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Minden Kedves
Gyenesdiási Lakosnak,
Olvasóinknak
Áldott, Békés
Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet
kívánunk.
Gál Lajos polgármester
Gyenesdiás
képviselôtestülete

Elkészült hagyományos babafotó kiállításunk
Idén 25 baba fényképe díszíti a Községháza falait. Nagyon várjuk, hogy vége legyen a
vírusveszélynek, és mindenki megcsodálhassa Gyenesdiás új kis lakóit.

Egy felejthetetlen érkezés

A 2020-as nevelési évünkben sok minden
máshogyan alakult, mint eddig. A korona
vírus miatt óvodánk épületébe nem jöhetnek be idegenek. Akkor, hogy jön el hozzánk a Mikulás? Hamar megszületett az
ötlet, hogy jöjjön csak az udvarunkra. Ezt
tovább gondoltuk, és egy lelkes szülő
Pscherné Koloszár Eszter segítségével
lovas hintón érkezett. A gyerekek, mint
minden évben számolgatták a napokat
a Mikulás érkezéséig. Péntek délelőtt

óvodánk udvarán csillogó szemű gyerekek énekelték a Hull a pelyhes fehér hó c.
dalt. Ők és mi felnőttek is nagy izgalommal
vártuk a Mikulás érkezését. Sokunk
szemébe könnyeket csalt amikor megpillantottuk őket. A Mikulás most elhozta
a krampuszát is, aki mindig viccelődött.
Ez az ünnepség más volt, mint az eddigi. A
gyerekek csak messziről nézhették a Mikulást, nem érinthették meg a szakállát, nem
ülhettek bele az ölébe. A kis csomagokat

az óvónéniknek adta és ők osztották ki
a csoportokban, mégis ez volt a legemlékezetesebb ünnepség mindannyiunk
számára. Köszönetet szeretnénk mondani Koloszár Eszternek, a Szécsi Lovas
iskolának, Buléz Károlynak, Hársfalvi
Györgynek és Szabó Zsolt Szilveszternek.
Nélkülük nem lett volna ilyen nagy öröm
ez a nap.
Ferencz- Palaczki Katalin
óvodapedagógus

Informationen für Unsere deutschsprachigen Einwohner auf Seite 11.
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Advent 2020
Az idei év utolsó hónapjaiban az elhatalmasodó járvány elleni intézkedések részeként
nem tarthattuk/tarthatunk rendezvényeket, és
szakköreink is szünetelnek. Így – mint szinte
minden más – kultúraközvetítő misszió is az
online térbe szorult. Az adventi programok
nélkülözhetetlen részét képező gyertya-
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az érdeklődők elé. Az első gyertyagyújtást
november 28-án szombaton, 18.30-kor tartottuk Deák Ákos plébános közreműködésével.
A második alkalomra december 5-én került
sor. Ekkor az atya mellett civil szereplők is
részt vettek a ceremónián. Bognár Ystván
verset mondott, míg ünnepi beszédet Szabó
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Zsolt Szilveszter, a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár új igazgatója mondott. December 12-én polgármesterünk, Gál
Lajos mondta el az alkalomra szóló köszöntőjét, Bognár Ystván szavalatával karöltve.
A negyedik, és egyben utolsó gyertya lángját
december 19-én, 18.30-kor gyújtjuk meg a
község koszorúján.
SzZsSz

Gyenesdiási Híradó

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK
Az ünnepek közeledtével szeretnénk
tájékoztatni a kedves Híveket,
hogy az alábbiak szerint lesznek a
szertartások a templomokban:
Miserend:
December 24. Szenteste
15.15 Balatongyörök, mise
17.00 Diás, mise
December 25.
8.15 Diás, mise
10.00 Gyenes, igeliturgia
10.00 Vonyarc, mise
11.45 Vashegy, igeliturgia

Tisztelt Gyenesdiásiak,
Kedves Fotósok!
2021. januárjában is megrendezzük
a „Gyenesdiás az elmúlt évben”
elnevezésű fotókiállítást. Arra
kérjük Önöket, hogy a birtokukban
lévő – 2020-ban készült –, a
település közösségi eseményeit,
rendezvényeit, történéseit megörökítő
fényképeket szíveskedjenek eljuttatni
intézményünkhöz.
A képek minimális mérete: 2 MB
Az eljuttatás módja: fizikai hordozók
(CD, DVD, pendrive),
vagy intézményünk E-mail címe:
gyenesdiaskultura@gmail.com
Kérjük, mellőzzék a fotók chatfelületeken történő beküldését, mert
a program jelentősen lerontja a fájlok
minőségét!

Beküldési határidő:
2021. január 4.
Bővebb információ:
+3630/134-91-05
Szíves segítségüket előre is köszönjük!
A fotókból összeállított kiállítással
kívánjuk megünnepelni – a járvány
adta lehetőségekhez mérten – a
Magyar Kultúra Napját.
December 14-én kezdődött el a 75 éven felüliek részére biztosított élelmiszercsomagok kiszállítása. Gál Lajos polgármester és
Góth Imre alpolgármester a képviselő-testület nevében átadta a csomagokat, melyek kiszállításáról Tolnai Fanni és Nikitscher József
személyesen gondoskodnak a következő napokban.

Szabó Zsolt Szilveszter
József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár
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Szelektív
hulladékgyûjtés
anomáliái
Önkormányzatunk megdöbbenve értesült
arról, hogy az idei évben 2020. december
1-én tartott szelektív hulladékgyűjtés
során a szolgáltató Zalaispa Zrt. a
hulladékok között állati tetemet talált. A
vétség bizonyítékairól a válogatás során
fényképek is készültek.
Az effajta rendellenes magatartás
semmilyen módon nem elfogadható,
minden esetben súlyos következményeket von maga után.
Az elkövető személy nem csak a hulladékgazdálkodás rendjét szegi meg súlyosan, de az állat elpusztításával törvényt
is sért. A kritikus szintű közegészségügyi
kockázat mellett a szolgáltató megfelelő működését is veszélyezteti, hiszen a
szelektív hulladékgyűjtés válogatása az
üzemben kézzel történik.
A szelektív hulladékgyűjtés hetente/kéthetente történő zökkenőmentes lebonyolítása mindannyiunk közös érdeke, mely
csak az előírt szabályok megfelelő betartásával biztosítható.
A szolgáltató a jövőben a szállítás előtt
alaposabban ellenőrizni fogja a kihelyezett hulladékokat és vétség esetén önkormányzatunkkal együttműködve minden
esetben büntető eljárást kezdeményez az
illetékes szerveknél.
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében a szolgáltató csak
és kizárólag a megfelelő módon gyűjtött szelektív hulladék (tiszta műanyag
és papír hulladék) elszállítását biztosítja, így nem szelektív hulladékot tartalmazó zsák, vagy szennyezett szelektív
hulladék nem kerül elszállításra.
Megértésüket és együttműködésüket
ezúton is köszönjük!

2020. december

Megemlékezés
háborús hőseinkről
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata, és a József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel meghív minden
hozzátartozót, érdeklődőt
a tervek szerint
2021. január 17-én vasárnap
11 órakor tartandó

Háborús hősök tiszteletére
rendezett megemlékezésre,
koszorúzásra,
a Községháza előtti hősi
emlékműhöz.
A megemlékezés előtt 10 órakor
szentmise a háborús hősökért
a Szent Ilona kápolnában.
A program részleteivel kapcsolatban
később tájékoztatjuk a lakosságot!
Amennyiben a járványügyi helyzet
és a hatályban lévő szabályozások
nem engedik, úgy az esemény szűk
körben kerül megrendezésre, és az
online térben lesz követhető.
További információk: JAMK
Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/314-507, 06/30-134-91-05

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy településünk
weboldala a www.gyenesdias.hu
honlap megújul.
A jelenleg még feltöltés alatt lévő
weboldal korszerű, reszponzív
szerkezetre és független
rendszerre épül.
Kiemelt célja természetesen
a település aktualitásainak,
intézményrendszerének, vonzerőinek,
sport és kulturális kínálatának
bemutatásán túl az ügyintézéshez
kapcsolódó oldalak korszerűsítése.
Az év első pár hónapjában még
vélhetően sok frissítés várható,
így kérjük szíves türelmüket.
Természetesen a hivatali ügyintézés
addig is zökkenőmentesen biztosított
a megszokott rendben.
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Klímabarát Díj Község kategória 1. helyezés
A Klímabarát Települések
Szövetsége 2020. tavaszán Klímabarát Díj pályázatot írt ki.
A pályázat célja olyan, már
meglévő jó gyakorlatokkal,
példamutató ötletekkel, intézkedésekkel rendelkező települések díjazása, támogatása és
népszerűsítése, akiknek fontos
a környezetükben fellelhető természeti erőforrások fenntartható
használata, a klímatudatosság,
valamint települési gyakorlataik
elősegítik a klímaváltozás megelőzését, illetőleg a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.
A pályázat elbírálására 2020. november 20-án
került sor.

