
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2022. december XXXIII. évfolyam, 12. szám 
Megjelenik: december 16-án

Programajánló
2022. december 16-17. péntek-szombat 

Adventi gesztenyesütés és karácsonyi 
vásár Helyszín: Községháza előtti tér

2022. december 17. szombat, 18.30 
Adventi gyertyagyújtás 
Helyszín: Betlehem a Pásztorház előtt

2022. december 18. vasárnap, 16 óra 
Gregor Bernadett karácsonyi dalestje 
Helyszín: Községháza

2022. december 24. szombat, 15 óra 
Karácsonyi pásztorjáték 
Helyszín: Községháza

2022. december 30. péntek, 13 óra 
Óévbúcsúztató túra 
Indulás: 13 órakor a Községházától

2023. január 4. szerda, 18 óra 
Blahalouisiana Akusztik koncert 
Helyszín: Ligetplex Cinema

2023. január 6. péntek, 17 óra 
Petőfi 200: A feleségek felesége 
monodráma 
Dvorák&Patka Színház előadása 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. január 13. péntek, 17 óra 
A II. világháború egy szerelem 
tükrében – Előadó: Plótár János 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. január 15. vasárnap, 10.30 
Megemlékezés a gyenesdiási háborús 
hősökről 
Műsor, koszorúzás és szentmise 
Helyszín: Községháza előtti tér és Szent 
Ilona kápolna

2023. január 18. szerda, 18 óra 
Krisztus, a tudomány megváltója 
Dr. Csókay András előadása 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. január 21. szombat, 17 óra 
Nyugdíjas Klub pótszilvesztere 
Helyszín: Községháza nagyterme

2023. január 23. hétfő, 17 óra 
Magyar Kultúra Napja  
Gyenesdiás az elmúlt évben – 
fotókiállítás, műsoros est, és 
a Kosárfonó Szakkör kiállítása 
Helyszín: Községháza nagyterme

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

gyenesdiaskultura@gmail.com

Informationen für Unsere deutsch-
prachigen Einwohner auf Seite 19.

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

Gál Lajos polgármester és Gyenesdiás képviselôtestülete

Kedves szülők, engedjék meg, hogy 
nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszönt-
sem Önöket és az újszülött kisbabájukat. 
Nagyon nagy öröm és büszkeség egy 
közösség számára, ha gyarapodik, fejlő-
dik és gyermek születik. A Községházán 
már évek óta kiállítjuk azokat a fotókat, 

melyek örömmel adják hírül, hogy egész-
séges és szép kisbabával gyarapodott egy 
gyenesdiási család és maga a közösség. 
Köszönjük, hogy ezeket a képeket Önök 
is elhozták, bemutatva a kicsiket. Gyenes-
diás már évek óta erősödik, hiszen minden 

Projektazonosító:
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés” című konstrukci-
óra 2016.04.28-án benyújtott „A gyenesdiási 
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisz-
tikai célú hasznosítása” című pályázata támo-
gatásban részesült, melynek megvalósítási 
időszaka 2022.12.28-ig tart.

A tervezett fejlesztés célja a helyi/térségi 
jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező infra-
struktúra turisztikai hasznosítása, fejlesztése a 

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 2. oldalon

A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, 
turisztikai célú hasznosítása 

Gyenesdiási újszülöttek köszöntése

Gál Lajos polgármester és Nagy Bálint Gál Lajos polgármester és Nagy Bálint 
államtitkár, országgyűlési képviselő a államtitkár, országgyűlési képviselő a 

megújult horgásztanyánmegújult horgásztanyán

Elkészült hagyományos Babafotó kiállításunk. Idén 16 baba fényképe díszíti a Elkészült hagyományos Babafotó kiállításunk. Idén 16 baba fényképe díszíti a 
Községháza falait. Már látogatható a Babafotó kiállítás, a Polgármesteri Hivatal nyitva Községháza falait. Már látogatható a Babafotó kiállítás, a Polgármesteri Hivatal nyitva 

tartási idejében, illetve a rendezvények alkalmával megtekinthetők a fotók.tartási idejében, illetve a rendezvények alkalmával megtekinthetők a fotók.

mailto:gyenesdiaskultura@gmail.com
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esztendőben megszületik egy vagy két „osz-
tálynyi” gyermek. Ők később ovis társak, 
majd iskolatársak, barátok és a közösség csa-
ládjai lesznek. Van utánpótlás, biztosíték a 
jövőbeni gyenesdiási egészséges társadalmi 
berendezkedésre. Büszkeséggel tölt el, ha 
rózsaszín, vagy kék babazászló lobog a 
Községháza homlokzatán, hirdetve, hogy 
kislány vagy fiú született a héten. Családba-
rát önkormányzatként ápoljuk és gondozzuk 
az együttműködést a szülőkkel. Folyamatá-
ban végig kísérjük a gyermek fejlődését a 
korszerű bölcsődénk, óvodánk és iskolánk 
által, valamint az orvosi és védőnői szolgá-
lat feltételeinek megteremtésével. Ahogy 
mondani szoktam, fontos a „fészek” meg-
erősítése, az intézményi alapok biztosítása, 

hogy a biztonság édesanyának és édesapá-
nak is meglegyen ahhoz, hogy hosszútávon 
nyugodtan éljenek és tervezzenek települé-
sünkön. Isten éltesse Önöket és az újszülött 
kicsiket. Erőt és egészséget kívánok mind-
nyájuknak. Nagyon sok örömöt és büszkesé-
get erősödő és gyarapodó családjukhoz!

„Amíg át nem éli az ember, nem is gondol 
bele igazán, mit is jelent szülőnek, anyá-
nak, apának lenni. E szerep lényegét csak 
akkor érezzük át igazán, amikor megszüle-
tik a baba, és mi belecsöppenünk a szülői 
hivatásba. Ízlelgetni, tanulni, tapasztalni 
kezdjük e szép és nemes feladatnak csín-
ját-bínját.” – gondolatokkal kívánom 
mindannyiuknak, az idén született kisbabák 
köszöntésének ünnepén, hogy a munkájuk 
során is sikerüljön megóvni a lelki egész-

ségüket, és az erős családi alapokban vetett 
hitüket.

Az édesanyák és édesapák, azt kívánom, 
hogy találják meg a csecsemőkort már elha-
gyó gyermekeikkel is az őszinte és bizal-
mas kapcsolatot. Vigyázzanak a gondjaikra 
bízott kicsikre, és saját belső egyensúlyuk 
fenntartására. Ahhoz, hogy jelenlegi tár-
sadalmunk biztos alapokon álló emberek 
közössége válhasson a jövőben, sok kisba-
bára, gondoskodó szülőkre és jól képzett 
szakemberekre van szükségünk. 

Isten áldja és éltesse Önöket, mindezekkel 
együtt kívánok Áldott Karácsonyt és szere-
tetteljes meghitt családi ünneplést, nagyon 
boldog Újesztendőt!

Gál Lajos, polgármester

térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi 
gazdaságélénkítése és a foglalkoztatás növe-
lése érdekében. A projekt során megvalósult 
a Malom-árok kotrása, hézagos, cölöpsoros 
partvédelemmel, mely a csónakok mozgásához 
szükséges vízmélység kialakítását is szolgálja. 
A Gyenesi Horgásztanya villamos felújítása 
is megvalósult, akkumulátortöltő csatlako-
zási pontok kerültek kiépítésre, valamint 
beszerzésre kerül egy 20 m2-es szabadon álló 
stég, továbbá december 20-ig a fejlesztett terü-
leten helyreállítási munkák keretében növé-
nyesítés és fásítás valósul meg. 

A projekt támogatásának mértéke 
61.712.390 Ft, melyhez az Önkormányzat 
közel 16 millió forint önrészt biztosított. 

Kivitelezők:
Mederkotrás: Béta-Q Kft. – Bartos József 
Elektromos töltőpontok kiépítése: Szaki-

Vill Plusz Kft – Szakály János
Stég: Horváth-ép Kft. – Horváth Sebestyén
Növényesítés: Gyenesdiási Horgász és 

Vízisport Egyesület – Gombos József 
Műszaki ellenőr: Csabai László 
Projektmenedzser: Önkormányzati Fejlesz-

tési és Projektiroda Kft. - Lantay Adrienn

Gál Lajos polgármester úr megbízásából,
További információ:
Baloghné Cserép Andrea 
pályázatíró referens
palyazat@gyenesdias.hu 
06 83 312-737/212

Gyenesdiási újszülöttek ... folytatás az első oldalról

A gyenesdiási horgász... folytatás az első oldalról

Hiába a két év szünet – a járvány okán – 
idén is közel kétszázan jöttek el a november 
26-i ünnepre, és ennél nagyobb öröm nem 
létezik számunkra, szervezők számára! A 
hagyományokhoz híven most is több fogá-
sos disznótoros ebédből-vacsorából, műsoros 
köszöntésből, tombolából és kötetlen mulat-
ságból állt. Helyszínként most is az általános 
iskola aulája szolgált, melyet ezúton is köszö-
nünk Lancz Tamás igazgató úrnak és segítő 
kollégáinak!

Az ebédet követően a helyi csoportjaink: a 
Gyenesdiási Dalárda, a Gyenesdiási Nép-
dalkör, a Nyugdíjas Klub, valamint a Gyenes 
Néptánc Együttes adott vidám műsort. Ezt 
követően egyórás, fergeteges produkcióval 

szórakoztatott a Simon Kata és Ozsgyáni 
Mihály színművészek alkotta duó. Fellépésü-
kön a legismertebb örökzöld slágerek mellett 
operett klasszikusok is elhangoztak, sokszor 
énekre és táncra késztetve a szépkorúakat. A 
délután első részében, azokban a percekben, 
mikor a színpadon nem történt semmi, a Szig-
nál Duó szórakoztatta a vendégeket. 

A polgármesteri üdvözlő gondolatok után 
virággal és egy kis figyelmességgel köszön-
töttük a jelenlévők közül a legidősebbeket: 
Farkas Ödönt és Bődör Jánosnét, majd 
négy szépkorú: Vaga Irma, Tánczos Lász-
lóné Marika, Keresztes József és Kőhalmi 
Zoltán kaptak polgármesteri dicsérő okle-
velet és az ehhez járó díszplakettet.

Ezt követően a helyi és környékbeli vállal-
kozók és magánszemélyek által felajánlott 
ajándékok tombolasorsolás révén jutottak új 
tulajdonosaikhoz. Már a sorsolás alatt és után 
az önkéntesek felszolgálták a frissen sütött 
hurkát, kolbászt. A rendező önkormányzat és 
a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
nevében köszönjük a sok-sok tombola fel-
ajánlást, segítséget, közreműködést, hogy 
sikeresen lebonyolíthattuk ezt a nagyon 
fontos eseményt!

Disznóvágás: Keresztes József, Keresz-
tesné Erzsi, Rumpler László böllér, 
Krasznai Tamás, Krasznai Tamásné, 

folytatás a 4. oldalon

Két év kihagyás után ismét Öregek Napja, azaz az idősek köszöntése Gyenesdiáson

A legidősebbek Farkas Ödön és Bődör Jánosné, a A legidősebbek Farkas Ödön és Bődör Jánosné, a 
kitüntetettek Keresztes József, Vaga Irma, Tánczos Lászlóné kitüntetettek Keresztes József, Vaga Irma, Tánczos Lászlóné 

és Kőhalmi Zoltánés Kőhalmi Zoltán Keresztes József csapata és lelkes segítőikKeresztes József csapata és lelkes segítőik

mailto:palyazat@gyenesdias.hu
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Csanaki Csaba, Zsohár Gábor, Koller 
Tibor, Dongó Árpád István, Sigora Zsu-
zsanna, Szakály Rudolfné Erzsi, Hosszu 

Gábor, Volnerné Évi, Herkó Zoltán, Halápi 
Anna, Csonka István, Vidovics Norbert, 
Bulek Károly.

Szponzorok: Zöld Hangya, Papp János, 
Papp Ádám, Rózsahegyi Kft., Papp Lajos, 
tűzifa

Konyha: Nemes Melinda, Venekeiné Rácz 
Anita, Bogdán Ágnes, Joósné Horváth 
Szilvia, Czafit Attiláné, Kaszás Melinda, 
Orosz Gabriella, Kovács Miklósné, Kozma 
Tiborné, Tafota Jánosné, Kovács Ottó, 
Divinyiné Zsadányi Mónika

Külön köszönet a felszolgálásban nyújtott 
önzetlen segítségükért az önkormányzat, 
a hivatal, az óvoda munkatársainak, csa-
ládtagjaiknak, az önkormányzat fizikai 
dolgozóinak és minden intézmény, civil 
szervezetek tagjainak, és az önkéntes segí-
tőknek.

Szabó Zsolt Szilveszter

KLÍMA 
HÍREK

Minden esőcsepp számít!
2022. december 5-én  a Life Logos 4 Waters 

Life 20 CCA//HU/ 001604 pályázaton nyert 
esővízgyűjtő tartályokat osztottuk ki az arra 
pályázók között. Gyenesdiásnak, mint klí-
mabarát településnek fontos, hogy célzottan 

segítse a környezetvédelmet, támogassa a 
háztáji kiskertek művelését, a fenntartható 
fejlődést.

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt átfogó 
célja a helyi önkormányzatok éghajlatválto-
záshoz való alkalmazkodási és koordinációs 
képességeinek megerősítése, továbbá a ter-
mészetes vízmegőrző megoldások népszerű-
sítése Magyarország vízvesztő pozíciójának 
mérséklése érdekében. 

Köszönjük a Huminisz Kft-nek és a Kert-
barát Körnek a pályázatban való közremű-
ködésüket és támogatásukat.

„ Gondolkodj globálisan, cselekedj lokáli-
san” 

Zöldben látjuk a jövőt!

2022. november 30-án átadásra került 
a „Zöldben látjuk a jövőt!” – Innovatív 
zöldterület fejlesztés Gyenesdiáson című 
pályázati beruházás. (Pályázati azonosító: 
P-TF/27/1//2021)

A projekt célja volt egy összefüggő zöldte-

rületet kialakítása, a biodiverzitás növelése, 
a rendezetlen településkép javítása, a kör-
nyezetbarát építőanyagok felhasználásának 
szorgalmazása és az éghajlatváltozáshoz 
alkalmazkodó módszerek megvalósítása.

Gyenesdiás belterületén öt helyszínen 
került sor fejlesztésekre a projekt keretén 
belül. A fejlesztendő területek kijelöléséhez 
kapcsolódóan a tervezés során arra töre-
kedtünk, hogy egy ökológiai zöldfolyosót 
hozzunk létre a település nyugati oldalán 

a Balatontól a Dornyai-Faludi utca sarkáig. 
Ezen a szakaszon található az öt fejlesztési 
területből négy. Ezzel egy összefüggő terület 
alakult ki, mely elősegíti az élőlények ván-
dorlását, terjedését, a biodiverzitást.

A fejlesztési területek:
Gyenesdiás, Dobó – Kossuth utcai sarok 

területen fedett pihenő, esőbeálló, paddal és 
rönk kerékpártárolóval került kialakításra a 
tetején extenzív zöldtetővel. 

