihnachten tolle 
Schulsachen für die Schulkinder gespendet hat.

Megemlékezés háborús hőseinkről
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, 

és a József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár szeretettel meghív minden 

hozzátartozót, érdeklődőt a tervek szerint
2022. január 16-án vasárnap 11 órakor  

tartandó 
Háborús hősök tiszteletére rendezett 

megemlékezésre, koszorúzásra, 
a Községháza előtti hősi emlékműhöz.

A megemlékezés előtt 10 órakor 
szentmise a háborús hősökért a Szent Ilona 

kápolnában. 
A program részleteivel kapcsolatban 
később tájékoztatjuk a lakosságot!
Amennyiben a járványügyi helyzet 

és a hatályban lévő szabályozások nem 
engedik, úgy az esemény szűk körben kerül 

megrendezésre, és az online térben lesz 
követhető.

További információk: 
JAMK Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.

Tel: 83/314-507, 06/30-134-91-05

Tisztelt Gyenesdiásiak, 
Kedves Fotósok!

2022. januárjában is megrendezzük 
a „Gyenesdiás az elmúlt évben” 

elnevezésű fotókiállítást.
Arra kérjük Önöket, hogy a birtokukban 

lévő – 2021-ben készült –, 
a település közösségi eseményeit, 

rendezvényeit, történéseit 
megörökítő fényképeket szíveskedjenek 

eljuttatni intézményünkhöz. 
A képek minimális mérete: 2 MB 

Az eljuttatás módja: fizikai hordozók 
(CD, DVD, pendrive), vagy 
intézményünk E-mail címe: 

gyenesdiaskultura@gmail.com 

Kérjük, mellőzzék a fotók chatfelületeken 
történő beküldését, mert a program 

jelentősen lerontja a fájlok minőségét! 

Beküldési határidő: 2022. január 5.

Bővebb információ: +3630/134-91-05

Szíves segítségüket előre is köszönjük! 
A fényképekből összeállított kiállítással 

(és a kapcsolódó műsoros esttel) kívánjuk 
megünnepelni a Magyar Kultúra Napját.

Szabó Zsolt Szilveszter 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
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Energiatakarékossági 
nyereményjáték 

eredménye
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

ez év végéig valósítja meg KEHOP-5.4.1.-
16-2016-00464 számú pályázatát „Kezdjük 
időben!” – oktatás az „okos” energiahasznosí-
tás jegyében címmel. A projekt során a lakos-
ságot az energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrások témakörében kívánjuk tájé-
koztatni, melyhez kapcsolódóan már a Gye-
nesdiási Híradó októberi számában is közzé 
tettünk egy cikket.

November 29-én pedig nyereményjátékot 
indítottunk, mely során egy energiatakaré-
kossági teszt kitöltését kértük a lakosságtól. 
A helyes válaszadók közül egy szerencsés 
nyertes került kisorsolásra (a sorsolás az 
újság megjelenésének napjától megtekinthető 
az Önkormányzat facebook oldalán.), akinek 
a nyereménye a saját lakóingatlanának ingye-
nes energetikai felmérése és arról egy energe-
tikai tanúsítvány kiállítása.

A szerencsés nyertes pedig:
TENGERDI GÁBOR

Gratulálunk a nyereményhez! 

A továbbiakról telefonon és e-mailben 
felveszük a kapcsolatot a nyertessel. Köszön-
jük Mindenkinek a kitöltést!

A „Gyenesdiás Nagyközség 
belterületi csapadékvíz-elvezető 
hálózatának részleges kiépítése 
és felújítása” című TOP-2.1.3-
15-ZA1-2016-00008 azonosító 

számú projekt zárásáról

Gyenesdiás Nagyközség Önkormány-
zata 2017. november 02.-án a TOP-2.1.3-
15-ZA1-2016-00008 azonosító számú, 
„Gyenesdiás Nagyközség belterületi csapa-
dékvíz-elvezető hálózatának részleges kiépí-
tése és felújítása” című projektet megkezdte. 
A projekt összköltségvetése 87 283 791 Ft, 
100 % intenzitású vissza nem térítendő támo-
gatásból és 897 599 Ft önkormányzati saját 
forrásból áll. A projekt fizikai befejezésének 
napja: 2021.12.15

A projekt célja: Gyenesdiás egész közigaz-
gatási területe teljes egészében a Balaton 
tó vízgyűjtőjéhez tartozik. Ha a nem meg-
felelően megoldott belvíz elvezetés miatt 
kiöntés vagy felszíni lemosódás történik, a 
csapadékvíz szennyeződik, a szennyeződés 

pedig közvetlenül bekerül a befogadóba, 
ami nagyfokú vízszennyezést eredményez. 
A Balaton országos jelentőségű vízvédelmi 
területnek minősül, ezért védelme kiemel-
ten fontos. Tehát ha a Balatont, mint befo-
gadót nézzük, a beruházás szükségessége 
a tó vízminőségének védelme érdekében 
elkerülhetetlen volt. A projekt nagy része a 
település belterületi részein valósult meg, 
családi házas övezetben, továbbá több nagy 
forgalmú belső utat ezek mentén a befoga-
dóhoz közeledve vasút alatti áteresz igény-
bevételével, parti részeket is. A projekt által 
érintett terület a 219/2004. (VII.21.) Korm. 
rendelet alapján felszín alatti víz állapota 
szempontjából fokozottan érzékeny terület-
nek minősül. 

Az érintett új utcákon a csapadékvíz sza-
bálytalanul a közterületeken, az utcák 
burkolatán vagy a padkákon folyik le. A 
domborzati viszonyok a jelentős szintvonal-
beli különbségek miatt a nagy intenzitású 
csapadék rendkívüli felületi károkat okoz. 
A jelen projektben szereplő területeken az 
elmúlt években a csapadékosabb idősza-

kokban komoly útburkolati és zöld területi 
károk keletkeztek. A csapadékvíz útburko-
laton történő lefolyása heves záporok esetén 
rendkívül veszélyes a közúti közlekedésre 
is. Mindezen helyi problémák leküzdése 
céljából szükséges volt a projektben meg-
határozott tevékenységek megvalósítása. Az 
elöntésekből származó károk minimalizá-
lása érdekében e területeken olyan állapotba 
kellett hozni, hogy a csapadékvíz-elvezető 
árkokat és műtárgyakat, hogy azok alkalma-
sak legyenek csúcsvizek elvezetésére is. 

Jelen projekt az alábbi szakaszokra ter-
jedt ki: Gyenesdiás 4-es számú vízgyűjtő: 
Darnai utca, József Attila utca és Malom 
utca, a Gyenesdiás 7-es számú vízgyűjtő: 
Meleghegyi utca, Homoki utca, Homoki köz, 
Kűmell utca, Felső utca, Lőtéri utca, Petőfi 
utca. A csapadékvíz elvezetés a Malom utca 
és a Malomárok végén lévő vasúti áteresztől 
egy záportározóig jutna el a befogadó felől. 

A projekt megvalósításának közvetlen 
haszonélvezői az érintett területek lakói, 
az ingatlan tulajdonosai, összesen mintegy 
450 fő. 

Véget ért az 1,4 milliárd 
forintos iskola felújítás 

Gyenesdiáson  

Elkészült az iskola

A fenntartó Nagykanizsai Tankerületi Köz-
pont 1,4 milliárd forintos beruházása az ütem-
tervek szerint haladt és készült el az idei év 
végére, - közölte lapunknak a bejárással egy-
bekötött sajtótájékoztatóján Gál Lajos, pol-
gármester. A jelentős beruházás részeként 
új tornacsarnok épült. A 20 X 40 méteres 
küzdőterű tornacsarnok impozáns léte-
sítmény lett. A csarnok és a régi épület közt 
pedig négy új tanteremmel és egy informati-
kai és természettudományos szaktanteremmel 
is bővült az oktatási intézmény. Egy udvarra 
épített különálló épületben – mint amilyen 
a régi technikaterem volt hajdanán – pedig 
az iparművészeti és képzőművészeti oktatás 
zajlik majd. Az is fontos, folytatta, hogy a 

sportcsarnokkal – amely az 
aprócska tornaszobát váltotta 
– a település új közösségi 
színtérrel is gazdagodott. 

Az Európai Uniós forrásból 
finanszírozott „Test és Lélek” 
EFOP-4.1.2.-17-2017-00105 
kódszámú beruházás alap-
kőletétele 2020. szeptem-
ber 15-én történt meg, és az 
eltelt 15 hónap megfeszített 
munkálatainak és a kivite-
lező Sz-L Bau Kft minőségi 
garanciáinak köszönhetően 
befejeződött a beruházás. Az 
új tantermekbe és szaktantermekbe már meg-
érkeztek az eszközök, a felújított termekbe 
folyamatos a visszapakolás, a folyosók és 
helységek díszítése, felszerelvényezése. 
Mindezek mellett orvosi helyiséget és tánc-
termet is kialakítottak, s megtörtént az infor-
matikai akadálymentesítés is, valamint a 18 
régi tanterem is teljes felújítást nyert. 

A Gyenesdiás életében komoly mérföldkő-
nek számító beruházással együtt új és modern, 
rekortán futópálya is épült, megújult, északi 
irányba kibővült az iskolaudvar, amit később 
füvesítenek és térköveznek. Mindezeken túl, 
pedig egy új, minden igényt kielégítő tor-
nacsarnok is épült.

A településvezető hangsúlyozta: „Szívből 

Lancz Tamás intézményvezető, Barcza Balázs Várvölgy 
polgármestere és Gál Lajos polgármester a bejáráson.
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örülök és őszinte büszkeség egész közössé-
günk számára, hogy Gyenesdiáson valósult 
meg a nyugat-balatoni régió egyik legjobb 
és legmodernebb általános és művészeti 
iskola fejlesztése. A minőségi oktatási felté-
telek bővülése lehetőséget biztosít a jövőben 
az itt tanuló gyerekek számára, hogy egészsé-
ges, méltányos és esélyegyenlőséget biztosító 
nevelési-oktatási környezetben készüljenek 
fel a „nagybetűs életre”. Mindez elősegíti a 
nevelőtestület szakmai fejlődését, módszer-

tani megújulását és bázisintézményként az 
iskolai „jó gyakorlatok” átadását.”

A korszerű iskolára és - a bölcsödétől az 
óvodán át - a színvonalas nevelési intéz-
ményekre nagy szükség is volt, mivel Gye-
nesdiáson sok gyerek születik, mondhatni 
minden évben másfél – két osztályközösség-
nyi gyermekkel gyarapodik nagyközségünk. 
Önkormányzatunk új utcákat nyit, területek 
közművesítés koordinációjában segédkezik, 
segíti a letelepülő CSOK-os családokat és 

támogatja a Gyenesdiásra érkező fiatalokat. A 
településnek már a rendszerváltozás óta régi 
vágya volt egy komoly tornacsarnok megépí-
tése, amely szolgálja az egészséges testmoz-
gást, „mindennapos testnevelést”, valamint 
segíti a településen a sikeres civil sportkö-
zösségek délutáni sportolását, az utánpótlás 
felkészítését. A gyerekek az intézményt vár-
hatóan januárban fogják birtokba venni!

iskolai projekt menedzsment

KLÍMA 
HÍREK

A fenntarthatósági világtalálkozó 
/Planet 21/ üzenete számunkra

Néhány héttel az ENSZ Glasgowban meg-
rendezett klímacsúcsa után november végén, 
Budapesten találkoztak ismét a szakértők és 
politikusok. Planet Budapest 2021 a régió 
legnagyobb fenntarthatósági rendezvénye 
volt, melyen sok gyenesdiási érdeklődővel 
együtt jómagam is részt vettem, feleségem-
mel. A rendezvény előtt a klímareferensünk, 
Buzás-Belenta Réka is többször egyeztetett 
Kőrösi Csabával, a Környezeti Fenntartható-
ság Igazgatóságának vezetőjével, hogy nép-
szerűsíthessük a rendezvényt. Örülök végül, 
hogy sok helyi és környékbeli család is hason-
lóan gondolta és részt vett, ugyanúgy, mint a 
gyenesdiási iskolás gyerekek, a környezetvé-
delmi szakkörösök és „klímakövetek” a taná-
raikkal együtt, mert megismerhették a jelenleg 
zajló eseményeket, a környezeti kihívásokat 
és a fenyegető veszélyeket. A Világtalálkozó 
üzenete, hogy érdemes mindannyiunknak 
változtatni és még nem késő, ugyanis az 
emberiség jövőjét beárnyékoló környezeti, 
gazdasági, társadalmi folyamatok még 
megfordíthatók. 

