GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2012. január XXIII. évfolyam, 1. szám
Megjelenik: január 17-én

MEGHÍVÓ!
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzata
szeretettel meghívja
az érintetteket
és az érdeklődőket
2012. január 22-én, vasárnap
a gyenesdiási háborús
hősök tiszteletére rendezett
megemlékezésére, koszorúzásra
a Községháza előtt lévő
Hősi emlékműhöz.
10 órakor Szentmise a Szent Ilona
kápolnában, a háborúban meghalt
hősök emlékére,
majd (kb. 10 óra 50-kor)
tiszteletadás, koszorúzás az
emlékműnél.
Beszédet mond Góth Imre Árpád
Közreműködik
a Gyenesdiási Huszárbandérium
és a Gyenesdiási Dalárda
Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. február 6-án (hétfő) 18.00 órakor
közmeghallgatást tart.
Helye: Községháza nagyterme
Gyenesdiás, Kossuth L.u.97.
Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi
tevékenységéről
2.) Önkormányzati feladatok – a 2012. évi
költségvetés tervezete
3.) Tájékoztató a település
környezetvédelmi állapotáról
4.) Tájékoztató a település fejlesztési
elképzeléseiről
5.) Tájékoztató a lakosságot érintő helyi
rendeletek változásairól
A közmeghallgatáson minden résztvevő
közérdekű kérdést és javaslatot tehet bármely
témakörben.
Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel
segítsék elő közös gondjaink megoldását.

Téli látkép hó nélkül – kilátás Gyenesdiásra a Mária szobortól 2012. januárban

Magyar Kultúra Napja
Gyenesdiáson 2012
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a
József Attila Klubkönyvtár
szeretettel meghívja
a 2012. január 23-án, hétfőn 17 órakor
a gyenesdiási Községháza nagytermében
tartandó

GYENESDIÁS AZ ELMÚLT ÉVBEN
című fotókiállítás megnyitójára,
mely alkalommal ismét figyelmükbe
ajánljuk
Tenczné Tóth Krisztina:

GYENESDIÁSI SÉTÁK
című képeskönyvét.
A kiállítást megnyitja és a kötetet bemutatja
Gál Lajos,
Gyenesdiás polgármestere.
Közreműködik
a Csicseri énekegyüttes.
Az est alkalmával helyi kiadványaink
kedvezményes áron megvásárolhatók.
További információ:
József Attila Klubkönyvtár,
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Tel: 83/316-540

MEGHÍVÓ!
Szeretettel meghívjuk a szülők által
rendezett
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért
Alapítvány
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA
2012. január 28-án 18.30 órai kezdettel
a Nádas Csárdába.
A bál fővédnöke: Gál Lajos polgármester
Vacsora ára: 4.000 Ft/fő
Az est programja:
Nyitótánc: Gyenes Néptánc Együttes
„Meglepetés műsor” az óvoda dolgozóinak
előadásában
„Bölcsődei Dallamok”
„Született feleségek”
Az este sztárvendége:
Babicsek Bernát
zenész és színész
Tombola, játék
Svédasztalos vacsora
Menüsor a
7. oldalon
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Az utolsó adventi gyertya meggyújtásakor egy közös koszorú
gyertyáit gyújtotta meg Péter Károly Vonyarcvashegy,
Herczeg Béla Vállus, Bíró Róbert Balatongyörök és Gál Lajos
Gyenesdiás polgármestere a betlehemi istálló előtt.

Adventi-koszorú készítő verseny
Karácsony előtt adventi-koszorú készítő
versenyt hirdetett a Klubkönyvtár. 15
pályamű érkezett, az első gyertyagyújtásra.
Deák Ákos plébánosunk megáldotta a
koszorúkat, melyeket értékelt Gyanó Szilvia
a Balatoni Múzeum néprajzosa. A készítők
oklevelet kaptak, két koszorút (Martonné
Simon Krisztina, Vargáné Nyíri Csilla)
pedig – egyedisége esztétikuma alapján –
külön értékelt. A koszorúkészítők könyvet és
emléklapot kaptak: Varga Boglárka, Simon
Józsefné, Kenesei Jánosné, Balázs Georgina,
Balázs Dorina, Hóbár Jánosné, Heflerné
Anita, Páli Lajosné, Kissné Páli Réka, Bíró
Klára, Szörényi Fruzsina, Tánczos Lászlóné,
Kovács Ferencné.
A Klubkönyvtár megköszöni a 4. a
osztályosoknak, Nyíri Istvánnénak, Vastagné
Nagy Pál Orsolyának a Községháza
nagytermében
elhelyezett
karácsonyfa
díszítését.