Az Oppel Imre sétányon a meglévő fasor 

Az esővízgyűjtő tartályok ünnepélyes átadása a nyertes pályázóknakAz esővízgyűjtő tartályok ünnepélyes átadása a nyertes pályázóknak
Ez a modern, esztétikus víztartály, sok kertbarátnak Ez a modern, esztétikus víztartály, sok kertbarátnak 

könnyíti meg a munkájátkönnyíti meg a munkáját

Közel 200 szépkorút láttunk vendégül az iskola aulájábanKözel 200 szépkorút láttunk vendégül az iskola aulájában
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került kiegészítésre, évelőágyás valósult 
meg, padok kerültek kihelyezésre, továbbá 
rovarhotel és ághulladékból készült térelvá-
lasztók kerültek ki. 

A Balaton utca déli végén évelőkkel beül-
tetett esőkert épült.

 A körforgalom melletti Település-kapu-
ban a település hegyközségi hagyománya-
ira a térplasztika az ideérkezőket köszönti, 
egyben lehetőséget nyújt pihenésre, tájéko-
zódásra.

A Dornyai Béla és Faludi utca sarkán 
a növényzet gazdagítására további fák és 
cserjék kerültek kiültetésre, továbbá lát-
ványelemként térplasztikák kerültek elhe-
lyezésre. 

A projekt teljes költségvetése 25.900.000 
Ft volt, ebből a Balaton Fejlesztési Tanács és 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
által nyújtott támogatás mértéke 16.835.000 
Ft.

Kivitelező: Libra-ken Bt. – Barabás István

    

Közösen a biológiai sokféleség 
megóvásáért!

A Living Gardens (Élő Kertek) elnevezésű projekt 
megvalósítása december végén fejeződőtt be. A projekt 
zárórendezvényét 2022. november 22-én Gyenesdiáson a 
Wellness Hotel Katalin **** superior szállodában tartotta 
a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség.

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési 
Program 2014-2020 keretében megvalósuló projekt célja a 
biológiai sokféleség megóvása az osztrák-magyar határmenti 
térségben. A projekt keretében élőhelyek kerültek 
kialakításra a projektben résztvevő öt településen: osztrák 
részről Pfaffstätten, Tattendorf és Trumau, valamint magyar 
részről Gyenesdiás és Zalakaros településeken. A bemutató élő-
helyeket az érdeklődő látogatók szabadon felkereshetik és azok 
mintájára hasonló élőhelyeket alakíthatnak ki a saját kertjük-
ben, ezáltal segítve a veszélyeztetett fajok megóvását. 

A hazai eredményekről Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere, 
illetve Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere és képviseleté-
ben Csóra-Tislér Dina, okleveles tájépítész számolt be részlete-
sen. Gyenesdiáson a Diási Vízimalom és Pékmúzeum melletti 
helyszínen, míg Zalakaroson a Termáltó környékén alakítot-
ták ki az élőhelyeket, új funkciót biztosítva ezáltal az érintett 
területeknek. A projekt keretében vadvirágok ültetésére, 
őshonos növények telepítésére, valamint a védett és veszélyez-
tetett állatfajok számára menedékül szolgáló objektumok 
kihelyezésére (madárodú, denevérodú, békavár, süntanya, 
rovarhotel, vízi pihenő az átvonuló madarak számára, stb.) 
került sor.

A projekt zárórendezvénye a gyenesdiási bemutatóhely meg-
tekintésével zárult, ahol a résztvevők közelebbről is megnéz-
hették, hogy az egyes élőhelyek milyen formában kerültek 
kialakításra. Az élőhelyeken kihelyezett információs táblák 
segítségével az érdeklődők további tájékoztatást és gyakorlati 
tanácsokat kaphatnak, hogy miként járulhatnak hozzá a környe-
zet védelméhez, az élővilág megóvásához! 
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Márton-napi Kultúrest

Idén rendhagyó módon került megrende-
zésre a Márton-napi est. 20 évvel ezelőtt a 
Forrásvíz Természetbarát Egyesület indította 
el a Márton-napi Zöldestet, ami először az 
egyesületi tagok rendezvénye volt, de hamar 
kinőtte magát és a község egyik meghatározó 
eseménye lett. Az idei évben a Köz-Kultúra 
Alapítvány vette át a rendezvény szervezését 
és szeretnénk egy hagyományteremtő Kul-
túrestet létrehozni, ami a gyenesdiási kultu-
rális és művészeti csoportok ünnepe lesz.

Az este hagyományosan az iskolás gyere-
kek lampionos felvonulásával kezdődött a 
diási templomtól, majd az óvodások vonul-
tak be az iskola aulájába és vidám kis műsort 
adtak a megjelent vendégeknek. A műsort az 
aprók táncháza követte.

Az est megnyitóján Kerekes Zoltán 
plébános úr megáldotta az újbort, majd 
Dongó Árpád István köszöntőjében érté-
kelte a kulturális és művészeti csoportok 
idei évét.

Az est folyamán ízelítőt kaphattunk a Gye-
nesdiási Dalárda frissen megjelent Már-

ton-napi lemezéből, illetve a hagyományos 
libavacsorát táncház követte a Harangláb 
Együttessel! A jó hangulat garantált volt! 
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte 
magát!

E sorok végén szeretnénk köszönetet mon-
dani az étkezde dolgozóinak, aki vállalták, 
hogy a libasülteket elkészítik. Köszönet az 
önkénteseknek, akik az est folyamán segéd-
keztek, a néptánccsoport tagjainak és a szü-
lőknek a terem berendezéséért, a díszítéséért 
a szakkörök tagjainak.

Példaértékű fejlesztések 
Gyenesdiáson

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
„A Festetics örökség bemutatását és háló-
zatba kapcsolását célzó termék és infra-
struktúrafejlesztés I. ütem” című pályázat 
keretében a Malom utcában és az Iparosok 
útján kopóréteg felújítását valósította meg, 
továbbá a Természet Háza Látogatóközpont 
melletti területen egy komplett játszóteret 
telepített. 

 A terveknek megfelelően ebben a környe-
zetben több faragott pad is elhelyezésre került 
fásítással bokrok telepítésével, valamint 
ivókúttal és egy kisebb kerítéssel. 

Ezen projekt keretében valósult meg a 
tavalyi év során a Malom utcában lévő Fes-
tetics Fűszerkert-és Herbárium kialakítása és 
eszközbeszerzése, a Tanösvény kialakítása, 
valamint a Természet Háza Látogatóközpont 
előtti parkoló megépítése és zöldterületének 
rendezése.

A projekt támogatásának összege: 
73.307.687 Ft

A projekt a Magyar Turisztikai Ügynökség-
gel konzorciumban valósul meg.

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő és Gál Lajos polgármester Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő és Gál Lajos polgármester 
a megújult játszótérena megújult játszótéren

Márton Napon a legfiatalabb ... Márton Napon a legfiatalabb ... ... és a legidősebb generáció is jól érezte magát.... és a legidősebb generáció is jól érezte magát.

Kivitelezők:
Malom utca kopóréteg felújítása – Fischer Trade Kft.
Iparosok útja kopóréteg felújítása –  Horváth- ép Kft.

Műszaki ellenőr: Peczeli Zoltán
Játszótér: Játszótérliget Kft.
Növényesítés: Fest-ép Bau Kft.
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Gusztahús bolt nyílt 
Gyenesdiáson!

A Családi vállalkozás 1995-ben nyitotta 
meg első üzletét Hévízen, amely hamar kie-
gészült nagykereskedelmi tevékenységgel.

Most már Zalaszentgróton, Marcaliban és 
Gyenesdiáson is rendelkezik üzlettel, ezenkí-
vül egy mozgóbolttal is.

A sertés, szárnyas, marhahús árut Zala 
megye termelőitől, vágóhídjairól, húsfeldol-
gozóitól szerzik be. A vízi szárnyasokat az 
alföldi régióból szállítják.  A cég alkalmazá-
sában jelenleg 20 fő foglalkoztatott áll.

A Gusztahús további fejlesztéseket tervez 
a Gyenesdiáson található üzletében. Jövő 
év tavaszára egy klasszikus talpon álló 
büfé nyitása van tervben, ahol frissen sült 
termékekkel, húskészítményekkel várják 
majd a vendégeket.

Szintén a közeljövőben a saját feldolgozású 
félkész és konyhakész termékek gyártását is 
tervezik elindítani. 

A vállalkozást Gyenesdiás Önkormányzata 
mindenben támogatta, segítette és örömmel 
gratulált neki a gyenesdiási üzlet nyitáshoz!

A húsbolt büszke tulajdonosa és dolgozói 
nagy szeretettel várnak mindenkit!

Támogassuk a helyit, a hazait!

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET HÍREI

15. Adventi Gesztenyesütés 
és Karácsonyi Vásár

A sokunk által várva-várt hagyományos 
Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi 
Vásár időpontja az eredetileg tervezett hét-
végére jósolt rossz időjárás miatt december 
16-17-én, rendhagyó módon péntek és szom-
bat délután kerül megrendezésre. 

Szeretettel invitál minden kedves vendéget a 
Községháza előtti térre a Gyenesdiási Turisz-
tikai Egyesület! 

December 16. péntek
16.00 Megnyitó, majd az ünnepi torta meg-

vágása
16.00-19.00 Varázshangok Játszóház a Köz-

ségháza nagytermében
Családi udvar a Pásztorháznál
16.00-18.00 Karácsonyi mézeskalácssütés a 

Pásztorháznál
16.30-18.00 Kölyök parti a Wolf Zenekarral
16.00-19.00 Népi és kültéri játékok a 

Varázshangok Egyesülettel
19.00 Tombolasorsolás

December 17. szombat
15.00 Süteménysütő verseny, Sütimustra
15.30 Szabad a vásár: sütivásár kezdete
15.30-17.30 Varázshangok játszóház a Köz-

ségházán, családi udvar a Pásztorháznál
16.00 Karácsonyi halászlévásár
16.30 Süteményverseny eredményhirdetése
18.00 Tombolasorsolás
18.30 Adventi Gyertyagyújtás a Betlehem-

nél

ADVENTI SÜTEMÉNYSÜTŐ 
VERSENY

Lányok, asszonyok és ügyes kezű férfiak 
figyelmébe!

Várjuk a különféle ízletes házi süteménye-
ket a december 17-i (szombat) süteménysütő 
versenyre. 

Az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
Ünnepi torta
Szelet krémes sütemény
Házias finomságok (sós/

édes aprósüti, kelt, hájas, 
egyéb finomságok)

A nevezés feltételei: csak 
amatőrök nevezhetnek, 
saját készítésű friss süte-
ményekkel.

A süteményeket 2022. 
december 17-én (szom-
bat) legkésőbb 14.00-
ig kérjük a gyenesdiási 
Községházára behozni! A 
zsűrizés, sütimustra 14.30-
tól zajlik, ezért kérjük a 
sütemények leadási idejé-
nek pontos betartását! 

Eredményhirdetés: 16.30
Helyszín: 8315 Gyenes-

diás, Kossuth Lajos utca 
97. Községháza

Minden nevező vendé-
günket meglepetéssel jutal-
mazzuk. Kategóriánként 
több díjazottat hirdetünk, 
akik az oklevél mellett 
értékes nyereményt vehet-
nek át. A többi résztvevő 
emléklapot kap.

Amennyiben kérdése, észrevétele, javaslata 
lenne, keressen bennünket bizalommal!

A Tourinform Gyenesdiás csapata
Tourinform Gyenesdiás / Gyenesdiási 

Turisztikai Egyesület
8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2., Tel: 

83/511-790, gyenesdias@tourinform.hu 
www.gyenesdias.info.hu, facebook.com/

gyenesdias

 Kovács Gusztáv  a Gusztahús vezetője és Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere  Kovács Gusztáv  a Gusztahús vezetője és Gál Lajos Gyenesdiás polgármestere 
vágta át a szalagot.vágta át a szalagot.
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JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Tisztelt Gyenesdiásiak!

Kedves Kultúra- és 
Művészetkedvelők!

A szeretet ünnepe és vele a 2022-es év vége 
felé robogva távirati stílusban ismét beszá-
molunk az elmúlt egy hónapban lezajlott 
gyenesdiási rendezvényekről, kulturális és 
közösségi eseményekről.

November második felében két író-olvasó 
találkozót/kötetbemutatót is tartottunk. Előbb 
Kardos Gy. József nyugalmazott tanár 
Magány, vágy, pillanat című új regényét 
mutattuk be a szerző jelenlétében és segítsé-
gével, és természetesen tanár úr eddigi életpá-
lyája is szóba került. 

Egy héttel később Farkas Anett és Anne 

Raven új köteteit (A 33-as áldozat, Egy 
riport ára) mutattuk be egy kötetlen beszél-
getés keretében, szintén a szerzők részvéte-
lével.

Az adventi időszak kezdete előtt néhány 
nappal a Kvartett Canzone komolyzenei 

négyese adott az ünnepkörhöz hangulatá-
ban az tökéletesen illeszkedő virtuóz, remek 
hangulatú hangversenyt, nagy sikerrel. Az 
együttest négy ismert zenetanár alkotja: 
Kósz Gyöngyi – zongora, Vajda Szilárd 
– blockflöte, Bánhidai Tamás – cselló és 
Koósa Katalin – oboa.

Az adventi időszakban – amellett, hogy 
kézműves szakköreink tevékenysége egy 
pályázatnak köszönhetően kibővülhetett 
idén – az ünnepi várakozás hangulatához, 
teendőihez kapcsolódva koszorút és kará-
csonyfadíszeket is készíthettek a Pász-
torházban az érdeklődők – mézeskalács 
illatban! Nagyon köszönjük a lelkes segít-
séget szakköröseinknek!

A Mikulás, és kísérője, a mindig rosszal-
kodó Krampusz, nemcsak a bölcsisekhez, 
az óvodába és iskolásainkhoz érkezett meg 
december 6-án, hanem ugyanazon nap késő 
délutánján – a tavalyi szabadtéri esemény 
után újra – a meleg Községházára, hogy 
az előzetesen jelentkező szülők gyereke-
inek ismét örömet szerezzen. Idén újra 
kedveskedhettünk egy kis zenés kísérő 
programmal a Kőhalmi házaspár jóvoltá-
ból. Köszönjük nekik!

Másnap egy többször elhalasztott kultu-
rális estet tudtunk megtartani. Bardócz L. 
Csaba dalköltő és Nagy Antal Róbert költő 
közös zenés irodalmi műsora a Felhőnfutó 
macskák címet viselte. Robi versekkel 
támadott, míg Csaba saját dalaival. A 
produkciók között pedig humoros, kicsit 
élcelődő stílusban cserélt eszmét a két 

művész, a két barát alkotásról, világról, 
életről.

Decemberi tárlatunk a hagyományok sze-
rint a Babafotó kiállítás, azaz a 2022-ben 
született gyenesdiási babák fotóiból össze-
állított mustra. Járványügyi megfontolás-
ból sajnos idén sem tartottunk megnyitót, a 

képek azonban szabadon megtekinthetők, és 
Facebook-oldalunkon egy videós összeállí-
tást is közzétettünk azok kedvéért, akik nem 
tudnak, vagy nem szeretnének bejönni meg-
nézni a képeket.