Magyarország vállalásai nem állnak rosszul 
a klímavédelmi vállalások területén, ugyanis 
a jelenleg megtermelt áram 70 százaléka már 
szén-dioxid-mentes, egyre nagyobb 
területet borít erdő, és néhány éven 
belül a szennyvíz száz százaléka meg-
tisztítva kerül majd vissza a környe-
zetbe. Az eseményt megálmodó Kék 
Bolygó Alapítvány hisz abban, hogy 
sorsunk a kezünkben van. Az egyes 
kialakított bemutató standok nagyrészt 
újrahasznosított és újrafelhasználható 
PET-palack, fa és papír anyagokból 
készültek, a rendezvényre elektromos 
buszokkal lehetett kijutni és az előidé-
zett környezetterhelés ellensúlyozására 
az alapítvány közel 12 ezer fát ültetett, 
az ország számos területén.

A rendezvény egy egész héten 
keresztül várta a látogatókat, a fővá-
rosi Hungexpo Vásárközpont területén 
kialakított kiállítóterekben a fenntart-
hatóságot, a környezettudatosságot és 

újrahasznosítást és más tiszta 
innovatív jövőbe mutató 
megoldásokat bemutatva. 
Fontos szerepet kaptak a 
Világtalálkozó programjá-
ban a globális és regionális 
finanszírozási intézmények, 
valamint az üzleti élet fenn-
tarthatóság iránt elkötelezett 
szereplői is. A Világtalálkozó 
célja volt, hogy szerepet vál-
laljon a fenntarthatósági for-
dulat elősegítésében.  Ennek 
keretében a résztvevők olyan 
kérdésekre keresték a választ, 
hogy milyen lehet a világ a koronavírus 
lecsengése után, milyen tanulságok von-
hatók le és mi az, amin változtatnunk kell 
mindnyájunknak. A csaknem húszezer 
négyzetméteren több mint 180 kiállító 
volt jelen. A kiállítók többsége magyar volt, 
de lengyel, cseh és szlovák vállalkozók is 
érkeztek; a cél az volt, hogy összekössék az 
ötletgazdákat a felhasználókkal, és az érdek-
lődők megismerhessék ezeket a részleteket. 
Az egyedülálló rendezvény egyik kiemelt 
programja a Your Planet („Te Bolygód”) című 
látványos és informatív kiállítás volt, ahol 12 
„szigeten”, összesen 66 installáció mutatta be 
a Föld jövőjét formáló kedvezőtlen folyama-
tokat és a lehetséges megoldásokat.

A megnyitón elhangzott, hogy a magyar 
kormány célja, minél gyorsabban átállni az 

innovatív zöld, digitalizált, a saját hulladékát 
is feldolgozni képes, úgynevezett körforgá-
sos gazdaságra. A Planet Budapest 2021 
fővédnöke, Áder János köztársasági elnök 
volt, aki hangsúlyozta: cselekedni kell glo-
bálisan és lokálisan is, hiszen mindenkinek 
felelőssége van. A fiatalok jövőjéről szól a 
fenntarthatóság, hiszen az ő sorsuk múlik 
a környezeti egyensúly megőrzésén. Az 
emberi felelőtlenség könnyen tönkreteheti az 
évmilliók alatt kialakult élővilágot, ezért nem 
mindegy, mennyi hulladék terheli a környeze-
tet, milyen lesz a levegő, a víz, a termőföld 
minősége. A felelősség közös, hiszen a fenn-
tarthatóság a mindennapi döntéseken is múlik! 
Azonban Sir David Attenborough gondolatai 
is legyenek figyelmeztetőek: „Minden nap, 
ami úgy telik el, hogy nem teszünk valamit, 

az egy elpocsékolt nap. Ha nem cse-
lekszünk most, már túl késő lesz.”

A látottak, hallottak együttesen iga-
zolták, amit Köztársasági elnök Úr 
Gyenesdiáson is elmondott október-
ben, hogy kis közösségünk jó úton jár 
a környezetvédelem, klímavédelem 
terén tett intézkedéseivel, kiállásá-
val, véleményével. A Fenntartható 
Fejlődési Célok közül sokat megfogal-
mazott és gyakorol helyi közösségünk. 
A mitigáció, alkalmazkodás és szem-
léletformálás terén is minden évben 
komoly vállalások valósulnak meg. A 
környezettudatos gyerekekkel együtt 
pedig sikerre van ítélve a település kör-
nyezetbarát politikája. Ahogy fogalma-
zott: „A környezettudatosság jó példája 
lehet Gyenesdiás.” 

Gál Lajos, polgármester
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Takács Bátor 7. b osztályos 
tanuló beszámolója a Planet 

kiállításról.
„Ez a kiállítás számomra és minden más 

diáknak egy életre szóló élményt nyújtott. 
Megismerhettünk nagyon sok fontos dolgot. 
Például hogyan védjük meg környezetünket, 
mit tegyünk a környezetünkért. A rendez-
vényen fantasztikus virtuális állomásokon 
vehettünk részt. Minden nagyon valóságos-
nak tünt, de ez csak a szemünk játéka volt.

Az állomásokat követte egy szabadulószobás 
játék. Ez a program volt a leglényegretörőbb 
az egész kiállításon, hiszen itt ismerhettük 
meg, hogy mit tegyünk Földünk érdekében. 
Híres színészekkel is találkozhattunk, akik 
körbevezettek minket a szabadulószobán. 

Kiderült, ha bolygónk növényzetét és állat-
világát elpusztítjuk, akkor az ember is képte-
len lesz hétköznapi életet élni.

A szabadulószoba legvégén elektromos 
jármüveket próbálhattunk ki.

Mikor már mindenki nagyon rendesen elfá-
radt, visszakértük ruháinkat és táskáinkat és 

elindultunk vonattal a híres Keszthely felé. Ez 
a program számomra egy el nem felejtendő 
élmény volt.”

Takács Bátor 7. b osztályos

GYENESDIÁSI HORGÁSZ ÉS 
VÍZISPORT EGYESÜLET HÍREI

Egyesületi életünket is nagymértékben 
korlátozta a COVID helyzet, több összejö-
vetelünk és a tavaszi horgászversenyünk is 
elmaradt. Ennek ellenére nagyon aktív évet 
zárunk, nagyon sok változás, fejlesztés való-
sult meg.

Egyesületünk titkári feladatait Hársfalvi 
Györgytől Fábián Katalin vette át. Köszön-
jük Gyurinak az elmúlt évtizedek munká-
ját és kívánunk neki szép nyugdíjas éveket. 
Fábián Katával személyesen a diási tanyán 
berendezett irodánkban találkozhatnak, vala-
mint az egyesület megújult e-mail címére 
(gyenesdiashorgaszegyesulet@gmail.com) 
írhatnak tagjaink ügyintézés céljából.

Elindítottuk az új honlapunkat, mely még 
ugyan fejlesztés alatt áll, de fontos informá-
ciókat, szabályokat már tartalmazzák. Aktív 
lett a facebook oldalunk is (Gyenesdiási 
Horgász és Vízisport Egyesület), melyen 
elsősorban napi információkat, híreket, szép 
fogásokat osztanak meg tagjaink egymással. 

Nyári csónakos horgászversenyünk 
nagyon szép időben, rekordfogásokkal 
zárult. Horogra akadt dr. Gergely Sándor-
nak egy szép 8 kg-os, míg Krasznai István-
nak egy 15 kg-os ponty! Gratulálunk nekik 
és a közel negyvenfős résztvevőnek.

Tanyáink fejlesztése is tovább folytatódott. 
Diási tanyán teljesen új nádtetőt, világítást 
kapott a kerti kiülőnk, megerősítésre került 
a híd szerkezete, valamint új biztonságo-
sabb járófelületet, kapaszkodók kerültek 
felszerelésre. Parti tárolással rendelkező 

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

Kedves 
Természetbarátok!

Tájékoztatjuk a tisztelt természetbaráto-
kat, hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció  
keretében egyesületünk székhelyén, rezisz-
tens szőlőfajták már elérhetők! (Érdeklődni: 
telefonon lehet.)

December közepétől Madárkarácsony! 
A kismadarak etetéséhez szükséges szotyola 

kiszerelve átvehető a Községházán. (Az egye-
sület székhelyén az átvétel megszűnt!)

2021. december 30-án (csütörtökön) kisebb 
kihagyás és szünet után igazi csoportos kirán-
dulást, a szokásos módon 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, szabadtéri, covid mentes elő-szil-
veszteri hangulatban zajlik, mindenki ennek 
megfelelően készüljön. Szeretettel várjuk a 
kedves érdeklődőket! 

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

Gálné Németh Ildikó, elnök

mailto:gyenesdiashorgaszegyesulet@gmail.com
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bérlőink számára készült egy kajakos beszál-
lást segítő 6 x 1,5 m stég. 

Tanyáink folyamatos karbantartása, zöld-
területek ápolása, tisztántartása fontos 
feladatunk, mely egy gyönyörű szép víz-
parti környezetet eredményezett. Ennek is 
köszönhetően nagyon sok dicséret, pozitív 
visszajelzés érkezett. A népszerűségét jel-
lemzi a sok megtartott rendezvény a helyi 
civilszervezetek, óvoda, iskola és önkor-
mányzatok, részéről. 

Gyenesi tanyánkon a tavaszi szezont a 
behajózó csatorna kotrásával kezdtük, mert 
a vízmélység 50- cm-re csökkent. Lefestésre 
kerültek a bejárati jelzőtáblák, melyért köszö-
netet mondunk Kurucz Gyulának. Körbe kiépí-
tettük, lefestettük a járófelületeket, megújítottuk 
a térvilágítást. Részben önerőből, részben saját 
keretből valósult meg a villamos hálózatunk 
teljesítmény bővítése, valamint 60 m hosszban 
egyéni mérővel rendelkező 9 töltőpont kiala-
kítása. Mégis a legnagyobb feladat a kikötő 
teljes geodéziai felmérése, engedélyezési 
tervének és villamos tervének elkészítése, 
hatósági engedélyek megszerzése volt. Nagy 
köszönet illeti meg a helyi Önkormányzatot 
és Samu Zoltánt, aki fáradhatatlanul segítette, 
intézte a hatósági eljárásokat. Ennek köszön-
hetően a kikötő ez évtől 15 évre mederbérleti 
szerződéssel rendelkezik, a behajózó csatorna 
bejárata megkapta a hatósági engedélyt, vala-

mint várjuk jövő év elejére a belső csónaktároló 
öböl használatba vételi engedélyét is. 

Jövő évi terveink sem kisebbek. Diási 
tanyánkon mederkotrást tervezünk, vala-
mint szeretnénk pályázatból beszerezni egy 
nagyobb úszóstéget. Gyenesi tanyánkon 
szeretnénk a behajózó csatorna strand felöli 
partfalának megerősítését elvégezni új vilá-

gítás kiépítésével, vala-
mint jobb oldalának 
kitisztításával. Folytat-
juk további töltőpontok 
kiépítését és szeretnénk 
megnyitni mindenki 
számára közösségi épü-
letünket. Nagy feladat 
lesz a kikötő új engedé-
lyezési tervének megfe-
lelően a csónakhelyek 
újra karózása, számo-
zása, mentőfelszerelések 
beszerzése, kihelyezése 

is. Szeretnénk mindezt sok saját erőből meg-
oldani, ezért ezúton is kérnénk tagjaink segít-
ségét.

Sajnos ez évben több meghatározó tagunk is 
elhunyt, Páli Lajos, Berecz Gyula és szeretett 
gondnokunk Penzer Gyula. Tőlük szeretnénk 
búcsúzni ezzel az idézettel:

„Csendes legyen álmod,
találj odafönt örök boldogságot!
Kísérje utadat isten és az ég,
a felhőkön túl találkozunk még!”

Végül szeretném megköszönni Polgármes-
ter Úrnak, Képviselő Testületnek példaértékű 
együttműködésünket, segítségüket, minden 
támogatónknak, tagjainknak, gondnokaink-
nak és az elnökségi tagoknak munkáját támo-
gatását!

 Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket és sikerekben gazdag Új Évet kívánok!

