GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. február XIX. évfolyam, 2. szám
Megjelenik: február 15-én

Meghivó

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívunk minden
kedves Polgárőr társunkat és családtagjaikat,
valamint kedves barátainkat, ismerőseinket, az

Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
szeretettel meghívja a
hölgyeket
2008. március 10-én,
hétfőn 18 órára a
Községházára
NŐNAPI ÜNNEPSÉGRE
Köszöntőt mond Gál Lajos polgármester
Közreműködik dallal, verssel: Orgona László

I. Gyenesdiási Polgárőr Bálra,

2008. február 23-án szombaton 19 órai kezdettel,
a gyenesdiási Nádas Csárdába.
Élőzene, tombola, tánc, 3-fogásos vacsora,
éjféli pezsgőzés és jókedv.
Jelentkezni lehet: Horváth Kornélnál
20/94 59 670, 30/621 51 03, 316-613 telefonon,
vagy email-ben: kornel.horvath@t-online.hu
Belépődij: 2.800 Ft/fő
A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület elnöksége

Sportbál
A Gyenesdiási Kinizsi SK szeretettel vár minden
érdeklődőt 2008. március 1-én, szombaton
a Nádas Csárdában rendezendő
SPORTBÁLRA
Műsoros est, vacsora, tombola értékes
ajándékokkal
Belépő vacsorával: 3000 Ft/fő
További információk: Mosdósi Attila 30/52-00 -375
Kérjük támogassa a gyenesdiási civil szervezeteket
SZJA-ja 1%-ával
Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Gödörházy Antal Alapítvány
Gyenesdiás Egészségügyéért Alapítvány
Forrásvíz Természetbarát Egyesület
Darnay Dornay B Honismereti Alapítvány
Gyenesdiási Polgárőr Egyesület
Katolikus Egyház (technikai száma)

18959284-1-20
18954351-1-20
19275880-1-20
19276001-1-20
18960088-1-20
18967250-1-20
19282831-1-20
0011

Felhívjuk a gyenesdiási illetékességű civil szervezeteket, hogy
adataikat közöljék a Klubkönyvtárban, ezzel az SZJA 1 % kampányukban
közreműködik a Gyenesdiási Híradó, valamint intézményünkkel történő
együttműködésre is számíthat.

Meghívó

A Gyenesdiási Köz - Kultúra Alapítvány
és a
gyenesdiási amatőr művészeti csoportok
szeretettel meghívják
2008. március 30-án 17 órára

a Keszthelyi Balaton Színházban tartandó
művészeti bemutatójukra.
Fellépnek: Gyenesdiási Népdalkör, Csillagvirág
éneklő csoport, Gyenes Néptánc Együttes,
művészeti iskolás néptáncosok, Gyenesdiási
Dalárda és a Citerások, Gyenesszín színjátszókör,
Községi Kórus

Jegyek 1000 Ft-os egységáron kaphatók a
Klubkönyvtárban, illetve a művészeti csoportoknál
Tudósítás a közmeghallgatásról
2008. február 11-én tartotta Gyenesdiás Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
szokásos
közmeghallgatását, melyen kb. 60 érdeklődő vett részt.
Gál Lajos polgármester beszámolt a tavalyi év
működése tapasztalatairól, környezetvédelmi programja
megvalósulásáról.
Részletesen beszámolt a polgármester az önkormányzat
fejlesztési terveiről.
folytatás a 4. oldalon

Info-Ecke - Öffentliches Gehör: Siehe Seite 4.
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Január 27-én misével, ünnepséggel és koszorúzással
emlékeztünk a világháborúkban hősi halált halt gyenesdiási
katonákról.
Köszönkük a I. F. J. Jászkun Honvéd Huszárezred
hagyományőrző egyesület közreműködését.
A képen Gál Lajos polgármester és Dr. Csehi Ottó
alpolgármester koszorúz

Hagyományosan a húshagyó keddi fánk-parti rendezvénnyel
búcsúztattuk a farsangot. A meghirdetett batyus-bálra
évről évre nagyobb az érdeklődés, idén alig fértünk el a
Községháza előtermében és nagytermében. Jó hangulatot a
dalárda, a citerások, a színjátszók, és a néptáncosok táncházi
műsora, a szebbnél szebb fánkok, finom borok és a Bakterok
Nosztalgia Duó zenéje biztosította.