Ismét jól sikerült a kétnapos
adventi program!
Tavaly
december
17-18-án
került
megrendezésre az immár hagyományos
Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi
Vásár a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
szervezésében. Sokan jöttek el a rendezvényre,
sikerült igazi adventi hangulatot varázsolni a
Községháza előtti térre. Vidám karácsonyi
muzsika, meghitt fények, forró sült gesztenye,
illatos és ízletes forralt bor és almás-fahéjas
tea, zsíros kenyér, ínycsiklandó ünnepi
halászlé várta az idelátogatókat. Mindkét
nap volt karácsonyi műsor, kirakodó vásár
és a gyerekeknek a Községháza épületében
a Varázshangok az Egészségért Egyesület
szervezésében játszóház és kézműves
foglalkozás. Szép számmal jelentkeztek
a meghirdetett gesztenyés sütemény, ill.

Gyenesdiási Híradó

Pásztorjáték Karácsony Szenteste délutánján Folly Eszter hittanos
tanítványai előadásában. Beszédet mondott az ünnepségen Deák
Ákos plébános.

mézeskalács házikó versenyre is. A zsűri
csak nehezen tudott dönteni, több különdíjat
is kiosztottak. Szombaton és vasárnap is
tombola zárta a programot.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak,
egyesületi
tagjainknak
és
önkéntes
segítőinknek hozzáállásukat, segítségüket,
önkéntes felajánlásaikat:
Gál Lajos polgármester, Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzata, Gyutai-Szalay
Nikoletta, Gyutai Barna, Suba Zoltán, Suba
Zoltánné, Suba Szandra, Suba Krisztián,
Hóbár Péter, Hóbár Petra, Makó Balázs,
Körtvélyesi Ibolya, Csiszárné Rick Judit,
Csiszár András, Szalóky Szilvia, Riedl
Ferenc, Fodor Tibor, Kovács Pálné, Somogyi
Zoltán, Koller Mária, Sinka Mihály, Kőhalmi
Ágnes, Kőhalmi Balázs,
Finta
Maya,
Vetőné
Zeke Erzsébet,
Koller
Tibor, Pál Csaba, Vaszkó
Ernő, J&A Kerámiaház,
Pék András, Gyenesi
Négyes,
Buzás-Belenta
Réka,
Szabó
József,
Torony csárda, Sualex
Kft., Sütibolt-Keszthely/
Németh Béla, Szaki VILL/
Szakály János, dr. György
Endre,
Gyenesdiási
Általános
Iskola
1.
osztályai és tanítóik,
az iskola Drámacsoportja és Énekkara
és a felkészítő pedagógusok, József Attila
Klubkönyvtár, Zöldhangya 2000 Bt, Samu
Zoltán, Gaál Jenőné, Szalóky Jenő, Kovács
Anita, Pannon Egyetem Georgikon Pincészete,
Brazsil József, Lugosi László, Adrián Péter,
Komáromy Pékség, Hotel Karos Spa, Margrit
Falley, Wellness Hotel Katalin, Bringatanya,
Spiderland
Kalandpark/Nagy
Ferenc,
Kovács Pál, Schindler Manfred, Pannon
Könyvesbolt-Keszthely, Bognárné Piroska,

Elixír Egészségház-Keszthely/Máté Zoltán,
Scherman Zsolt, dr. György Endre, Simon
Zoltán, Bökönyi Zsolt, Marcipán Múzeum és
Cukrászda, Páli Réka, Iker Virág és Ajándék
üzlet, Bauer Janet, Kollár Szabolcs, Max
konyhája, Kovács Béláné, Walter Schneider,
Simon László, Herczegné Beliczky Ágnes és a
hivatal fizikai dolgozói.
Gesztenyés sütemények és mézeskalács
házikók versenyének eredménye
Az idei évben is csodaszép és nagyon
finom sütemények érkeztek a versenyre,
így a 3 tagú zsűri (Finta Maya, Vetőné
Zeke Erzsébet és Somogyi Zoltán) hosszas
gondolkodás után tudott csak dönteni. A
győztesek, akiknek ezúton is gratulálunk!