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI
EGYESÜLET HÍREI
Megkérdeztük partnereinket
Rovatunkban partnereink mondják el,
milyen előnyét látják egyesületi tagságuknak. Ezúttal Margrit Falleyt, a Margrit
Apartman üzemeltetője osztotta meg velünk
gondolatait:
„Az Egyesület alapítása óta fontosnak
tartottuk a tagságot, mivel az együttműködés mind a tagok, mind a vendégek részére
nagyon sok előnyt jelent. Az utazási vásárokon és a katalógusban, valamint az Egyesület turisztikai portálján való megjelenés
segíti az érdeklődőket, hogy könnyebben
megtalálják a megfelelő szállást. A rendezvények és az aktív, kulturális, valamint
élményközpontú programok népszerűsítésével az Egyesület nem csupán a település
vendégeit tájékoztatja, de az egész régióból látogatókat vonz, minden korosztályt
megszólítva. Az Egyesület szállásadó
partnereinél elérhető Gyenesdiás Plusz
Kedvezménykártyával a vendégek pénzt
spórolnak. A tagok kölcsönösen segítik
egymást. Az Egyesület számos lehetőséggel és programmal segíti munkánkat – pl.
Gastro Card, amellyel vendégeink a település legtöbb éttermében kedvezményt
kapnak, Íz-lelő gasztrotúra, születésnapi
kedvezménykártya –, és mindezt jutányos
tagdíj ellenében. A színes programkínálat
új vendégeket hoz, a törzsvendégeket vis�szavonzza, amely pénzt hoz a szállásadók,
a szolgáltatók és nem utolsó sorban a település konyhájára. Az irodában dolgozó hölgyek kedvesek és segítőkészek, akik azon
felül, hogy a vendégeket és az érdeklődőket
információval látják el, a tagokat sokszor
jogi és adóügyi kérdésekben is segítik.”
Ezúton is köszönjük partnereinknek az
együttműködést.

Ezúton örömmel osztjuk meg a hírt, hogy
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a pályázaton Község kategóriában
I. helyezést ért el.

Rendhagyó advent Gyenesdiáson
Egyesületünk minden évben meghitt, családias adventi hétvégére invitálja a helyi és
környékbeli lakosokat, a térségben pihenő
vendégeket, ahol többek között sült gesztenyével, forralt borral, sült kolbásszal,
játszóházzal, kézműves termékekkel és süteménysütő versennyel várjuk a résztvevőket.
Sajnos az idei Adventi Gesztenyesütés és
Karácsonyi Vásár elmarad, mint minden más
rendezvény is.
A közös készülődést és a meghitt együttlé-
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FORRÁSVÍZ TERMÉSZET
BARÁT EGYESÜLET HÍREI

Magyar falu program:
orvosi eszköz pályázat

Kedves Természetbarátok!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
a Magyar Falu Program keretében Orvosi
eszköz beszerzés tárgyában 2.946.427.- Ft
támogatási összeget nyert, amely keretében az új építésű gyermekorvosi rendelő,
illetve védőnői szolgálat eszközbeszerzésére került sor. Az eszközök között korszerű berendezési tárgyak, illetve
különböző orvostechnikai eszközök kerültek beszerzésre, amelyekkel Dr. Világos
Eszter doktornő, illetve kollégái megfelelő
módon tudják majd ellátni a kis betegeket.
(Pályázat azonosítója: 3077890459, felhívás Orvosi eszköz-2020, MFP-AEE/2020)
tet nehéz pótolni, nem is igazán lehet, de jó
szándékkal és összefogással közelebb hozhatjuk az embereket egymáshoz. Gyenesdiáson
mindenki szívét-lelkét beleadja abba az Egyesületünk által létrehozott kezdeményezésbe,
amelyet azért indítottunk el Facebook oldalunkon
(www.facebook.com/gyenesdias),
hogy az adventi várakozás időszakát egy-egy
apró kedvességgel, „ajándékkal” szebbé és
gazdagabbá tegyük mindenkinek, aki követ
minket. Rendhagyó Adventi Kalendáriumunk ajándékait napról napra szeretettel
címezzük Gyenesdiásról a nagyvilágba.
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Van, aki egy recepttel, egy praktikus díszítési
ötlettel, koszorúkészítési instrukcióval készül,
de olyan is akad, aki ünnepi gondolataival
járul hozzá a közös ünnepléshez. A kalendárium részeként minden adventi hétvégén
megosztunk egy-egy videó üzenetet is Egyesületünk és a település vezetőitől.
Az adventi készülődés elengedhetetlen
része a gyertyagyújtás. Ilyenkor az adventi
koszorún felgyúlnak a hit, a remény, az öröm
és a szeretet gyertyalángjai. Idén ugyancsak
rendhagyó módon, de mindannyiunk nagy
örömére a gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és Könyvtár jóvoltából otthonról, biztonságosan követhetjük, ahogy ezek
a lángok a település adventi koszorújának
gyertyáin is felgyúlnak. Egyesületünk is
csatlakozott a kezdeményezéshez, és közvetíti az ünnepi alkalmak élő adását, csakúgy,
mint a Művelődési Ház többi kreatív adventi
üzenetét is.
Mindezek mellett szerettünk volna valami
igazán gyenesdiási ajándékötlettel kedveskedni azoknak, akik szívéhez közel áll településünk, ezért elkészítettük egyedi 2021. évi
falinaptárunkat szebbnél szebb gyenesdiási
képekkel, hogy az elkövetkező esztendőben
minél több otthonba becsempésszük Gyenesdiást.
Minden kedves partnerünknek köszönjük az
egész éves együttműködést! Somogyi Zoltán
elnök úr és a Turisztikai Egyesület Választmánya nevében is békés ünnepeket, és vendégekben gazdag, sikeres új esztendőt kíván a
Tourinform csapata:
Kenesei-Bezzeg Katalin,
Tóthné Kocsis Krisztina és Kovács Judit

Az idei esztendő rendhagyó volt. Minden
már bejáratott programunk és túraszervezésünk sajnos elmaradt. Ennek ellenére befejeztük a Keszthelyi-hegység újratáblázását,
a megváltozott turistautak korrekcióit, újrafestéseit. Mindenkinek jó túrázást kívánunk a
szépen megújult utakon! (Egyesületünk weboldala is megújult egyben.)
Tájékoztatjuk a tisztelt természetbarátokat, hogy az „Egy ház, egy szőlő” akció
keretében egyesületünk székhelyén, rezisztens szőlőfajták már elérhetők; december
közepétől, illetve az első fagyok beálltával
pedig elkezdődött a „Madárkarácsony”
akció is! A kismadarak etetéséhez szükséges
szotyola kis zacskós kiszerelésben átvehető
az egyesület székhelyén: Gödörházy A u. 60.,
valamint a Községháza bejáratánál elhelyezett asztalon.
2020. december utolsó napjaiban –
mivel szervezett túrát nem hirdethetünk Óévbúcsúztató egyéni kirándulásokra,
sétákra invitáljuk Önöket. Fedezzék fel
családjukkal vagy egyénileg a Keszthelyihegységet. Természetbarát egyesületként,
a MTSZ tagszervezeteként arra kérjük a
környék természetjárók közösségét, hogy a
pandémia idején is segítsünk egymásnak türelemmel, toleranciával áthidalni a megpróbáltatásokkal teli, még előttünk álló időszakot.
Figyeljünk egymás biztonságára és a saját
egészségünkre, tartsuk meg a szükséges
távolságot egymástól és lehetőség szerint
használjunk mosható, textilből készült
maszkot!
Ezzel együtt kívánunk minden kedves tagtársunknak és természetbarátnak Áldott Karácsonyt és örömökben gazdag Újesztendőt!
Gálné Németh Ildikó - elnök