Főzőklub

A Klubkönyvtárban péntekenként 14 órától 15 óra 30ig kézműves foglalkozásokat tartunk, gyerekekenek,
családoknak.
Márciusi program: húsvéti készülődés. Kellékek: kifújt
tojások

február 22-én, pénteken 18 órakor az Önkormányzati
étkezdében
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nagy érdeklődés kísérte a Klubkönyvtár által rendezett játékmackó kiállítást. 40 fő hozta be egykori és mai kedvenceit,
összesen 550 db mackót, melyek közül néhánynak a gazdája már szülő, vagy nagyszülő. Az alkalomra sok gyerek alkalomhoz
illő jelmezbe öltözött, őket a rendező könyvjutalomban részesítette. A játékmackók történetét Góth Imre vetítettképes előadása
mesélte el.
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Koller Tibor (erdész) 1929-2008.

Emlékezzünk néhány sorban a nemrég eltávozott Barátra,
Kollégára, a gyenesdiásiak szeretetét, megbecsülését méltán
élvező Koller Tiborra. Arra a Tiborra, aki az 1945 utáni
években, fiatalként a község egyik meghatározó egyénisége
volt, az ifjúság kovásza, összetartója. Később Büdöskúti
erdész, Mariska feleségével együtt vállalta a nem könnyű erdei
életet. Töretlen akarattal, nagy ambícióval végezte munkáját,
bár a sors csapásaiból is bőven jutott neki. A megpróbáltatások
ellenére sem tört össze, egyenes gerinccel viselte azt, amit a
sors reá mért.
Felnevelte három gyermekét, szorgalmas, dolgos
feleségével, de a sok munka mellett már építgette a hajlékot,
ahol öregkorában élni fog. Szépen sikerült! Tibor barátom
valóságos édenkertet varázsolt a háza körül. Sokan láthatták
szorgoskodni, elbámultak a kertje szépségén, gazdagságán.
Nem muszájból tette! A vele született alkotó természet, a szép,
a jó, a rend szeretete és a munka becsülete miatt tette amit tett.
Mindig derűsen, jókedvűen. Az optimista emberre jellemző
magatartása, az embertársaihoz való viszonya példaértékű.
A halál elvette tőle szeretett kertjét, jó Asszonyát, gyerekeit,
itt kellett hagyni földi dolgait. A lelke, az emléke azonban itt
maradt velünk. Ránk hagyta hangos, jókedvű nevetését, egész
lénye varázsát.
Nyugodj békében kedves Tibor Barátom. Ezt kívánja sok
tisztelőd, barátod, kollégád nevében:
Tüttő Lajos
Koller Tiborral találkozhattak tavaly júniusban "Nagyapáink
forradalma" c. könyv bemutatóján. Büdöskúti erdész korában
keszthelyi egyetemista forradalmárokat bújtatott, amiért a hatóságok
ellene eljárást folytattak, rövid ideig börtönben is ült.
/A szerk./

A FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT
EGYESÜLET HÍREI
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 2008. március 1én (szombaton) 10 órakor avatja fel a véglegesen elkészült
Darnay Dornyai Béla emléktúra útvonalat.
Ennek tiszteletére emléktúrát szervez, melyre tisztelettel
várja az érdeklődőket, kirándulókat. A keszthelyi-hegységi
túra (Kilátó túra) összeköti a zalai Balaton-parti településeket.
Gyenesdiásról (Nagymező - Festetics-kilátó) indul és a
Berzsenyi-kilátó alatt átlép a vonyarci határba, a Hosszú völgy
mentén, később a Cseri kapu érintésével felmegy a Kitaibel
Pál-kilátóhoz, majd ettől a györöki határ Lajos völgy szakaszán
letér a Bélapi pihenőhöz. Innen a Balatongyörök Szerelemdomb előtt először a Bél Mátyás, majd a Batsányi-kilátó felé
veszi útját. A Szépkilátó a rövidebb szakasz végpontja.
A hosszabb szakasz felvisz a Pad-kő kilátóhoz és kiér a
Büdöskút pusztánál.
Az útvonal mentén elhelyezésre került 4 információs
tábla (kistérségi pályázat útján helybenhagyott) Nap-Hold
szimbólumokkal és részletes túraút leírásokkal; 6 asztal

és 12 pad, 6 szemetes kihelyezése mellett, melyeknek
ürítését és tisztán tartását a gyenesdiási, vonyarcvashegyi és
balatongyöröki civil szervezetek és az erdészet vállalt fel.