Gesztenyés sütemények:
I.
Károlyné Soós Mónika
II.
Hóbár Jánosné
III. Vaszkó család
Különdíj: Vaszkó Eszter, Kovács Béláné
Mézeskalács házikók:
I.
Bangó Edina
II.
Tóth Andris
III. Tóth család
Különdíj: Kissné Páli Réka
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Szív-Száj-Lélek
Január 6. Dalárda-Pótszilveszter a
Községháza Nagytermében.
Miközben a kivetítőn Finta Maya a
Dalárda életéből vetített képeket, Balogh
László köszöntötte a megjelenteket. Gál
Lajos polgármester úr megnyitója után –
mely áttekintette a múltat, felvázolta a jövőt
és kijelölte a Dalárda helyét Gyenesdiás
kulturális életében – ajándékképpen a község
címerét ábrázoló kitűzővel lepte meg az
együttest. A polgármesteri megnyitó után Kuti
Géza esperes úr baráti szavak kíséretében
megáldotta a Dalárdát és annak működését a
„szív-száj-lélek” harmóniájához hasonlította,
mikor azt mondta: az énekléshez érző szív,
dalolni képes száj, és lélek, ami élettel tölti
meg a dalt – szükséges.
A Pék házaspár az általuk készített
sótartóval és egy „87 dunántúli prédikáció”-t
tartalmazó könyvvel ajándékozta meg a
tagokat, melyet az esperes úr dedikációjával
és ajánlásával tett értékesebbé. A krónikás
beszámolója után az elmaradt Kristóf-napra
írt csasztuskájával közös éneklésre buzdította
a csapatot. A magunkkal hozott sütemények és
italok fogyasztása közben Tánczosné Marcsi
meghívta a Dalárdát a másnapi Nőklubos
Pótszilveszterre, amit örömmel elfogadtunk.
Az est további részében citera, klarinét
és tangóharmonika kísérettel mulattunk,
nótáztunk.
Bognár Ystván a dalárda krónikása
***

Színjátszókör
Az (újjá)alakuló Gyenesdiási színjátszókör
szeretettel várja az amatőr színjátszás iránt
érdeklődőket, különösen a fiatal felnőtteket
a Klubkönyvtár, illetve a Köz – Kultúra
Alapítvány gondoskodásában működő amatőr
művészeti csoportba.
Első találkozás 2012. január 19-én,
csütörtökön 17 órakor a Községháza
nagytermében.
***
A Gyenesdiási Köz – Kultúra Alapítvány
kuratóriumi ülését
2012. január 26-án, csütörtökön 18 órakor
tartja a Klubkönyvtárban.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

Beszámoló a 2011. évi tevékenységről
2011. évi Közhasznúsági jelentés
2012. évi terv
Pályázati ügyek
Egyéb ügyek

Az ülésre szeretettel várjuk a kuratórium
tagjait, csoportvezetőket, érdeklődőket.
Hársfalvi György a kuratórium elnöke

Pótszilveszer a Nyugdíjasklub rendezésében. Jó hangulat, zene, tánc hurka, kocsonya, tombola
– volt minden a Nyugdíjasklub szervezésében, január 7-én. Sajnálhatja, aki nem volt ott.

ÓVODAI HÍREK
Álláshirdetés
Az Óvoda és Bölcsőde GyenesdiásVárvölgy-Zalavár
Közös
Fenntartású
Intézmény napi 4 óra időtartamban állást
hirdet kisegítő – udvaros munkakörben
megváltozott munkaképességű személy
részére.
Várjuk azoknak a női illetve férfi
álláskeresőknek a jelentkezését, akik az
ORSZI szakvéleménye alapján legalább
40%-os egészségkárosodással vagy legalább
50%-os
munkaképesség-csökkenéssel
rendelkeznek, illetve akik fogyatékossági
támogatásban részesülnek.
Kérjük, hozzák magukkal az ORSZI
szakvéleményét, illetve a fogyatékossági
támogatást
megállapító
határozatuk
másolatát.
Jelentkezni az intézmény vezetőjénél kell,
telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban
a 83/510-023-as telefonszámon.
A jelentkezés január 16 – január 20-ig.
A munkakezdés ideje: 2012. 02. 01.
Bérezés a Munka törvénykönyve alapján, a
4 órának megfelelő időtartamra.
Skublics Sándorné
intézményvezető

ISKOLAI HÍREK
Értesítjük a szülőket, hogy az iskolában az
első félév 2012. január 13-ig tartott,
a gyerekek a félévi értesítőket 2012. január
20-án kapják meg.
A félévi szülői értekezletek időpontjai:
8. évfolyamnak 2012. január 23. hétfő 17:30