GYENESDIÁS KÖZÖSSÉGI
ÉLETÉÉRT EGYESÜLET HÍREI
Kedves
Gyenesdiásiak!
Szeretettel értesítjük Önöket, hogy az
Első Balatoni Halés Termelői Piacon
működő vállalkozásokban tevékenykedő
civilek közössége újjáélesztette a Gyenesdiás
Közösségi Életéért Egyesületet.
Az Egyesület a Piactéren kialakult közösségi tér szolgáltatásainak színvonalát szeretné együttes elhatározással az Önök és az itt
pihenni vágyó vendégek számára még vonzóbbá tenni.
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Tervezett adventi programjaink -eredeti
elhatározásunk szerint- november végén kezdődtek volna, de sajnos a jelenleg kialakult
körülmények miatt ezt most el kell halasztanunk. Reményeink szerint tavasszal lesz
lehetőségünk közösségi programjaink megvalósítására.
A karácsonyi terveink között szerepelt az is,
hogy jótékonysági felajánlást teszünk Gyenesdiás szociálisan hátrányos helyzetű lakói
számára. Karácsonyi meleg étel felajánlásunkat- amely 40 főt érint a községben- a
szintén nemrég alakult Nyugat-Balatoni
Ifjúsági Egyesület tagjai segítenek kiszállítani december 23-án az érintetteknek.
Halászlével, kürtös kaláccsal, almával és
borral szeretnénk kedveskedni az Ünnepen!
Áldott békés Ünnepeket és mindenekelőtt jó
egészséget kívánunk Mindannyiuknak!

KERTBARÁT KÖR
HÍREI
Rövid visszatekintés erre az évre
Sok eseményre nem volt lehetőség a COVID
19 vírus miatt. Tavasszal ismét kitett magáért
a Volner család. Ellenőrzött magokból szép
egészséges paradicsom,- paprika palántákat
neveltek. Terveztük, hogy az iskolásoknak
segítünk „belakni” az üvegházat Kadlicskó
Krisztián tanár úr vezetése mellett. Továbbá
a fűszerkert rendbetétele, szárításra a növények előkészítése, komposzt láda összerakása
a gyerekekkel együtt. Remélem jövőre lesz rá
mód, hogy ezeket pótoljuk.
Azért az élet nem állt le a kiskertekben, több
kevesebb sikerrel szép termést értünk el a nyár
folyamán. Szeptemberben volt egy közös
megemlékezés a - Trianon 100 – Nemzeti
Összetartozás Napja, ehhez csatlakozva
egy cseresznyefa csemetét ültettünk el.
Ezen a napon délután volt a „Burgonya
nap”, bár kissé visszafogott, de tartalmas
délutánt töltöttünk el együtt. Mi is főztünk,
a harmadik díjat el is hoztuk. Sajnos az ősz
folyamán súlyosbodott a helyzet, így mindannyian tapasztaltuk, hogy erős korlátozást
vezettek be, és elmaradtak a szokásos összejöveteleink.
Volner Lajos elnökkel átbeszéltük a jövő évi
tervünket: tavasszal lesz ismét palánta vásár,
kiskerti szaktanácsadás, szakmai előadás is
lesz, nyílt napot is szeretnénk rendezni, természetesen, ha a vírus engedi. Továbbra is azt
tartjuk iránymutatónak, ha tehetjük, termeljünk zöldséget magunknak.
Nehéz év volt a 2020 mindannyiunk számára, nem kevesebb, mint saját életünk a tét,
ha nem tartjuk be a szabályokat. Még nekünk
is nehéz, szerencsére kertünk ahová kimehetünk, hely is van, ahol nem találkozunk senkivel, ha egy sétára vágyunk. Igaz a modern
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technika sokat segít, hogy ne veszítsük el a
kontaktot a barátainkkal, ismerőseinkkel.
Rájöttem ez „távkapcsolat” nem elég, hiányzik az együtt nevetés, a közös torna, vagy
az egészséges viták a klubnapokon. Eddig
kibírtuk, látszik már fény az alagút végén, ez
a Pandémia remélem mindannyiunkat ráébresztett, hogy gyertyaláng vagyunk, és nem
kell nagy viharnak jönni, hogy ne égjünk
tovább. Gondoljuk át helyes az az út amelyre
most tévedtünk?
Advent van a várakozás ideje négy gyertyát,
amit meggyújtunk, jelképezi: hit, remény,
öröm, szeretet 2021 – ben minden nap erre
törekedjünk.
Díszítsük fel a házat kívül belül, hogy meghittebb hangulatba várjuk az ünnepeket.
Minden kedves Gyenesdiási lakosnak Áldott
Szeretetben gazdag Karácsonyi Ünnepeket,
Békés, örömteli, sikeres Új Évet kívánok a
Kertbarát Kör nevében,
Körtvélyesi Ibolya

GYENESDIÁSI FÜRDŐ
EGYESÜLET HÍREK 2020.
A rendhagyó 2020-as évről szeretnék
egy rövid beszámolót írni. Mint minden
évben idén is úgy terveztük, hogy a három
közösségi nagyrendezvényen: Rügyfakadás-tavaszünnep, Keszegfesztivál, Szüreti
felvonulás és a saját halászléfőző összejövetelünkön veszünk részt.
Az első tavaszi programunkat, a Rügyfakadás-tavaszünnepen való részvételt, a Covid

Híradónk körkérdést intézett
önkormányzati, intézményi,
egyesületi vezetőkhöz,
közismertebb személyekhez:
„milyen volt az elmúlt esztendő,
mit vár a következő évtől?”
Gál Lajos
polgármester
A 2020-as év nagyon ígéretesen indult, de
sajnos közbeszólt a világjárvány. Az idei év
eleji költségvetés elfogadása után, márciusban jött a koronavírus járvány. Hirtelen
egészségmentő megoldásokkal, majd helyi
gazdasági mentőcsomaggal kellett előállnunk; majd következett a tavaszi szükségállapot. Ez volt a pandémia első hulláma. Most
ősszel a második hullámnál ugyanez lett a
helyzet. Ilyenre az elmúlt évtizedekben nem
volt példa. Ez teljesen felülírta elképzeléseinket. Kifizetéseinket, önerős fejlesztéseink
nagy részét, turisztikai programjainkat le kellett állítanunk, kötelező feladataink egy részét
is át kellett csoportosítanunk.
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járvány miatt nem rendezték meg. Minden
évben ezen a szombat délelőttön tartottuk
meg az évi rendes közgyűlésünket is, melyet
idén el kellett halasztanunk. Évek óta nevezünk a vasárnapi főzőversenyre, melyen idén
„Vaddisznó pörkölttel” készültünk. Szakácsaink, Lőrincz Csilla és dr. Bánhidi Péter megígérték, hogy a nyáron, ha a járvány helyzet
megengedi pótolják és főznek valami finomat.
Júliusban a Keszegfesztiválon sajnos idén
nem főzhettünk halászlét, mert a járvány
miatt a Keszegfesztivál elmaradt. Jövőre
mindenképp részt veszünk a halászléfőző
versenyen.
Végre egy kis enyhülést kihasználva tartottunk június 17-én egy szűk vezetőségi
gyűlést, megbeszélendő a továbbiakat. Úgy
döntöttünk, hogy megtartjuk az évi halászlé
vacsoránkat júliusban ill. az elmaradt tavaszi
Rügyfakadás-tavaszünnepi főzést pótlandó
rendezünk augusztusban egy találkozást,
főzéssel együtt a diási horgásztanyán.
Saját rendezvényünket, halászlé vacsoránkat július 18-án tartottuk a Darnay pincénél,
melyen ismét zenélt Varga István Egyesületünk tagja, hatalmas sikerrel. Az ünnepségen
részt vett Gál Lajos polgármester is, aki elismeréssel szólt az Egyesület éves munkájáról.
Az idei évben is Böcskei István főzte a
kitűnő halászlét, mellyel 32 tagunkat és
18 hozzátartozót kínáltunk meg. A vegyes
halakból- harcsa, keszeg, ponty- főzött
halászlé pillanatok alatt elfogyott, ami ismét
dicsérte Böcskei István jó munkáját. Amíg
főtt a halászlé mi többiek hallgattuk Varga
István nosztalgiás zenéjét, közben finom
borokat és házi sütésű süteményeket kós-