Gombos József
GYHVE Elnöke

VARÁZSHANGOK 
EGYESÜLET HÍREI

Szerencsére ebben az évben jóval több 
programot meg tudtunk valósítani, mint a 
2020-as esztendőben. Nyáron újra elin-
dultak a Községházán a zenebölcsis 
foglalkozások, hetente két alkalommal 
is találkozunk kisgyermekes szülőkkel. 
2021 januárjában elindult az online térben 
is a kisgyermekek zenei fejlesztése. Elké-
szült a zenebölcsi honlapja, a www.
varazshangokzenebolcsi.hu, ahol jelenleg 
150 ének és mondóka található a hozzájuk 
tartozó mozgásos játékokkal 20-25 perces 
előre felvett videók, valamint szöveggyűj-
temény formájában. Ezek a felvételek nem 
azért készültek, hogy a gyerekek nézzék a 
képernyőt, hanem hogy inspirációt merítse-

nek a szülők a családi repertoár bővítéséhez. 
Emellett pedig szeretnék segíteni minden 
kisgyermekes szülőnek abban, hogyan 
kezdjen hozzá gyermekével mondókázni és 
játszani. Mert teljesen természetes, hogy ez 
nem mindenkinek megy csettintésre. 

Júliustól már játszóházaink is működ-
tek, nagy öröm volt ismét együtt játszani 
és beszélgetni a szülőkkel és gyermekeik-
kel. Számos megható, sorsokat és életeket 
felfedő beszélgetésben volt részünk ezen a 
nyáron. Igyekeztünk tudásunk, figyelmünk 
és segítségünk legjavát adni az emberek-
nek. Most talán még erőteljesebben érez-
tük azt, hogy igenis szükség van arra, amit 
képviselünk. Mert egy egyszerűnek tűnő 
társasjátékozás során is olyan érzések, fel-
ismerések születnek sokszor, melyek meg-
beszélését nem lehet levegőben hagyni. Az 

egyetemi éveim alatt volt egy tanárom, aki 
mindig azt mondta: kicsöngetésre érd el, 
hogy az óráidról elégedetten távozzanak a 
tanulók. Így van ez a játszóházainkban is. 
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a ven-
dégeink jól érezzék magukat nálunk. 

Az egyesület egyéb szolgáltatásai is 
működnek szerencsére. Egyre többen isme-
rik fel, hogy ha lelki egészségük védelmé-
ben tesznek magukért, akkor az kihat fizikai 
állapotukra is. Mentálhigiénés szolgáltatá-
saink és a zeneterápiás fejlesztések haté-
kony és tartós változást hoznak a hozzánk 
fordulók életébe.

Kőhalmi Ági
egyesületi elnök
Elérhetőségek:
0630-339-1959

kohalmi.agnes @ gmail.com

http://www.varazshangokzenebolcsi.hu
http://www.varazshangokzenebolcsi.hu
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JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Kedves Gyenesdiásiak, 
Tisztelt Kultúra Kedvelők!

Az elmúlt egy hónapban szép lassan befor-
dultunk a tél utcájába, így programjaink 
tematikáját is az elcsendesedés, a befelé for-
dulás jellemezte.

November 18-án lezajlott a Ligetplex 
Cinema mozival közös programsoroza-
tunk, a Ligetplex Magyar Filmnapok soron 
következő bemutatója. Ezúttal a Magyar 
Passió című film közönségtalálkozóval 
egybekötött vetítésén vehetett részt a szép 
számú, közel 200 főnyi közönség. Nyilván-
valóan plusz vonzerőt jelentett, hogy a vetí-
tés után vendégünk volt Eperjes Károly, 
Kossuth-díjas színművész, aki a film ren-
dezője és főszereplője is egyben. A Magyar 
Passió történelmünk egy fájón elbeszéletlen 
szégyenfoltját idézi fel: az ötvenes évek 
egyházüldözéseit, benne a szerzetesrendek 
feloszlatását. Művész úr egy Leopold nevű 
ferences rendházfőnököt alakít, akit az ÁVH 
az ifjú Keller főhadnagyon keresztül próbál 
válogatott kínzásokon keresztül megtörni. 
Eperjes Károly a megrázó film előtörténeté-
ről, elkészültének nehezített – de végső soron 
áldások által kísért – folyamatáról mesélt 
nekünk. Nagy kedvvel, szenvedéllyel, ahogy 
csak ő tud. A programsorozat következő 
állomása a december 19-én érkező Legjobb 
tudomásom szerint című film közönségtalál-
kozóval egybekötött bemutatója lesz.

A korábbi hagyományok szerint az adventi 
időszakban intézményünk kézműves foglal-
kozások keretében segít az érdeklődőknek 
az ünnepi dekorációk elkészítésében. Ez idén 
sem volt másképp. Előbb koszorúkészítésre 
várták kollégáink a vállalkozó kedvűeket a 
községháza előterébe, majd három szerda 
délutánon karácsonyi díszek készültek a 

Pásztorházban a szakkörösök és Hársfalvi 
Györgyné Ildikó útmutatásai alapján.

Az ünnepi várakozás időszakának szimboli-
kus jelentőségű eseménysorozata az adventi 
gyertyagyújtások sora. Erről külön képes 
összefoglalóban emlékezünk meg.

A Lábas Viki énekesnő vendégszereplé-
sével zajló Traccspartiról, külön írásban 
ejtünk szót. Soron következő rendezvénye-
inkről pedig a különálló programajánlóban 
(illetve plakátokon) adunk tájékoztatást.

December elején sajnos három rendezvé-
nyünk is elmaradt, kettő betegség miatt. A 
december 3-ra tervezett Hobo-estünk művész 
úr – szerencsés kimenetelű – COVID-
fertőzése miatt hiúsult meg. Pótlása jövő 
áprilisban várható. December 10-én, pénte-
ken egy négy szerzős író-olvasó találkozót 
szerettünk volna megvalósítani Farkas Anett, 
Megyeri Judit, Anne Raven és Diana Hunt 
részvételével. Egyikük megbetegedése miatt 
ezt az eseményt is a jövő év elején kell pótol-
nunk. Babafotó kiállításunk megvalósult, és 
megtekinthető ugyan, megnyitót azonban a 
járványügyi helyzet miatt nem tartottunk.

A Mikulás nemcsak a bölcsisekhez, az 
óvodába és iskolásainkhoz érkezett meg 
de cember 6-án, hanem ugyanazon nap esté-
jén – ezúttal szabadtérre – hanem a Pásztor-
ház udvarára is, hogy az előzetesen jelentkező 
szülők gyerekeinek is örömet szerezzen. Idén 
– a járványügyi helyzet miatt – úgy döntöt-
tünk, hogy nem kockáztatunk, és kapcsolt 
programok nélkül fogadjuk az ősz szakállút. 

Szakköreink, kisközösségeink, jó része 
már egy meghosszabbított ünnepi pihenőn 
van, reménykedve, hogy a helyzet rövid időn 
belül újra normalizálódik.

Még egy eseményről szót kell ejtsünk, mely 
a házunk táján a közelmúltban történt. Hosszú 
évtizedek óta intézményünk birtokában van 
több ősöreg filmvetítő gép. A masinák az 

1957-től működő kultúrotthon klubmozijában 
szolgáltatták a vetítések technikai hátterét. 
A mozizás a ’70-es években élte itt virágko-
rát, amikor is közel 100 férőhelyes mozinak 
adott helyet az az épület, ahol ma intézmé-
nyünk működik. A könyvtár „alól” előszedett, 
rossz állapotú gépeket a sajtó nyilvánossága 
előtt Gál Lajos polgármester és Hársfalvi 
György, egykori igazgatónk adta át Szávics 
Gyulának, a Magyar Film Egyesület ala-
pító elnökének. A szenvedélyes filmgyűjtő 
szeretne egy múzeumot létrehozni, hogy 
bemutathassa vele, honnét indult a filmezés, 
mozizás. A cseh, lengyel és magyar gyártmá-
nyú vetítők településünk kultúrtörténetének 
egy fontos szeletét képezik. Restaurálás után 
– remélhetőleg – a leendő technikatörténeti 
múzeumban lesznek megtekinthetők.

Intézményünk Facebook-oldalát több 
mint másfélszer annyian követik/kedvelik, 
mint egy esztendővel ezelőtt! Nem dőlünk 
azonban hátra, hiszen a település lakosságá-
hoz képest ez még mindig nagyon szerény 
szám. Kérjük tehát Önöket, hogy ne legyenek 
restek az alábbi QR kód beolvasása után ked-
velni, „bekövetni” oldalunkat! Már csak azért 
is megéri, hiszen friss információk tekinteté-
ben legkönnyebben itt kerülhetnek képbe!

Íme, a bűvös négyzet: 

Találkozzunk az idén még hátralévő rendez-
vényeink valamelyikén, de 2022-ben minden-
képp! 

Áldott, Békés Ünnepeket és Sikeres, Boldog 
Új Esztendőt kívánunk Önöknek a JAMK 
összes munkatársa nevében!

Szabó Zsolt Szilveszter

Tisztelt Kultúra Kedvelők!
Intézményünk, a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár nevében 

köszönjük egész éves érdeklődésüket, részvételüket, partnereinknek pedig 
az együttműködést!

Kívánunk mindannyiuknak 
ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET, ÉS ÉLMÉNYEKBEN, EGÉSZSÉGBEN 
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT!

VIGYÁZZANAK EGYMÁSRA ÉS MAGUKRA! Találkozunk 2022-ben!
Szeretettel: a JAMK munkatársai
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Önazonosnak maradni – 
Traccsparti Lábas Vikivel

December 8. szerda megint egy különleges 
este volt a gyenesdiási községházán. A tom-
boló járvány közepette maroknyi, ám neves 
vendégünket jól ismerő közönség vackolta be 
magát a terembe, hogy részt vegyen az idei 
utolsó Traccspartin. Egy fiatal, ám nagyon is 
érett gondolkodású, már-már bölcsnek mond-
ható énekesnőt láttunk vendégül.  Tündöklő 
tehetsége egy sztárallűröktől tökéletesen 
mentes, vibráló, temperamentumos, nyílt sze-
mélyiséggel párosul.

Lábas Viki, a Margaret Island zenekar 
„frontcsaja” rövid idő alatt mindenkit lefegy-
verzett kendőzetlen őszinteségével, szóki-
mondó riposztjaival, ugyanakkor minden 
egyes megnyilvánulása végtelen szerény-
ségről és alázatról tanúskodott. A Fonyódról 
származó – mára ország-világ előtt ismertté, 
híressé vált – énekesnő beszélgetésünk során 
többször hangsúlyozta az állhatatos kitar-
tás, a szorgalom és a tudatosság fontosságát. 
Mint mondotta: az érvényesüléshez legfel-
jebb 5%-ban szükségeltetik tehetség. A többi 
„meló”, és persze egy jókora adag szeren-
cse. Zenekara, a Margaret Island hét éve 
indult, de gyakorlatilag 2-3 év alatt, üstö-
kösként robbant be a hazai könnyűzenei 
életbe, sikert sikerre halmozva. 

Viki kezdetben klarinétozni tanult, és meg-
járta a Zeneakadémiát is, míg végül – párhu-
zamosan azzal, hogy munka mellett elvégezte 
Szegeden az egyetemen a néprajz, kulturális 
antropológia, táncantropológia szakokat – 
rálelt igazi útjára. A Margaret Island önerő-
ből lett az, ami. Sikereiket ugyan segítették 
és segítik ma is a szakmán belül nagy tapasz-
talatú mentorok, ám a zenekar organikusan, 

üzleti alapon működő brandek (pl. X-Faktor 
és egyéb „tehetségkutatók”) hátszele nélkül 
érte el azt, hogy ma a hazai fesztiválzeneka-
rok közvetlen élvonalába tartozik.

A zenekarozáson túl természetesen számos 
személyes kérdést is érintettünk. Szó volt klí-
matudatosságról, vegán életmódról, COVID 
alatti lemezkészítésről, személyes krízisről, 
takarékos zenekari gazdálkodásról, de arról 
is, hogy önbizalmát folyton erősítenie kell, 
és ehhez bizony hosszú évek óta – a jógán, 
meditáción túl – pszichoterapeuta segítségét 
is igénybe veszi. Saját nézetei szerint az öna-
zonosság megtartásához (vagy nevezhetjük 
hitelességnek is) nem elegendő a szakma sze-
retete és a jó alkotói légkör. Ezek mindegyike 
megvan ugyan Vikiéknél, ám a folyamatos 
megújulás is nagyon fontos.

Az ifjú énekesnő végtelennek tűnő energi-
áit elsősorban genetikai adottságainak tulaj-

donítja, és úgy érzi, igazán csak a színpadon 
tudja felszabadítani magából őket. Akkor 
azonban mindenkinek bőséggel juttat belőle. 
Az egyik legmegindítóbb pillanat volt, mikor 
az – egyébként jelen lévő – édesanyjával való 
kapcsolatáról beszélt.

Megtudhattuk azt is, hogy bizony nem 
könnyű nőként létezni, pláne, sikeresnek lenni 
egy alapvetően a férfiak uralta zeneiparban. 