Adventi gyertyagyújtásainkról, a novemberi 
Traccspartiról és az Öregek Napjáról külön 
cikk foglalkozik. Soron következő rendezvé-
nyeinket a címoldali programajánlóban tün-
tettük fel.

Facebook-oldalunkon sokan vagyunk, de 
korántsem elegen, ezért ne felejtsék el közös-
ségi felületünket az alábbi QR kód beolvasása 
után kedvelni, „bekövetni”!

Nagy szeretettel várjuk Önöket rendezvé-
nyeinken 2023-ban is! Kívánok Önöknek a 
JAMK összes munkatársa nevében ÁLDOTT 
ÜNNEPEKET!

Szabó Zsolt Szilveszter
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SZÍNÉSZ a partvonalon túlról 
– Traccsparti 

Thuróczy Szabolccsal

Legtöbb pályatársával ellentétben megle-
hetősen kacskaringós úton jutott el a sike-
rig – amely siker azonban annál nagyobb 
lett. Ma egyértelműen ő Magyarország 
egyik legfoglalkoztatottabb és legnépsze-
rűbb férfi színésze. Játéka nemcsak sal-
langmentesen tiszta, hanem élettel teli, 
felkavaró, szívbemarkoló.

A novemberi Traccsparti vendége egy olyan 
ikon volt, aki úgy tartozik a legismertebb 
és legkedveltebb színészeink elitjébe, hogy 
onnét szinte minden tekintetben kilóg. Nem 
illik bele semmilyen klasszikus szépségide-
álba, nem járt színművészetibe, nem kőszín-
házban szívta magába a szakmai fogásokat, 
tapasztalatokat. Nem fővárosi származású, és 
nem fiatalként robbant be a köztudatba. Ellen-
ben egyedülálló arcéllel, utánozhatatlan orgá-
nummal és istenadta tehetséggel bír.

Sokoldalú, univerzális, póztalan. 50 éves 
létére eljátszott már színházban és filmen 
mindent. Volt gengszter (többször és több-
féle), rendőr (sokszor és sokféle), fociedző, 
újgazdag kényúr, egyszerre kiégett író és 
rossz apa stb.

Thuróczy Szabolcs színművész jókedvűen, 
oldottan, nyitottan érkezett lelkes közönségé-
hez. Pedig biztosan fáradt volt, ugyanis aznap 

hajnalig dolgozott aktuális filmjének forgatá-
sán (amiről nem beszélhetett még). Mi pedig 
végtelen szeretettel fogadtuk őt.

Teljes eddigi életét és pályáját érintően 
sok mindenről beszélgettünk – kötetlenül. 
A nyíregyházi gyermek-és fiatalkorról, meg 
nem valósult álmokról és egy későbbi, előz-
mény nélküli, álomszerű pályakezdésről. A 
nagy szerelem, a foci és a Fradi kapcsán ken-
dőzetlen véleményét sem rejtette véka alá 
közállapotaink egyik aspektusáról. A színház 
és a film kulisszák mögötti, a szakmán kívü-
liek számára egzotikusa izgalmas világáról 
számos történetet megosztott velünk. Szere-
tettel, humorral, szenvedéllyel.

„Magyarország legszerethetőbb gengsz-
tere” – ahogy az Aranyélet kapcsán 
egy kritikus elkeresztelte őt - megejtően 
beszélt számára fontos és mértékadó pálya-
társakról és pályán kívüli barátokról is. 

Gaál Erzsébetről, Zsótér Sándorról, Pintér 
Béláról, Cserhalmi Györgyről, Till Atti-
láról, Bödőcs Tiborról. Szót ejtettünk két 
legutóbbi, már mozikban futó filmjéről, a 
Szia, Életem! és a Larry című munkákról. 
Utóbbi esetében egy tallini fesztiválsze-
replésről mondott le a gyenesdiási beszél-
getés kedvéért!

Az est második felében a közönség kapott 
lehetőséget. Vendégünk sok érdekes kérdést 
kapott, és egy egészen megható rajongói kitá-
rulkozásnak is szem- és fültanúi lehettünk. 
Tartalmas, tanulságos és emlékezetes este 
volt. Köszönjük, Szabi!

A Traccsparti sorozat jövő februárban 
folytatódik. 2023. február 15-én egy újabb 
idol érkezik hozzánk: Nagy Ervin színmű-
vész! Találkozunk?

Szabó Zsolt Szilveszter

FORRÁSVÍZ TERMÉSZET-
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

Kedves Természetbarátok!

2022. november 12-én (szombat), 17.30 
órai kezdettel a Gyenesdiási Általános Iskola 
aulájában került megrendezésre az idei Már-
ton-nap.

20 éves múltra tekint vissza már a Forrás-
víz Természetbarát Egyesület ezen rendez-
vénye, hiszen idén múlt volna két évtizede, 
hogy Horváth Sebestyénnével, Pék Andrással 
és Julikával, Kocsondi Józseffel, Samu Zol-
tánnal, Gál Lajossal /akkori elnök/, Herczeg 
Erzsivel, Kőhalmi Zoltánnal, Varga Zoltán-
nal, néhai Suba Zolival, Nagy Péterrel és Páli 
Lajossal, valamint később más aktivistákkal 
és kedves alapító társakkal elkezdtük a szer-
vezést. Először kicsiben, a klubban, aztán 
nagyban a Községházán, majd néhány éve az 
iskolában.

A jövőre 25 éves egyesületünk mindig  nagy 
örömmel szervezte meg a hagyományos 
Márton napi „Zöld Estjét”, a hagyományőr-
zés, a természetvédelmi értékelés és találkozó, 
valamint a kultúra jegyében. A programok – 

ahogy az idén is - az iskolás gyerekek lampi-
onos bevonulásával kezdődtek. Számos civil 
szervezet és közösségi képviselet jelent meg 
Gyenesdiásról és a térségből egyaránt. Elnök 
asszony köszöntője mindig kitért az az évi 
vállalásainkra, munkálatainkra a természet-
védelem és környezetvédelem jegyében (ettől 
volt „zöld”). Minden évben sok eredményünk 
és munkánk volt. A felkért tagjaink és segí-
tőink családjai sültjei lettek felkínálva, és az 
újbort is többen dicsérhették, hiszen sokan 
hoztak mindig. Az atya áldásával volt teljes 
az ünnep. Örülök, hogy civil szervezetünk 
közösségépítő, hagyományőrző munkája lát-
hatóan nem volt hiábavaló! Hiszen az idei 
évtől egy kiváló szervezéssel a Köz Kultúra 
Alapítvány vette át a szervezést, a kultúra 
és a táncház jegyében. Dongó Árpád elnök úr 
fiatalos lendülettel vette át és vállalta a szer-
vezés dandárját, így a kulturális alapítvány 
programjává vált a kiváló rendezvény.  Gra-
tulálunk az idei évi szervezéshez! 

A „zöld” értékelés majd az év végi „Óévbú-
csúztató Túra Program”-ra marad!

A Keszthelyi-hegységi Óévbúcsúztató 
túra időpontja: 2022. december 30 /péntek/. 
(Községháza, Nagymező, Vadlánlik, Dolomit 
tanösvény, Fénykereszt, Mária szobor) 

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

A következő időszaki programokról tájékoz-
tatva a tisztelt természetbarátokat, elmond-
ható, hogy továbbra is lesz „Egy ház, egy 
szőlő” akció és „Markarácsony” akció is!

A szőlőakció helyszíne azonban megválto-
zott. Az idei évtől már az egyesületbe becsat-
lakozó Kertbarát Kör telephelyén, Volner 
Lajoséknál /Lőtéri utca/ lehet jelentkezni 
rezisztens szőlőoltványokért. Itt megy tovább 
az „Egy ház – egy szőlő” akcióprogram is! 
A „Madárkarácsony” sem marad el, 2023. 
január 9-től a madáreleséget csak a Község-
házán lehet majd átvenni!

A későbbi rendezvényeken és bármely 
természetbarát munkában való részvételre, 
kirándulásra ezután is mindenkit nagy szere-
tettel várunk!

Ezzel együtt kívánunk minden kedves tag-
társunknak és gyenesdiási természetbarátnak 
Áldott Karácsonyt és örömökben gazdag 
Újesztendőt! 

Gálné Németh Ildikó, elnök

Magyarország egyik legnépszerűbb színésze, Thuróczy Szabolcs volt a Traccsparti vendégeMagyarország egyik legnépszerűbb színésze, Thuróczy Szabolcs volt a Traccsparti vendége
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MAGYAR VÁNDOR KLUB 
HÍREI

Egy klub életének, munkájának eseményei 
alapvetően nem függenek az aktuális energia-
áraktól. Legalábbis ez év tavaszáig ezt hittük.

De mégis.  Hiszen klubunk programjainak, 
kirándulásainak szervezésénél mégis meg-
határozó lett az üzemanyag ára. Az biztos, 
hogy buszunk költsége ettől függ, hiszen az 
emelkedő árakkal és a bizonytalan téli felké-
szüléssel így is szembesülnünk kellett. Ezért 
úgy döntöttünk, hogy az Adventi kirándulást 
töröljük az útjaink sorából. Aztán a Liba-
napi rendezvényen oly sokan kérték, hogy 
menjünk mégis Advent első vasárnapján 
kirándulni, hogy át kellett gondolni, hogyan 
tudunk a kérésnek engedni.

Néhány napos egyeztetés után össze is állt 
a program, majd november 27-én el is indul-
tunk:  Pápa – Pannonhalma - Győr útvo-
nalon haladva felkerestük a legérdekesebb 

látnivalókat. Pápán a Szt.
István vértanúhoz felszentelt 
templomot, Pannonhalmán az 
Illatmúzeumot, és a Lomb-
korona kilátót. Győrben  Szt.
László hermájának, és néhány 
köztéri szobornak történetével 
ismerkedhettünk meg. Majd 
elvegyültünk az adventi for-
gatagban, átadva magunkat a 
forralt bor és a mézeskalács 
illatának. Gyönyörű, napfé-
nyes késő-őszi időben csak-
ugyan jó volt együtt lenni az 
Advent, a várakozás, az ünnepre hangolódás, 
első vasárnapján. Aztán rá néhány napra meg-
tartottuk az évzáró klubnapunkat, ahol játé-
kosan felidéztük az elmúlt időszak történéseit. 
Batyus rendezvény volt, de azért a Vezetőség is 
készült enni és innivalóval. Bizton állíthatom, 
hogy klubtagjaink jól érezték magukat, hiszen 
még a Mikulás is szerét tette annak, hogy egy 

kis kedvességgel megajándékozzon minden-
kit. Most „téli álmot” alszik a klubunk, hiszen 
legközelebb majd március közepén tartunk 
összejövetelt, amikor összeállítjuk a 2023-as 
év programját. Klubunk alapítása óta immár a 
jubileumi tizediket!

Csányi Zoltán
a Klub elnöke, a kirándulások szervezője

Gyenesdiási Horgász és 
Vízisport Egyesület hírei

Egyesületünk a Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata által elnyert „Társadalmi és 
Környezeti szempontból Fenntartható turiz-
musfejlesztés” pályázatból újabb fejlesztése-
ket kapott. Ennek keretében egy régi álmunk 
vált valóra, amikor az alsógyenesi horgászta-
nyán akkumulátor töltőpontok lettek kiala-
kítva. Az egyes csatlakozási pontok egyedi 
fogyasztásmérővel lettek ellátva, így min-
denki a saját fogyasztását nyomon tudja majd 
követni. Ez a fejlesztés elsősorban kényelme-
sebbé teszi a hétköznapi életet, másodsorban 
az elektromos hajtású csónakok fejlődését 
teszi majd lehetővé.

Másik nagy jelentőségű fejlesztés a beha-
józó csatorna megvilágítása. Itt teljesen 
új vezeték rendszer lett kiépítve, új ener-
giatakarékos világítótestekkel, valamint a 
legfontosabb része a kikötő bejárat éjszakai 
jelzőfényeinek kialakítása. Ez utóbbi nem 
csak előírásoknak volt fontos, hanem rossz 

látási viszonyok között a biztonságos közle-
kedést segíti majd elő.

A nagy munkálatok mellett lehetőség nyílt 
több még elmaradt feladat megoldására is. Így 
a partfal megerősítése, kikötőoszlopok és egy 
70m hosszú járófelület kicserélése. Parkosí-
tás keretében megújul a füvesített terület, kavi-
csozásra kerülnek az útfelületek. Sok bokor fa 
került ültetésre, valamint padok, asztalok, sze-
metes edények kerültek elhelyezésre.

A pályázat keretében sikerült még egy 20 
négyzetméteres horgászstéget is beszerezni, 
melynek tavaszi elhelyezéséről még folynak 
az egyeztetések. Elképzeléseink szerint a 
diási tanya, vagy a malomárok előtti vízfe-
lület jöhet szóba. Ez utóbbi területen, mint 
Egyesületünk leendő horgásztanyáján is elő-
készítő műveletek történtek, így a jövő évtől 
tagjaink, akár birtokba is vehetik ezt horgá-
szat céljából.

Köszönetet szeretnék mondani magam és 
Egyesületünk nevében Polgármester Úrnak, 
a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat 
dolgozóinak, Képviselő Testületének, a kivi-

telezést végzőknek és azoknak a tagjainknak, 
akik idejüket, erejüket adták és rengeteg tár-
sadalmi munkát végeztek el a munkálatok 
kiegészítéseként.

Gombos József
GYHVE elnöke

A Mikulás a Magyar Vándorokat is meglátogatta, A Mikulás a Magyar Vándorokat is meglátogatta, 
mivel egész évben jól viselkedtekmivel egész évben jól viselkedtek

Elkészült a járófelület felújításaElkészült a járófelület felújítása Horgászversenyünk nyerteseiHorgászversenyünk nyertesei

Esti fények a kikötőbenEsti fények a kikötőben
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VÉDETT KÖZJÓÉRT POLGÁRI 
EGYESÜLET HÍREI

Legyél gyógyító kovász!

Az újonan alakult gyenesdiási Védett Köz-
jóért Polgári Egyesület célja a hagyományos 
értékrendünk, kultúránk, nemzeti hagyomá-
nyaink, nemzeti öntudatunk megtartása, erő-
sítése. 

Ennek keretén belül előadás sorozatot indí-
tottunk, melynek első vendége Dr. Magyar 
Lóránt volt, aki háziorvos, rezidens, diakó-
nus, életvezetési előadó, négy gyermekes csa-
ládapa. 

Mottója:
„Teremtsük meg magunkban a fényt, és 

gyógyulni fog a beteg világ.
Így leszel „só”, „kovász”, „világosság”…”

Ezt a témát érintettük mélységében, amely-
ről egy rövid beszámolót kívánunk ezúton 
Önökkel megosztani.

Dr. Magyar Lóránt Úr azzal kezdte, ha mi 
egy izzó lennénk törötten, „szálszakadtan” 
hiába vagyunk a helyünkön, nem világítunk, 
nincs fényünk, tehát nem tudjuk betölteni a 
szerepünket. 

Tovább fűzve gondolatát változik a világ, 
változzunk mi is, azonban úgy, hogy értéke-
inket megőrizzük.