toltunk, 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 tavaszi főzés helyett
augusztus 15-én a diási Horgásztanyán
dr. Bánhidi Péter rackajuh húsából készített gulyáslevest. Elképesztően finom volt.
Olyan hölgytagjaink is megették és dicsérték,
akik előtte még megkóstolni sem akarták. Ez
minősíti a szakácsot is. A hús beszerzésekor
nem volt elég rackajuh hús ezért mellette a
másik bográcsban készült marhalábszárból
marhagulyás is. Minden elfogyott.
Az idei szüreti ünnepségen is részt vettünk. Igyekszünk minden évben valami
új, ránk jellemző öltözékbe bújni és így
tenni színesebbé a felvonulást. Eddig már
volt amikor fürdőruhában, míg mások egyesületi trikóban, de volt amikor békatalppal,
úszószemüvegben, homokozó játékokkal,
pettyes gumilabdával, matróznak öltözve
vonultunk. Idén hölgytagjaink által készített
mókás arcvédő maszkokban vettünk részt
a felvonuláson.
Természetesen az egyesületi ismerkedés jó
lehetőség arra, hogy évközben kisebb csoportok egymást vendégül látva, szorosabb
barátságokat kössenek.
Kívánok minden kedves egyesületi tagunknak és hozzátartozóiknak Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és járványmentes Boldog Új
Esztendőt !
Kovács Miklós
egyesületi elnök

A gyenesdiási polgárok mindebből keveset vettek észre, hiszen ennek ellenére sok
fejlesztés valósult meg nagyközségünkben.
Megújult a 71-es főútvonal jelentős része,
a Madách utca teljes hosszában a közműkiváltás által új járda burkolatot kapott.
Megépült a második fitnesz park a sportközpontnál, mindkét strandunk jelentős fejlesztésen, korszerűsítésen esett át, mellyel
a pandémia ellenére nyáron rekordszámú
hazai turista érkezett és sikeres strandszezont tudtunk zárni. Több díjat ismét elhozhattunk ezáltal. A legnagyobb büszkeség,
hogy gyermekeink örömére elindulhatott az
iskolafejlesztés Gyenesdiáson. A szomszédságában pedig elkészült az új gyermekorvosi
rendelő, valamint elindult a COOP tetőtér
beépítésének közbeszerzése. Még a piacterünk is megújult, s szép számmal beindultak
a CSOK-os és ősszel a Kisfaludy turisztikai
családbarát fejlesztések, építések. Közösségünk nagy sikere, hogy ismét született közel
két osztálynyi gyermek településünkön.
Igazán büszkék lehetünk arra is, hogy az év
végén elnyertük Klímabarát Díj I. helyezést,
mely elismerése több éves környezettudatos
törekvéseinknek.

Bár látszólag az élet Gyenesdiáson őszre
ismét elcsendesedett, a háttérben azonban
annál erősebb érzelmek korbácsolódnak.
Feszült várakozásban vagyunk, várjuk a vakcinát és biztonságban szeretnénk tudni szeretteinket. Sok volt már sajnos a dráma és
tragédia nagyközségünkben is. Fontos, hogy
e nehéz helyzetben mindazoknak köszönetet
mondjak, akik önzetlenül segítenek, adnak;
támogatnak családokat. Önkormányzatunk
és hivatalunk legfontosabb feladata az ellátás biztosítása, a védekezés és fertőtlenítés, a
szabályok betartatása. Fontos, hogy a nehéz
helyzet ellenére dolgozóinkra vigyáztunk,
váltott műszakkal, fizetett szabadsággal, a
védekezésbe történő beállítással nem kellett
részmunkaidőssé tenni őket. A helyi vállalkozások jelentkező igényeit rugalmasan, vállalkozóbarát módon igyekeztünk támogatni.
A nehézségek ellenére, tele vagyunk tervekkel a jövőt illetően. Optimista vagyok, hogy
az emberek türelmes és szabálymegtartó
hozzáállása lehetővé teszi a vírus mielőbbi
legyőzését. Bízom benne, hogy az emberi
kapcsolatok újra a régiek lesznek, a család
barátiság az odaadó vendéglátás ismét a régi
fényében ragyog majd Gyenesdiáson!

Gyenesdiási Híradó
Jövőre szeretnénk több pályázatunkat megvalósítani, lezárni; az utak állapotát, a csapadékvíz elvezetést több helyütt rendezni, a
strandokat továbbfejleszteni, a Bakonyerdő
fejlesztéseiben együttműködni és térségi projektekben részt venni, mint ahogy most az
idei évben a Talabér-féle vízimalom rekonstrukcióban is.
Családomban is sikeresnek mondható ez
az esztendő, hiszen nagylányom Budapesten végzett jogász lett, a kisebbiknek pedig
töretlenül célja a fizika-biológia tanári képesítés megszerzése, és eddig szépen veszi az
akadályokat. Fiam most fog ballagni a helyi
általános iskolából, és örülök, hogy ő már
végzősként látja épülni az új tornacsarnokot
is. Nagyon büszke vagyok rájuk!
Azt kívánom 2021-re, hogy a Jóisten hozzon
JÓ EGÉSZSÉGET, kitartást, örömet és szeretetet minden gyenesdiási családnak. Ezzel
együtt kívánok mindenkinek Áldott Karácsonyi ünnepeket és Békés Újesztendőt.
Vigyázzunk egymásra!
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egyaránt. A 2020-as év sajnos tragikus eseményeket is hozott, egy kolléganőnk hirtelen
elvesztése, egy család tragédiája, nehéz időszakot jelentett.
Településünk 2020-ig színes, gazdag
közösségösszetartó programjai nagyon hiányoznak.
Bízom benne, hogy 2021 tavaszán visszatérhetünk hagyományainkhoz, programjainkhoz, közösségi életünkhöz!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
egészségben, örömökben gazdag új évet
kívánok az olvasóknak!

Krasznai István
önkormányzati képviselő

Sajnos az idei év a pandémia jegyében telt
el, szerencsére a tavaszi és az őszi hullám
között a nyári szezon nagyon jól sikerült és
ez enyhítette a központi elvonásokat. Sikeresek voltak a strandi fejlesztések, elkészült az
orvosi rendelő épülete,elkezdődött végre a
várva várt iskola bővítés és még az is lehet,
Góth Imre Árpád
hogy egyszer lesz tornatermünk is. A malom
alpolgármester
épület és környezetének felújítása is lassan
„Szeretném hinni, hogy fejlődésünk töret- célba ér, ez a fejlesztés településünk egyik
len lesz és mind nagyközségünknek, mind az turisztikai gyöngyszeme lehet. Talán a jövő
itt élőknek sikeres boldog új éve lesz. „Írtam évben elkészülhet a Coop tető is. Külön
egy évvel korában és ez idén sincs másként. A örülök annak, hogy az Önkormányzatunknál
mágikus 20-20-as év végül másként alakult, az idei évben nem történtek leépítések, sikemint az szerettük volna. Próbára tett mindnyá- rült a dolgozóinkat megtartanunk. Elkészült
junkat! A Tisztelt Képviselő Testület többet a 71-es út egy részének felújítása, remélem
találkozott egymással, mint békeidőben, hogy lesz jövőre folytatás. Legnagyobb bánatomra
a nehézségek szülte kérdésekre megtaláljuk az idei évben települési úthálózatunk feja legjobb válaszokat. A vírus érzékenyen lesztése egy helyben toporgott és személyes
érintette a személyes kapcsolatokat is, csak kudarcként élem meg a Széchenyi utca csaparemélni tudom mindenkinek sikerült megta- dék vízelvezetésének most már évek óta való
lálni az utat barátaihoz, ismerőseihez. Nehéz elmaradását. Másfél éve lettem a Gyenesévnek nézünk elébe, de közösen összefogva Vonyarc Kábel Tv Kft. ügyvezetője, ezen idő
túl fogunk jutni a megpróbáltatásokon. Egy- alatt sikerült digitalizálni a kínálatot és kivemásra figyelve, egymást meghallgatva, elé- zetni a korszerűtlen analóg rendszert, jelentős
gedetten tekinthetünk majd vissza ezekre a csatornaszám bővítés történt és jelenleg a
történelmi napokra. Ismét jelentessél telik hálózaton az eddigi 10 Megás sávszélességet
meg a „hogy vagy?” köszöntésünk.
120 Megára emeltük. Jövő év elején az interRemélem, nyárra már visszatér mindenki net sávszélességet szeretnénk tovább vinni
számára a megszokott élete és véget ér ez az 240 Megáig és utána tervben van a további
aszimmetrikus háború.
programbővítés is. Köszönet a Hivatal és az
Áldott békés ünnepeket és egészségben, Önkormányzat dolgozóinak, hogy idén is szásikerekben gazdag boldog új évet kívánok míthattunk rájuk, Boldog Karácsonyt, eredmindenkinek!
ményekben gazdag Új Évet és Jó Egészséget
kívánok minden Gyenesdiásinak, vigyázzunk
egymásra felelősségteljesen!
Krasznai Tamásné