D (Darnay) betűket fest a Forrásviz és a keszthelyi Vitorlás
egyesület ifjú csapata
A táblákat, padokat és szemeteseket Hoffer Attila asztalos
mester, Czibor Zoltán és ifj. Pintér István készítették el igen
alapos munkával, melyekért a környék kirándulói nevében
ezúton is köszönettel tartozunk. A kihelyezésekben köszönetet
mondunk a Polgármesteri Hivatal külsős dolgozóinak és a
szomszédos civil szervezeteknek egyaránt. Az erdőtisztítási
és takarítási munkálatokban Kőhalmi Zoltán és Szabó Dávid
tagtársunk nyújtott önzetlen segítséget.
Az egyesület rendezvényeire és a túrára várunk mindenkit
sok szeretettel.
A Vezetőség nevében: Gálné Németh Ildikó, elnök

GYENESDIÁSI HORGÁSZ ÉS VÍZISPORT
EGYESÜLET HÍREI
A Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület közgyűlését
2008. március 8-án szombaton 9 órakor tartja a gyenesdiási
Községháza nagytermében (Kossuth L. u. 97.) melyre, mint
egyesületünk tagját tisztelettel meghívom.
A közgyűlés eredményessége érdekében kérem, szíveskedjen
azon részt venni!
Napirendi pontok:
1. A vezetőség beszámolója, 2007. évről
2. 2008. évi költségvetés
3. Vegyes ügyek
A közgyűlés határozatképtelensége esetén azt fenti nap
9 óra 30-ra változatlan helyszínnel és napirendi pontokkal
ismételten összehívom, ami akkor már a résztvevők számától
függetlenül határozatképes.
Ezúton tisztelettel ismételten felhívom azon tagtársak
figyelmét, akiknek az egyesülettel szemben tagdíj vagy egyéb
tartozása van, azt a közgyűlés időpontjáig rendezzék, ennek
elmulasztása esetén fegyelmi eljárás lefolytatására kerül sor.
Egyesületünk Interneten keresztül is elérhető, alábbi
címen www.gyeneshorgasz.csali.hu - megtalálhatóak
alapszabályunk, szabályzataink és az aktuális közgyűlési
jegyzőkönyv is, továbbá gyeneshorgasz@freemail.hu címen
levelezés is bonyolítható.
Döbröntei Imre egyesület elnöke
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Öffentliches Gehör
Das öffentliches Gehör von Gyenesdiaser Gemeindeamt
wurde am 11. Februar veranstaltet, an welchem ungefähr 60
Interessenten nahmen teil.
Lajos Gál, der Bürgermeister berichtete die Anwesenden
über die Erfahrungen betreffs des Betriebs von der
Gemeinde, der öffentlichen Instituten trotz der schweren
finanziellen Lage. Er sprach weiterhin stolz über die
wachsende Anzahl der Neugeborene im Gemeinde und die
erfolgreiche Leistungen in Betreff von Umweltschutz. Er
hält weiterhin wichtig die angefangene Entwicklungen -wie
die territoriale Erweiterung des Gyeneser Strandbades, die
Profilwechslung des Diáser Strandbades und die Ausstattung
einer Promenade mit Oberlicht beziehungsweise einer
Bahndurchfahrt bei der Gyeneser Strandbad- dieses Jahr
fortzusetzen.
Für dieses Jahr ist es auch geplant ein Planschenplatz
mit der Abbau eines Teils von Uferwand zu bauen, die
Spielpark zu erweitern und der schwimmende Bühne mit
Standlautsprecher zu versorgen.
Außer der Strandentwicklungen sind noch die folgenden
Projekte dieses Jahr eingeplant: das Umlegen von
Grünabfalldepot, das Betonieren und Entstaubung von
einigen Straßen, zum über der Kreisverkehr errichtende
"Aldi" Einkaufsgeschäft gehörende Investitionen (Gehweg,
Wasserabführung) auszurichten, das Bauerhaus-Denkmal
zu renovieren und einige Verkehrslenkende Einrichtungen
aufzustellen.
Der Bürgermeister stellte das Entwicklungskonzept für
2007-2013 vor und dessen Inhalt, wie der: Entwicklungsbau
am Großwiesen (Nagymező), Rehabilitationszentrum bei
der Heilige Marie Statue, Freizeit- und Rekreationszentrum
über dem Diáser Standbad, Hotel in Strandnähe, sporttouristische Investitionen auf der Gyeneser Wiese unter
Liget Plaza, Öko-touristische Investition eines Pferd und
Wellness Zentrums an der Faluder Ebene.
Im Weiteren legte der Bürgermeister der Haushalt der
Gemeinde von 2008 dar, aus welchem zu sehen ist, daß die
Bürgermeisteramt mit 634 Millionen Forint wirtschaftet.
(siehe Tabelle), und hob die Aufgaben hervor, die aus dieser
Summe gelöst werden müssen.
Der Bürgermeister sprach weiterhin über die, von der
Tourismusverein Gyenesdiás einzuführende Gyenesdiás
Karte, mit der die Gäste, außer der eintrittsfreie Standkarte,
noch beträchtliche Ermäßigungen von verschiedenen Güter
oder Dienstleitungen bekommen können.
Zunächst legte Dr. József Kardos, Notar die wichtigsten
Veränderungen der rechtlichen Verordnungen dar.
Im dritten Teil des öffentlichen Gehörs kündigten die
Anwesenden Gemeinwohle Bemerkungen an. Unter
anderem erwähnten die Anwesenden als Problem der
Gehweg von Kossuth Straße, Verkehrsprobleme, der
Zustand von Bushaltestellen und die streunende Hunde. Auf
die Fragen gaben die Betroffenen Antwort und versprachen
sie umgehend zu beseitigen.
Nach dem zweistündigen öffentliches Gehör bedankte
sich der Bürgermeister bei der Anwesenden und schloss die
Versammlung.