7-5. évfolyamoknak 2012. január 24. kedd
17 órától
4-1. évfolyamoknak 2012. január 25. szerda
17 órától
A diákönkormányzat 2012. február 11-én,
szombaton szervezi meg a gyerekek farsangi
bálját! Részletes információkat a szülői
értekezleten kapnak a szülők.
2012. február 2-5. között sítábort
szervezünk.
Kísérő nevelők: Sebestyén Veronika és
Buzás Attila.
Korlátozott számban még van lehetőség
jelentkezni.
Információ az iskola titkárságán kérhető.
Decemberi versenyeredmények:
„Advent fényei” művészeti vetélkedő Titok Arany János országos anyanyelvi
tanulmányi versenyen, Budapesten
Szabó Gábor 4. évfolyam 9. helyezés
Várhelyi Johanna 4. évfolyam 10. helyezés
Cuppon Panna 4. évfolyam 12. helyezés
Felkészítő nevelő: Nyiri Istvánné
„Advent fényei” művészeti vetélkedő rajz kategóriában Pacsán
Fazekas Dániel 1. évfolyam 1. helyezés
Krasznai Vera 1. évfolyam 3. helyezés
Franek Vencel 1. évfolyam 3. helyezés
Felkészítő nevelő: Macsek Anita
Futsal (teremfoci)
Városi 1. helyezés
Megyei 3. helyezés
A csapat tagjai voltak: Pálfi Patrik
Franek Milán 6.b, Lieberzipf Thomas
Szi-Péter József 6.b, Kocsis Péter
Tóth Roland 5.a, Heincz Adrián
Schmitz Dávid 6.a

6.b,
6.b,
6.b,
6.a,
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A FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET HÍREI
Kedves Természetbarátok!
2011. december 26-án szemétszedésre
került sor a Csider völgyben, a Hatlábú
pajtánál és a Berzsenyi-kilátónál. A
szokatlan időpontban történő zsákos
szemétszedésre a kirándulóhelyek környékén,
a hulladékgyűjtőkből ”kifolyó” és kiszakad
szemét miatt volt szükség. A jövőben kérünk
mindenkit, „ha tudja, vigye haza szemetét”!
Így tartósabban rendezhető és óvható erdeink
állapota.
2011. december 30-án 10 órától a
Rezi
Várbarátok
Körével
közös
forrástakarításra került sor a Szent-Ilona
kútnál Reziben (lenti kép). A forrás helyszíne
a Rezi Vár felé vezető kék L túraútvonal

órától a résztvevők regisztrációja.
2012. május 26. szombat: Teljesítménytúrák
(részletek később), autóbuszos túrák,
településismereti verseny, egyéni gyalogtúrák
2012. május 27. vasárnap: Egyéni
gyalogtúrák, autóbuszos túrák, 19.00
órakor a találkozó ünnepélyes zárása, majd
kultúrműsor a helyi népzenei, néptánc és
népdal együttesek bevonásával.
2012. május 28. hétfő: Egyéni gyalogtúrák,
hazautazás.
Minden gyalogtúrázót szeretettel vár
Gyenesdiás!
FTE vezetősége
***

mentén volt (N46.846562° E17.230716°
| N46° 50.794’ E17° 13.843’). A jó
hangulatban történt forrás-újraöltöztetés során
kitisztítottuk a forrásházat, a bödönkutat és a
patakmeder egy részét. Tavasszal a további
mederrészekkel folytatjuk!

GYALOGTÚRÁZÓK
XIX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Gyenesdiáson
Kiemelt
országos
rendezvényként,
2012. május 25-28-án, Pünkösdkor kerül
megrendezésre, a Nagymezőn.

Várunk minden kedves érdeklődőt.
2011. december 31-én (szombaton)
Óévbúcsúztató
túrát
szerveztünk
a
Keszthelyi-hegységbe
(Nagymező,
Berzsenyi-kilátó,
Dolomit
tanösvény,
Fénykereszt, Mária szobor). A túra vidám
szilveszteri hangulatban zajlott, amiről a fenti
kép tanúskodik.
Gálné Németh Ildikó, elnök

Elhelyezés: Kő- és faházakban, saját
sátorban - egyénileg.
Étkezés: Igény szerint a gyenesdiási
szálláshelyeken megoldható!
(Erről részletes ajánlatokkal a www.
gyenesdias.info.hu és a következőkben
kiküldött körlevelek adnak tájékoztatást!)
Előzetes programtervezet:
2012. május 25. péntek: 19.00 órakor
ünnepélyes megnyitó, kultúrműsor, előtte 10