önkormányzati képviselő

A 2020-as évre nagyon rá nyomta
bélyegét a világjárvánnyá nőtt Covid
vírus. Megváltoztatta mindennapjainkat,
szokásainkat, közösségi életünket.
A Zöldmező U.EGYMI-ben komoly kihívást jelentett a sajátos nevelési igényű diákok
online tanulásra való átállása, a tanulás segítése, támogatása. Az intézmény szakmai
közössége végig fogta a diákok kezét és segítette a tanév sikeres és eredményes befeje-

Szabó Zsolt Szilveszter
a József Attila Művelődési Ház
és Könyvár újonnan kinevezett
igazgatója
Tisztelt Gyenesdiásiak, Kedves Olvasók!
Többször, több platformon volt már lehetőségem bemutatkozni Önöknek, de az
igazi, személyes találkozásra még sokáig
nem lesz lehetőségünk. Intézményünkben
teendő bőven akad most is, hiszen a jövő év
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előkészítése, a költségvetés farigcsálása, a –
vélhetően – lényegesen szűkösebb mozgásteret biztosító 2021-es esztendőre vonatkozó
tervek érlelése, kidolgozása zajlik, miközben olyan dolgokra is tudunk időt szakítani
(selejtezés, helytörténeti kutatások, új utak
keresése, stb.), amikre az élet és a munka
normális folyása közepette nem, vagy
kevésbé volt lehetőségünk.
Személyes életem közelmúltbéli alakulása
meglehetősen hullámzó volt, most viszont a
munkámban jelent komoly kihívást a világjárvány okozta, minden téren megváltozott
helyzet. Jelen helyzetben – ha ez nehéz lesz
is – de csak a legszűkebb családomon belül
érintkezhetünk egymással, a baráti eszmecserék is a virtuális térbe szorultak.
Minden kis vagy nagy közösség, család és
baráti kör, cég és szervezet súlyos próbát kell,
hogy kiálljon az elkövetkező hónapokban.
Mindenki szeretné a lehető legtöbbet kihozni
a mostani, rettentő szűkre szabott keretekből. Intézményünk esetében ez a leendő és
potenciális közönség figyelmének ébren
tartását, a vele való párbeszéd katalizálását
jelenti. A Facebook-on folyamatosan feltűnő ötletadó és ajánló filmecskéink talán
segítenek a derűt fenntartani és a közösségi
élmények emlékét felidézni mindenkiben.
Reményekkel és tervekkel telve, számtalan
új kezdeményezéssel, a JAMK teljes csapata
nevében is mondhatom, hogy nagy-nagy
izgalommal várjuk a 2021-es esztendőt!
A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkatársait képviselve kívánok Mindenkinek Békés, Szép Ünnepeket és Élménydús,
Boldog Új Esztendőt!

Somogyi Zoltán
a Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület elnöke
Nehéz, a megszokottól nagyban eltérő évet
zárunk. Átíródtak a több éves tapasztalataink, folyamatos megújulásra volt szükség
minden percben.
Voltak, vannak nehézségeink, de erősek
vagyunk, nem kérdés a folytatás. Már most
készülünk a 2021-es turisztikai szezonra,
de őszintén meg kell vallanunk, ennyire
ismeretlen, előre nem tervezhető időszak
előtt még nem álltunk. Hálásak vagyunk a
tagjainknak töretlen bizalmukért; irodánk
munkatársainak, akik képviselnek bennünket, és helytállnak nap, mint nap; és minden
gyenesdiási lakosnak, akik szeretettel és
türelemmel fogadják a hozzánk érkező vendégeket. Köszönjük vendégeinknek, hogy
Gyenesdiást választották, vitték jó hírünket,
és reményeink szerint visszatérnek hozzánk
a jövőben is.
Mindenki, az egész közösség részese a
sikernek, amit mindennapjainkban megélünk. Hiszen Gyenesdiás nagyon kedvelt
üdülő település, és ezzel egy időben a média
egyik Balaton parti üdvöskéje. Szerepeltünk

2020. december
újságban, rádióban és tévében is, nem keveset, jó hírünket terjesztve határon innen és
túl. Úgy érezzük, hogy községünk a legnehezebb időkben is biztonságos vendégfogadásra törekedett, amit a jövőben is szem
előtt szeretnénk tartani, és a korábbiakban
megszokott szeretetteljes, családias, minden
igényt kielégítő vendéglátással, szolgáltatásokkal várjuk a hozzánk látogatókat.
A jövő esztendőre mindenekelőtt jó egészséget kívánok mindenkinek, figyeljünk egymásra, szánjunk minőségi időt szeretteinkre
és terveinket, cselekedeteinket kísérje kitartás és siker!

Világos Csabáné
óvodavezető
Milyen volt a 2020-as év? Tele volt célokkal, tervekkel, lehetőségekkel. A döntés
mindig a mi kezünkben van, hogy hogyan
élünk vele, mit valósítunk meg abból, amit
beterveztünk. A terveken lehet változtatni,
aztán későbbi reflexióban megfogalmazni,
hogy mit miért valósítottunk meg másképp.
Az elmúlt hónapokban sokszor kellett felülírni az elképzeléseket, hiszen rajtunk kívül
álló okok miatt az alkalmazkodó képességünkre különösen nagy szükség volt.
A tavaszi országos „leállás” alatt „profilváltás” történt a nevelést-oktatást segítő
munkatársak körében. Varrógépekkel szereltük fel a nevelői irodát, és elkezdődött
a maszkok varrása először az idősebb korosztály számára, majd később a gyenesdiási
lakosok részére. Az óvodapedagógusok a
házhozszállításban segítettek.
Majd elkezdődött a home office, amely
szintén új élményként, új lehetőségként
merült fel. A családok szívesen vették a
hetente érkező témaajánlásokat, a visszajelzések szerint megoldható, érdekes feladatokat kaptak.
Elkezdődött az online kapcsolattartás
időszaka, hiszen a gyermekek beíratása, a
szülők tájékoztatása, interneten keresztül
történt. Aktuálissá vált Varró Dániel: Miért
üres a postaláda? című verse. Ajánlom az
érdeklődők figyelmébe!
Májusban újra indult az élet az intézményekben, de nem a megszokott formában.
Bevezettük a „zsiliprendszert”, a gyermekek átadása, átvétele átalakult. A kezdeti
zökkenők megszűntek, olajozottan működik
a rendszer. A fáradságos munka meghozta
gyümölcsét. A gyerekek önállósága minden
területen látványos fejlődésen ment keresztül. Csak egészséges gyermek látogathatja az
intézményt, így a betegségek átadása megszűnt. Egy ideig.
Decemberben nemcsak a Mikulás látogatott el hozzánk, hanem az a bizonyos vírus
is, így több csoport járványügyi megfigyelés
alá került.
Ez az év minden tekintetben más volt az
eddigieknél, bízom benne, hogy a következő

-8is más lesz. Egészségesebb, élményekkel
teli.
„A derűs embereknek nem könnyebb a
sorsuk, csak más szemüveg van rajtuk.”
(Müller Péter)
Mindenki vegyen fel egy olyan szemüveget, amivel optimistán látja a világot, a
hozzáállásunkon nagyon sok múlik. A lehetőségekkel élni kell, nem kihasználni.