folytatás az első oldalról

A kisstrandon területbővítéssel megkezdődött a fejlesztés,
tovább szélesítik a lidós partszakaszt. A két strand
közötti terület feltárására egy sétányt, kilátót tervez az
önkormányzat. Ez a terület közel 20 ha, jelenleg állami
tulajdonú, ennek megszerzését tűzték ki célul, összefogva a
szomszédos Balaton-parti településekkel. Ebben az ügyben
már a környezetvédelmi miniszternél is jártak.
Az un. hegylábi területeket nem szeretnék felparcellázni,
oda stratégiai befektetőket várnak. Egy ilyen megindult
már a Mária szobor alatt, ahol egészségügyi centrum,
rehabilitációs központ létesül, angol befektetők
beruházásában.
Több befektetési ajánlatot nyújt az önkormányzat
az érdeklődőknek, a vízparthoz közel szállodaépítési
lehetőséget, a nagystrand fölött szórakoztató központot,
az algyenesi legelőn sport-turisztikai hasznosítást, a Faludi
síkon öko-turisztikai (lovas, welnes) beruházást.
A diási strandon saját beruházásban a partfal elbontásával
egy delfin alakú pancsolót alakítanak ki, játékhajót és más
strandi játékokat építenek, öltözőt, akadálymentesített WCt, épül egy sétány, korszerűsítik a világítást, a hangosítást
tovább fejlesztik, térplasztikákat állítanak fel, vízi színpadot
létesítenek, zenével és programokkal, strandi animációval
szolgálnak a strandi vendégeknek. Az algyenesi strandon
felújítják a WC-ket, játszótéri eszközöket állítanak fel,
iszapkotrással és homokozással teszik kellemesebbé a
medret.
Természetesen a strandon kívül is több fejlesztést tervez
az önkormányzat, korszerűbb buszvárókat telepít, az Aldi
áruház létesítése kapcsán (a körforgalom fölött, keszthelyi
területen, Faludi utcai bejárattal ) a beruházóval közösen
a környéken infrastruktúra fejlesztés, az alsógyenesi
- MÁV által korszerűsítendő - vasúti átjáróhoz rávezető
útszakasz kialakítása, szennyvízelvezetés beruházás a
Tanácsház u. alatti területen, diási temető kerítése felújítása,
gyalogátkelőhelyek létesítése, forgalomlassító a Széchenyi
utcában, komposzttelep áthelyezése, a jelenlegitől nyugati
irányba, vegyesforgalmú és kerékpárút létesítése a Faludi
sík déli oldalán, Keszthely felé, a várossal közösen, utak
felújítása (Bem, Diótörő, Ady, Nefelejcs, Jókai felső része,
Balaton nyugati oldala), illetve itatásos eljárású útjavítások,
stb.
A polgármester bemutatta az önkormányzat 200713. évekre szóló fejlesztési koncepcióját, a fontosabb
beruházási portfóliókat, a Nagymező látogatóközpont,
rehabilitációs központ és nyugdíjas apartamanok (Mária
szobor alatt), iparterületek, szórakoztató és rekreációs
központ (diási strand fölött) látványterveit. Beszélt
az erdőbirtokossággal közösen kiépítendő nagymezei
megközelítésről és közműelhelyezésről (a bányán át), a
Pásztorház felújításáról, a szelektív hulladékgyűjtőkről,
melyek helyét kialakították már.
Néhány aktuális dolgot említett még
meg. A
lomtalanítással kapcsolatban elmondta, hogy arra március