  -„ Magad légy a változás, olyan, akit 
magadon kívül akarsz látni.” Úgy változz, 

hogy önmagad maradj, hogy külső szemmel 
nézve is elégedett legyél Önmagaddal, jó 
példát mutatva másoknak is.

Mi kell, hogy jó szülő légy?
 Ebben tanácsot adott, mint 4 gyermek édes-

apja –kiskamaszok, nagykamaszok- , kellő 
tapasztalattal.

Jóban legyél önmagaddal 
Párodhoz való viszonyod alapuljon kedves-

ségen, empátián, kommunikáción, egymás 
segítésén, szereteten. Mutass jó példát, a 
gyermek ezt mind lemásolja, de ha csak azt 
mondod „fiam legyél jó, tanulj, légy udvarias 
stb.” nem megy át, de amit a szüleitől lát, 
lemásolja.

További hasznos tanácsot osztott meg 
velünk: 

Magunkban kell kezdeni a változást… 
nem mindegy milyen szemüvegen át látjuk a 
jövőnket, a világot… Kicsit mozduljunk ki a 
komfortzónánkból és fogadjuk el, amilyenek 
vagyunk. Legyünk rugalmasak érzelmileg, 
ha lesznek olyan helyzetek, amit másként is 
megoldhatnánk, csak mondjuk: 

„ Szabad ennek lennie”!  - hiszen értékesek 
vagyunk.

Hozott még példát tanulságként: „ A taná-
roknak  a legjobbat kellett  kihozni egy cso-
port diákból és magasan teljesítettek”  erről 
a pedagógusok azt gondolták ezek a diákok 
kitűnőek voltak, a diákok pedig azt gondol-
ták, a szuper tanároknak köszönhető az ered-
ményesség, azonban ez egyike sem igaz így, 

ők átlag diákok, átlag pedagógusok, ami a 
sikerhez elengedhetetlen volt  a hozzáállás!

Amit még tanított nekünk, ne felejtsünk el 
mosolyogni!

Egy kisfilmet is láttunk (YouTube-on meg-
nézhetik) címe: Sas újjászületik

Végezetül „menjük vissza a gyökerek-
hez” ne szidjuk a sötétséget, inkább gyújt-
sunk egy mécsest.

Mi gyújtottunk mécsest, megteremtettük 
magunkban a fényt. Akik részt vettünk a 
Doktor úr interaktív előadásán lelki feltöl-
tődést kaptunk, elkezdjük a harmonikus vál-
tozást, hozzáállásunk teljes, a mécses lángja 
lelkünkben örökké égni fog.

Köszönjük szépen Doktor Úr!

Az egyesületünk azt célozta meg, hogy a 
jövőben is építő jellegű, értékes előadásokat 
szervez a közönség számára.

Előadásaival –szellemi, lelki fejlődést, fel-
töltődést, szeretne nyújtani az érdeklődőknek, 
a jövőre nézve pedig iránymutatást.

 A következő rendezvényünk várhatóan 
2023. januárjában lesz, kérjük, figyelje a helyi 
fórumokon, facebook oldalunkon közzétett 
hirdetésünket. 

Várunk mindenkit sok szeretettel!

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket kívánunk!

Védett Közjóért Polgári Egyesület
Gyenesdiás

KERTBARÁT KÖR 
HÍREI

Decemberben a kertészek összegzik, hogy 
milyen évet zártak. 2022-ben a covid miatt 
csak áprilisban tudtuk elkezdeni a munkán-
kat. Sikeres évet zárunk, hisz havonta meghí-
vott előadók tartottak előadásokat. Önzetlen 
munkájukat ezúttal is megköszönöm. Elő-
adóink Dr. Szeglet Péter, Wágenhoferné Pohl 
Magdolna, Kiss Balázs, Vaszily Zsolt. Bur-
gonyanapon a Kertikosár mustrán 25 szín-
vonalas kosár került megmérettetésre. Külön 
öröm, hogy a rendezvényen a Zalaegerszegi 
Kertbarátkör is képviseltette magát. Gyógy-
növény felismerő és gombagyűjtő túrán részt 
vettünk 4 alkalommal, Dr. Szeglet Péter 
szakmai vezetésével eredményesen. A Life 

Logos 4 Waters Life pályázaton részt vettünk 
a projekt eredményes volt. Esővízgyűjtő tar-
tályokat vehettek át a kiskert tulajdonosok. 
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog 
Újévet kivánok.

A Kertbarát Kör nevében:
Volner Lajos, elnök

A tél beköszöntével a kertben már sok dol-
gunk nincs. Ha még nem tettük meg, az elhalt 
vagy beteg növényi részeket távolítsuk el 
dísznövényeinkről, továbbá minden növény 
alól a lehullajtott lombot gyűjtsük össze, 
komposztáljuk, vagy szállíttassuk el zöldhul-
ladékként. Még nem késő egy lemosó per-
metezéshez 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, célsze-
rűbb tavasszal végezni.

Szobanövényeink gombás megbetege-
dései ellen (Amistar, Topas) használható, 
levéltetű, pajzstetű kártétel esetén pedig 
Mospilan-os beöntözés javasolt. Ne feledkez-
zünk meg ilyenkor a gyerekeink és háziálla-
taink védelméről, a növényvédőszerrel kezelt 
növények ne kerüljenek érintkezésbe velük.

Mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket 
Kíván:

Kiss Balázs, növényorvos

ISKOLAI 
HÍREK

Iskolai versmondó verseny alsósoknak

Intézményünkben 2022. november 15-én 
ismét házi versmondó versenyt rendez-
hettünk. Ezt a fontos iskolai eseményt az 

elmúlt években a világjárvány és az építke-
zés, iskolafelújítás miatt csak zárt körben és 
különböző helyszíneken tudtuk megvalósí-
tani.

A verstanulás és a versmondás gyermekekre 
gyakorolt jótékony hatásain túl (Pl. esztétikai 
érzék fejlődése, szókincs bővülése, kiejtés és 
memória fejlesztése.) fontos és nagyon várt 

lehetőség volt, hogy vállalkozó kedvű, szor-
galmas tanulóink végre a saját szüleik előtt 
mondhatták el a kiválasztott verset.

Sajnos az életünket megnehezítő, áldoza-
tokat követelő pandémia és a szomszédunk-
ban dúló háború még időszerűbbé teszi Jim 
Morrison sorait: „Ez az, amiért a költészet 
annyira vonz engem - mert örök. Addig, 
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amíg lesznek emberek, emlékeznek sza-
vakra és szavak kombinációira. Semmi más 
nem él túl egy pusztulást, csak a költészet és 
a dalok. Senki sem tud egy teljes regényre 
emlékezni. Senki sem tud leírni egy filmet, 
egy szobrot, egy festményt, de amíg emberi 

lények vannak, a dalok és a költészet foly-
tatódik.”

Köszönet illeti a felkészítő szülőket, taná-
rokat, hiszen az ő segítségük, szaktudásuk 
nélkül, nem lett volna igazi élmény a vers-
mondó délután. Két helyszínen, évfolyamon-

ként 3 fős zsűri értékelt. A sok szép szavalat 
nehéz döntés elé állította mindkét teremben 
az értékelőket. Az eddigiektől eltérően arany, 
ezüst és bronz minősítést kaphattak alsós 
nevezőink.

Nagy Antal Róbert

GYENESDIÁSI 
FÜRDŐEGYESÜLET HÍREK

Év végén egy értékelő beszámolót szeret-
nék írni. Az egyesületünk kitűzött célja, hogy 
részt vegyen a község ill.  a helyi civil egye-
sületek által szervezett rendezvényeken, minél 
nagyobb létszámban.

Az első tavaszi programunk, a Rügyfakadás-
Tavaszünnepen való részvétel volt. Már hagyo-
mány, hogy minden évben részt veszünk a 
„Régi korok konyhája” főzőversenyen.  Az 
idén babgulyást főztünk bográcsban. Szaká-
csaink, Steller Fülöp és Steller Márti nagyon 
finomat főztek, 40 adag készült és a bográcsot 
a végén kitunkoltuk.

 Minden évben ezen a szombat délelőttön 
tartottuk meg az évi rendes közgyűlésünket 
is, melyen 18 fő vett részt.

Júliusban a Keszegfesztiválon sajnos beteg-
ség miatt nem főztünk halászlét. Reméljük, 
hogy jövő évben sikerül főznünk.

Saját rendezvényünket, halászlé vacsorán-
kat július 23-án tartottuk a diási Horgász-
tanyán.  Az ünnepségen részt vett Góth Imre 
alpolgármester és Fliszár Katalin a Gyenesdiási 
Híradó szerkesztője. Alpolgármester úr elis-

meréssel szólt az Egyesület éves munkájáról. 
Kimerítő tájékoztatást kaptunk a község életéről 
és a várható fejlesztésekről. Köszönet érte.

 Az idei évben is Böcskei István készítette 
elő a halászlét, de sajnos előző nap rosszul lett 
és nem merte vállalni a főzést. Szerencsénkre 
beugrott Steller Fülöp és Steller Márti és meg-
főzték a kitűnő halászlét, melyből 36 tagunkat 
kínáltunk meg. A vegyes halakból- harcsa, 
keszeg, ponty- főzött halászlé pillanatok alatt 
elfogyott, ami ismét dicsérte a szakácsok jó 
munkáját. Amig főtt a halászlé mi többiek 
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 elmaradt Keszegfesztiváli főzés helyett 
szeptember 2-án tartottunk egy nyárbúcsúz-
tató összejövetelt. A diási Horgásztanyán dr. 
Bánhidi Péter főzött rackajuh húsából, gulyás-
levest. A rendezvényen részt vett Gál Lajos 
polgármester úr. Tájékoztatta az egyesületünk 
tagjait a község életéről és a várható fejleszté-
sekről. Köszönet érte.

Az egyik legjobban várt rendezvényen, 
az idei szüreti ünnepségen is részt vettünk. 
Igyekszünk minden évben valami új, ránk jel-
lemző öltözékbe bújni és így tenni színesebbé 
a felvonulást. Eddig már volt amikor fürdőru-
hában, míg mások egyesületi trikóban, de volt 
amikor békatalppal, úszószemüvegben, homo-
kozó játékokkal, pettyes gumilabdával, mat-
róznak öltözve vonultunk. Idén hölgytagjaink 
úgy  gondolták, hogy  legyen a jelmezünk egy 
vállra dobott színes fürdőtörölköző a felvonu-
láson. Szerencsére kaptunk lehetőséget, hogy 
idősebb tagjaink lovaskocsin ülve vegyenek 
részt a felvonuláson.

Egyesületünk létszáma a négy évvel 
ezelőtti 90 főről 120 főre nőtt. Remélem, 
hogy a jó közösségi élet is vonzotta az új tago-
kat. Természetesen az egyesületi rendezvé-
nyeken az ismerkedés jó lehetőség arra, hogy 
évközben kisebb csoportok egymást vendégül 
látva, szorosabb barátságokat kössenek. Szere-
tettel várunk minden gyenesdiási üdülőtulajdo-
nost az egyesület tagjai közé.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, 
Boldog Új Esztendőt kívánok minden egyesü-
leti tagunknak.

Kovács Miklós - egyesületi elnök

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL HÍREI

Bursa Hungarica 
tájékoztató

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
ezúton teszi közzé a 2023. évre kiírt Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyúj-
tott támogatások összesített adatait.

„A” típusú pályázati 
kiírásra beérkezett érvényes 
pályázatok száma

13 pályázat

- ebből támogatott 
pályázatok száma 13 pályázat

Érvénytelen pályázat (papír 
alapon nem érkezett be) 1 pályázat

„B” típusú pályázati 
kiírásra beérkezett érvényes 
pályázatok száma

0 pályázat

- ebből támogatott 
pályázatok száma 0 pályázat

A megítélt támogatások összértéke 150.000 
Ft/hó lett. Az egy pályázóra jutó támogatás 
átlagos mértéke mintegy 11.500 Ft/hó.

Felhívás a kutyasétáltatás szabályaira
Az utóbbi időben egyre több panasz érke-

zik hivatalunkhoz, hogy az utcán, valamint 
egyéb közterületeken szabálytalanul, póráz 

Lelkes kis versmondók, akik egytől-egyig ...Lelkes kis versmondók, akik egytől-egyig ... ... arany, ezüst és bronz minősítést kaptak.... arany, ezüst és bronz minősítést kaptak.
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2022. november 
29-én tartotta soros ülését.

 Az első napirendi pontban a helyi adókról 
szóló 20/2022.(X.26.) önkormányzati rende-
let módosításáról döntött a képviselő-testület, 
melyben az idegenforgalmi adó mértéke 590 
Ft/fő/vendégéjszakára változott.

 A második napirend keretében az idegen-
forgalmi idény tapasztalatairól szóló beszá-
molót és a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
tájékoztatóját tárgyalta a képviselő-testület. 

Polgármester úr elmondta, a belföldi turiz-
musnak köszönhetően sikeres volt az idei 
szezon, jó eredménnyel zártak a strandok 
is. Elsődleges szempont a strandi minősítés; 
a „családbarát” és a „zöld strand” minősítést 
az idei évben is elnyerte a település. Nem 
csak a nyári, de az őszi desztináció is nagyon 
szépen alakul, nagyon jó programjai vannak 
a településnek. Minden nehézség ellenére – a 
covid után – ismét „beindult” a település. Az 
adóbevételek összességében 105 %-os tel-
jesítést mutatnak. Jól teljesített a közösség, 
ehhez hozzájárultak a sikeres pályázatok. A 
strandi fejlesztésekkel, közterületi átalakítá-
sokkal, rendezvény tematikával kapcsolatos 

észrevételeket szívesen veszi. A vendégszám 
alakulása nagyon pozitív tendencia. A telepü-
lés egész területén nagyon sok látnivaló van, 
nemcsak vízi és vízparti turizmus van, hanem 
szerteágazó idegenforgalom van az egész 
településen. 

Az új irodavezetőnek, Kenesei-Bezzeg 
Katalinnak jó munkát és jó szolgálatot 
kívánt. Elismerő szavakkal szólt az Egyesület 
korábbi irodavezetőjének, Kovács Juditnak a 
munkájáról. Örömét fejezte ki, hogy ismét jó 
kvalitású szakember került az iroda élére.

Megköszönte valamennyi intézményvezető, 
szakember és dolgozó munkáját, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy a sok nehézség ellenére 

nélkül sétáltatják a kutyákat. A kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet ponto-
san szabályozza a kutyasétáltatás módját. A 
rendelet kimondja, hogy közterületen ebet 
csak pórázon lehet vezetni, sétáltatni. Séta 
közben biztosítani kell, hogy a kutya sem más 
állatot, sem embert harapásával ne veszélyez-
tethessen.

 
A szabálysértési törvény rendelkezései alap-

ján aki a felügyelete alatt álló kutyát a tele-
pülés belterületén felügyelet nélkül bocsátja 
közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabály-
sértést követ el, 150.000,-Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal sújtható.

Tisztelettel kérjük a kutyatartók együttmű-
ködését és gondos állattartását, hogy a telepü-
lésen élők és pihenni vágyók a közterületeket 
biztonságosan vehessék igénybe, ne kelljen 
kutyatámadástól a továbbiakban tartaniuk.

Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az 

ingatlan használók figyelmét, hogy a havat, 
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos 
közlekedésre használt útterületen eltakarí-
tani 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!

Gyepmesteri szolgáltatás
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a mai naptól gyepmesteri szolgáltatás 
működik településünkön.

Nagyközségünkben az Elisabeth Állatvédő 
Egyesület látja el a gyepmesteri feladatokat. 

A befogott kóbor ebeket az Egyesület a 
karmacsi menhelyén őrzi a gazda jelentkezé-
séig.

A befogott eb tartási költségei a gazdát ter-
helik. 

Kóbor kutyák esetében a következő telefon-
számon érhető el a gyepmester:

06 70 733 9350

Aki a kutyáját közterületen felügyelet nélkül 
kóborolni hagyja, szabálysértést követ el!

Aszfaltozási és burkolatjavítási munká-
latok: 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szent 
Ilona utcában tervezett aszfaltozási munká-
latok kivitelezése a lakossági igények (folya-
matos közműbekötések) miatt jövő év elejére 
tolódik el.

Kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy a 
közmű bekötéseket az aszfaltozás elvégzése 
előtt végezzék el. Az elkészült új aszfaltbur-
kolt későbbi felbontásához az önkormány-
zat ez után nem fog hozzájárulni!

Felhívás házszámtábla kihelyezésére 
Gyenesdiás Nagyközség több utcájában prob-
lémát jelent az ingatlanok beazonosítása 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.

Madárkarácsony
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a 

Madárkarácsony akciót Önkormányzatunk 
idén is megtartja. A helyi lakosok heti egy 
zacskót vehetnek át a Községházán (földszint, 
műszaki osztály) személyesen. Madárelesé-
get átvenni előre láthatólag január 9-től lesz 
lehetőség (időjárástól függően).

REKLÁMTÁBLA

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki közterü-
letre reklám-, illetve hirdetőtáblát helye-
zett ki, továbbá az utcajelző táblákon lévő 
hirdetések tulajdonosai is, legkésőbb 2023. 
január 31.-ig kérje meg a közterület fogla-
lási engedélyt az Önkormányzat Műszaki 
osztályán (Községháza, földszint). 83/516-
000, 83/516-001 

Aki az engedélyt nem kéri meg, annak a 
kihelyezett reklám-, vagy hirdetőtábláját az 
Önkormányzat leszereli és elszállítja, mely-
nek költsége a hirdetőtábla tulajdonosát 
terheli! A leszerelt reklám-, vagy hirdető-
táblákat a költségek megfizetése és a köz-
terület foglalási engedély megkérése után a 
tulajdonos visszakapja.

Közvilágítás hibabejelentés! Amennyi-
ben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük 
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék! 
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes

Legvirágosabb kert és Népi építészeti emlé-
kek megőrzésének támogatása 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 
Bizottsága az idei évben is meghirdette a 
Legvirágosabb kert/udvar felhívását és a Népi 
építészeti emlékek támogatására szóló pályá-
zatát.

A Bizottság november 29.-i ülésén az alábbi 
döntést hozta. A Népi építészeti pályázaton 
Horváth László (Cseresznyés u. 14.) és Kóti 
Éva (Kossuth L. u. 64) 150.000 Ft-, támoga-
tásban, Dr. Gyenes Imre (Szőlőhegyi u. 1.) 
200.000 Ft-, támogatásban részesült.

A Legvirágosabb kert/udvar felhívás 
díjazottjai: Magai Krisztina (Kapernaum u.), 
Paulini Tiborné (Eperjes köz), Lambert Iván 
(Madách u.), Dr. Füzesi István (Harmat u.), 
Finta Maya (Kossuth L. u.) és Kovács Pálné 
(Vörösmarty u.).

Köszönjük szépen az idei nevezőknek és a 
jövő évben is várjuk a jelentkezéseket.

https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
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a település ilyen sikerrel zárta az idegenfor-
galmi szezont. 

A Képviselő-testület a 2022. évi idegenfor-
galmi idényről szóló beszámolót elfogadta, 
utasította az önkormányzati hivatalt az alábbi 
feladatok 2023. évi idegenforgalmi szezonra 
történő megvalósítására:

Településgazdálkodás: 
Temető telekalakítás
1392/1, 1392/3, 1369/8 hrsz.,
Ágnyesedék daráló, rézsűkasza, homlokra-

kodó beszerzése
Kurtaxa díjának 590 Ft-ra történő megál-

lapítása
Strandok:
Strandjegyárak emelésének kidolgozása
Kamerarendszer bővítése (Diási strand)
Gazdasági kapukon való bejutás feltételei-

nek tisztázása
Strandi terület egyéb használatának (esküvő, 

legénybúcsú, születésnap, stb.) részletes sza-
bályozása

Lídó strandi szennyvízátemelő tehermen-
tesítése, mindkét strandon a melegkonyhás 
büfével rendelkező vállalkozók kötelezése 
zsírfogó kiépítésére

parti zuhanyzókhoz homokfogó kiépítése
röplabda pálya és környezetének felújítása, 

játszótéri eszközök fejlesztése
strandi parkolók megújítása
gallyazás folytatása, szükség esetén veszé-

lyes fák kivágása (akár szakember bevonásá-
val)

A harmadik napirendi pontban az Iskola-
tanács tevékenységéről tájékoztató tárgyalta a 
testület. Varga Klára elnök asszony elmondta, 
az intézményben nagyon sok minden meg-
valósult az utóbbi időben, többek között a 
tornacsarnok, étkezde. Az étkezde a felső 
tagozatosok körében nagyon nagy népszerű-
ségnek örvend.

A tornacsarnokban nagy szükség lenne 
egy védőszőnyegre. A tankerület vezetésétől 
ígéretet kaptak arra, hogy 2023-ban ezt meg 
fogják vásárolni. Az étkezdével kapcsolatban 
észrevételezték, hogy az elsősök nem tudják 
elérni a tálalópultot, erre megoldást kell 
keresni. 

Az orvosi szoba kihasználtsága nem teljes, 
mivel nincs az ÁNTSZ által minősítve. Ha 
ez megvalósulna, a védőnő az oltásokat ott 
el tudná végezni. Szeretné ha a járvány előtti, 
hagyományos iskolai rendezvények ebben a 
tanévben megvalósulnának. A Gergely-napot 
az idei évben is szeretnék megrendezni, ehhez 
kérik a képviselő-testület támogatását.

Kérte a Diákönkormányzat támogatását a 
Gödörházy Alapítványon keresztül az idei 
évben is. Folly Eszter szerződést kötött a 
Római Katolikus Egyházközséggel, mint 
közösségszervező. A nyári táboroztatáshoz 
szeretne az Egyházközösség is csatlakozni.

 A negyedik napirend keretében a József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár tevékeny-
ségéről szóló beszámolót tárgyalta a testület. 
Polgármester úr összefoglalójában elmondta, 
nagyon örül a minőségi munkának. Jók az 
újszerű, sokszínű előadások. Kérte, hogy a 
jövőben is ezek a programok minél színvona-
lasabban tudjanak maradni. A településen már 
megjelentek azok a vendégek, akik kifejezet-
ten a programokra jönnek.

Képviselő-testület részéről elhangzott, 
nagyon színesek és színvonalasak voltak a 
programok. Geszti Péter, Eperjes Károly, 
Gera Zoltán és még sorolhatnánk. Ezek a 
rendezvények páratlanok voltak az elmúlt 
időszakban a környező települések kínálatát 
figyelembe véve.

 Az ötödik napirendi pontban a Közös 
Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

szóló tájékoztatót tárgyalta a testület. Jegyző 
asszony megköszönte a képviselő-testület-
nek, hogy biztosítja a megfelelő körülménye-
ket a hivatal működéséhez. 

Polgármester úr köszönetét fejezte ki Jegyző 
Asszony konstruktív hozzáállásáért a döntés-
hozatalt követő végrehajtásban, továbbá azt, 
hogy Vállus Önkormányzatának ügyeit is 
ilyen minőségben viszi. Megköszönte a kol-
légáknak a színvonalas ügyintézést és az ügy-
felekkel történő humánus kapcsolattartást és 
bánásmódot. 

A hatodik napirend keretében a 2023. évi 
belső ellenőrzési munkatervet fogadta el a 
testület. A következő év kiemelt feladatai 
közé tartozik a pénzeszköz átadások, céljel-
legű támogatások felülvizsgálata és az élel-
mezésgazdálkodás felülvizsgálata.

Egyebekben a képviselő-testület döntött:
- Elektromos autó töltőállomás telepítésé-

nek lehetőségéről, 
- Energiatakarékossági intézkedésekről az 

önkormányzati intézményekben,
- Az iparterületen lévő önkormányzati ingat-

lanok értékesítéséről,
- Önkormányzati ingatlant érintő szolgalmi 

jog törléséről
- Magánút önkormányzati tulajdonba adásá-

ról, továbbá tájékoztatást kapott a 2023. évi 
fejlesztési koncepcióról. 

A képviselő-testület soron következő ülését 
2022. január 31-én, 18:00 órai kezdettel 
tartja. Az ülés napirendi pontjai: 

1.) Az Önkormányzat 2023. évi költségve-
tése, költségvetési rendelet első olvasatban

2.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A képviselő-testületi ülések továbbra is 
nyilvánosak!

SPORT 

Adventi csobbanás

Második alkalommal tisztelte meg advent 
idején a Diási Játékstrandot Ferenczi Ottó 
a „Balaton Rozmárja” és szervezte meg 
csobbanását barátaival télvíz idején. A három 
fokos levegőnél csak az öt fokos víz tűnhetett 
hidegebbnek a parton állók számára, míg 
a bátor merülőknek mind ez egy kellemes 
találkozást jelentett egymással és a tóval.

- Nagyon fontos a rendszeres felkészülés a téli 
merülésre. A hideg víz jótékony hatását csak így 
fejti ki szervezetünkre. A vérereink összehú-
zódnak, légzésünk és szívverésünk felgyorsul, 
éberebbé válunk. Erősödik az immunrend-
szerünk és javul a vérkeringésünk. Ha valaki 
szeretné kipróbálni a hideg vizes csobbanást, 
annak szívesen átadjuk tapasztalatainkat. Ne 
kezdje el egyedül! – Mondta a fürdőzést köve-
tően Ferenczi Ottó, majd hozzá tette, mindenkit 

szeretettel várnak szilveszterkor Keszthelyen a 
Városi strand Szigetfürdőjén 11.00 órakor kez-
dődő újabb merülésre.

A résztvevőket Góth Imre alpolgármes-
ter is köszöntötte, kiemelte bátorságukat 

és gratulált tudatos egészségmegőrző élet-
módjukhoz. Reményét fejezte ki, hogy a 
program egyre nagyobb nyilvánosságot kap 
és jövőre is visszajön mindenki Gyenesdiásra 
és újfent próbára teszi majd bátorságát.

Ferenczi Ottó a "Balaton Rozmárja" vezetésével nyolcan mártóztak meg Ferenczi Ottó a "Balaton Rozmárja" vezetésével nyolcan mártóztak meg 
a Diási strand vizébena Diási strand vizében
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Karácsonyi Körkérdés
Híradónk körkérdést intézett önkormányzati, 

intézményi, egyesületi vezetőkhöz, 
közismertebb személyekhez. „milyen volt az 
elmúlt esztendő, mit vár a következő évtől?”

Gál Lajos
polgármester

Az elmúlt esztendőt csaknem teljes egé-
szében beárnyékolta az orosz-ukrán háború. 
Amint a világ egy kicsit kinyithatott volna a 
járványhelyzet után, beállt a háború következ-
ményeként kialakult energiabizonytalanság. 
Brüsszeli elhibázott szankciós politika követ-
kezményeként egyre súlyosabb az energiavál-
ság szerte Európában és így hazánkban is. 

Mindezek ellenére nagyon örülök, hogy az 
önkormányzati költségvetést tudtuk tartani, a 
kötelező és önként vállalt feladatainkat ellát-
tuk, intézményeink működőképességét biz-
tosítottuk. A belföldi turizmus erősödésének 
köszönhetően a strandszezont is eredménye-
sen zártuk, valamint komoly sikereket, díjakat 
hoztunk az idei évben.

Hagyománytisztelő, értékőrző közösségünk a 
covid után meg tudott erősödni, köszönhetően 
az önkormányzati és civil együttműködésnek, 
valamint a családbarát és vállalkozóbarát helyi 
politikának. Adóerő-képességünk nőtt és a 
település vagyona is tudott gyarapodni. 

Sikeres pályázataink voltak, melyeket befe-
jeztünk, így több száz millió forint értékben 
valósultak meg fejlesztések, önkormányzati 
beruházások. Örülök, hogy elkészült, és az év 
elején átadásra került az iskolafejlesztés tor-
nacsarnokkal. Nyárra elkészült az új Művelő-
dési Ház melegítőkonyhával és az év második 
felében több klíma- és ökotudatos fejlesztésre 
is sor került. Több játszótérrel, egy komoly 
kerékpárúttal és sétánnyal is gyarapodtunk a 
két strand között, valamint minőségben meg-
újulhatott a gyenesi kishajós csónakkikötő 
is, a horgászaink örömére. Nagyszerű gye-
rekorvos és kiváló katolikus plébános atya 
is érkezett településünkre. Ünnepelhettük 
jubiláló közösségeinket, utazhattunk a 
testvértelepülési együttműködés jegyében, és 
sikeres kulturális rendezvényeken vehettünk 
részt a település több fejlesztésre került ren-
dezvényterén. 

Keresztény elhivatottságunk hitet, reményt 
és szeretetet kell, hogy adjon az elkövetkező 
ünnepekre. Erősíteni kell minden nehézség 
ellenére magunkban és a közösség szinterein 
az elköteleződést, a kitartást és az összefogást. 
Energiatakarékosan, visszafogottan a helyit és 
a sajátot megbecsülve kell a következő évet 
megtervezni. Nem lesz egyszerű sajnos.

Azt kívánom 2023-ra, hogy a JÓISTEN 
adjon nagyon jó egészséget, békét a világ-
ban és szeretetet minden gyenesdiási család 
számára. Ezzel együtt kívánok mindenkinek 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és békésebb, 
boldogabb és takarékosabb Újesztendőt.

* * *

Góth Imre Árpád 
alpolgármester

Történelmi évet hagyunk magunk mögött 
és úgy érzem, az idén szerzett tapasztala-
taink még elkísérnek minket hosszú időre. 
Nem érnek sajnos véget szilveszterrel. Még 
soha olyan sokan nem akartak velem az 
elmúlt hatezer év hasonló történelmi idő-
szakairól beszélgetni, mint idén. Mi lesz 
velünk? Mi vár ránk jövőre? – Szóltak a 
kérdések, amikre nem tudhatom a választ, 
nem tudhatom, milyen irányt vesz a világ és 
vele a sorsunk. Az élet folyik a saját medré-
ben, elég minden napnak a maga kihívására 
választ találnia! Örüljünk minden kis siker-
nek, olyanoknak, amiknek a megérkezésére 
éveket vártunk.