Margrit Falley
a híradónkban megjelenő
német szöveg fordítója
Gondolta volna bárki a 2020-as év elején,
hogy mi vár ránk? Hónapok óta mást sem
hallunk, olvasunk és látunk, mint azt, hogy
Covid. Ez a krízis életünk csaknem minden
területét megváltoztatta. Éppen ezért erről
semmit sem akartam írni, de mégsem mehetünk el egyszerűen mellette.
Már semmi sem olyan, mint régebben.
Vajon lesz még olyan valaha, mint egykor?
Megvalósítható egyáltalán, hogy minden
a régi legyen? Több vakcina már röviddel
az engedélyezés előtt áll. Ez egy kis
reménysugár. De az is biztonságos védőoltás
lenne, ha az összes ember betartaná az
egyszerű szabályokat: Távolságtartás –
Maszk – Higiénia. Ez nincs így mindenütt,
az egyéni felelősség sajnos nincs meg
kellőképpen mindenkinél. Ha most mindenki
otthon maradna és mint egy medve téli álmot
aludna, tavaszig bizonyára csökkenne a
fertőzések száma.
Mi lesz az új évben? Továbbra is korlátozni
kell a szociális érintkezést és a kulturális
életet? A gazdasági következményekről nem
is szólva! Erre csak egyetlen válasz van:
Nem tudjuk! De én nagyon remélem, hogy
valamikor minden jobb lesz. A remény nem
kerül semmibe. Együttesen, bizakodással és
optimizmussal lehet mindezt elviselni. Számomra a boldogság apró mozzanatai pozitív jövőképre utalnak. Barátságos otthon,
jó ételek, egy pohárka bor, és szép adventi
időszak sok ragyogó gyertyával.
Tiszta szívből kívánok mindnyájunknak
boldog és áldott karácsonyt, és a következő
évre egészséget, szerencsét, bizakodást és
elégedettséget.
Margrit Falley
Hätte jemand zu Beginn des Jahres
2020 gedacht, was auf uns zukommt? Seit
Monaten hören, lesen und sehen wir nichts
anderes als Covid. Die Corona-Krise hat fast
alle Bereiche unseres Lebens verändert. Ich
wollte deshalb gar nichts darüber schreiben,
aber man kommt wohl nicht daran vorbei.
Nichts scheint mehr so, wie es einmal war.
Ob es irgendwann wieder so sein wird, wie
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es war? Ist es denn überhaupt erstrebenswert,
wenn alles wieder so wie vorher wird?
Mehrere Impfstoffe sind kurz vor der
Zulassung. Das ist ein kleiner Lichtblick.
Es wäre auch ein sicherer Infektionsschutz,
wenn sich ALLE Menschen an die
einfachen Regeln halten: Abstand-HygieneGesichtsmaske. Das ist nicht überall so,
und die Eigenverantwortung ist leider nicht
bei allen Menschen gleichermaßen stark
ausgeprägt. Wenn wir jetzt alle zu Hause
bleiben und wie ein Bär Winterschlaf machen
könnten, würde das bis zum Frühling die
Infektionszahlen senken.
Wie geht es im neuen Jahr weiter? Müssen
die sozialen Kontakte und das kulturelle
Leben weiter eingeschränkt werden? Die
wirtschaftlichen Folgen sind noch gar nicht
abzusehen. Es gibt darauf nur eine einzige
Antwort: Wir wissen es nicht! Aber ich
hoffe ganz stark, dass alles irgendwann
besser wird. Hoffnung kostet nichts.
Zusammen mit Zuversicht und Optimismus
kann man es aushalten. Ich nehme mir
kleine Momente des Glücks für einen
positiven Jahresausklang. Ein gemütliches
Zuhause, gutes Essen, ein Gläschen Wein
und eine schöne Weihnachtszeit mit vielen
leuchtenden Kerzen.
Von ganzem Herzen wünsche ich allen ein
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und
für das kommende Jahr Gesundheit, Glück
und ganz viel Zuversicht und Zufriedenheit.

Csányi Zoltán
a Magyar Vándor Klub elnöke,
a kirándulások szervezője
Amikor tavasszal, a Covid-19 első hullámakor töröltük első félévi útjainkat, bíztunk benne, hogy ez nem tart soká. Hiszen
jön a tavasz és ez az újjá ébredő kikelet
visszahozza mindazt, ami meginogni látszik: az egészségbe vetett hitünket. Bíztató
volt, hogy szabadtéren már összejöhettünk
a nyár elején. Finom étellel vártuk klubtagjainkat, terveztük és átértékeltük az
őszi programjainkat. Jó volt összejönni
és érezni az összetartozás biztonságát,
a közösség értékeit. Mindenki örömmel
fogadta, hogy a Polgármesteri Hivatal
pályázati lehetőségeként júniusi kirándulásra mehettünk az Őrségbe.
De jó volt! Ismét kirándultunk, élményekkel töltődtünk, és bizakodva néztünk
a jövőbe. Szeptemberben aztán tervszerűen indult minden, 12-én ismét buszra
ültünk, és Mosonmagyaróvárra kirándultunk. Na, itt már kellett némi elővigyázatosság: végig maszkban utazzunk, olyan
helyen üljünk le ebédidőben, ahol szabadtéri, tágas asztalok vannak, maszkban
és két csoportban menjünk a kiállítóhelyekre… De azért igyekeztünk azt elérni,
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hogy kirándulásunk tartalma ismét felejthetetlen élményt nyújtson útitársaink számára – mint már annyiszor.
Aztán az előrejelzések szerint berobbant
a vírus. Döntést kellett hoznom. Döntést,
aminek elsődleges szempontja a klubtagjaink egészségének védelme volt: töröltem
az összes őszi utat, lemondtam a lekötött
buszokat…

Ezek után a kérdés, hogy „Milyen volt az
elmúlt esztendő?” már okafogyottá vált:
hiszen nem ezt terveztük, nem ilyen évet
szerettünk volna magunk mögött hagyni.
Érzem, hogy tavasszal, amikor megtes�szük az első bátortalan lépést, sok dolgunk
lesz. Nem csak a régi klubtagjainkat kell
megszólítanunk, hanem olyanok számára
is lehetőséget szeretnénk nyújtani, akik

csak hallottak rólunk és szívesen jönnének
velünk kirándulásainkra. A 2021-es évtől
azt várom, hogy törölje ki az idei évünk
sötét árnyékát, egészséget hozzon és biztonságot! A többit mi megszervezzük.
Végül kívánok minden Klubtagunknak
és klubunk iránt érdeklődőknek: Áldott,
békés Karácsonyt és a fentiek reményében: egészséges, boldog új esztendőt!

Gyermekeknek szóló
körkérdésünk: legszebb
karácsonyi élményem

A legjobb élményem, hogy eljöttek az unokatesóim és jót játszottunk.

vártam, hogy kibonthassam az ajándékokat. A
Lucky könyvnek és a playmobilnak nagyon
örültem

3. osztály
Elmegyünk a mamánkkal a templomba és
megnézzük a Betlehemet.
Az összes rokonunk eljött. Kaptam egy
tabletot. Esett a hó. Eljöttek az unokatesók.
Elmentünk anyával és apával Betlehemet
nézni.
Az volt a legszebb karácsonyi élményem,
hogy megszületett a szomszédunk kis babája.
Az lett a neve, hogy István és aranyos volt.
Az tetszett a legjobban, amikor fehérkarácsony volt, hócsatáztunk a tesómmal.
Nekem mindig más a karácsonyom, de így
szeretem. Azt is, hogy mindig elmegyünk a
mamához.
Akkor éreztem magam jól, hogy esett a hó.
Az volt a legjobb, hogy kaptam egy kiskutyát, az volt a neve, hogy Folti.
Átjött az Emma és a családja, mi az
Emmával a szobában játszottunk. Egyszer
csak hallottuk a nappaliból, hogy anya kiáltja,
hogy dől a fa! Szinte az összes dísz eltörött,
de szerencsére sikerült visszaállítani. Ez volt
a kedvenc karácsonyom.
Tavaly mézeskalács házat sütöttünk és én
gyúrhattam a tésztát.
Nekem a kedvenc ünnepem a karácsony.
Azt szeretem, amikor együtt van a család
Nincsen kedvenc karácsonyi élményem,
mert mindent karácsonyt szeretek.
Amikor fehér karácsony volt és hó csatáztunk a tesómmal.
Megjött az elektromos rollerem és ott volt a
mamáméknál egy óriási dobozban.
Amikor megkaptam az okos órámat, már
nagyon vártam.