Gyenesdiási Híradó

31-én kerül sor, de előtte megszervezik a vasgyűjtést, azaz
- alsópáhoki példára - kéretik a vashulladékot az utcára
nem kitenni, azt előtte - valószínű a polgárőr egyesület
segítségével - az udvarokról vinnék el. Az értékesítésből
származó bevételt az óvoda és az iskola alapítványai javára
ajánlanák fel. Alsópáhokon ebből tavaly 1,5 millió Ft
bevétel származott.
Gyenesdiás testvérkapcsolatot létesítene az erdélyi
Csíkszenttamás településsel, egy pályázati támogatású
programban öt település lenne a térség vendége, mintegy
200 fős csoporttal látogatnának térségünkbe határon túli
települések képviselői, kulturális csoportjai, köztük a
csíkszenttamásiak is.
Végezetül a polgármester szólt a Gyenesdiás kártyáról
is, amelyet a Turisztikai egyesület értékesítene és a
településre érkezők ingyenes strandbelépés mellett számos
más kedvezményben részesülhetnek (lásd a Turisztikai
egyesület oldalát).
A polgármester a költségvetési főszámok bemutatásával
ismertette az e számokhoz tartozó fontosabb feladatokat
(lásd költségvetési táblázatok a 10. oldalon)
A polgármesteri tájékoztató után dr. Kardos józsef jegyző
ismertette a fontosabb helyi rendeleti változásokat.
Elmondta, hogy helyi adó nem változik az idén, a
szemétszállítási díj emelkedik 6,9 %-kal, 110 l-es edény
ürítéséért 17.590 Ft-ot kell éves díjként fizetni.
A kormány tervezi az ingatlanok adóját jelentősen
megemelni - ahogy ezt az előzetes híradásokból már
tudhatjuk -, valószínű az e rendeletekhez alkalmazkodva
az önkormányzatok kénytelenek lesznek egy újabb
közmeghallgatást összehívni a helyi adórendelet
megalkotása előtt.
Az est harmadik részében a közérdekű bejelentésekre
került sor.
Nagy Barnabás (Kökény u) a Jókai köz - Jókai utca
kereszteződés veszélyességére és a gyorshajtásra hívta
fel a figyelmet, tájékoztatta a hivatalt, hogy a Kökény u.Tücsökdomb utca sarkon korábban kapcsol be a közvilágítás
és később kapcsol ki, ez pazarlás az önkormányzat számára.
Az óvoda környéke jobb kivilágítását kérte, valamint az
óvoda fűtésével és a vegyes csoporttal kapcsolatban tett
észrevételt. Javasolta, hogy a strandbelépő árát ne emeljék.
Gép Miklósné (Darnay utca) a Kossuth L. utcai járda
állapotát kifogásolta.
Gombos József (Lőtéri u.) a Nagymező kultúrált
megközelítése érdekében - nagy sebességgel közlekedő
autósok, helyenként gyér világítás - emelt szót, javasolta,
hogy kis árkot csinálhatnának addig is míg nem készül
el a csapadékelvezető rendszer. Elmondta,
hogy a
Balaton-partot (a strandokon kívül) nehéz megközelíteni.
Hiányolta a járdákat bizonyos utcákban. Felszólalása végén
megjegyezte, hogy a település jó irányban fejlődik, további
sikeres munkát kívánt.
Mogyorósi Géza (Béke u.) is a járdát hiányolta a Béke
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utcában, szólt az úton folyó esővízről, amivel az autók
a gyalogosokat beterítik (akárcsak a Lőtéri utcában),
valamint kifogásolta, hogy a Béke u. alsó szakaszán az utca
sáros, kátyús, elmaradt korábban is az utca javítása.
Tóth Zoltán (Kossuth L. u) kérte, hogy forduljon
az önkormányzat a rendőrséghez a gyorshajtók és a
gyalogátkelőhelyen előzők, különösen a kamionosok miatt.