A végére pedig, a soha vissza nem térő 
pillanat extra dózisaként egy kíséret nélkül 
előadott somogyi népdalt is kaptunk vendé-
günktől. Emlékezetes este volt. Köszönjük, 
Viki!

2022. január 28-án egy újabb ikon érkezik 
hozzánk, aki immáron sok évtizede és szám-
talan műfajban alkot maradandót: Dolák-
Saly Róbert! Ugye, találkozunk?

Szabó Zsolt Szilveszter

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

Szálláshelyek minősítése – 
közeli határidő szállodáknak és 

panzióknak
Mint már korábban írtuk, a következő 

években fokozatosan bevezetésre kerül szál-
láshely-minősítő rendszer az MTÜ által. A 
szálláshelyek minősítése típusonként egysé-
ges szempontok mentén történik, a folyamat 
2022 januárjában a szállodákkal és a panziók-
kal indul. A minősítéssel kapcsolatos teendők-
ről további részletes információkat kapnak 
majd az érintettek. A minősítési szempontok 
már elérhetőek a https://szallashelyminosites.
hu/ weboldalon, érdemes ismerkedni, barát-
kozni velük. Regisztráció határideje

szállodák és panziók esetében
2021. december 31.
kempingek, közösségi szálláshelyek
esetében 2022. június 30.

magánszálláshelyek és egyéb szál-
láshelyek esetében 2023. január 1.

Az első kötelező minősítés díját 
(amely három évre érvényes) a 
magyar állam minden szálláshely 
esetében átvállalja.

Köszönjük az egész éves 
együttműködést

Idén rendhagyó módon a 
gyenesdiási Piac adventi hétvégéjére 
invitáltuk partnereinket egy kötetlen 
beszélgetésre, baráti koccintásra, 
hogy átbeszéljük a mögöttünk álló 
év kihívásait, sikereit, és tovább erősítsük 
a mindannyiunk számára oly fontos össze-
tartozást, együttműködést. Ilyenkor adott a 
lehetőség, hogy új tagjainkat kicsit jobban 
megismerjük, tapasztalatokat cseréljünk, és 
kapcsolatokat építsünk.

Azoknak a kedves partnereinknek, akik 
nem tudtak részt venni az eseményen, ezúton 

is köszönjük az egész éves együttműködést! 
Somogyi Zoltán elnök úr és a Turisztikai 
Egyesület Választmánya nevében is békés 
ünnepeket, vendégekben gazdag, sikeres új 
esztendőt és jó egészséget kíván a Tourin-
form csapata:

Kenesei-Bezzeg Katalin, 
Tóthné Kocsis Krisztina és Kovács Judit

https://szallashelyminosites.hu/
https://szallashelyminosites.hu/
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Híradónk körkérdést intézett önkormány-
zati, intézményi, egyesületi vezetőkhöz, közis-
mertebb személyekhez. „milyen volt az elmúlt 
esztendő, mit vár a következő évtől?” címmel.

Gál Lajos polgármester

Az elmúlt esztendőt csaknem teljes egé-
szében a járványhelyzet, valamint a kifutó 
pályázataink és önerős vállalásaink hatá-
rozták meg. A pandémia kényszer szülte 
bezárkózásai miatt visszatekintve úgy 
tűnik, mintha az elmúlt hónapok gyorsan 
elrepültek volna. A polgármesternek áten-
gedett jogkör időszakában is folyamatosan 
konzultáltam képviselőtársaimmal. Felelős 
döntéseket kellett meghoznunk a működő-
képesség biztosítása terén, a szezonra való 
felkészülés vonatkozásában, a szerényebb 
rendezvényeken való helytállásban. Úgy 
érzem minden nehézség ellenére jól vizs-
gáztunk. Jöttek is az eredmények, elismeré-
sek, díjak és bevételek az önkormányzatnak. 
Nagyon örülök, hogy pályázatokkal sikerült 
megvalósítani idén közel százhetven millió 
forintból 22 utca csapadékvíz elvezetését, 
ill. aszfaltozását; valamint a nehézségek 
ellenére megvalósult a Talabér-féle vízima-
lom rekonstrukciója és az iskolai Öko Bemu-
tató- és játéktér megépítése. A strandjaink 
pályázatok révén ismét szépen fejlődtek, 
megújultak; iparterületünk bővült, valamint 
az év végéhez közeledve ütemezetten halad 
az új Művelődési ház és ebédlő építése is, 
a tankerület segítségével, pedig a minőségi 
iskolafejlesztés építése tornacsarnokkal. A 
legnagyobb büszkesége közösségünknek 
azonban az lehet, hogy a gyenesdiási „jó 
gyakorlatok” miatt személyes látogatást tett 
nálunk a Köztársasági Elnök Úr, és elisme-
rését fejezte ki a rendszerváltás utáni önkor-
mányzatiság eredményeiért.

A polgári értékrend arra kötelez bennün-
ket, hogy őrizzük identitásunkat, keresztény 
kultúránkat, emberszeretetünket. Hiszen egy 
közösség ereje – ennyi nehézség, dráma és 
tragédia után – látható, abban rejlik, hogy 
odafigyelünk egymásra, megértőek vagyunk, 
összefogunk és segítünk, ha szükséges. 

Az idei évben sajnos személyes tragédi-
ája is volt családunknak. Minket is levert 
a járvány néhány hétre, és az idei év tava-
szán elhunyt édesanyám is. Megváltozott 
az életünk, Marci fiunk is kirepült a családi 
fészekből. A baráti és ismerősi közösség 
is óvatosabb volt idén. Vannak oltottak és 
oltatlanok környezetünkben, ahogy másutt 
is. Én azonban bíztatok mindenkit, hogy 
oltassa be magát, ugyanis aki átesett a fer-
tőzésen tudja mekkora szenvedés, és aki be 
van oltva, látja, hogy mennyivel könnyebb, 
szabadabb a világ, hamarabb enged el ben-
nünket a járvány. 

Azt kívánom 2022-re, hogy a JÓISTEN 
hozzon nagyon jó egészséget, kitartást és 

szeretetet minden gyenesdiási családnak. 
Ezzel együtt kívánok mindenkinek Áldott 
Karácsonyi Ünnepeket és békésebb, szaba-
dabb, boldogabb Újesztendőt. 

Krasznai István önkormányzati képviselő 
Gyenes-Vonyarc Kábel Tv Kft ügyvezetője

A 2021-es évre ismét a pandémia nyomta 
rá a bélyegét. Szerencsére a tavaszi és az 
őszi hullám között a nyári szezon jól sike-
rült, sikeresek voltak a strandi fejlesztések, 
elkészült a gyermekorvosi rendelő, lassan 
végéhez közeledik az iskola bővítése és gaz-
dagabbak lehetünk egy szép tornateremmel 
is. Köszönjük a tanárok és a szülök példás 
hozzáállását! A Coop tető beruházása is célba 
ér elmondhatjuk, hogy értéket teremtettünk 
településünkön. Elkészült a  malom épület 
és környezetének felújítása is, szeretnénk, 
ha lenne folytatása is. Önkormányzatunk-
nál ebben az évben sem történtek leépítések, 
sikerült a dolgozóinkat megtartanunk. Az idei 
év egyik nagyon fontos eseménye számomra  
úthálózatunk fejlesztése, csapadékvíz elveze-
tés kiépítése és végre a Széchenyi utca ügye 
is  rendeződni látszik. Sajnos a 71-es út fel-
újításának folytatása idén elmaradt, de talán 
jövőre... Mint a Gyenes-Vonyarc Kábel Tv 
Kft ügyvezetője, sikerként könyvelem el, 
hogy idén jelentősen tudtunk haladni a háló-
zat felújításával és ennek nyomán stabil szol-
gáltatásként tudtunk működni. Természetes, 
hogy a sokévi elmaradást, egy év alatt nem 
tudjuk bepótolni, de már 240 megás internet 
csomagot is lehet rendelni. Szeretném meg-
köszönni az egészségügyi dolgozók kitartó és 
fáradhatatlan munkáját, a hivatal és az önkor-
mányzat dolgozóinak, hogy idén is számíthat-
tunk rájuk. Bízom benne, hogy a folyamatos 
oltás hatására visszaszorul lassan a vírus és 
a nyarat már felszabadultan élvezhetjük. 
Boldog Karácsonyt, eredményekben gazdag 
Új Évet és Jó Egészséget kívánok minden 
Gyenesdiásinak, vigyázzunk és figyeljünk 
egymásra!

Szabó Zsolt Szilveszter a József Attila 
Művelődési Ház és Könyvár igazgatója 

Tisztelt Gyenesdiásiak, Kedves Olvasók! 

Tavaly ilyenkor még csak alig több mint egy 
hónapja voltam az intézmény újonnan kine-
vezett vezetője, és a járvány akkori hulláma 
bezárásra kényszerített minket. 

Az azóta eltelt egy – összességében eredmé-
nyesnek mondható – évben több hagyomá-
nyos és új kezdeményezésű rendezvényünk 
lezajlott. Sajnos azonban súlyos veszteségek 
is érték helyi csoportjainkat, most pedig ismét 
a félelem, az óvatosság az úr az emberek 
körében. Mi azonban tesszük a dolgunkat, 
szervezzük a programokat, és igyekszünk 

a működő közösségeket is támogatni. Újak 
elindítása, ösztökélése, patronálása is a terve-
ink között szerepel, ezzel azonban meg kell 
várnunk a pandémia gyengülését.

Jómagam az ünnepek alatt családom köré-
ben fogok töltődni, és erőt, inspirációt gyűj-
teni egy újabb – vélhetően nehéz – évhez, 
terveink, törekvéseink véghez viteléhez.

Újuló reményekkel és számtalan tervvel a 
tarsolyunkban, izgatottan várjuk a 2022-es 
esztendőt! A József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár munkatársait képviselve kívánok 
Mindenkinek Szeretetteli, Boldog Ünnepeket 
és egy kevésbé zaklatott, Békés és Derűs Új 
Esztendőt!

Pék András és Julika

Az idei év, ahogy a tavalyi is az alkalmazko-
dás és a veszteség éve volt.

Január elsején, amikor az elmúlt évben 
meghalt barátainkat és ismerőseinket sem 
tudtuk még meggyászolni és elengedni, Páli 
Lajos dalárdatársunk és barátunk ment el hir-
telen az élők sorából. Aztán Bognár Ystván 
dalostársunk betegségének híre rázott meg 
bennünket.

Családunkat szerencsésen elkerülték a 
betegségek. Mivel a dalárdatársainkkal együtt 
a harmadik oltáson is túl vagyunk, július 
elsejétől kezdve tudtuk vállalni a fellépése-
ket a diós- a burgonyafesztiválon, a szüre-
ten, a Vass Lajos Népzenei Verseny döntőjét 
(kiemelt nívódíjat szereztünk), a templomi és 
stúdiófelvételeken. Sok tervünk van a követ-
kező évre. Reméljük kegyes lesz hozzánk a 
sors és meg tudjuk valósítani.

Bognár Ystván barátunk utolsó kívánsága 
volt, hogy a versei kiadásában legyünk a 
segítségére. Halála előtt Kaszap István hang-
mérnökkel még felvettük a Márton napi és tri-
anoni verseit. E két kiadványra már évek óta 
készülünk. Ezeken is hallható lesz a hangja. 
Ahogy az eddig elvesztett dalárdatársaink, 
úgy Páli Lajos és Bognár Ystván is örökké 
velünk marad…

Az egy hónapos kötelező bezárást kerék-
pártúrákra használtuk, amikor nagy örömhír 
ért bennünket. Horváth Csaba zalaegerszegi 
gölöncsér barátunktól kaptunk értesítést. 
Talált egy általunk régóta keresett eladó öreg 
pincét. A településünk vezetésével és az épí-
tési hatósággal való egyeztetés után elindult 
az önerős értékmentés. Régi álmunk válik 
valóra ennek az épületnek a restaurálásával. 
Az üzletünk nyitva tartásával és ennek mun-
kálataival telt az év második fele. András vál-
lalta a kivitelezést. A tetőt ácsok készítették. 
Erről még tudósítjuk a nagyközönséget.

A Gyenesdiási Híradó minden olvasójának, 
ismerőseinknek és barátainknak szívből kívá-
nunk egészségben és örömökben gazdagon 
megélt, áldott ünnepeket és békességes Új 
Esztendőt!