6 vagy 7 éves lehettem, amikor karácsonyra,
egy legó vonatot kértem. A szüleim egyből
beleegyeztek és már alig vártam, hogy lefeküdjek és, hogy másnap felkeljek és megnézhessem az ajándékot. Gyorsan szaladtam
a karácsonyfához. És ott volt az ajándék,
amiről mindig is álmodtam! Aztán kibontottam és játszottunk amennyit csak tudtunk.
Még mindig érzem azt a nagy örömöt.
Aznap kiszöktek a kutyák és kerestük őket.
Amikor bementünk már a fa alatt voltak az
ajándékok, pedig még a mézeskalács sem
volt kész. Gyorsan felöltöztünk ünneplőbe és
elénekeltük a hull a pelyhest. Mikor elénekeltük abban a percben előjöttek a kutyák és ez
volt az igazi karácsonyi csoda.
4. osztály
Nekem a kedvenc ünnepem a karácsony. Azt
szeretem amikor együtt van a család. Közösen bontjuk ki az ajándékot és együtt beszélgetünk. Nekem nagyon vicces volt, amikor a
nagyszüleim kukát kaptak karácsonyra.
Nagyon szeretem a karácsonyt. Leginkább azért, mert együtt van a család. Amit
nagyon szeretnék, hogy idén is megvalósuljon. Imádom, amikor mézeskalácsot sütünk,
mert mindig megkóstoljuk a nyers tésztát.
Általában elmegyünk a mamáékhoz, de ott is
nagyon szeretek lenni. Mindig kapunk ott is
ajándékot. Nagyon szeretem a sütiket, amiket
a mamám süt. Ezért szeretem a karácsonyt.
Nekem a karácsony a családot és az együtt
töltött időt jelenti. Szerintem a karácsony
nem arról szól, hogy mennyire nagy vagy
értékes ajándékot kapunk, hanem, hogy a
szeretteinkkel töltsük ezt a szép ünnepet. A
tavalyi karácsony nagyon jó volt, mert apa
folyton nevettetett minket. Anyukámmal
pedig mézeskalácsot és sütit sütöttünk.
Amikor feldíszítettük a karácsonyfát, akkor
elmentünk Keszthelyen a műjégpályára korcsolyázni és amikor hazamentünk, a gyönyörű karácsonyfa alatt, sok ajándék volt és

Nagyon örültem a sok ajándéknak de
mégsem az volt benne a legjobb, hanem
az, hogy sokkal jobb volt adni, mint kapni.
Jobban örültem amikor a többiek vidáman
bontották ki az ajándékokat, amit nekik készítettem.
Az én számomra a karácsony a boldogság
ünnepe. A karácsony azért jó, mert megkapod
amire vágytál. De arra is kell figyelni, hogy
mindenki örüljön neki.
Tavaly hatalmas karácsonyfát állítottunk fel
a házban. A fa a plafonig ért és alig tudtuk
feldíszíteni. A Jézuska remélem, megcsodálta
a fát. Biztos megcsodálta a fát, mert annyira
sok ajándékot hozott, hogy nem tudtuk kibontani az összeset.
Az ötödik karácsonyom volt a legjobb.
Nagyon jó ajándékokat kaptam, de most
értem igazából mi a karácsony lényege. A
szeretet. Most már örülök, boldog vagyok és
élvezem a karácsonyt.
Én mindig megkérem anyát, hogy süssünk
mézeskalácsot, de egyszer sikerült elégetni.
Megnézzük a reszkessetek betörőket, majd
hajnalig játszunk a játékokkal.
7. osztály
Szerintem a legjobb dolog a hangulata. Az
egész család együtt van, fát díszítünk, sütünk,
főzünk. Talán esik is a hó, jó lenne végre
egy havas Karácsony. Összegyűlik a család,
érezni a szeretetet. Ez a lényeg.
A legjobb dolog a Karácsonyban, hogy az
egész a szeretetről szól. Nincs jobb annál,
mint hogy újra látom a messze lakó rokonokat. Amikor együtt ülünk a karácsonyfa körül,
mindig elönt az az érzés, hogy nincs jobb,
mint szeretve lenni.
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL HÍREI
Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!!!
2019. június 28-án módosult a szálláshelyszolgáltatásra vonatkozó kormányrendelet,
mely bevezette a magánszálláshely fogalmát, megkülönböztetve azt az egyéb szálláshely fogalmától.
A módosítás alapján egyéb szálláshelyszolgáltatási tevékenységet magánszemélyek és egyéni vállalkozók nem, csak cégek
végezhetnek, az általuk kiadott szobák száma
maximum 25, az ágyak száma legfeljebb 100
lehet.
A magánszemélyek, egyéni vállalkozók
magánszálláshely-szolgáltatásként legfeljebb 8 szobát, illetve legfeljebb 16 ágyat
adhatnak ki. A Kormányrendelet módosításával az eddigi egyéb szálláshely szolgáltatás
helyébe a magánszálláshely fogalom került.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának
rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet)
értelmében a 2020. szeptember 30-ig nyilván-
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tartásba vett, vagy üzemeltetési engedéllyel
rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre
vonatkozó követelményeknek, 2021. decem
ber 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a
szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.
Továbbá felhívom minden szálláshely
szolgáltató figyelmét, hogy aki még nem
adta le a havi IFA bevallásokat, vagy
az összesített éves statisztikai bevallást,
legyen szíves mihamarabb pótolni!!!

Bursa Hungarica tájékoztató
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
ezúton teszi közzé a 2021. évre kiírt Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait.
„A” típusú pályázati
kiírásra beérkezett érvényes
pályázatok száma

9 pályázat

- ebből a támogatott
pályázatok száma

9 pályázat

- formai hiba miatt kizárt
pályázatok száma
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KOMPOSZTTELEP

0 pályázat

„B” típusú pályázati
kiírásra beérkezett érvényes
pályázatok száma

0 pályázat

- ebből támogatott
pályázatok száma

0 pályázat

A megítélt támogatások összértéke 100.000
Ft/hó lett. Az egy pályázóra jutó támogatás
átlagos mértéke mintegy 11.100 Ft/hó.

Síkosság mentesítés
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és az
ingatlan használók figyelmét, hogy a havat,
jeget az ingatlan előtti járda vagy gyalogos
közlekedésre használt területen eltakarítani kötelesek!
Továbbá felhívjuk a figyelmet a vendéglátó-ipari és kereskedelmi egységek, elárusító
helyek előtti járdaszakasz tisztántartása, hó
és síkosság mentesítése, mind a nyitva tartási
időben, mind azon túl a tulajdonos, használó,
üzemeltető kötelessége!

Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a komposzttelep felszámolásra került!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a komposzttelep egykori helyszínén és annak
környezetében zöldhulladék elhelyezése
SZIGORÚAN TILOS, melynek megszegése közigazgatási bírsággal sújtható.
Ezeknek a szabályoknak betartását fokozottan ellenőrizzük. A telep területén és
környékén térfigyelő kamera rendszer
üzemel!
Faág, fanyesedék az alábbi helyszínen
helyezhető el: Cserszegtomaj, Kárpát
utca Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8:0016:00, telefonos elérhetőség: Horváth Gergely: 06 30/412-5694.
Az ág lerakása díj ellenében lehetséges,

Liebe Naturfreunde!
Auch in diesem Jahr findet die Aktion
„Ein Haus, ein Weinstock” statt.
Widerstandsfähige, robuste Weinpflanzen
sind beim Quellwasserverein in der
Gödörházy A. u. 60 preiswert erhältlich.
Ab Mitte Dezember und mit dem
Einsetzen der ersten Fröste beginnt
nun
auch
wieder
unsere
Aktion
„Vogelweihnacht”. Die kleinen Piepmätze
sind hungrig und warten schon auf Futter.
Die 1-kg-Beutel Körnerfutter werden
beim Quellwasserverein (s. oben) und am
Eingang zum Gemeindehaus ausgegeben.
Verstoß
bei
der
selektiven
Abfallsammlung:
Unsere
Gemeinde
war schockiert zu erfahren, dass der
Dienstleister Zalaispa Zrt bei der selektiven
Abfallsammlung am 1. Dezember dieses
Jahres einen Tierkadaver unter den
Abfällen gefunden hat. Es wurden Fotos
von Hinweisen zu diesem Fehlverhalten
aufgenommen.
Ein solches abnormales Verhalten ist
in keiner Weise akzeptabel und wird
auf jeden Fall schwerwiegende Folgen
haben!
Der Verursacher verstößt nicht nur gegen
die Ordnung der Abfallwirtschaft, sondern
auch gegen das TierkörperbeseitigungsGesetz. Neben dem hohen Risiko für die
öffentliche Gesundheit wird auch das
reibungslose Arbeiten des Dienstleisters
gefährdet, da die Abfallsortierung in der
Zalaispa-Anlage manuell erfolgt. Der
störungsfreie Ablauf dieser regelmäßigen
Abfallsammlung liegt im gemeinsamen
Interesse von uns allen und kann nur durch
die genaue Einhaltung der Vorschriften
sichergestellt werden. Wir möchten
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esetén érdeklődjenek a megadott telefonszámon.
Közvilágítás hibabejelentés! Amennyiben a közvilágításban hibát észlelnek, kérjük
az alábbi internetes elérhetőségen jelezzék!
https://kozvilhiba.hu//hibabejelentes
Köszönetnyilvánítás
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani
Volner Richárd fenyőfa felajánlásáért a
község részére a település méltó ünnepi
díszekbe „öltöztetéséhez”.
Ez úton szeretnénk megköszönni Vass
Gábor és a Visionet Kft. által a Gyenesi
Lídó strand gazdasági kapuján végzett
átalakítási munkálatokat (önműködő kapu)
Sie deshalb erneut darauf aufmerksam
machen, dass der Dienstleister im
Rahmen einer selektiven Müllsammlung
nur
ordnungsgemäß
gesammelten
Abfall (reine Plastik- und Papierabfälle)
mitnimmt. Beutel mit nicht getrennten oder
kontaminierten Abfällen werden in diesem
Zusammenhang nicht mitgenommen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und eine
gute Zusammenarbeit!
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.
Störungsmeldung
für
öffentliche
Beleuchtung: Wenn Sie einen Fehler in der
Straßenbeleuchtung bemerken, melden Sie
ihn bitte im Internet: https://kozvilhiba.hu//
hibabejelentes
Ausschreibung für Volksarchitektur und
Wettbewerb „Unser Dorf soll noch schöner
werden!”: Die Grundstückseigentümer
wurden angespornt, bei der Gestaltung
und Verschönerung unserer Siedlung
mitzuwirken. Es wurde besonders auf
Gestaltung, Umweltverträglichkeit, Baumund Grünbepflanzung sowie Blumenvielfalt
Wert gelegt.
In seiner Sitzung am 26. Oktober
2020 entschied der Ausschuss für
Umwelt- und Siedlungsentwicklung der
Gemeinde Gyenesdiás über die in diesem
Jahr
eingereichten
Ausschreibungen

2020. december
melyet felajánlásként végeztek a község
javára.
Népi építészeti és Legvirágosabb udvar
pályázat
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottsága 2020. október 26.-án tartott ülésén
döntött az idei évben benyújtott Népi építészeti pályázatokról. A döntés alapján Magyar
Lívia (József A. u.), Simon Réka (Széchenyi
u.) Bátorfi Istvánné (Gödörházy u.) 100.000
Ft-, és Grófné Szabó Anita (Kökény u.)
150.000 Ft-, támogatásban, részesültek. A
Bizottság az ülésen szintén döntött a „Legvirágosabb udvar” díj átadásáról, az idei évben
Paulin Tiborné (Eperjes köz) és Kovács Pál
(Vörösmarty u.) megosztva részesültek díjazásban (25.000 Ft-, - 25.000 Ft-, vásárlási
utalvány az Oázis kertészetben).
für
Volksarchitektur. Aufgrund
der
Entscheidung erhielten Magyar Lívia
(József A. u.), Simon Réka (Széchenyi u.),
Bátorfi Istvánné (Gödörházy u.) 100.000
Ft und Grófné Szabó Anita (Kökény u.)
150.000 Ft. Der Ausschuss beschloss bei
diesem Treffen außerdem die Auszeichnung
für den blumenreichsten Garten. In diesem
Jahr erhielten Paulin Tiborné (Eperjes
köz) und Kovács Pál (Vörösmarty u.)
eine gemeinsame Auszeichnung, und zwar
jeweils einen Gutschein in Höhe von 25.000
Ft für Einkäufe im Oasis Gartencenter.
Wir wünschen unseren Lesern geruhsame,
glückliche Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr mit vielen schönen
Momenten. Bleiben sie gesund!
Ihre Redaktion Gyenesdiási Híradó

Unsere liebe Leser!
Hiermit wünschen wir Ihnen
ein gesegnetes und fröhliches
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Besonders bedanken
wir uns hezlich
für Margrit Falley,
die jeden Monat bei der
Redaktion unserer
Zeitung immer selbstlos
und engagiert
mithilft.
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A Mikulás és rosszalkodó Krampusza lovas hintójával a hivatalba is megérkezett. Kis ajándékkal kedveskedett a dolgozóknak,
meglepve őket munka közben. Mint a képeken is jól látszik, a „felnőtt gyerekek” is nagyon örültek a látogatásnak.

3D NYOMTATÁS

eltörött? elveszett? nem lehet kapni? prototípus?
Rövid határidővel legyártjuk! 3d modellezés
www.3Dlama.hu • Tel.: 30/8937192 • Email: 3d@3dlama.hu

OÁZIS

KERTÉSZET
KESZTHELY

KESZTHELY, SEMMELWEIS U. 2.
Tel.: 06 83/319-516 • www.oazis.hu
Nyitva: H-Szo.: 8-18, vasárnap 9-15

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

További információ temetkezésünkről az alábbi linken kaphat:

www.szentgloriatemetkezes.hu

Rezes Zoltán egyéni vállalkozó

VÍZ-GÁZ ÉS KÖZPONTI
FŰTÉS
SZERELÉSI MUNKÁK.

Tel: 06 30/637 6697

GOLDY

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

TÖBB MINT 25 ÉVE,
A KUTYUSOK SZÉPSÉGÉÉRT.

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.

Gyenesdiás karácsonyfáját idén a negyedik osztályosok díszíthették fel. A díszek készítésében a kisebbek is nagy segítségükre voltak.
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Zöld Hangya 2000 Bt.
Sarok ABC

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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk
minden kedves vásárlónknak!
Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Gyenesdiási Híradó

PEDIKŰR-GYÓGYPEDIKŰR
Új helyen,megújult környezetben, Vonyarcvashegyen Kossuth L.u.41.
(postával szemben) megnyílt pedikür-gyógypedikűr stúdiom.

SZOLGÁLTATÁSAIM:

!

Megnyílt

- esztétikai pedikűr
(teljes talp és köröm kezeléssel)
- frissítő talpmasszázs
- parafinos kéz és láb ápolás
- lakkozás
TYA
AJÁNDÉKKÁR
- japán pedikűr
KAPHATÓ
- gyógypedikűr
(bőrkérgesedés; benőtt köröm;
megvastagodott körömlemez kezelés;
gombás köröm; tyúkszemek és
különböző rendellenességek kezelése)
Idősek,mozgássérültek és cukorbetegek számára is
Hívjon bizalommal! Kérésre házhoz is megyek!

Időpont egyeztetés: 06 30/257-1244

Kuruczné Pandur Ilona • Szeretettel várom régi és leendő Vendégeimet!

Számítógépes futóműbeállítás - korszerű 3D-s technológiával

Automataváltó gépi olajcsere