Ünnepeink, ételeink, italaink
Éppen egy éve hirdettük meg az
„Ünnepeink, ételeink, italaink 2012-ben
Gyenesdiáson”
kiadványunkhoz
a
gyűjtőmunkát, amelyhez már sok recept és
felvétel készült.
Január hónapban eddig két alkalom
volt a Községházán, a Dalárda és Ifjú
Citerások
Vízkereszti
évnyitó
összejövetele 2012. január 6-án, és a
Pótszilveszter
7-én,
amelyet
a
Nyugdíjasklub szervezett. Ez alkalommal
is számos remek étel került az
asztalokra,
melyeknek
receptjét
már
összegyűjtöttük. Aki még nem hozta
be, kérem, adja be a Kerámiaházba.
E kiadvány szerkesztői csapatába kérünk
jelentkezőket.
Első megbeszélés: Január 24-én 17 órakor a
Kerámiaházban.
Aki e megbeszélésen részt kíván venni,
kérem, jelentkezzen január 23-ig a
70/2081325,83/316504 számokon, vagy az
info@jesapekkeramia.hu e-mail címen.
Együttműködésükért hálás köszönettel:
Pékné Orbán Julianna
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TURISZTIKAI EGYESÜLET
HÍREI
A 2. oldalon számoltunk be az Adventi
programunkról.
Meghívó kibővített Választmányi ülésre
Szeretettel várunk mindenkit a január 17én, kedden 18 órakor tartandó fórumra a
Községházára, melynek során Gyenesdiás
desztinációfejlesztési
stratégiájának
(fókuszban a turizmus) megvitatására kerül
sor. A tanulmány a Turisztikai Egyesület
nyertes TDM pályázatának (Gyenesdiás, mint
aktív családbarát üdülőfalu kínálatfejlesztése
és márkaépítése a helyi TDM együttműködés
fejlesztése révén, azonosító: NYDOP–
2.3.1/B-11-2011-0002) keretében készül, és
hosszabb távon jelöli ki a fejlesztési irányokat.
Megjelent 2012. évi kiadványunk
Örömmel adjuk hírül, hogy elkészült és
már elérhető az irodában a legújabb 2012es évre szóló színes és informatív települési
kiadványunk, mely Gyenesdiás rövid
bemutatása mellett szállás és szolgáltatói
ajánlatokat is tartalmaz. Elkészült továbbá a
térségi Nyugat-Balaton Travel magazin is a
hozzá kapcsolódó szálláskatalógussal együtt.
További információ: Tourinform Gyenesdiás
és Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
(Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.:83/511790, gyenesdias@tourinform.hu)

VARÁZSHANGOK
EGYESÜLET HÍREI
A gyenesdiási
Varázshangok Családi Kórus
minden szólamba tagokat keres!
A kórus elsődleges célja,
hogy rendszeres alkalmakat biztosítson az
örömzenélésre!
Olyan szülőket, nagyszülőket, gyerekeket
és unokákat várok, akik szeretnek énekelni,
szívesen tagjai lennének egy vidám,
a zene iránt elkötelezett közösségnek!

♫
A jelentkezés feltétele felnőtteknél:
· Kottaolvasás, szorgalom, megbízhatóság
és jó humorérzék
A jelentkezés feltétele gyerekeknél:
·
Alsó korhatár: 6 év
A jelentkezési határidő: 2012. január 31.
Bővebb információ és jelentkezés:
Varázshangok az Egészségért Egyesület
Kőhalmi Ágnes elnök, kórusvezető
Tel.: +3630/339-1959
e-mail: kohalmi.agnes@gmail.com
www.varazshang.hu

Az új esztendőben is folytatódnak családiés gyermekprogramjaink Gyenesdiáson és
a környező településeken is. Január 14én a gyenesdiási Községháza adott helyet
rendezvényünknek, 28-án szombaton 16.00tól pedig Balatongyörök lesz a helyszíne a
Varázshangok Családi Programnak.
Szeretném felhívni a figyelmét a Kedves
Olvasóknak, minden érdeklődő családnak,
hogy ez a program nem csak a kisgyermekes
családoknak szól! Minden korosztályt szívesen
várunk, hiszen a logikai- és társasjátékaink
0-99 éves korig nyújtanak tartalmas és egyben
szórakoztató kikapcsolódási lehetőséget! A
2,5 órás játszóházban kisgyermekek, általános
iskolások, kamaszok és felnőttek is egyaránt
megízlelhetik a felhőtlen játék örömét.
Programunkkal a családok (emberek) közötti
kommunikációs folyamatok elindulásához is
segítséget kívánunk nyújtani: nagy örömünkre
számos ismeretség és barátság alakult ki
a családok között, rendezvényeinknek
köszönhetően. Ezeknek a kapcsolatoknak a