Javasolta a 40 km/h-s sebességkorlátozást.
Pék András (Kossuth L. u.) a mostani buszmegállók
hátrányára hívta fel a figyelmet (koszosak, büdösek, nem
lehet tisztán tartani azokat), olyant készíttessenek, amelyek
átláthatóak. Javasolt a Pásztorház szigetelésére általa
alkalmasnak tartott módszert.
Gál Lajos polgármester válaszolt a felvetésekre, a Jókai u.
- Jókai köz kereszteződésébe és további négy beláthatatlan
helyre tükröt helyez az önkormányzat. Az E-ON felé
jelezték már a problémát, kérték és kérik, hogy a rendőrök
többet legyenek jelen a gyalogátkelőhelyeknél is. Szerinte
az óvoda környéke eléggé ki van világítva, az udvari lámpa
az utcát is bevilágítja. A strandbelépők árát a környező
települések polgármestereivel egyeztetik, a diási strand
szolgáltatásait a kérdező által említett Libás strand nem éri
el. A Kossuth utcai járdával kapcsolatban a polgármester
elmondta, hogy az útfelújításokra szánt pénzekből egy részt
a járdákra költenek, ehhez jöhet még az Aldival kapcsolatos
beruházásból valamennyi. A Nagymező megközelítését
szolgálja majd a bányán keresztül vezető út, amely alatt
fogják a közműveket a Nagymezőre felvinni. Az úttesteken
folyó csapadékvíz elvezetésére árkot nem lehet csinálni,
hanem csapadékvíz-fogók segítik a víz elszivárogtatását.
A Balaton-part megközelítését jól szolgálja majd az a
sétány és kilátó, ami terv szerint a két strand közötti
terület feltárásával fog elkészülni. A Béke utca alsó felén
valóban kell csinálni valamit, intézkedni fognak. Sajnos a
71-es út 40 km/h-s sebességcsökkentéséhez a közútkezelő
nem járul hozzá, az ő érdekük, hogy minél gyorsabban
keresztülmenjen a forgalom a településen. A kritikus
helyekre már többször kértek rendőrt, de kérni fogják majd
a polgárőröket is, hogy jelenlétükkel valami visszatartó
hatást érvényesítsenek.
Az új buszmegállók (kerek) formája majd bizonyos
szennyezéseket remélhetőleg megakadályoz. A Pásztorház
belső padlóburkolatát felszedik így belűlről is száradni fog.
Az óvodával kapcsolatos felvetésekre Skublics Sándorné
óvodavezető elmondta, hogy az óvodaépület hőmérsékletét
termosztát szabályozza - a külső hőmérséklettől függően,
így a hétvége alatt sem hűl ki az épület. Természetesen
szükség esetén rá tudnak csavarni, hamar melegebb lesz. A
vegyes csoporttal kapcsolatban elmondta az óvodavezető,
hogy 2000 óta minden évben felmérik a szülői igényeket, a
vegyes csoport gyerekei szociálisan érettebbek, pedagógiai
szempontból egyértelműen jobb.
Táblázatokat lásd a 10. oldalon.
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ÓVODAI HÍREK

Itt a farsang, áll a bál... az óvodában
2008. február 4-én tartottuk hagyományos farsangi
mulatságunkat. Képek a farsang vidám pillanataiból.
(Finta Maya fotói)

13. ALAPÍTVÁNYI BÁL

Január 26-án tartottuk immár tizenharmadik alkalommal a
Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány farsangi bálját.
A helyszín ismét a Nádas Csárda volt,ahol hagyományosan a
BONUS zenekar szórakoztatta a vendégeket.

fotó: Finta Maya

A Szülői Támogató Szervezet tagjai és vezetője alaposan
meglepte a vendégsereget kiválóan összeállított, sokszínű
műsorával.