Büszkék lehetünk az elmúlt évre, minden 
eredményünket itt most lehetetlen felso-
rolni. Elkészült több évtizedes vágyunk 
az iskolánk sportcsarnoka, ahol a gyerme-
kek egészséges életmódra nevelése mellett 
lehetőség nyílik a sportéletünk fejleszté-
sére. A tanulóknak nem kell átmenni a Kos-
suth Lajos utcán, ha ebédelni szeretnének, 
átadásra került a COOP tetőtér beépítésével 
az új étterem. Bővelkedtünk sport és kultu-
rális rendezvényekben. A Zala megyei női 
bajnokságban szereplő csapatunk második 
helyen végzett. A férfiak a tízedikek lettek. 
Újabb antológia látott napvilágot áprilisban, 
Bognár István munkásságának állítva emlé-
ket. Civil szervezeteink pezsgő közösségi 
élete példaértékű volt. Polgárőrségünk mun-
káját az országos vezetőség egyedülállónak 
minősítette. Sikerült megőrizni Gyenesdiás 
szilárd működőképességét. Tudom maradtak 
feladatok a következő évre, amiket közösen 
meg fogunk tudni oldani! 

Miközben egymás után meggyújtjuk advent 
gyertyáit és várjuk karácsony eljöttét szinte 
tapintható az az erő amivel vágyakozunk a 
hitre, a reményre, a szeretetre és az örömre.

Áldott Békés Ünnepeket és egészségben, 
sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok 
minden jóakaratú embernek! 

* * *

Krasznai István önkormányzati képviselő

Az idei évben nagyon sok megoldásra váró  
dologra pont került. Számomra örömteli 
úthálózatunk  jelentős megújulása, a torna-
terem átadása, a strandi felújítások folytatása 
a gyenesi horgásztanya engedélyezésének és 
felújításának befejezése, a  Széchenyi utca 
csapadékvíz elvezetésének elkészülte. Ami 
pozitív, hogy talán a gyerekorvosi gondjaink 
hosszú távra megoldódnak, nem kell a gye-
rekeinknek átjárni ebédelni a főútvonalon  
keresztül, a  változatos szórakoztató és kul-
turális események egyre több embert moz-

gatnak meg.  Ami negatív, hogy a komposzt 
telepre nem találtunk megoldást és a 71-es 
fő út gyenesi szakaszának  felújítása idén is 
elmaradt. Sajnos ez utóbbira a jelenlegi gaz-
dasági helyzetben jövőre sem látok realitást. 
Szeretném megköszönni az egészségügyi dol-
gozóknak, tanároknak és hivatali dolgozóink-
nak lelkiismeretes munkájukat. Távolabbra 
tekintve nagyon nagy a baj, szomszédunk-
ban háború dúl és ez egész Európára negatív 
hatással van. Az emberi élet kioltása elfogad-
hatatlan számomra és erre nincs bocsánat. 
Bízom a béke helyreálltásában és ezért nem 
csak szavakkal kell tenni! Ennek fényében 
kívánok  Boldog Karácsonyt, Békés és ered-
ményekben gazdag Új Esztendőt és Jó Egész-
séget minden Gyenesdiásinak!

* * *

Kun Sándorné 
a Népdalkör és a Községi Kórus vezetője

Bizakodás, imádság,
meghallgatott kérések,
szól érte hálatelt ének!

Félelem, aggodalom,
bajok kivédése,
szól érte fohászkodók éneke!

Gyenesdiás, Közösségek,
élmények sora,
szól érte összetartók dala!

Örömök, bizalom,
új lehetőségek,
szól érte köszönő ének!

Közelgő új esztendő,
békesség reménye,
szól érte embermilliók éneke!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott 
ünnepeket és jó egészséget községünk minden 
lakójának és a kedves olvasóknak!

* * *

Pék András és Julika

A 2022. esztendő meglepően sok eredményt 
és sikert hozott a közösségeinkben, csalá-
dunkban egyaránt.

 A legmeghatározóbb a négyéves Pék Barna-
bás unokánk kishúgának, Milénának februári 
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és unokaöccsének Pék Martinnak októberi 
születése. Barnabás és Miléna Vilmos fiúnk 
gyermekei, Martin pedig Flórián Kristóf fia.  
Nagyon boldogok vagyunk velük. Így 
háromszoros nagyszülőkként folytathatjuk a 
Kerámiaházban az életünket. Szüleink közül 
az egyetlen élő, Orbán Istvánnné, mami-
kánk, akit nagy örömünkre a Kristóf-napi 
házünnepünkön 88. születésnapján köszönt-
hettünk. 

 E napra, július 25-ére készült el a május 
30-án avatott Miska pince története kiad-
vány, melyben a régi álmunk megvalósulásá-
nak legfontosabb eseményeit rögzítettük az 
érdeklődők és az utókor számára. A tavasszal 
kiadott és novemberben, a keszthelyi Fő téri 
templomban „Szent Mártonnak ünnepén” c. 
bemutatón előadott kiadvány mindegyike 
megtalálható az Örökségtár. sulinet lapon. 

Gyenesdiási Dalárdánkkal tovább foly-
tattuk a munkát a Trianon 100+2 dalainak 
stúdiófelvételeivel, melyen az új dalárdata-
gok (Papp Ferenc, Miklós Iván, Fáró Imre, 
Kajdi Imre is) részt vettek. Azóta megérke-
zett közénk legújabb dalostársunk, Hanisch 
József is. Talán az is  sorsszerű, hogy az eltá-
vozott öt dalárdatársunk helyett éppen öten 
jelentkeztek. 

Ez a határokon átívelő nagy népzenei 
összefogás, melynek felvételeiből készülő 
közös kiadványt 2023. január 7-én Madéfal-
ván,  2023. június 4-én pedig a Gyimesekben 
tervezünk bemutatni. 

 Részt vettünk a Vass Lajos Népzenei Ver-
senyen Zalaegerszegen és Egerben a Palóc 
Gálán, a Kóta minősítésen. Mindkettőről 
arany fokozattal tértünk haza.

Júliusban a Kristóf-napi házünnepünk 
alkalmával, majd novemberben a Palóc 
Gálán Egerben és Egerszalókon tovább 
mélyíthettük a barátságot barátainkkal, az 
Egerszalóki Borvirág Férfikórussal és a 
Tekergő Zenekarral.

Bennünket is nyugtalanít a fennálló hábo-
rús helyzet, ennek ellenére igyekszünk 
megtenni a tőlünk telhető legtöbbet a csalá-
dunkban és közösségeinkben egyaránt. 

 A szívünk legfőbb vágya, hogy egészség-
ben és békében élhessünk! Ezt kívánjuk sze-
retettel…

* * *

Csányi Zoltán
a Magyar Vándor Klub elnöke, 

a kirándulások szervezője

Amikor így télidőben megpróbálunk visz-
szatekinteni az elmúlt évre, sok minden fel-
vetődik az emberben. Amikor a koronavírus 
veszélye késztetett megtorpanásra bennün-
ket, azt saját és utitársaink egészségének 
védelmében elfogadtuk. De most, hogy az 
energiaárak teszik bizonytalanná a holnapot, 
zsebbevágóan érintenek mindenkit. 

A magunk mögött hagyott év mégis szép 

programokat nyújtott Klubtagjainknak. Az 
év során felkerestük Sárvár, Szombathely, 
Baja, Szekszárd, Herend, Vác, Szentgotthárd 
szépségeit, de voltunk Budapesten a Bazili-
kában, az Operaházban és a Zene házában is.  
Az Őrségi Tökfesztiválon ugyanúgy ott vol-
tunk, mint a Velemi Gesztenye fesztiválon. 
Sok szép helyet kerestünk fel a mögöttünk 
hagyott évben. 

Aztán egy-egy kiránduláson jó átélni mind-
azt, amit Klubunk nyújt tagjainak: az együtt-
lét örömét, az egymásra odafigyelés látható 
jeleit, a buszon a jó és vidám hangulatot. 
A látnivalók fontosak, de sokkal fontosabb 
a szeretetben és a napi gondoktól felszaba-
dultan eltöltött néhány óra! Ezért szeretnek 
velünk jönni, ezt kínálja Klubunk a velünk 
utazóknak!

Egy új év mindig kihívást jelent Klu-
bunk életében. Tavasszal megbeszéljük és 
eldöntjük, hogy mely úticélokat keressük 
fel az év folyamán. Ez így volt idén, és az 
elmúlt években is. De hogy ezt 2023-ban 
tizedik alkalommal tesszük meg, az már 
jelentőséggel bír! Hiszen 10 éve szervezünk 
évente nyolc-kilenc kirándulást, és könnyű 
kiszámolni, hány települést is kerestünk 
fel. Nagyon sokat. Jubileumi év lesz tehát a 
2023-as, megpróbáljuk ennek fényében élni 
napjainkat.

Én Klubtagjainknak és a Magyar Vándor 
Klub után érdeklődőknek is Áldott Kará-
csonyt és a 2023-as esztendőben is szép 
kirándulási, közösségi élményeket kívánok!

* * *

Vaga Irma

Az idei év kicsit kedvezőbb volt szá-
munkra, mondhatni a találkozások éve, hisz 
újra együtt lehettünk a családdal a barátok-
kal és örvendhettünk egymásnak. A tavasz 
az csak épp osont és már itt sem volt. Így 
elkezdtünk a kertben mindent a földbe rakni 
és várni, hogy minden kibontakozzon. Szép 
tavasz volt és örömünkre, még a barackfák 
sem fagytak el. Újra elindult Gyenesdiáson 
az élet, megkezdődtek a rendezvények, amit 
már nagyon hiányoltunk, jó kis fánk parti 
találkozón jöttünk újra lelkesen össze. Már 
ott megvolt az első öröm, hiszen a külön-
leges fánkok első helyezése lett az enyém. 
Lassan beröppent a nyár a száz színű virága-
ival pompáztatott bennünket. Aztán a vete-
ményes kert életre kelt. Volt ám minden a kis 
kertben, zöldség is gyümölcs is nagy örö-
münkre. Azért a szépséges nyár hozott bána-
tot is. Két Klubtársunk is Hóbárné Magdi 
néni és Menyhártné Klári néni itt hagyott 
bennünket. Emlékük legyen áldott! Jó kis 
kirándulás volt a diós napok találkozója, a 
dió éppen Zentagunarasra gurult. Mi is men-
tünk utána, szép napunk volt. A diós sütemé-
nyem aranyérmet kapott. Nagyon ügyesek 
voltak a nyugdíjas klub tagjai is. 

Szívvel-lélekkel bírtuk a hosszú utat. Jött 
ám a burgonya nap is, ami hagyományos 
rendezvény. Ott is a munkánk meghozta a 
gyümölcsét. Legkreatívabb kosár lett a mun-
kánk eredménye. Sorolhatnám tovább  a 
szüreti felvonulást, ahol már 10 éve két üst 
erdélyi töltött káposztával fogadjuk a vendé-
geket. A Márton nap is nagyon sikeres volt 
és amiért hálával és tisztelettel tartozunk az 
Öregek Napi ünnepségért. Szép volt és fel-
emelő. Nagy öröm volt számomra, amikor 
átvehettem a Polgármesteri dicsérő okle-
velet. Akkor éreztem, hogy nem hiába dol-
goztunk. Hát az nem igaz, hogy nem voltak 
rossz napok, de ahogy a papa mondja, mi 
csak a szépre emlékezünk. Kívánunk minden 
kedves ismerősnek, barátnak, klubtársnak, 
kertbarátnak és mindenkinek akit ismerünk.

Békés, Boldog Karácsonyt és egy remé-
nyekben gazdag, egészséges, Békés Új Esz-
tendőt.

* * *

Dongó Árpád
Köz-Kultúra Alapítvány elnöke

Az idei év elég eseménydúsra sikerült. 
Az év elején az a megtiszteltetés ért, hogy 
átvehettem Hársfalvi Gyuri bácsitól a Köz-
Kultúra Alapítvány vezetését és ezáltal elég 
sok kulturális program szervezésébe csöp-
pentem bele. Többek között megszervezésre 
került az I. Hagyományörző Locsolás, kirán-
dultunk Erdélybe, Csíkszenttamásra, 25 
éves jubileumát ünnepelte a Gyenes Néptánc 
Együttes és megrendezésre került a Már-
ton-napi Kultúrest is. Emellett sikeres volt 
a Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesület „Fris-
sítő” Ifjúsági Rendezvénysorozata is.

A következő évtől hasonlóan tartalmas 
programokat várok. Az alapítvánnyal, illetve 
a néptánccsoporttal szeretnénk nagyobb 
hangsúlyt fektetni a hagyományőrzésre és az 
ehhez kapcsolódó programok szervezésére.

Addig is szeretnék mindenkinek Áldott 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
kívánni!

* * *

Somogyi Zoltán, 
a Gyenesdiási Turisztikai 

Egyesület elnöke

2022-ből már csak néhány hét van hátra. 
Ismét egy olyan évet zárunk, ami eltér a 
korábban megszokott életvitelünktől, de 
talán elmondhatjuk, hogy kezdünk hozzá-
szokni ehhez a körülményhez és igyekszünk 
minden helyzetben megtalálni a megfelelő 
lehetőségeket. Ezen az úton akarunk a követ-
kező évben is továbbhaladni, mert folya-
matosan új igényekkel, új alternatívákkal 
találjuk szemben magunkat.



Gyenesdiási Híradó 2022. december- 17 -

Hálásak vagyunk tagjainknak a bizalmu-
kért, irodánk munkatársainak a helytállá-
sért és minden gyenesdiási lakosnak, akik 
töretlen szeretettel és türelemmel fogadják 
a hozzánk érkező vendégeket. Vendége-
inknek pedig köszönjük, hogy Gyenesdiást 
választották, jó hírét viszik településünknek, 
és reményeink szerint a jövőben vissza is 
térnek hozzánk.

 Az elmúlt évek nehézségei ellenére Gye-
nesdiás továbbra is népszerű úti cél, amint 
azt az idei szezon számaiból is láthattuk. 
Településünk számtalan médiafelületen 
megjelent, tovább öregbítve hírnevét. A 
jövőben is szeretnénk hangsúlyozni Gyenes-
diás minőségi turizmusát, és a korábbiakhoz 
hasonlóan családias, minden igényt kielégítő 
szolgáltatásokkal, vendéglátással készülünk 
a hozzánk látogatóknak. 

Minden munkatársam nevében kívánok 
Önöknek békés, boldog Karácsonyt és sike-
rekben gazdag Új Évet!

* * *

Gombos József
Gyenesdiási Horgász és Vízisport 

Egyesület elnöke

Nagyon mozgalmas, dolgos évet zártunk! 
Nagy, merész terveket határoztunk meg a 
januári Közgyűlésen, de sikerült mindent 
megvalósítani év végére. Saját magunk ere-
jéből a tagok hozzájárulásával teljesen fel-
újítottuk a diási tanya régi csónakkikötőjét. 
Kiszélesítettük 2-2 méterrel és elvégeztük a 
meder kotrását átlagosan 1,2 méter mélység-
ben. A meder partfalai oszlopsoros megerősí-
tést, köves megtámasztást, míg a 120 méter 
hosszú járófelületek teljesen új akácborítást 
kaptak. A csónakállásoknak új akácoszlopok 
lettek leverve. Végül az utak , zöldterületek 
visszaállítása történt meg. Köszönet a kivite-
lező Leibher & Leibher Bt,-nek és azoknak a 
tagoknak, akik fizikai munkájukkal, valamint 
anyagi hozzájárásukkal segítették a megva-
lósulást. Az eredményt a szép, biztonságos 
környezetet nemcsak tagjaink, hanem az ide-
látogató vendégek és strandolók is szívesen 
fogadták.