Ehhez kérjük a Gondviselőnk áldását!
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Margrit Falley a híradónkban megjelenő 
német szöveg fordítója

Ennek az évnek is vége van lassan. Vannak 
évek, amelyek csak egyszerűen elmúlnak, 
nem történik sok minden. Örülünk a tavasz-
nak, az első nyíló virágoknak. A napok lassan-
ként hosszabbak lesznek, nem olyan sötétek. 
Egyre gyakrabban sétálunk, újból fodrászhoz 
megyünk….természetesen maszkkal. Jelent-
keztünk a Covid-oltásra, és két oltást kaptunk. 
Jó volt a szervezés.

Minden évszak szép. A hőség ellenére a nyár 
is nagyon tetszik, de ebben az évben nagy 
volt a forróság. A kertben minden száraz volt. 
Termett egy kevés gyümölcs és zöldség, de 
nem annyi, mint egyébként. Nyáron a vírus 
kevéssé terjed. Az emberek biztonságban 
érzik magukat. Nincsenek szigorítások. 

Az ősz még színes és meleg, de már egy 
új, dél-afrikai variánsról hallhatunk. Ez elég 
távol van, de gyorsan terjed. A járvány nem 
ismer határokat. Többen azt mondják, hogy 
az oltás veszélyes. Ez nem igaz! A vírus 
veszélyes. Az oltás segít abban, hogy vissza-
térjen a normális élet. 

A telet és a karácsonyi hangulatot nagyon 
szeretem. Szeretünk ilyenkor sétálni, és meg-
csodáljuk az ünnepi fényeket. De hiányzik a 
forralt bor illata, a gesztenye ünnep. A fer-
tőzések száma gyorsan emelkedik. Ebben az 
évben sajnos nem lesz nálunk nagy családi 
ünnep. Majd később pótoljuk. 

Az év a Coviddal kezdődött és a Coviddal 
végződik. A vírus sok gondot jelent. Az új 
év mindig egy új kezdetről szól. Most 2022-t 
mégis a Coviddal kezdjük. Ez egy nagy ver-
senyfutás az idővel. Azt gondolom, hogy a 
vírust csak az oltás tudja megállítani. Külön-
ben minden évben ismétlődik az egész. 

Tiszta szívből kívánok mindnyájuknak 
boldog, áldott karácsonyt és sok szerencsét, 
jó egészséget az új évben.

Auch dieses Jahr geht langsam zur Neige. 
Es gibt Jahre, die vergehen einfach, es 
passiert nicht viel. Wir freuen uns auf den 
Frühling, auf die ersten bunten Blumen. Die 
Tage werden länger und heller. Wir sind oft 
spazieren gegangen und konnten wieder zum 
Friseur gehen..... natürlich mit Maske. Wir 
haben uns für die Covid-Impfung angemeldet 
und zwei Spritzen bekommen. Es war gut 
organisiert. 

Jede Jahreszeit ist schön. Trotz der Hitze 
gefällt mir auch der Sommer sehr gut, aber 
dieses Jahr war es zu heiß. Der Garten war zu 
trocken. Wir haben etwas Obst und Gemüse 
geerntet, aber nicht so viel wie sonst. Im 
Sommer verbreitet sich das Virus nicht so 
stark. Die Menschen fühlten sich sicher. Es 
gab keine Restriktionen.

Der Herbst war noch bunt und warm, aber 
wir hörten von einer neuen Virus-Variante 
in Südafrika. Es war noch weit weg, aber es 
breitete sich schnell aus. Die Epidemie kennt 

keine Grenzen. Manche Leute sagen, der 
Impfstoff sei gefährlich. Das ist nicht wahr. 
Das Virus ist gefährlich. Die Impfung ist 
der Schlüssel zur Rückkehr in ein normales 
Leben.

Ich mag den Winter und die 
Weihnachtsstimmung sehr. Wir lieben 
es, spazieren zu gehen und die festlichen 
Lichter zu bewundern. Jetzt fehlt uns der 
Glühweinduft und das Kastanienfest. Die 
Infektionen steigen schnell. Leider wird es 
dieses Jahr an Weihnachten bei uns keine 
große Familienfeier geben. Das werden wir 
später nachholen. 

Das Jahr begann mit Covid. Das Jahr endet 
mit Covid. Das Virus macht uns Sorgen. 
Im neuen Jahr geht es immer darum, neu 
anzufangen. Fangen wir also 2022 noch 
einmal mit dem Virus an. Es ist jetzt ein 
großer Wettlauf gegen die Zeit. Ich denke, das 
Virus kann nur durch eine Impfung gestoppt 
werden. Ansonsten werden wir dieses Theater 
jedes Jahr haben.

Von ganzem Herzen wünsche ich allen ein 
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
glückliches, gesundes neues Jahr!  (Margrit 
Falley)

Vértesaljai László önkormányzati képvi-
selő

Bátran kijelenthetem, hogy életem leg-
szebb éve lett a 2021-es esztendő. Csalá-
dom számára a legmeghatározóbb esemény 
kislányunk, Boróka születése volt. Január 
elejétől egészen szeptemberig készültünk, 
és várakoztunk Rá. Istennek és a jó gyenesi 
levegőnek hála, egészséges, mint a makk.

Ifjúsági Egyesületünk hiánypótló, tabu-
döntögető rendezvényeit sajnos a covid 
„elvitte”. Ennek ellenére szerettünk volna 
maradandót alkotni. Tagságunk és a nagy-
lelkű gyenesdiásiaknak köszönhetően fel-
újítottuk a Gyenes és Diás határán álló 
Vitéz-keresztet, mely immáron méltó 
módon hirdeti Isten dicsőségét, és a telepü-
lésünkön élők összetartozását!

Önkormányzati képviselői munkámat 
igyekszem lelkiismeretesen végezni. Nagyon 
örülök, hogy a tavasszal átadott Gyermekor-
vosi Rendelő elkészült és a gyenesdiási csa-
ládok rendelkezésére áll. Terveink szerint 
jövő év elejére új gyermekorvost köszönthe-
tünk közösségünkben, kinek szakmai tudá-
sára és emberséges hozzáállására hosszú 
távon számíthatunk. Bár községünket meg-
tépázták a covid újabb és újabb hullámai, 
úgy érzem álltuk a sarat. Lehetőségeinkhez 
mérten és egyetértésben fejlesztettük telepü-
lésünket, reményeink szerint ez a jövő évben 
is kézzel fogható eredményeket hoz.

Áldott Adventet, Boldog Karácsonyt és 
sikerekben, gyarapodásban gazdag Új Esz-
tendőt kívánok minden kedves Olvasónak! 
Hajrá Gyenesdiás!

Csányi Zoltán a Magyar Vándor Klub 
vezetője

Bíztunk, bizakodtunk…

Bíztunk benne, hogy a koronavírus járvány 
talán a tavasz végére mérséklődik. Bizakod-
tunk, hogy tervezhetjük útjainkat, újult erővel 
szervezhetjük kirándulásainkat. De nem.  A 
nyár vége felé, felcsillanó lehetőségként 
beterveztünk két őszi kirándulást, úgy, hogy 
ugrásra készek voltunk arra, hogy ha kell, 
azonnal vissza tudjuk mondani a buszt és az 
egész programot. Szerencsére, így el tudtunk 
menni Siklós, Villány és Bóly környékére, 
majd pedig később a Fertő-tó magyarországi 
gyöngyszemeit láthattuk, közöttük Balf, Fer-
tőboz, Hidegség kincseskamráját. De adventi 
kirándulást – amely minden évben segítette a 
karácsonyi ünnepek hangulatát megalapozni, 
- már nem is terveztünk. 

Hogy milyen volt az elmúlt év? 
Ezek után nem kérdéses, hogy messze elma-

radt attól, amit szerettem volna: hogy idén is 
tartalmas kirándulási programokat kínáljunk 
a velünk utazó útitársainknak. Meg kellett 
küzdenünk a hosszú kihagyással, hiszen egy 
klub életében ez az időszak nem múlik el 
nyomtalanul. Szinte újra kellett szerveznünk 
azt a közösséget, amelynek természetes volt 
az, hogy a munkatervünk alapján követték és 
már várták is útjainkat. De volt ennél szomo-
rúbb is, hiszen az év folyamán három klub-
tagunktól kellett búcsút vennünk: Potyondi 
Zoltán, Vörös Valéria és Bognár István immár 
a mennyekből figyeli útjainkat…

A jövő évtől azt várom, hogy minden Klub-
tagunkkal találkozhassunk a tél vége felé, 
hogy együtt tervezhessük meg a 2022-es év 
programjait, kirándulásaink helyszíneit. A 
tervezett útjainkat meg tudjuk tartani, hogy 
élményekben gazdagon térjünk kirándulá-
sainkról haza! A nehéz időszak után pedig 
rendkívül fontos, hogy mindenkivel együtt 
lehessünk, hiszen az emberi kapcsolatok 
gyógyító hatással lehetnek mindannyiunk 
lelkére. Hiszen nem csak a látnivalók sokszí-
nűsége, hanem a szeretet és a közösség össze-
tartó ereje az, ami igazán jellemző a Magyar 
Vándor Klubra.

És ha egy év múlva ismét meg kell vála-
szolnom ezt a kérdést, elmondhassam, hogy 
csodálatosan szép és tartalmas évet zártunk. 

Ehhez kívánok mindannyiunknak Áldott 
Karácsonyt és egy igazán: Boldog új eszten-
dőt!

Tánczos Lászlóné, a Nyugdíjas klub 
vezetője

Tisztelettel közlöm az olvasókkal, hogy a 
Nyugdíjas Klub működik, annak ellenére, 
hogy a vírus ismételten közbeszólt. Az igaz, 
hogy nem jövünk össze, de telefonon mindig 
keressük egymást, megkérdezzük nincs-e 
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valami gondja, van-e valamire szüksége. 
Szeptemberben ünnepeltük a klub működé-
sének 60. évfordulóját. Itt szeretném meg-
köszönni a tagok nevében is a Polgármesteri 
Hivatalnak és a Művelődési Ház vezetőjének 
és dolgozóinak a segítségét. Az elmúlt idő-
szakban egyik nyugdíjas társunk balesetet 
szenvedett, többször meglátogattuk. Ugyan 
ez a társunk elveszítette társát, gyászában 
mindannyian osztoztunk. Azt gondolnák a 
kívülállók, hogy most pihenünk. Szó sincs 
róla. Már azon gondolkodunk, hogy milyen 
hasznos tevékenységet tudunk megvalósítani. 
Szeretnénk a társadalomnak is hasznos tagjai 
lenni, amíg erőnk engedi. Ezúton is kérem 
az új nyugdíjasokat, hogy ők is gondoljanak 
e jó ügy folytatására. Kellemes ünnepeket 
és jó egészséget kivánok az új esztendőre a 
gyenesdiási lakosoknak.

Keresztes József a Főzőcsapat vezetője

A 2021-es évre is nagyon rányomta bélye-
gét a világjárvánnyá nőtt korona vírus. 
Megváltoztatta mindennapjainkat, szokása-
inkat, közösségi életünket. 2021-ben több 
rendezvény elmaradt, Rügyfakadás, idősek 
napja disznótoros vendéglátással, ami nagy 
tömeget vonzott az elmúlt években. Sajnos a 
keszegfesztivál is egy napra sikeredett, másik 
napon a Diós települések találkozója nagyon 
jól sikerült, az idő is kegyes volt hozzánk. 
Bíztunk benne, hogy a szüreti rendezvényt 
is sikerül megtartani, ami szintén nagyon jól 
sikerült. A főzőcsapatunk ismét kitett magá-
ért, ugyanis a keszthelyi mentősök felkértek 
bennünket, hogy a Mentős Nap alkalmából 
főzzünk nekik 200 személyre.

Természetesen a csapat bevállalta, ezzel is 
segítve és elismerve a mentősök ember feletti 
munkáját. Bízom benne, hogy a 2022-es év 
tavaszán visszatérhetünk programjainkhoz, 
közösségi életünkhöz. Áldott békés kará-
csonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok 
a Főzőcsapat tagjainak és családjuknak és 
minden gyenesdiási lakosnak.

Kőhalmi Ági, a Varázshangok az Egészsé-
gért Egyesület elnöke

Szeretettel üdvözlöm a Kedves Olvasókat, 
Kőhalmi Ági vagyok, a 2007 óta működő 
Varázshangok az Egészségért Egyesület 
elnöke. Az idei esztendőben egyesületünk 
programjai közül szerencsére sokkal több 
megvalósult, mint a 2020-as évben. Közös-
ségfejlesztő civil szervezetként egyik leg-
fontosabb célkitűzésünk a családok lelki 
egészségének támogatása a játékélményen, 
a zenei fejlesztésen és az alkotó tevékeny-
ségben rejlő kreativitás kifejezésre juttatá-
sán keresztül. Mindez azonban nehezen tud 
megvalósulni, ha nem is találkozhatunk egy-
mással. 