2008. február

A fellépők közt köszönthettük ismét a Gyenes Néptáncegyüttest
akik pörgős táncukkal emelték bálunk színvonalát.
Ezután sláger percek következtek, a zalaegerszegi színház
társulatának 2 kiváló tagja előadásában.
A műsor után a bált a Gyenes Néptáncegyüttes keringője
nyitotta meg.
Ezt követően mulathattunk azon a műsorszámon, melyet
vállalkozó kedvű óvónők, dadus nénik és szülők adtak elő. A
"Hakni van Mutter" című fergeteges zenés műsorszám alaposan
megnevettette a közönséget. A hölgyek kiváló "kosztümjei"
és jól elváltoztatott arcuk bizony megnehezítette még a férjek
számára is saját feleségeik felismerését.
A vacsora nagyszerű volt és bőséges. Köszönjük szépen az
étterem vezetőjének, Zsinkó Lajosnak.
A vacsora után újabb meglepetésben volt része a
nagyérdeműnek, következtek a "Született feleségek", "az Élet
egy kabaré" című műsorukkal. Megérte a titkolózás, mert
fergeteges zenés- táncos perceket láthattunk a szülők és óvónők
előadásában.
Ezután tombola és a reggelig tartó tánc következett.
A helyi és környékbeli vállalkozók felajánlásaikkal, a
nagyszámú jelenlevő részvételével támogatta az óvodai
szakmai célkitűzéseinek megfelelő udvari eszközbeszerzést,
korszerűsítést,
valamint
az
Óvodatörténeti
könyv
megjelentetését.
Köszönjük a Szülői Támogató Szervezet vezetőjének, Novák
Andreának, az SZK helyettes vezetőjének Ágoston Beátának,
Bakonyiné Gellén Viktóriának, Riedl Juditnak, Szalókiné Farkas
Piroskának, Farkas Fridának, és Szirmai Katalinnak, valamint
valamennyi segítőkész szülőnek, a műsorokban résztvevőknek,
az óvoda kollektívájának, a tánccsoport vezetőjének Fodor
Ivánnak, Zsinkó Lajosnak, a Bonus zenekarnak a közreműködő
segítséget.
Köszönjük
a szülőknek, vállalkozóknak
kik tombolafelajánlásaikkal támogattak bennünket:
Nagyközségi Önkormányzat Gyd, J és A Kerámia Gyd,
Danubius Thermal Hotel Aqua Hévíz, Riedl Ferenc Gyd,
Ágoston Zsolt Keszthely, Ágoston Beáta Keszthely, Eurofa 2000
Kft Keszthely, Szent Ilona Gyógyszertár Gyd,Visionet Kft Gyd,
Ata-Béta Kft, Kovács László és Székely Erzsébet Gyd, Bíró
Andrea Gyd, Piroska Csárda Gyd, Szalóky Jenő Gyd, Palacki
Tamás Gyd, Palacki Katalin Keszthely, Lambert Melinda,
Damo Papír -Írószer Keszthely, Szalóky István Gyd, Rózsahegyi
Iparcikk Áruház Gyd , Németh Attiláné , Kaposi Tibor, Casanova
Vendéglő Gyd, Zöldhangya 2000 BT. Gyd, Halász László Gyd
, Pinterits Márta Gyd, Lámpaház Gyd, Angi Bt.Gyd, Bán
Ferenc Siófok, Kiss László Gyd, Dr.Kovács János Gyd, Wellnes
Park Panzió Szépségszalon, Szabó Károly Gyd, Horváth
Sebestyénné Gyd, Major lászló Gyd, Mészáros Sándor Gyd,
Mozaik Áruház Gyd, Zalaveczki Zita Gyd, Nagyné Zsadányi
Anita Gyd, Farkas Attila Gyd, Vajda András Gyd, Vaszkó Ernő
Gyd, Tálos Kerámia Gyd, Papp László Keszthely, Veszprémtej
Rt. Keszthely, Szőnyegország Gyd, Pintér János Keszthely,
Pintér Ágota Keszthely, Komáromi Pékség Gyd, Caffé Azurro
Keszthely, Németh Mónika Keszthely, Garda Kft Keszthely,
Zöldház Egészségcentrum Gyd, Borda László Egregy, Bakonyi
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Tamás Vonyarcv., Broadway Keszthely, Fekete Miklósné Gyd,
Tenura-Zala Kft Keszthely, Szanka Szilárd Tapolca, Darázsi
család Gyd, Czuppon Ferenc Gyd, Németh Béla Keszthely,
Iker virág-ajándék Gyd, Fekete Anett Gyd, Kiss István Gyd,
Tóth Attila Gyd, Janika Panzió Vonyarcv, Nádas Csárda Gyd,
Somogyi József Gyd, Juhász Pálné Gyd, Naturinó Álom Stúdió
Keszthely.
Köszönjük a támogatói jegyek vásárlását a következő
szülőknek:
Balázs Péter, Vajda András, Németh Attiláné Lambert Melinda,
Schuch Angéla, Lancz Gabriella, Papp László, Szabó károly,
Tombor Ernő, Darázsi család
***
Készül a Gyenesdiási Óvoda története című helytörténeti
munka.
Ehhez kérjük Önöket, hogy óvodánkkal kapcsolatos
fotókat, számítógépes bemásolásra részünkre kölcsönadni
szíveskedjenek.

