
 

Gyenesdiás Nagyközség a Balaton nyugati csücskében helyezkedik el. A lakosság (ma 4000 

fő) jelentős része kereskedelemből, szolgáltatásokból és a turizmusból szerzi jövedelmét. 

Gyenesdiás település 1840-ben jött létre Gyenes és Diás hegyközségek egyesülésével. 

Fejlődése a rendszerváltásig lassú, a közös tanács idején 1973-tól 1990-ig „szerep nélküli' 

társközség volt. 1990-ben 2200 fő lakost számlált, és elmaradott infrastruktúrával. Máig 

igyekszik a település a hátrányokat felszámolni. 

Az önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az 1959-ben alapított intézménye – a 

mai - József Attila Művelődési Ház és Könyvtár működtetésével látja el. Az integrált 

intézmény 1990-ben 1,5 fővel dolgozott, azonban az egyre bővülő feladatok a létszám 

bővítését indokolta- Ma már 3 főállású és egy 4 órás foglalkoztatású dolgozó látja el a 

szakmai feladatokat. 

A művelődési intézmény körülbelül 250 m2-es épülete először 1996-ban bővült a 

szomszédos műemlék Pásztorház 4 helyiségével ahol kézműves foglalkozások, szakkörök 

működnek, illetve két helyiségében a helyben feltárt leletekből avar történeti kiállítás 

látható. 2000-ben az intézménnyel egybeépítve épült meg a Községháza, ahol egy nagy 

előtér és egy 300 m2-es nagyterem szolgálja a közművelődési funkciókat. 

Az intézménnyel együttműködésben több civil szervezet vesz részt a helyi közművelődésben. 

A nem formális szervezetek nagyobb részt a művelődési intézmény klubjai, szakkörei. 

Működési feltételeiket a művelődési ház biztosítja. A jogi személy szervezetek a 

költségvetési rendeletben meghatározottak szerint kapnak forrást, de mindkét típusú 

szerveződés az eseményei megvalósításához plusz önkormányzati támogatáshoz juthat. 

Kifejezetten közművelődési jellegű a Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány, de jelentős 

tevékenységet végez a Darnay Honismereti Alapítvány, a Forrásvíz Természetbarát 

Egyesület, és a Varázshangok az Egészségért Egyesület. Néptáncegyüttes, népdalkör, 

dalárda, hangszeres népzenei kisegyüttes, kórus mellett több klub és szakkör dolgozik 

eredményesen.  Ilyenek például a kosárfonó és nyugdíjasklub, a vándor klub, a francia klub, a 

kertbarát kör, és a jóga. A 2010-ben megépített általános iskolai aula a település legnagyobb 

terme, mely közösségi-közművelődési célokat is szolgál. 

Legjelentősebb rendezvényük a Kárpáti-korzó, ahol a helyi kulturális igényeket is kielégítő 

fesztiválok zajlanak. 

A korábbi bővítésekkel együtt is szűkös művelődési-könyvtári intézmény a mai igényeket 

nem elégíti ki, ezért az önkormányzat megvásárolta a Községházától mintegy 50 m-re lévő 

lapos tetős COOP ABC „tetejét”, hogy a fölé emelt tető alatt az új intézmény megfelelő 

helyszínt kaphasson. A mintegy 500 m2-en egy nagyobb és több kisebb helyiség kerül majd 

kialakításra. A százmilliós beruházás pénzügyi forrástól függően, 2020-ra várhatóan 

befejeződik. 