Családoknak szóló rendezvényeink, prog-
ramjaink sorra elmaradtak. A kisgyermekes 
szülőknek szóló zenebölcsik és baba-mama 
klubok sem működtek. Nem lehetett szemé-
lyesen igénybe venni szolgáltatásainkat, így 
próbáltuk azokat több-kevesebb sikerrel az 
online térbe áthelyezni. Közben azt tapasz-
taltuk, hogy a kommunikációs csatornák 
bedugulnak, az információk félremennek. 
Ahogy egy kedves ismerősöm találóan meg-
jegyezte: az empátia hiánycikk lett. Óriási 
nagy szükség lenne most a közösség építő 
és megtartó hatására. Hogy érezze mindenki, 
nincs egyedül a gondjaival: bizony, másnak 
is vannak problémái. 

Vajon mennyien lettünk az elmúlt közel 
két év alatt magányosak? Még akkor is, ha 
van családunk? Vajon tudják azok, akik nem 
veszítették el szerettüket, akik nem éltek át 
tragédiákat járványtól függetlenül, milyen 
szerencsések? Kihez fordulhatunk most 
segítségért, jó szóért? Ki az, aki meghallgat 
ítélkezés nélkül? Kiben bízhatunk? Ki az, 
akit őszintén érdekel, mi van velünk?

Ki az, aki hálát ad azért, hogy óvó- és védő 
környezet veszi körül? Hányszor ülnek le a 
családtagok esténként az asztal mellé beszél-
getni? Milyen gyakran öleljük meg azt, aki 
fontos nekünk? Miért hagyjuk, hogy elvek, 
nézetek, ideológiák, hitrendszerek szétsza-
kítsák a szeretet lelki köldökzsinórját? Mi 
lehet az, ami fontosabb még annál az érzés-
nél is, hogy szeretve vagyok? 

Szerencsés vagyok, hogy a magánéletem-
ben és a munkámban is működik a kölcsö-
nös odafigyelés, a másik véleményének 
tiszteletben tartása. Meg úgy egyáltalában 
az élet, a létezés, mint hatalmas adomány 
iránti hála érzése. Nagyon sokat teszek azért, 
hogy az egyensúly megmaradjon. Például 
nem a másiktól várom a saját megoldásai-
mat, mert azért nekem kell tenni. Szerintem 
nincs olyan, hogy egyszer csak elérünk egy 
bizonyos kort, és akkor „készek” leszünk. 
Hogy ezentúl én ilyen leszek, ilyen mara-
dok, így kell elfogadjanak. Ne adja ég, fel is 
út - le is út a másiknak, ha nem tetszik neki. 
A személyiségfejlődés élethosszig tartó 
folyamat. Végig kell menni rajta magunkért 
és a szeretteinkért. Vállalnunk kell a fele-
lősséget, mert csakis mi tudunk változtatni 
az életünkön. Szeretném, ha legalább ezt az 
egy gondolatot elvinnék magukkal a követ-
kező évre.

Kérem, ha van lehetőségük, osszák meg 
szeretetüket és figyelmüket azokkal, akik 
rászorulnak. Mindenkinek van baja, higgyék 
el! De ne Önök legyenek azok, akik elfordul-
nak a másiktól. Tartsák meg az egyensúlyt! 
Ne csak adjanak, tanuljanak meg kapni 
is. Enélkül egy idő után elfogy az érzelmi 
konténerük és üresek maradnak. Kérem, 
vigyázzanak magukra, és ne keserűséggel 

és haraggal töltsék meg szívüket. Gondolják 
át kapcsolataikat! Engedjék el azt, ami nem 
épít, hogy legyen helye az újnak. Adjanak 
lehetőséget maguknak, de céljaik elérésében 
ne gázoljanak át emberi életeken.

Örüljenek egymásnak, gondozzák virágos-
kertként családi és baráti kapcsolataikat. Ha 
így tesznek, meglátják majd, milyen bőség-
ben lesz részük. 

Békés ünnepeket és mindennapokat kívá-
nok Önöknek!

Berta Antónia a Pápai Református Szak-
gimnázium tanulója

2021-es évem. Elég mozgalmas volt! Év 
elején felvételire készültem, izgalommal 
vártam az eredményt? Megdolgoztam érte, 
sikerült! Felvételt nyertem a Pápai Reformá-
tus Szakgimnáziumba Néptánc szakra!

Májusban kérdéses volt hogy 8 évután, hogy 
búcsúzunk. Kicsit más volt. De vége egy kor-
szaknak.

Nagy megtiszteltetés, hogy 2021-ben én 
érdemeltem ki a Kárpáti János díját! Min-
dent megteszek hogy szüleim, és Gyenesdiás 
büszke legyen rám! Nyáron megtanulhat-
tam citerázni, ami a népdal mellett rengeteg 
örömet okoz.

A nyár a fellépésekről a táncról szólt! 
Augusztusban már izgalommal vártam egy 
új élet kezdetét! Várt Pápa, a kollégium, új 
társak, tanárok. A beilleszkedés számomra 
nem volt nehéz! Boldog vagyok! Most úgy 
érzem ez az én utam! Szeptember végén még 
versenyeztem az Emotion Tánc stúdió lány-
formációval Zalaegerszegen Press Dance 
versenyen, ahol első helyen végeztünk! 
No vemberben részese lehettem a Gyenesdiási 
Dalárdával XIII. Vas Lajos Népzenei Verse-
nyen, ahol Kiemelt Nívódíjban részesültünk.

Köszönöm mindenkinek a támogatást, biz-
tatást! Szuper év volt. Boldog új évet. Berta 
Antónia

IKER VIRÁG üzlet
Iker Mónika tulajdonos

2021-es év az üzlet számára más volt mint 
mindenkinek! Mi is zárva voltunk a Pandémia 
miatt, de megpróbáltunk megoldást keresni, 
hogy lehet a vevőket kiszolgálni. Mi folyama-
tosan dolgoztunk, házhoz vittük a díszeket, 
temetésekre kiszállítottunk, megpróbáltuk 
életben tartani pici boltunk. Elmondhatom, 
hogy a helyzetre való tekintettel életben 
maradtunk.

17 év nem kevés idő, hálás vagyok min-
denkinek, aki végig kitartott mellettem, mel-
lettünk. A legszebb szakma van a kezemben, 
és bízom benne hogy a 2022-es év sem lesz 
rosszabb. Boldog Új Évet Kívánunk!

Bné Iker Mónika és Berta Norbert Vállal-
kozó
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Kőhalmi Balázs a Balatoni Civil Szerveze-
tek Szövetségének elnöke

Nehéz évet tudhatunk a hátunk mögött, 
mindenki magába néz ilyenkor, s számot vet 
eredményeivel, tetteivel, elszalasztott lehető-
ségeivel - már ha észrevette, hogy volt ilyen. 

Mindenki máshogy zárja az évet: gyászoljuk 
elvesztett szeretteinket, imádkozunk a bete-
gek felépüléséért és megköszönjük magunk 
és családunk fizikai és lelki egészségét. Sokat 
tehetünk egészségünkért, ne átaljunk dol-
gozni érte, higgyék el megéri az erőfeszítést! 
Az elmúlt években azért dolgoztam, hogy a 

családok lelki egészsége megerősödjön, kap-
csolataikban nyitottak és elfogadóak legye-
nek. A jövőben sem tűztem ki kevesebbet 
magam elé, minthogy teljes figyelmemet csa-
ládomra, a gyerekek, a családok és a közös-
ségek felé fordítsam!  Áldott karácsonyt és 
boldog újévet kívánok mindannyiunknak!

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az 

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

Közlekedési problémák

Gyenesdiáson a Bartók Béla utcában Tilos 
megállni! (azaz még az utas ki-beszállásá-
nak idejére sem szabad egyhelyben tartóz-
kodni). A megállni tilos tábla azt jelzi, hogy 
- a forgalmi vagy műszaki okból szükséges 
megállást kivéve - megállni, valamint vára-
kozni tilos;

Sajnos az utcában sorozatos közlekedési 
szabályszegések történnek, mellyel folyama-
tos balesetveszélyt okoznak és a forgalmat is 
akadályozzák. A rendőrség folyamatosan fog 
ellenőrizni az utcában.

A lakó pihenő övezetben közlekedők 
figyelmét is felhívjuk, hogy a lakó-pihenő 
övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra 
sebességgel szabad közlekedni! Az egyen-
rangú kereszteződésekben jobbkéz szabály 
érvényes, erre fokozottan figyeljenek!

Továbbá a település egész területén a sebes-
séghatárok betartására kérjük fokozottan 
figyeljenek.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Az utóbbi időszakban egyre gyakrab-
ban előforduló nagy intenzitású, esőzé-
sek, záporok következtében a belterületi 
csapadékvízelvezető rendszerek (árkok és 
csatornák) ill. azok műtárgyai (átereszek, 
tisztító és víznyelő aknák) folyamatos kar-
bantartásra, tisztításra szorulnak a vízelvezető 
képességük megtartása érdekében.

Akár egyetlen ingatlan előtti belterületi víz-
elvezető szakasz elhanyagoltsága is komoly 
problémát okozhat, hiszen a karban nem 

A Magyar Turisztikai Ügynökség külön elismerésben részesítette 
a Diási Vízimalom környezetében végzett komplex felújítást.

Köszönet ezért minden partnernek, akik segítették, hogy ez 
a települési gyöngyszem újra méltó módon működhessen és turisztikai 

értéktöbbletet teremtsen.

Ebben az évben ez a második Virágos Magyarország elismerésünk, hiszen 
októberben az Innovációs és Technológiai Minisztérium is “falu” kategóriában 

emelte ki településünket a fenntartható és klímaadaptációs virágosításért! 

Mert Gyenesdiásnak fontos a környezetünk és a jövőnk sorsa!
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tartott vízelvezetőben felgyülemlett csapadék 
visszaduzzasztó hatása következtében kifolyó 
vízmennyiség lakóingatlant, ill. egyéb értéke-
ket is veszélyeztethet.

Az ilyen jellegű problémák megelőzése 
érdekében a helyi környezet- és természet 
védelméről, a település tisztaságáról szóló 
19/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet 
kimondja, hogy 

„5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, 
használója köteles

a) Az ingatlanok, valamint az ingatlan mel-
lett húzódó közterületet képező járda, víz 
elvezetésére szolgáló árok, áteresz és utak 
középvonaláig terjedő úttest tisztításáról, 
gyomtalanításáról gondoskodni,

c) az ingatlan és a közút közötti területet 
folyamatosan gondozni,

d) élő sövényt ápolni, az ingatlan előtti köz-
területre kinyúló ágak és bokrok visszanyesé-
séről folyamatosan gondoskodni.

e) a havat, jeget ingatlana előtti járda, vagy 
gyalogos közlekedésre használt területen eltá-
volítani.”

Az árok tisztántartását és karbantartását az 
árokban időközben bekerült iszap, felgyü-
lemlett hordalék, ill. szemét eltávolítását, a 
növényzet kaszálását, nyírását jelenti.

A gépjármű behajtók alatti csőátereszek 
tisztítására pedig a csövekbe került iszap, tör-
melék eltávolítását szükséges elvégezni úgy, 
hogy a cső keresztmetszete teljesen szabaddá 
váljon.

Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, 
hogy a szélsőséges időjárásra való tekintet-
tel, valamint az elkövetkező esőzések, majd 
az azt követő téli/tavaszi hóolvadás okozta 
esetlegesen kialakuló csapadékvíz elöntések 
megelőzésére a fentebb felsorolt karbantar-
tási, tisztítási munkákat lehetőségük szerint 
minél előbb elvégezni szíveskedjenek.

Természetesen nagyon sok ingatlantulajdo-
nos van, aki az ingatlanja előtti árokszakaszo-
kat folyamatosan rendbe tartja, tisztítja, nekik 
a biztonságos csapadékvízelvezetés érdeké-
ben végzett munkájukat megköszönjük.

Felhívás házszámtábla 
kihelyezésére

Gyenesdiás Nagyközség több utcájában 
problémát jelent az ingatlanok beazonosí-
tása a házszámok hiányos, nem megfelelő, 
nem kellőképpen látható feltüntetése miatt. 
Több ingatlanon a házszámok egyáltalán nem 
kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok 
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbe-
sítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató 
munkáját.

Felhívom a figyelmét, hogy az ingatlan 
tulajdonosa köteles az ingatlant házszám-
táblával ellátni!

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezé-
séről, szükséges cseréjéről, megrongálódása 
esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulaj-
donos saját költségén köteles gondoskodni. 
A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen 
vagy házfalra, az utcáról jól látható módon 
kell elhelyezni.