fejlődése mind a családok életére, mind pedig
a helyi közösség megtartó, összetartó erejére
vitathatatlanul pozitív hatással van.
A Varázshangok Családi Program mind a 2
helyszínen ingyenes! Kérem Önöket, kérlek
Benneteket, ha tehetitek, éljetek ezzel az
egyedülálló lehetőséggel! Kapcsolódj be,
legyél a családoddal, játssz a gyermekeiddel
nálunk (is), és ismerkedj meg azokkal,
akikkel egy helyen élsz, akiknek gyerekeivel
a Te gyerekeid együtt nőnek fel!

Baba-mama klub
Koronczné Cserép Ilona védőnővel együtt
január 27-én pénteken 10.00-tól 11.00-ig
a gyenesdiási Községházán játszóházzal
egybekötött baba-mama klubba várjuk a kicsiket
szüleikkel együtt! A meghívott előadó Dr.
Károlyi Szilvia, aki a gyermekbalesetekről
fog előadást tartani! A belépés ingyenes!
Kőhalmi Ági és Balázs
www.varazshang.hu

Főpásztori áldás a Szent Ilona Rózsafüzér Társulatnak
Múlt havi számunkban írtunk a (legalább) 100 éves Gyenesdiási Rózsafüzér Társulatról.
Márfi Gyula Veszprémi Érsek, Baranyai Vilmosnénak küldött levelében köszöntötte
a Társulatot, küldte áldását.

2012. január
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TUDÓSÍTÁS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
Gyenesdiás
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.
december 13-án tartotta legutóbbi soros
ülését.
Az
első
napirend
keretében
a
Környezetvédelmi beszámolót tárgyalta
a képviselő-testület. A Környezetvédelmi
és
Településfejlesztési
Bizottság
beszámolójában megfogalmazta a 2012.
év célkitűzéseit, cselekvési programjait
elfogadja, az alábbiak szerint:
népi műemlékek megőrzésének
támogatására kiírt pályázat folytatása és
kiírása 2012. évre,
Környezetvédelmi Alap feltöltése
600.000 Ft-tal,
a bírságokból, lim-lom akciókból
befolyt összeg Környezetvédelmi Alaphoz
történő csatolása, a Környezetvédelmi
Program
ütemtervének
2012.
évi
végrehajtása,
Virágos Udvar verseny bővítése,
civil szervezetekkel közösen,
Zöld Iroda rang elnyerése,
a
képviselő-testületi
ülés
anyagának elektronikus úton történő
továbbítása.
A Polgármester a Biodiverzitás Fővárosa
Díj elnyerése érdekében kifejtett munkájáért
köszönetét és elismerését fejezte ki Góth
Imre bizottsági elnöknek, valamint Samu

SPORT
Röplabda

Zoltán főtanácsosnak és Bálint Ferenc
hivatali munkatársnak.
A második napirend keretében a
köztisztviselői
teljesítményértékelés
alapját képező 2012. évi célok kerültek
meghatározásra.
A harmadik napirendi pontban a képviselőtestület 2012. évi munkatervét fogadta el,
melyben meghatározta a közmeghallgatás,
valamint a képviselő-testületi ülések idejét
és napirendi pontjait.
A következő, negyedik napirendi pontban
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás
rendjéről, a településtisztaság egyes
kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának
megállapításáról szóló 10/2005. (IV.
27.) számú rendeletét módosította a
képviselő-testület, továbbá felhatalmazta a
Polgármestert a 2012. évi közszolgáltatási
szerződés aláírására.
Az ötödik napirendi pontban a helyi
adókról szóló rendeletet alkotta meg a
képviselő-testület. Az adónemekben nem
történt változást, azonban az idegenforgalmi
adó mértéke a korábbi 350 Ft-ról 380 Ft-ra
emelkedett. Egyebekben néhány fogalom
került pontosításra.
Egyéb ügyekben a képviselő-testület
döntött:
- a Kinizsi Sportegyesület kérelmével
kapcsolatban
fenntartotta
korábbi