Nagy eredmény volt, hogy több év után sike-
rült végre megkötnünk a mederbérleti szerző-
dést, valamint a bérleti szerződést újabb 15 
évre. A gyenesi kikötőről új engedélyeztetési 
terv készült, valamint sok munkával átala-
kítottuk az új előírásoknak megfelelően, így 
megkaptuk a kikötő használati, üzemben tar-
tási engedélyét.

Késő ősszel indult a Gyenesdiás Nagyköz-
ség Önkormányzata által elnyert „Társadalmi 
és Környezeti szempontból Fenntartható 
turizmusfejlesztés” pályázatból megvalósult 
alsógyenesi horgásztanya akkumulátor töltő-
pontjainak és a behajózó csatorna világításának 
kialakítása. Ezekhez kapcsolódóan medertisz-
títás, partfalerősítés, 70m stég járófelület, par-

kosítás valamint egy 20 négyzetméteres vízre 
telepítendő stég beszerzése valósul meg.

* * *

Szabó Zsolt Szilveszter
József Attila Művelődési Ház 

és Könyvár igazgatója 

Tisztelt Gyenesdiásiak, Kedves Olvasók!

Legutóbb ilyenkor egy járvány által nehezí-
tett/csonkított év után fogalmaztam meg gon-
dolataimat.

Most azt mondhatom, két, halmozottan 
nehéz és sokszorosan terhelt év van mögöt-
tem vezetőként. Számos megvívott harcon 
vagyok/vagyunk túl, és talán még több áll 
előttem/előttünk…

A 2022-es évben – remélem – már majdnem 
sikerült megmutatni a maga teljességében, 
hogy milyen régi/új módokon, formákban 
képzelem el a közművelődés, a kultúra, az 
értékközvetítés és az igényes szórakoztatás 
lehetséges útjait Gyenesdiáson. Vannak ered-
mények, amelyek önmagukért beszélnek és 
önmagukon túl is mutatnak, és vannak ötle-
tek, tervek, amik talán jövőre érhetnek be 
igazán.

A JAMK csapatával és a helyi/térségi intéz-
ményekkel, civilekkel együtt bízunk, terve-
zünk, dolgozunk hogy egy élhető, szerethető 
Gyenesdiás imázsához a magunk módján 
járuljunk hozzá.

Az ünnepek alatt idén is szűk családom 
körében fogok pihenni, töltődni, és erőt, ins-
pirációt, ötleteket gyűjteni egy újabb – vélhe-
tően a korábbi kettőnél is nehezebb – évhez, 
hogy a magamtól elvárt minőséget fenntartva 
szolgálhassam Önöket kulturális intézmé-
nyünk élén.

Soha nem lanyhuló lelkesedéssel, remé-
nyekkel és sok-sok tervvel a tarsolyunkban, 
izgatottan várjuk a 2023-es esztendőt! A 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
munkatársait képviselve kívánok Mindenki-
nek Békés, Boldog Ünnepeket és egy kiszá-
míthatóbb, Vidám Új Esztendőt!

* * *

Tánczos Lászlóné Marika
a Nyugdíjas Klub vezetője

Ismét elszaladt egy év. Annyi minden tör-
tént ez idő alatt. Pár gondolattal szeretném 
megosztani az olvasókkal. Az elmúlt két év 
kihagyása után, nehéz felvenni újra a meg-
szokott ritmust. A létszámunk sajnos három 
személlyel megrövidült. Egy fő elköltözött, 
két fő örökre itt hagyott bennünket. Nagyon 
nehéz volt feldolgozni, hogy a legrégebbi 
alapító tagunk Hóbár Jánosné Magdi várat-

lanul, búcsú nélkül hagyta el családját és 
a Nyugdíjas klubot. Ő volt a klubvezető 
helyettes, mindig mindenben lehetett rá 
számítani, nehéz lesz őt pótolni. De mindig 
kell, hogy legyen remény a továbbjutás-
hoz. Azóta két fiatal nyugdíjas csatlako-
zott hozzánk. Őbennük látom a folytatást. 
Az igaz, hogy a szándékunk megvan, de 
egyre kevesebbet tudunk a társadalmi élet-
ben produkálni. A Szerbiában tartandó Diós 
Fesztiválra szívvel-lélekkel készültünk a 
diós süteményeinkkel és az Irma féle töl-
tött káposztával, aminek ismét nagy sikere 
volt. Köszönöm a Nyugdíjas Klub nevében 
az önkormányzat anyagi támogatását, a 
művelődési ház vezetőjének és dolgozói-
nak folyamatos segítségét. Ígérjük, hogy a 
jövőben is hasznos tagjai leszünk a társa-
dalomnak. Ezúton kívánok, Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket, és Boldog Új Esztendőt, 
minden gyenesdiási lakosnak.

* * *

Keresztes József
a főzőcsapat vezetője

2022-es  év jól kezdődött, minden rendez-
vényt sikerült megtartani, két kimaradt év 
után. A Főzőcsapat most is önzetlenül vállalta 
a rendezvényeken való főzést. Rügyfakadás, 
Vágta, Keszegfesztivál, Szüreti vigasságok, 
Öregek Napja disznóvágás. Az idén jóté-
konysági rendezvényen is részt vettünk, az 
„Egész évben adni jó”, Pusztai Melinda ala-
pítványának főztünk a Nagymezőn. Ezúton 
is szeretném megköszönni a főzőcsapat tag-
jainak egész évben tett önfeláldozó munkáját, 
hogy szabadidejüket nem sajnálva vállalták 
a rendezvényeken való főzést. Kívánok a 
csapat tagjainak és családjuknak nyugodal-
mas  békés Karácsonyt és Új évet Gyenesdiás 
összes lakosának

* * *

Volner Lajos
Kertbarát Kör elnöke

Sikeres de a megszokottnál eltérő évet zár-
tunk. Áprilisban tudtuk elkezdeni a munkán-
kat. Voltak nehézségeink de a kitűzött célt 
mindig elértük. Kiváló szakemberek segítik 
munkánkat. Szívesen nyújtunk segítséget 
a kertészet területén. Tavasszal az Egy ház 
palántázz keretében 150 család részére lett 
biztosítva palánta kedvezményesen. A sike-
res kertészkedést szeptemberben a kertikosár 
mustrán láthattuk. Nagyon szép tálak és 
kosarak kerültek bemutatásra. Mindenkinek 
ajánlom a kertészkedést hisz így egészsé-
ges zöldséghez és gyümölcshöz juthatunk. 
Remélem jövőre még többen csatlakoznak 
hozzánk. Áldott békés Karácsonyi ünnepe-
ket és Boldog Új évet kívánok tagjainknak és 
minden Gyenesdiási lakosnak.
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PROGRAMME UND 
VERANSTALTUNGEN IN 

GYENESDIÁS 

Jeder ist herzlich willkommen!

ACHTUNG Terminänderung!
15. Advents-Kastanienfest und 

Christkindlmarkt
am 16. + 17. Dezember vor dem 

Gemeindehaus in Gyenesdiás
Der Tourismusverein Gyenesdiás lädt Sie 

herzlichst zum Adventsfest ein, wo Sie mit 
fröhlicher Stimmung, warmem Glühwein, 
Kastanientorte und leckeren gebratenen 
Kastanien erwartet werden. Weihnachtsmarkt 
und gemeinsame Einstimmung in Gyenes-
diás.

Freitag, 16. Dezember:
16:00 Uhr: Eröffnungszeremonie mit 

anschließendem Anschneiden der festlichen 
Torte.

16:00 – 19:00 Uhr: Zauberklangverein, 
Spielhaus im großen Saal des 
Gemeindehauses. 

16:00 – 18:00 Uhr: Weihnachtshandwerk 
im kleinen Hirtenaus.

16:30 – 18:00 Uhr: Weihnachtliche 
Kinderparty mit dem Wolf Orchester.

16:00 – 19:00 Uhr: Volks- und Freiluftspiele 
mit dem Zauberklangverein.

19:00 Uhr: Tombola
Samstag, 17. Dezember:
15:00 Uhr: Keks-/Kuchenwettbewerb
15:30 Uhr: Kuchenverkauf
15:30 – 17:30 Uhr: Adventslebkuchenbacken 

im kleinen Hirtenhaus.
Zauberklangverein, Spielhaus im großen 

Saal des Gemeindehauses, Familienhof am 
kleinen Hirtenhaus.

16:00 Uhr: Weihnachtliche Fischsuppe.
16:30 Uhr Uhr: Bekanntgabe der Ergebnisse 

des Kuchenwettbewerbs.
18:00 Uhr: Tombola
18.30 Uhr: Die 3. Adventskerze wird am 

Bethlehem-Stall angezündet.
An beiden Tagen stehen duftende geröstete 

Kastanien, Glühwein, knusprige Bratwürste 
und ein Handwerkermarkt auf dem 
Programm.

Die „Good Year to Give Foundation“ 
sammelt an beiden Tagen Spenden. Bringen 
Sie bitte Ihr Geschenk vorbereitet in einem 
Schuhkarton mit, um das Weihnachtsfest 
bedürftiger Familien unvergesslich zu 
machen!

Das Spielhaus wird vom Zauberklangverein 
organisiert. Das Lebkuchenbacken wird mit 
Hilfe der Volkshandwerker von Gyenesdiás 
realisiert.

Unser Verein setzt sich im Rahmen des 
Programms für das Umweltbewusstsein 
ein. Wir ermutigen alle unsere lieben 
Gäste, anstelle des Einwegbechers unseren 
15-Jahre-Jubiläumsbecher zu kaufen oder 

einen eigenen mitzubringen und so unsere 
Umwelt zu entlasten.

Tombola-Sammlung: Jedes Jahr bringen 
wir mit einer Tombola Farbe ins Event. Wer 
dazu beitragen möchte, kann seine Spende 
im Tourinform-Büro abgeben. Vielen Dank 
an alle!

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

Sonntag, 18. Dezember 2022 um 16 Uhr: 
Weihnachtslieder im Gemeindehaus mit 
Bernadette Gregor.

Samstag, 24. Dezember 2022 um 15 Uhr: 
Weihnachts-Krippenspiel im Gemeindehaus.

Freitag, 30. Dezember 2022: Silvestertour 
im Keszthelyer Gebirge: Gemeindehaus, 
Nagymező, Vadlánlik, Dolomitenlehrpfad, 
Lichtkreuz, Maria-Statue.

Start in Wanderausrüstung um 13.00 Uhr 
am Gemeindehaus. Die Tour wird in einer 
lustigen Silvester-Atmosphäre stattfinden. 
Daher sollte sich jeder entsprechend 
vorbereiten. Wir freuen uns auf alle 
Teilnehmer. 

Mittwoch, 4. Januar 2023 um 18 Uhr: 
Blahalouisiana Acoustic Konzert im 
Ligetplex-Kino.

Freitag, 6. Januar 2023 um 17 Uhr:  Petőfi 
200: „Die Frau der Frauen“ Monodrama, 
Aufführung des Dvorák & Patka-Theaters 
im großen Saal des Gemeindehauses.

Freitag, 13. Januar 2023 im großen Saal 
des Gemeindehauses: „Der 2. Weltkrieg im 
Spiegel der Liebe“, Sprecher: János Plótár.

Sonntag, 15. Januar 2023 um 10.45 Uhr: 
Gedenken an die Kriegshelden von Gyenes-
diás, 

Kranzniederlegung vor dem Gemeindehaus 
und Heilige Messe in der St.-Ilona-Kapelle.

Mittwoch, 18. Januar 2023 um 18 Uhr: 
„Christus, der Retter der Wissenschaft“, 
Vortrag von Dr. András Csókay im großen 
Saal des Gemeindehauses.

Samstag, 21. Januar 2023: Silvestertreffen 
des Rentnerklubs im großen Saal des 
Gemeindehauses.

Montag, 23. Januar 2023 um 17 Uhr: 
„Tag der ungarischen Kultur“, Gyenesdiás 
im vergangenen Jahr – Fotoausstellung, 
Programmabend und Ausstellung des 
Korbflechterkreises im großen Saal des 
Gemeindehauses.

Die Aktion „Ein Haus, ein Weinstock” 
findet weiterhin statt. Allerdings hat sich 
der Ort des Traubenverkaufs geändert. Sie 

können bei Familie Volner auf dem Gelände 
der Gartenfreunde in der Lőtéri-Straße 
resistente Traubenveredelungen beantragen. 

Vogelweihnacht
Ab Mitte Dezember (wetterabhängig) 

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 1-kg-Beutel mit Körnerfutter 
werden an einem Tisch am Eingang des 
Gemeindehauses ausgegeben. Bitte tragen 
Sie eine Gesichtsmaske im Gebäude. 

Streunende Hunde: 
In letzter Zeit erreichen uns vermehrt 

Beschwerden, dass Hunde auf der Straße 
und in anderen öffentlichen Bereichen 
unregelmäßig und ohne Leine ausgeführt 
werden. Hunde dürfen in unserer Siedlung 
nur an der Leine gefahren oder ausgeführt 
werden. Bei einem Spaziergang muss 
sichergestellt sein, dass der Hund andere 
Tiere oder Menschen nicht durch Beißen 
gefährden kann. Zuwiderhandlungen sind 
Ordungswidrigkeiten, die mit Geldstrafen 
bis zu 150.000 Ft belegt werden.

Wir bitten respektvoll um die Mitarbeit der 
Hundehalter und den sorgsamen Umgang 
mit ihren Tieren, damit die Bewohner der 
Siedlung und die Erholungssuchenden die 
öffentlichen Bereiche sicher nutzen können 
und auch in Zukunft keine Hundeangriffe 
befürchten müssen.

In unserer Siedlung steht ein 
Rasenpflegedienst zur Verfügung. Der 
Elisabeth-Tierschutzverein hält die 
eingefangenen  streunenden Hunde 
im Karmacsi-Tierheim, bis sich der 
Besitzer meldet. Der Eigentümer ist für 
die Unterbringungskosten des Tieres 
verantwortlich. 

Bei streunenden Hunden ist der 
Rasenmeister unter folgender 
Telefonnummer erreichbar: 06 70 733 
9350

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.

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

Ihre Redaktion Gyenesdiási Híradó
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Tisztelt Előfizetőnk!

A Vonyarcvashegy, Gyenesdiás települések 
kábeltelevíziós hálózatának életútja egy új 
mérföldkőhöz érkezett.

A Vonyarcvashegy-Gyenesdiás Kábeltele-
vízió Nonprofit Közhasznú Kft. vezetősége 
a tulajdonosokkal egyetértésben úgy döntött, 
hogy a további fejlődés érdekében lemond a 
televízió műsorterjesztési szolgáltatás jogáról 
és 2023.03.01-el átadja azt a ZNET Telekom 
Zrt. számára.