Kérjük, saját és mások érdekében is helyez-
zenek ki épületükre házszámtáblát!

Közvilágítás hibabejelentés!

Amennyiben a közvilágításban hibát ész-
lelnek, kérjük az alábbi internetes elérhe-
tőségen jelezzék! https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes

Madárkarácsony

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy 
téli madáreleség már átvehető a Községházán 
(földszint műszaki osztály). Az idei évtől már 
csak a Községházán van lehetőség madárele-
séget átvenni.

Köszönetnyilvánítás

Ez úton szeretnénk megköszönni az idei 
évi fenyőfa felajánlásokat a község részére a 
település méltó ünnepi hangulatának megte-
remtéséhez a Nánássy családnak, valamint 
Volner Richárdnak és családjának.

Tisztelt 
Szálláshely-szolgáltatók!

A szálláshelyminősítési rendszer fokozatos 
bevezetését, valamint a vendéglátóhelyek és 
attrakciók Nemzeti Turisztikai Adatszolgál-
tató Központhoz (NTAK) való csatlakozását 
érintő fontos változások lépnek életbe.

Megjelent az a kormányrendelet, amely 
megteremti a nemzeti szálláshelyminősítő 
rendszer (kötelező nemzeti tanúsító véd-
jegyrendszer) keretfeltételeit, továbbá 
megállapítja a technikai és működési részlet-
szabályokat a Nemzeti Turisztikai Adatszol-
gáltató Központ attrakciókkal és vendéglátó 
üzletekkel való kibővítéséről.

A jövőben a szálláshelyeknek, üzemelte-
tési tevékenységük folytatásához minősít-
tetni kell magukat, és meg kell felelniük a 
minősítő szervezet által közétett követelmé-
nyeknek. A már nyilvántartásba vett szállás-
helyek a minősítési folyamatot egy egyszerű 
regisztráció segítségével, a kormányrendelet-
ben jelölt határidők szerint szükséges kezdemé-
nyezni: szállodák és panziók 2021. december 
31-ig, kempingek, üdülőházak és közösségi szál-
láshelyek 2022. június 30-ig, magán- és egyéb 
szálláshelyek 2023. január 1-ig.

A besorolás célja, hogy a vendégek minden 
típusú szálláshelyen megbízható minőséget 
kapjanak, legyen az szálloda, panzió vagy 
éppen magánszálláshely. Az eddigi szubjek-
tív véleményeket objektív szempontrendszer 
váltja fel valamennyi szálláshelytípus esetén. 
A rendszer fokozatosan kerül bevezetésre, 
az első minősítés ingyenes lesz, és a kisebb 
szálláshelyeket hosszabb felkészülési idő 
segíti. A szálláshelyek minősítése típuson-
ként egységes szempontok mentén történik, a 
folyamat 2022 januárjában a szállodákkal és a 
panziókkal indul.

Bővebb információ a Magyar Turisztikai 
Minőségtanúsító Testület honlapján érhető el: 
https://szallashelyminosites.hu

TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2021. november 
23-án tartotta soros ülését.

Az első napirendi pontban a közbizton-
ság helyzetéről, a Keszthelyi Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság tevékenységéről, a 
Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tárgyalta 
a képviselő-testület. 

A Rendőrkapitányság beszámolója szerint a 
közbiztonsági helyzet Gyenesdiás települé-
sen folyamatosan javul, a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmé-

nyek az elmúlt időszakban nem emelkedtek. 
A rendőrség az elmúlt időszakban is mindent 
megtett annak érdekében, hogy pozitív meg-
ítélése megmaradjon. A covid-helyzet, a mig-
ráció plusz terhet ró a rendőrségre, emellett 
próbálnak minden területen maradéktalanul 
helytállni. 

A Vizirendőrség munkájában késő tavasszal, 
kora nyáron a sup-osok, vízibiciklisek okoz-
tak többletfeladatot, néhány esetben ezeket a 
sporteszközöket használókat kellett menteni. 
Víziközlekedési baleset nélkül tudták zárni 
a szezont. Az Őrs ugyanazzal a létszámmal, 
ugyanazzal a járműparkkal működött.

A Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóság 2021. 
évben Gyenesdiáson 11 esetben vonult tűz-

esethez. A műszaki mentés Gyenesdiáson 7 
alkalommal történt. Itt is a megelőzés a leg-
fontosabb, a tűzvédelmi szabályok betartására 
hívják fel a figyelmet. Az iparbiztonság és 
veszélyes áru szállítással kapcsolatos felada-
tokat 2012. évtől látják el. Az első időszak-
ban nagyon sok esetben alkalmaztak komoly 
pénzbírságot, azonban mára ezek a vállalko-
zások rendkívül felkészülten, fegyelmezetten 
végzik tevékenységüket, így már ritkán kell 
büntetéshez folyamodni. 

A második napirend keretében a Gyenesdi-
ási Horgász- és Vízisport Egyesület tevékeny-
ségéről szóló beszámolót tárgyalta a testület.

Az Egyesület elnöke tájékoztatta a jelen-
lévőket, hogy 2018. évtől, az illegális 

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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csónakhelyek felszámolása után kialakult egy 
csónakmenhely és egy kikötő. Az ezekkel 
kapcsolatos engedélyezési folyamat egészen 
idáig elhúzódott. Időközben jogszabályválto-
zás is történt, így mindig újabb feltételeknek 
kellett megfelelni. 

A Diási Horgásztanya változatlanul nagy 
népszerűségnek örvend. Jelen pillanatban 
240 fő az Egyesület létszáma, 40 fő várólis-
tán van. Az algyenesi kikötőnél megoldódott 
a stégek 1,5 m-es bővítése, de a partfal erő-
sítését meg kell oldani, hogy megfeleljen az 
előírásoknak. A rendezvények tekintetében 
nagyon népszerűek a horgásztanyák. Az idei 
évtől sporteszközök tárolására is nagy igény 
jelentkezett. Az egyesület közösségi tereit is 
szeretnék bővíteni. 

A harmadik napirendi pontban a Gyenesi 
Horgásztanya bérleti és üzemeltetési szerző-
dését hagyta jóvá a képviselő-testület. 

A negyedik napirend keretében a Gyenesdi-
ási Horgásztanya kikötő fennmaradási enge-
délyének többletkiadásairól döntött a testület, 
amely összeg az Országos Közúti és Hajózási 
Főosztály részére fizetendő hatósági díjat és 
időarányos bérleti díjat foglalja magában.

Az ötödik napirendi pontban a helyi adók-
ról szóló rendelet felülvizsgálatára került 
sor. Az új rendelet elfogadását követő jog-
szabályváltozás miatt azonban a helyi adóra 
vonatkozó rendelkezések nem változnak. 

A hatodik napirend keretében a 2022. 
évi belső ellenőrzési munkatervet, a hetedik 
napirendi pontban az Iskolatanács tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatót fogadta el a képvi-
selő-testület. 

Egyebekben a képviselő-testület döntött:
Dr. Vajda és Társa Egészségügyi Bt. rende-

lőhasználattal kapcsolatos kérelméről, 
a Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosítása jóváhagyásáról,

Papp Tibor területbérleti kérelméről, 
Renczes József és társai magánút önkor-

mányzati tulajdonba adásáról,
Dallos Viktória ingatlanügyéről, 
az önkormányzati intézményi gazdálkodási 

együttműködés szabályozásáról.

A képviselő-testület 2021. december 3-án 
rendkívüli ülést tartott. Az első napirend 
keretében a megüresedett gyermekor-

vosi állásra dr. Noé Renáta csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakorvost nevezte ki 
Gyenesdiás – Vonyarcvashegy – Balaton-
györöki területi ellátási kötelezettséggel.

A második napirendi pontban a képviselő-
testület döntött a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető 
települések című pályázat támogatási kére-
lemhez való csatlakozásról. A pályázathoz 
önerő nem szükséges.

A képviselő-testület soron következő ülését 
2021. december 14-én, 18:00 órai kezdettel 
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) 2022. évi munkaterv elfogadása
2.) A helyi adókról szóló 21/2021. (XI. 23.) 

önkormányzati rendelet hatályba nem lépte-
téséről

3.) Környezetvédelmi beszámoló
4.) Polgármester beszámolója az önkor-

mányzati társulásokban végzett tevékenysé-
gekről   

5.) Strandfejlesztési pályázat
6.) Művelődési Ház berendezése

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

 
SPORT 

Giro d’Italia
Örömmel osztjuk meg Önökkel a hírt, hogy 

településünk is bekapcsolódik a 2022. május 
6-8-án megrendezésre kerülő Giro d'Italia 
világhíres kerékpáros körversenybe!

Május 8-án vasárnap (a verseny 3. napján) 
Kaposvárról Balatonfüred felé haladva a teljes 
verseny fieszta áthalad Gyenesdiáson is!

Nagyszerű világesemény, melyen Gyenes-
diás  -még ha csak pár percre is- de meg-
mutathatja magát, illetve részesei lehetünk 
egy fantasztikus közösségi sportélménynek! 
Az aktualitásokról, hírekről, legfontosabb 
tudnivalókról itt és a Híradó hasábjain folya-
matos tájékoztatást adunk!

Aki naprakész szeretne maradni a verseny-
nyel kapcsolatban kérjük kövesse a Giro Hun-
gary 2022 Facebook oldalt.

Véget ért az őszi szezon 
a Megyei I. osztályban

Féltávhoz érkezett a Zala Megyei I. osztály 
2021/2022-es kiírása. Férfi felnőtt csapatunk 
a 9. helyen zárt a 14 csapatos bajnokság első 
felében. A csapat mérlege 5 győzelem, 1 dön-
tetlen és 7 vereség, amely 16 pontra volt ele-
gendő. A korábbi évek őszi eredményeihez 
képest csalódásnak mondható (2020/21-ben 
5. hely, 2019/20-ban 2. hely), figyelembe véve 
azonban a csapat idei formáját és a rengeteg 
sérülést sajnos reális a jelenlegi helyezés. 

Kocsis Norbert vezetőedző így értékelte az 
őszi szezonban történteket:

„ A nyáron ismét jelentős játékosmozgásra 
került sor nálunk. Kicserélődött a keret, 
tehetséges fiatalok érkeztek, de ezzel együtt 
járt, hogy új játékrendet kellett felépíte-
nünk. Célul a stabil középmezőnyben sze-
replő csapat kialakítását jelöltük meg. Hazai 
pályán jól szerepeltünk, és csak egyszer, a 
legvégén kaptunk ki a Femat-Csesztregtől. 
Idegenbeli szereplésünkön kell javítanunk, 
hiszen csak egy pontot szereztünk a Hévíz 
ellen, szerintem kettőt bent hagytunk. Fájó 
volt a Zalakomártól vezetésből elvesztett 
találkozó, Kiskanizsán a remek játék elle-
nére elszenvedett vereségünk. Andráshidán 
a találkozó elején kényszerűségből meglé-
pett három gyors cserénk is befolyásolta az 
eredményt. A Zalaszentgrót úgy nyert elle-
nünk 6-0-ra, ahogy az a nagykönyvben meg 
van írva! Szerintem 9-12 pontot a bajnok-
ságban hagytunk, tavasszal erre kell majd 
figyelnünk. Fiatal játékosaink közül hatan 
főiskolára járnak, és csak a pénteki edzé-
sen tudnak részt venni, hét közben egyéni-
leg készülnek. A csapatunk összetartó, és a 
csapatszellem további erősítésére kétszer is 
elmegyünk edzőtáborba. A felkészülést a 
bajnoki idényre a rajt előtt hat héttel tervez-
zük elkezdeni.”

A tavaszi szezon márciusban veszi kezde-
tét, rögtön az éllovas Teskánd érkezik majd 
Gyenesdiásra. A csapat célja pedig nem lehet 
más a tavaszra előre tekintve, mint hogy egy 
alapos és kemény felkészülés után a bajnok-
ság végére feljebb lépjen a 9. helyről.

Zárásként pedig szeretnénk megköszönni 
szurkolóinknak, támogatóinknak és Gye-
nesdiás Önkormányzatának az egész éves 
segítséget és támogatást! Találkozunk jövőre! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Kinizsi 
gólokban gazdag Új évet kívánunk minden-
kinek!

Hegyi Zsolt

Dobogó közelben 
asztaliteniszezőink.