álláspontját,
- a NAPÁVA Szociális Gondozó
Kft. házi segítségnyújtás biztosításával
kapcsolatos kérelmét elutasította,
- az
önkormányzat
tulajdonát
képező Ganz Műszer Zrt. részvények
értékesítéséről,
- a
H
és
M
Vendéglátóipari
Nagykereskedelmi
Kft.
kérelmével
kapcsolatos korábbi határozatát hatályában
fenntartotta,
- LEADER pályázatokkal kapcsolatos
kezességvállalásról.
A képviselő-testület soron következő
ülését 2012. január 31-én, 18 órai
kezdettel tartja. Az ülés napirendi
pontjai: 1.) Az Önkormányzat 2012. évi
költségvetése és költségvetési rendelete
első olvasatban.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
TOVÁBBRA IS NYILVÁNOSAK!
***
Komposztláda korlátozott számban,
ingyenesen rendelkezésre áll a házi
komposztálást vállalók részére. További
információk a Polgármesteri Hivatal
Műszaki csoportjánál kaphatók.

megismerkedni a Magyar Röplabdasport
egyik ma is népszerű és kiemelkedő
szereplőjével, valamint segíteni, támogatni
Gyenesdiás KINIZSI
SK.
Röplabda
tudja térségünkben a röplabdasport egyre
Szakosztályának
nagyobb felemelkedését és elterjedését.
meghívására
a
A szakosztály híreiről további információ
településre
látogat
a www. gyenesroplabda.hu honlapon
található.
Torma
Ágnes,
a több mint 400-szoros válogatott
Wittig Christoph szakosztályelnök
röplabdajátékos, aki ma is a hazai
röplabdasport kiemelkedő alakja. A
látogatása alkalmából, többek között a
röplabdasport népszerűsítésére előadást,
élménybeszámolót fog tartani.
MEGHÍVÓ

Ismét nagyszerű eredményt ért el a
Gyenesdiás KNIZSI SK. leány (MINI)
röplabdacsapata.
A Csapat, a Veszprém Megyei korcsoportos bajnokságban elért eredménye
alapján meghívást kapott Ikrényből
(Győr- Moson – Sopron megye), a már
hagyományos „Szünidei teremtornára.
A tornán több megyeszékhelyi csapat
(Veszprém, Tatabánya, Szombathely,
Az előadás helyszíne: Gyenesdiás
Győr) között a KNIZSI SK. első csapata az
Községháza
előkelő 4. helyet érte el, a második csapat
Időpont: 2012. január 21. 10 óra
a 9. lett. Az elért eredmények bizonyítják,
hogy nem volt véletlen a múlt évi sikeres
Várunk minden érdeklődött, aki szeretne
veszprémi helytállás.

Gyenesdiási Híradó
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Anyám
2012. 01. 16-án, 19 órakor
a Föld szegényebb lett egy élettel,
én és testvérem egy anyával,
az unokák egy nagymamával
és Isten gazdagodott egy lélekkel,
ki test korában emberként
élt és viselkedett.
Örömet szerzett mindenkinek
kivel 81 év földi élete összehozta.
Anyám visszaadta életét
teremtöjének
és én többé nem mondhatom, hogy
Anyám!
Apám után három hónapra
itt hagyott Anyám is.
Ne haragudjatok rám,
de ki kell kiabálni,
hogy fáj!
Bognár István

A Polgári körök, más civil szervezetekkel
karöltve január 21-én, szombaton a
Hősök terére hívják a szimpatizánsokat, Magyarország megmentésére,
önállóságának megvédésére.
Budapesti program: Gyülekező a
Hősök terén 16 órakor, majd zászlókkal,
mécsesekkel, fáklyákkal vonulnak át a
résztvevők az Országházhoz.
A busz, vagy buszok - várhatóan
a keszthelyi vasútállomás melletti
buszpályaudvarról indulnak e nap 12
órakor.
További információk:
Tel: 30/536-26-60, illetve 30/23-65-199
dr.Gergye Miklós,
a Gyenesdiási Polgári Kör vezetője
(x)
Óvódapedagógus szívesen vállal
szakképzett gyermekfelügyeletetfoglalkozást otthonában, vagy a gyermek
saját otthoni környezetében,
akár az est órákban is.
+36 30/4071663

Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért
Alapítvány
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
Menüsor:
Svédasztalos vacsora
Érkezéskor: pálinka és likőr
Hideg ételek: tormakrémes sonkatekercs,
kaszinótojás, csabai karaj, szalonnába
göngyölt csirkemáj, pástétomok
Meleg ételek: marhapörkölt, töltött káposzta,
aszalt szilvával töltött pulykamellfilé,
csirkemell roston, rántott szelet, csemege
sertéssült, szavas szelet erdei gombával, natúr
halfilé kapormártással
Köretek: petrezselymes burgonya, zöldséges
rizs, fűszeres burgonya, tarhonya, dödölle
Raguk, mártások: vadász ragu, hentes ragu,
tejszínes gombamártás, sajtmártás
Hideg saláták: francia saláta, burgonyasaláta,
orosz hússaláta
Saláták: paradicsomsaláta, paprikasaláta,
uborkasaláta, házi vegyes saláta
Desszertek: vegyes teasütemény, somlói
galuska