Ezzel a lépéssel egy kézbe kerülnek a háló-
zaton elérhető internet, telefon és televízió 
szolgáltatások, mely számos előnnyel jár az 
előfizetők számára:

Az új szolgáltató hálózatfejlesztése révén 
bővül a hálózaton elérhető csatornák száma

Az ügyintézés egykapussá válik.

Elérhetővé válik
az elektronikus számlázás,
a kártyás díjfizetés,
a csoportos beszedés
A díjfizetés egy szolgáltató felé történik

A kínálatban két csomag szerepel:
Az Alap csomag 31 programmal, melynek 

havi előfizetési díja 3 790 Ft, és a
Bővített csomag, ami 104 csatornát tartal-

maz havi 5 790 Ft-os díjon.

Helyet kapnak a kínálatban a méltán nép-
szerű:

sportcsatornák, mint az Eurosport 1, 
Eurosport2 és a Spíler 2,

az RTL teljes kínálata,
olyan természeti és tudományos csatornák, 

mint a Davinci Learning, Travel Channel, 
Nat Geo Wild, és a Discovery Channel

további filmcsatornák, mint a Sorozat+, a 
Moziverzum, a Galaxy 4,

és a gyerekek kedvenceiként: a Disney 
Channel, a Cartoon Network és a Boomerang

Az előfizetőket a szolgáltató hivatalos 
levélben értesíti, melyet a januári számla 
mellékleteként kapnak kézhez. Kérjük a 
lakosokat, hogy várják meg a hivatalos érte-
sítőt, majd esetleges kérdéseikkel forduljanak 
közvetlenül a ZNET Telekom ügyfélszolgá-
latához e-mailben az ugyfelszolgalat@zt.hu 
címen, vagy a 1277-es telefonszámon.

A teljes csatornakínálat elérhető a
www.zt.hu oldalon.

Csomagkínálatunk a táblázatban is megte-
kinthető:

  Program Jelleg, profil Nyelv Csomag
1 M 1  HD hír és közéleti műsorok magyar /eredeti

al
ap

 c
so

m
ag

 

b
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íte
tt

 c
so
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ag

 

2 M 2  HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar /eredeti
3 Duna TV  nemzeti főadó magyar /eredeti
4 M4 Sport HD sportcsatorna magyar
5 Duna World HD általános közszolgálati csatorna magyar/eredeti
6 M5 HD kulturális, oktatási, tudományos, ismeretterjesztő magyar
7 RTL KLUB HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar
8 TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar
9 Film+ filmek magyar

10 Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar
11 Magyar ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar
12 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar
13 Viasat Explorer ismeretterjesztő magyar
14 Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar
15 PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar
16 HírTV hírek magyar
17 TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar
18 Cool TV szórakoztató műsorok magyar
19 Sky News hírek angol
20 TV Paprika gasztronómia magyar
21 Arena 4 sportcsatorna magyar
22 Film Cafe romantikus filmsorozatok magyar
23 hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar
24 ORF 1 szórakoztató műsorok német
25 ORF 2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német
26 TV SLO 1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok szlovén
27 Balaton TV helyi műsorcsatorna magyar
28 Keszthelyi TV helyi műsorcsatorna magyar
29 HRT 1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok horvát
30 HRT 2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok horvát
31 Helyi TV helyi műsorcsatorna magyar
32 LiChi TV gasztronómia magyar

 

33 MATCH 4 sportcsatorna magyar
34 STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar
35 Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, cseh, angol
36 Spíler1 sportcsatorna magyar
37 Sport 1  sportcsatorna magyar
38 Sport 2 sportcsatorna magyar
39 Fishing and Hunting horgászat és vadászat magyar, román, cseh
40 RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar
41 Spektrum Home dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar
42 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek -
43 History történelmi és ismeretterjesztő műsorok magyar
44 Travel Channel utazási magazin magyar
45 RTL+ szórakoztató műsorok magyar
46 National Geographics természetfilmek magyar
47 Izaura TV sorozatok magyar
48 Zenebutik zenecsatorna magyar
49 d1 TV kulturális műsorok magyar
50 Spíler2 sportcsatorna magyar
51 fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar
52 RTL filmek, szórakoztató műsorok német
53 RTLII filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok német
54 Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar
55 TLC életmód és divatműsorok magyar
56 Bloomberg TV üzleti és pénzügyi hírek angol
57 Comedy Central  a magyar humorcsatorna magyar
58 Kiwi TV gyerekműsorok, rajzfilmek magyar
59 Discovery Channel ismeretterjesztő műsorok magyar
60 MEZZO komolyzene, koncertközvetítés francia
61 Sorozat+ sorozatok magyar
62 PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar
63 Mozi+ filmek magyar
64 RTL Spike sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality műsorok magyar
65 Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol
66 Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol
67 Paramount Channel filmcsatorna magyar, angol
68 Moziverzum filmcsatorna magyar
69 Jockey TV klasszikus sorozatok magyar
70 NatGeo Wild HD természetfilmek magyar, angol
71 Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol
72 Viasat 6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar
73 Eurosport 1  sportcsatorna magyar
74 Eurosport 2  sportcsatorna magyar
75 Fem3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar
76 AXN filmsorozatok magyar,angol
77 TV2 Comedy sorozatok, szórakoztató műsorok magyar
78 Epic Drama HD kosztümös sorozatok magyar/eredeti
79 NickToons rajzfilmek magyar
80 Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol
81 Life TV egészség, életmód magyar, angol
82 Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar
83 Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar
84 Comedy Central Family családoknak szóló humorcsatorna magyar
85 Dikh TV szórakoztató műsorok magyar
86 Deutsche Welle hírcsatorna angol
87 VH1 Europe könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol
88 Sony Movie Channel akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar
89 PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román
90 Sony Max sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar
91 Davinci Learning ismeretterjesztő műsorok magyar
92 Film4 filmek magyar
93 Pro7 hírek, sport, filmek német
94 TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol
95 Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz
96 MTV European könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol
97 CNN hírek angol
98 Boomerang rajzfilmek magyar, angol
99 SAT1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német

100 Nick JR. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol
101 GALAXY filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar
102 FilmBox SD filmek magyar
103 BBC Earth ismeretterjesztő műsorok magyar, angol
104 CCTV4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai

mailto:ugyfelszolgalat@zt.hu
http://www.zt.hu
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Ingatlan adás-vételi,- egyesített telekalakítási,- ajándékozási szerződések, továbbá szolgalmi jogok 
alapítása, végrendeletek szerkesztése, illetőleg egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben 

várom továbbra is tisztelt ügyfeleimet.
Ügyfélfogadás: telefonon történt előzetesen bejelentkezés alapján (hétköznapokon 9-17 óra között)

Dr. Bácsalmási Csilla – ügyvéd 
Gyenesdiás, Kossuth L. utca 27. Tel.: 06-70-777-53-19 

e-mail: bacsalmasicsilla@gmail.com

GOLDY 
Kutyakozmetika 
Gyenesdiás, Csokonai u. 30.

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

kutyakozmetikus

TÖBB MINT 25 ÉVE, 
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

Egyházközségi hozzájárulás („egyházi adó”)
Kedves Testvérek, az egyházközségi hozzájárulást az alábbi bankszámlaszámunkra 

lehet átutalni/befizetni:

Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia OTP: 11749039-20046918 
A hozzájárulás mértéke: 6.000,- Ft/fő/év

Közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevet és lakcímet! Hálásan köszönjük!

TOLLASLABDA
GYENESDIÁSON

szabadidős és
versenysport

A Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület 

megkezdte edzéseit a gyenesdiási általános iskola 

tornatermében.

Kik jelentkezhetnek?

• úk és lányok,
• gyerekek és felnőttek, családok

Az edzéseket úknak, lányoknak, különböző 

korosztályoknak együtt tartjuk, tudásszintenként 

külön csoportokban.

További információ:
Farkas Olivér
Telefon: +36 30 916 2666
e-mail: tollaslabda.gytse@gmail.com

Játssz, sportolj Te is egy

jó csapatban egyénileg,

barátokkal vagy

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

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

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
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BÖLCSŐDEI-ÓVODAI 
HÍREK

Kedves Mikulás!
De jó, hogy meglátogattál minket a 

bölcsiben!
Nagy örömmel készülődtünk, hogy szemé-

lyesen találkozhassunk veled. Sok-sok dalt, 
mondókát tanultunk várva a nagy találko-
zásra. Beszélgettünk, mesét hallgattunk rólad. 
Felvettük a szép ruhánkat és izgalommal 
lestünk az ablakban, mikor pillantunk meg. 
Olyan jó volt, hogy bejöhettél közénk és veled 
együtt tudtunk énekelni, zenélni. Persze az 
ajándékoknak is nagyon örültünk. Kíváncsian 
kukucskáltuk mit rejtettél a csomagokba. 
A nagy hal amivel érkeztél igen meglepett 
minket. Néhányunkat bátorítani kellett mikor 
átvettük ajándékodat, de a kedves biztatás 
sokat segített. Még fotózkodtunk is veled.

Kérünk téged jövőre se feledkezz meg 
rólunk és hozd magaddal a furulyád! Köszö-
nünk mindent! Szeretettel várunk vissza!

A bölcsis gyermekek és nevelőik

Szeretnénk megköszönni Volner Richard-
nak bölcsődénk részére tett kedves felajánlá-
sát, amivel segítette mindennapi munkánkat.

Járt nálunk a Mikulás
November végétől óvodánkban nagy izga-

lommal készülnek a Mikulás fogadására 
gyerekek, a nevelőtestület egyaránt. Közösen 
feldíszítjük a csoportszobát, a polcokon meg-
jelentek a Mikulásos mesekönyvek, felcsen-
dülnek a Mikulásról szóló énekek, mondókák.

A Mikulás december 6-án érkezett hozzánk.
A hagyományok szerint ünnepeltünk, hiszen 

először az iskolások harmadik osztályos tanu-
lóitól egy színvonalas előadást láthattunk. 

Ezúton is köszönjük a felkészítést Egyedné 
Bakó Ildikónak, Cserép Jolánnak, Csite 
Katalinnak és Horváth Ágnesnek.

Kedd reggel óvodánk udvarán csillogó 
szemű gyerekek énekelték a „Hull a pely-
hes fehér hó” című dalt. Ők és mi felnőttek 
is nagy izgalommal vártuk a fehérszakállú 
kedves Mikulás érkezését. Sokunk szemébe 
könnyeket csalt, amikor megpillantottuk őket. 
A Mikulás most is elhozta a krampuszát, aki 
viccelődött.

Köszönetet szeretnénk mondani Hársfalvi 
Györgynek és Szabó Zsolt Szilveszternek, 
nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen széppé 
tették nekünk a Mikulásvárást. Nélkülük nem 
lett volna ilyen nagy öröm ez a nap. 

Ferencz-Palaczki Katalin óvodapedagógus

Advent 2022

Az idei év utolsó két hónapjában az adventi 
időszak hagyományőrző, keresztény hitéleti 
szempontból nélkülözhetetlen részét képező 
gyertyagyújtásokat újra megtarthattuk az 
érdeklődők személyes részvételével. Az 
első gyertyagyújtást november 26-án szom-
baton, 19 órakor tartottuk új plébánosunk, 
Kerekes Zoltán, a Gyenesdiási Községi 
Kórus közreműködésével. Verset Hársfalvi 
György mondott. A második alkalomra 
de cember 3-án került sor. Ekkor Paksy 
Tímea világbajnok kajakos, mondta el 

adventi gondolatait. Verseket Kun Sándorné 
Eszter és Hársfalvi György tolmácsolásában 
hallhattunk, míg a kórus éneke ekkor is 
több ízben felcsendült.  December 10-én, 
nemcsak a gyenesdiási koszorún, hanem 
a térségi összefogás koszorúján is fellob-
bant a harmadik láng. Vállus képviseleté-
ben Herczeg Béla polgármester mondott 
beszédet, és gyújtotta meg a gyertyát, míg 
Balatongyörök jókívánságait Biró Róbert 
polgármester adta át. Vonyarcvashegyről 
Pali Róbert polgármester érkezett, míg 
településünket Gál Lajos polgármester 
képviselte. A községi kórus ezen az estén 

is megmelengette a résztvevők szívét 
az alkalomhoz illő dalokkal. Szavalattal 
Kovácsné Kopfer Beatrix járult hozzá az 
ünnepi este hangulatához. Mindegyik gyer-
tyagyújtáson meleg teával, forralt borral, 
zsíros kenyérrel és pogácsával kínáltuk a 
résztvevőket a Dongó Család tevékeny 
segítségével. Mindenkinek köszönettel tar-
tozunk, aki bármivel is hozzájárult a prog-
ramsorozat sikeréhez!

A negyedik, és egyben utolsó gyertya 
lángját december 17-én, 18.30-kor gyújtjuk 
meg a község koszorúján.

SzZsSz

Bölcsődéseink a Katica csoportban ...Bölcsődéseink a Katica csoportban ...
.... és a Mackó csoportban is nagyon izgatottan .... és a Mackó csoportban is nagyon izgatottan 

várták már a Mikulástvárták már a Mikulást

Az öröm gyertyáját a szomszéd települések Az öröm gyertyáját a szomszéd települések 
vezetői, közösen gyújtották megvezetői, közösen gyújtották meg

A remény lángját Paksi Tímea A remény lángját Paksi Tímea 
lobbantotta fel.lobbantotta fel.

Kerekes Zoltán atya a hit gyertyáját Kerekes Zoltán atya a hit gyertyáját 
gyújtotta meggyújtotta meg
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Automataváltó gépi olajcsereAutomataváltó gépi olajcsere
Számítógépes futóműbeállításSzámítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával - korszerű 3D-s technológiával

2022. DECEMBER 30.
Termelői piac
Gyenesdiás

BEVÁSÁRLÓNAPBEVÁSÁRLÓNAP

SZILVESZTERISZILVESZTERI  
  

SZEZON KOSÁR VÁSÁR

KÖZVETLENÜL HELYI

TERMELŐKTŐL, EGÉSZSÉGES, 

ELLENŐRZÖTT 
HELYI TERMÉKEK 

16 ÓRÁTÓL

16 ÓRÁTÓL

KÜLÖNBÖZŐ SERTÉSHÚSOS 

SÜTŐKOLBÁSZOK
DISZNÓSÁGOK

DISZNÓSÁGOK

VÁSÁRA
VÁSÁRA

SERTÉSHÚSOS 

FÜSTÖLT TERMÉKEK

Hogy malacunk legyen az

új évben

www.szezonkosar.hu

FUVAROZÁST 
VÁLLALOK 7 TONNA ÖSSZTÖMEGIG 

BILLENCS AUTÓMMAL.
Papp Levente 06 30/194-1293

Papp Lajos 06 30/501-2884

Sarok ABC
Zöld Hangya 2000 Bt.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk 

minden kedves vásárlónknak!
Szilveszter napján szeretettel várjuk 

egy pohár forralt borra, igazi Villányi borból.

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

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.
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