A hajrájához érkezett az NB III Nyugat 
- Dunántúl bajnokságban szereplő Gyenes-
diás ASE számára az idény. Három mér-
kőzésen is szerepeltek a közelmúltban 
amikről Kovács Tamás elnök elmondta:

- Sopronban 11:7 arányban kikaptunk, 
győzelmeinket Bontó 2, Kovács Renátó 2, 
Móricz 2, valamint a Móricz - Móricz páros 
szerezték. A hosszú út és a korai kezdés 
nem kedvezett játékosainak.

November közepén a Gyenesdiási ASE- 
Zalaegerszeg EVO mérkőzésen 10:8 nyer-
tünk. Győzteseink: Bontó 4, Kovács Renátó 
3, Móricz Gábor 1, valamint a Móricz-
Móricz és a Bontó - Kovács Renátó páros 
voltak. Nagyon értékes győzelem született a 
kiváló erőkből álló vendégek ellen. Köszö-
net a sok szurkolónak és a játékosainknak, 
akik nagy küzdelemben nyerni tudtak.

A hónap végén került sor a Celldömölk 
– Gyenesdiás ASE 12:6-al végződő mérkő-
zésre.

Győzteseink: Bontó 3, Kovács R., Móricz 
G. 2. - Nem könnyű felvenni a küzdelmet 
egy pingpong nagyhatalom ellen, aki saját 
tornacsarnokkal és 59 igazolt játékossal 
rendelkezik a különböző csoportokban és 
korosztályokban. – Mondta zárásként az 
elnök.
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PROGRAMME UND VERANSTALTUNGEN 
IN GYENESDIÁS

Dezember 2021 und Januar 2022

Samstag, 18. Dezember 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: Weihnachtskonzert mit dem Ensemble 
MUSICA ANTIQUA im großen Saal des Gemeindehauses.

Adventswochenende 18./19. Dezember auf dem Markt: Der 
Bauernmarkt von Gyenesdiás erwartet seine Gäste auch am letzten 
Adventswochenende von 11-19 Uhr mit Weihnachtsstimmung, 
köstlichen Aromen und Düften, Glühwein, heißer Schokolade und 
Weihnachtsmusik. Lassen Sie uns gemeinsam auf die Feiertage 
einstimmen!

Sonntag, 19. Dezember um 18.00 Uhr im Ligetplex-Kino (Liget 
Plaza):  Ungarische Filmtage - „Legjobb tudomásom szerint / Nach 
meinem besten Wissen„ Filmvorführung und Publikumstreffen mit den 
Regisseuren Lőrincz Nándor und Nagy Bálint sowie der Produzentin 
Mécs Mónika

Freitag, 31. Dezember: Silvester-Einkaufstag auf dem Markt – 
ab 16 Uhr heiße Getränke, gute Stimmung. Hersteller präsentieren ihre 
Produkte, Käse-Auswahl, Silvesterspeisen und Getränke. Verkostung 
und Verkauf lokaler Produkte direkt vom Hersteller. Wir bereiten 
uns gemeinsam auf Silvester vor. Kunsthandwerk, Herstellung von 

Neujahrs-Glücksfiguren. Für die Kinder: Kreativ-Werkstatt und 
Spielhaus.

Sonntag, 16. Januar 2022 um 10.45 Uhr: am Ehrenplatz vor dem 
Gemeindehaus findet eine Gedenkveranstaltung zum Andenken an 
die Kriegshelden statt.

Anschließend Heilige Messe in der St.Ilona-Kirche für die im Krieg 
Gefallenen.

Freitag, 21. Januar 2022 um 17.00 Uhr: Unterhaltungsabend im 
großen Saal des Gemeindehauses. Am Tag der ungarischen Kultur 
eröffnen wir die traditionelle Fotoausstellung „Gyenesdiás im 
vergangenen Jahr”.

Freitag, 28. Januar 2022 um 18.00 Uhr: „Plauder-Party” im 
großen Saal des Gemeindehauses. Diesmal ist Dolák-Saly Róbert 
(Schriftsteller, Komponist, Dichter, Schauspieler und Komiker). zu 
Gast, mit dem der Gastgeber lässig und locker über das Leben, die 
Kunst und die Welt hinter den Kulissen spricht.

Liebe Naturfreunde! 
Auch in diesem Jahr findet die Aktion „Ein Haus, ein Weinstock” 

statt. Widerstandsfähige, robuste Weinpflanzen sind beim 
Quellwasserverein in der Gödörházy A. u. 60 preiswert erhältlich 
(Anfragen und Anmeldung telefonisch).

Ab Mitte Dezember und mit dem Einsetzen der ersten Fröste beginnt 
nun auch wieder unsere Aktion „Vogelweihnacht”. Die kleinen 
Piepmätze sind hungrig und warten schon auf Futter. Die Ausgabe 
am Sitz des Vereins ist geschlossen. Ab diesem Jahr werden die 
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1-kg-Beutel mit Körnerfutter nur noch an einem Tisch am Eingang 
des Gemeindehauses ausgegeben. Bitte tragen Sie eine Gesichtsmaske 
im Gebäude. 

Donnerstag, 30. Dezember: Wenn Sie die Weihnachtskilos wieder 
ein wenig abarbeiten möchten, dann ist die Winterwanderung 
zum Jahresabschluss die passende Gelegenheit. Der 
Quellwasserverein für Naturfreunde lädt alle Interessierten ein. 
Bei der Wanderung in den Keszthelyer Bergen wollen wir 
gemeinsam das alte Jahr verabschieden und uns fröhlich auf Silvester 
einstimmen. Abmarsch um 13.00 Uhr beim Gemeindehaus.  
Wanderstrecke in frischer Luft und Covid-freier Atmosphäre: 
Gemeindehaus, Große Wiese (Nagymező), Mädchenhöhle, Dolomit-
Naturlehrpfad, Lichtkreuz, Marien-Statue. 

Wir wünschen unseren lieben Mitgliedern und Naturfreunden ein 
frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Gálné Németh Ildikó, Vereinsvorsitzende

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 sowohl während als auch vor und nach den 
Öffnungszeiten.

Verkehrshinweis: In der Bartók Béla utca in Gyenesdiás gilt 
Halteverbot! Es ist auch untersagt, nur mal kurz anzuhalten, um 
Fahrgäste aussteigen zu lassen. Anhalten ist generell verboten!  
Leider kommt es zu einer Reihe von Verkehrsverstößen auf der Straße, 
so dass Unfallgefahr und Verkehrsbehinderung entstehen.Die Polizei 
wird die Straße ständig überwachen.

Wir weisen die Verkehrsteilnehmer auch darauf hin, 
dass in verkehrsberuhigten Anwohnerzonen nur mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h gefahren werden darf. Rechts-
vor links-Regel unbedingt beachten!

Bitte achten Sie auch stets auf die Einhaltung der 
Geschwindigkeitsbegrenzungen im gesamten Siedlungsgebiet.

Aufruf der Gemeinde - Hausnummernpflicht
Wir haben schon vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass in 

vielen Straßen von Gyenesdiás die Identifizierung von Immobilien 
aufgrund der unvollständigen oder kaum sichtbaren Hausnummern 
äußerst problematisch ist. An einigen Immobilien sind überhaupt 
keine Hausnummern angebracht. Das erschwert die Bedingungen 
für Ärzte, Rettungskräfte, Postdienstleister, Feuerwehr und andere 
öffentliche Dienstleister. Eigentümer sind verpflichtet, ihre 
Immobilie mit einer Hausnummer zu versehen. Beschaffung, Ersatz 
und Instandhaltung des Hausnummernschildes sind auf Kosten des 
Eigentümers zu erbringen. Es muss am Zaun oder an der Hauswand 
auf dem Grundstück platziert werden und von der Straße gut sichtbar 
sein. Bitte bringen Sie Ihre Hausnummer für den eigenen Bedarf und 
zur Erleichterung anderer an.   

Störungsmeldung für öffentliche Beleuchtung: Wenn Sie einen 
Fehler in der Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie ihn bitte im 
Internet: https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

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

Ihre Redaktion Gyenesdiási Híradó

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

Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

OÁZIS KERTÉSZET 
KESZTHELY

Szent Glória Temetkezési KFT
Értesíti a lakosságot, hogy 

Gyenesdiás Csillag út 11-be 
költöztünk.

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

Éjjel –Nappal hívható: 
06 20 9230 769 vagy 

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

www.szentgloriatemetkezes.hu

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Védőoltások, sürgősségi betegellátás, 
fogkőeltávolítás, veszélyes állatok kezelése, 

állapotfelmérés-vérvizsgálat

DR. MOLNÁR ANDOR
Tel.: +36 30 591 9948 •   mobildoki

Az állatorvos házhoz megy...
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Szilveszteri
Bevásárlónap

2021.12.31.

Helyszín: 
Gyenesdiási Piac

Helyi termék vásár
16 órától termelők bemutatkozása, 
terítéken a sajtok, ajánlat a szilveszteri ételek, italok mellé 
helyi termék kóstolás és vásár
ellenőrzött termékek
közvetlenül a termelőktől

Készüljünk együtt a Szilveszterre,
kézműves foglalkozás és újévi
szerencsefigurák készítése!

Rendelésed add le előre a www.szezonkosar.hu 
oldalon, és vedd át a Bevásárlónapon!

forró ital
jó 

hangulat
Varázshangok
Kreatív Műhely

Játszóház

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Európai Unió
Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

A következőkben röviden szeretném össze-
foglalni az elmúlt év történéseit. A járvány-
helyzetre való tekintettel, idei munkánkat 
csak szeptemberben sikerült megkezdeni, 
de az elmúlt négy hónap alatt is szép sikere-
ket értünk el. A szeptemberben megtartott 
burgonyanap keretén belül megrendezett 
kerti kosár mustrára, 24 kosár került 
nevezésre. 

Szakmai összejöveteleinket az őszi hónapok-
ban rendszeresen megszerveztük, alkalman-
ként 2 előadó került meghívásra. Előadásaikat 
és segítségüket ezúton is köszönjük.

Az előadások megszervezésén kívül, az 
iskola kiskertjének rendbetételében is részt 
vettünk. Októberben kicsinosításra került 
a gyógynövénykert, novemberben pedig az 
üvegházba kerültek kiültetésre növények. A 
dolgos hétköznapokon túl, az ősz folyamán 
kettő alkalommal lehetőségünk volt gom-
batúrán is részt venni. Szintén sikernek 
értékeljük, hogy közösségünk létszáma egyre 
növekszik, idén elértük a 30 főt. 

Köszönjük, mindazok munkáját, akik segí-
tették idei rövid, de tartalommal teli tevé-
kenységünket. 

Áldott ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. 

Volner Lajos, elnök

Kiss Balázs növényorvos 
téli, kerti tanácsai

A tél beköszöntével a kertben már sok dolgunk 
nincs. Ha még nem tettük meg, az elhalt, vagy 
beteg növényi részeket távolítsuk el dísznövénye-
inkről, továbbá minden növény alól a lehullajtott 
lombot gyűjtsük össze, komposztáljuk, vagy szál-
líttassuk el zöldhulladékként. Még nem késő egy 
lemosó permetezéshez az idő, ezt minden kerti 
haszon és dísznövény esetén javallott elvégezni 
/Champion, Nevikén, Rézhidroxid/. Aki már 
nekiállt metszeni, a fás részeken ejtett sebeket 
kezelje fasebkezelő szerekkel /Fagél/, vagy 
a fent említett lemosószerek valamelyikével 
permetezze le. Itt jegyezném meg, hogyha a 
metszés tavasszal elvégezhető, mert nincs sok 
fa, vagy növényegyed, célszerűbb tavasszal 
végezni.

Szobanövényeink gombás megbetegedései 
ellen /Amistar, Topas/ használható, levéltetű, 
pajzstetű kártétel esetén pedig Mospilan-os 
beöntözés javasolt. Ne feledkezzünk meg 
ilyenkor a gyerekeink és háziállataink védel-
méről, a növényvédőszerrel kezelt növények 
ne kerüljenek érintkezésbe velük.

Mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket 
Kíván: Kiss Balázs, növényorvos
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Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

TEL.: +36/30 866-9830

•  Épületek hőtérképezése
•  Nyílászárók 

minőségének vizsgálata

HŐKAMERÁZÁSSarok 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.

GYENESDIÁS, Kossuth u. 104. 
(a községházával szemben, a zebrás gyalogátkelőnél)

P
Tel.: 06/20-263-7066 • Nyitva: hétfőtől-péntekig: 9-12, 14-17 óra 

E-mail: pelsooptika@gmail.com • www.pelsooptika.freewb.hu

INGYENESINGYENES  
LÁTÁSVIZSGÁLATLÁTÁSVIZSGÁLAT  
december 24-ig!december 24-ig!   (bejelentkezés alapján)(bejelentkezés alapján)

Ajándékutalvány kapható!