2012. január
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Új néven a

Simon
Díszfaiskola
DÍSZNÖVÉNY-KERTDEKORÁCIÓ-AJÁNDÉK
Nyitva tartás: H-P 8-18 óráig
Szo: 8-16, V: 9-16
Bejárat a vágóhíddal szemben
APRÓHIRDETÉSEK:
Gyenesdiási házáért ingatlanokkal fizetnék (1
keszthelyi lakás + garázs + 1 cserszegtomaji új
ház) részarányos beszámítással. Lehetőleg nyugodt
környezetben levő ingatlant keresek. 70/319-4148
Teraszajtó, fa, 1. oszt. csomómentes lucfenyő,
hőszigetelt üveggel, 90x210-es méretben, bontatlan
csomagolásban, kedvező áron eladó. 70/319-4148

Gyenesdiási Híradó

Viki
kozmetika

Vera
fodrászat

30/50-40-648

30/266-8930

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Intenzív alakformáló torna, aerobic
Helyszín: Gyenesdiási Óvoda tornaterme
Időpont: kedd, csütörtök 18:30-19:30-ig
Óraadó: Andorkó Barbara gyógytornász
Tel.: 06 70 2612449
A tornához szükséges: tornaszőnyeg, víz, törölköző

RELAX & NAIL STUDIÓ

Burgonyák:
Hópehely 15 kg-os zsák
50 Ft/kg
Bakonyi Desirée 30 kg-os zsák
59 Ft/kg
Friss házi tej magyar tarka
marhától 149 Ft/l

GYENESDIÁSON
- pedikűr, manikűr, műköröm
- szempilla-hosszabbítás
LuxLash természetes hatású pillák
az igéző szemekért
ZSELÉS LAKKOZÁS!
megerősíti a körmeit, hosszú hetekig
gyöngyörű körmöket biztosít!
AJÁNDÉKOZZON SZÉPSÉGUTALVÁNYT SZERETTEINEK
Időpont-egyeztetés:

ANCSA: +36-30/298-2818

Vinotéka ajánlata:
Cserszegtomaji Cserszegi Rozália és
Cserszegi Fűszeres száraz újboraink

Iker Virág és Ajándék
üzlet
„minden ami virág”
Alkalmi csokrok, rendelhetők,
akár telefonon is!

Cserepes virágok, dekorációk,
kegyeleti csokrok, koszorúk
k
nagy választékban
Üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu

Tel: 70/235-36-05
T.J. TERV Építész tervezőiroda
Fekete-fehér és színes fénymásolás
Méretek: A5 - A3+-ig
Fekete-fehér és színes nyomtatás
Méretek: A5 - A0-ig
Fotónyomtatást
is vállalunk.

Naponta háromszor friss
pékáruk a Komáromi Pékségből.
Kemencéből a polcra.

Üzlet:
Tervezőiroda
Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 99.
Tel.: 83/312-574

Bécsi fánk 3 ízben.
Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Ü V E G E Z É S

és partner üzleteink•Szakboltunkban
Foszlós kalács
ben
diós,
mákos,
gesztenyés
sonkához 0,5
kg-os,beigli és
stollen
kalács
• Püspökkenyér kapható.
karácsonyi ünnepeket
kívánunk!
• Kellemes
Teasütemény,
piskóta
lap
Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Mindennemű épületüvegezés
sík, katedrál, savmart, hőszigetelt,
drót üvegekkel
tükrök méretre vágása, felszerelése,
üvegpolcok méretre vágása
beázó üvegtetők újra szigetelése
kiszáradt gittek újra tömítése
Biztosítós számláknál fizetési halasztás
Hívásra házhoz megyek.
Tüttő Tibor Vonyarcvashegy Csándor u. 1.
Tel: 83/348-892, 06/30/560-9163

Gyenesdiási Hiradó • megjelenik havonta Gyenesdiáson 1600 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: József Attila Klubkönyvtár, Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/314-507, Fax: 83/314-550, E-mail: gyenesdiaskultura@t-online.hu
Szedés: Tel-Info Bt.(BF), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely • A lap a www.gyenesdias.hu honlapról letölthető.