Skublics Sándorné közoktatási szakértő, a projekt szakmai
irányítója vezetett le.
A rendezvény 11 órától a községházán folytatódott, először a
projekt megvalósításával kapcsolatos információkat dr. Bertók
Sándor programmenedzser osztotta meg a jelenlevőkkel.
A mentorálás tapasztalatairól Völlerné Simon Erzsébet
pedagógiai előadó, közoktatási szakértő beszélt.
A gyermekek fejlődésének nyomon követése volt a témája
Péntek Gyuláné óvodai menedzser, közoktatási szakértőnek.
A konferencia zárásaként az Óvodai Programcsomag
bevezetésének tapasztalatairól tartott előadást Kovács Erika
a program szakmai vezetője, az Oktatási Minisztérium
munkatársa.
A több mint harminc résztvevő aktivitását és érdeklődését
jelzik az előadások után feltett kérdések, a kialakult építő
jellegű vita és beszélgetés.

ISKOLAI HÍREK

Zárókonferencia HEFOP 3.1.3
" Mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled
telhető legjobbat formáld belőlük és általuk"
( Weöres Sándor )
2008. január 23-án 9 órai kezdettel a Felkészítés a kompetencia
alapú oktatásra HEFOP 3.1.3 projekt zárókonferenciáját
tartotta a gyenesdiási óvoda. A "Nyitottság, eredményesség,
hatékony fejlesztőmunka, szakmai kiválóság" c. két éves
projekt 2008. január 31-el zárult.
Az intézmény 4 millió Ft támogatásból valósította meg a
programot, melynek keretében két csoportban be lett vezetve
az Óvodai Programcsomag szerinti munka. Informatikai
eszközöket vásároltak, továbbképzéseket valósítottak meg, a
mentorálást, gyermekek felmérését, TIOK intézményekhez
való látogatást valósítottak meg.

A zárókonferencia délelőtti gyakorlati bemutatóval kezdődött,
helyszín az óvoda két csoportja volt a téma a víz köré épült. A
foglalkozásokat Kun Sándorné, Világos Csabáné, Horváthné
Lóránt Mária és Varga Zoltánné
óvodapedagógusok
vezették.
A foglakozások után konzultáció következett, melyet

Tanulóink szívükön viselték a madarak téli etetését.
Az iskolaudvaron felállított madáretetőben
mindig volt táplálék.

A vitamindús táplálkozáshoz csináltak kedvet az iskolában.
A gyerekek szívesen fogyasztották a szülők által hozott
gyümölcsöt a szünetekben.
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Ismét a jelmezeké volt a főszerep

A TURISZTIKAI EGYESÜLET HÍREI
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
ezévi rendes közgyűlését
2008. február 25-én hétfőn 17.00 órakor tartja
a Községháza nagytermében.
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Beszámoló az egyesület munkájáról, eredményeiről
2. Felügyelő Bizottság beszámolója
3. 2007. évi zárszámadás
4. 2008. évi költségvetés bemutatása és elfogadása
5. Egyesületi tagdíjrendszer korrekciója
6. Gyenesdiás Kedvezménykártya bemutatása
7. Egyebek

Február 1-jén a felsősök bulizhattak, 2-án (szombaton) pedig
az alsó tagozatosok érezhették jól magukat a hagyományos
iskolai farsangi rendezvényen.
A felsősöknél sok színvonalas, begyakorolt produkciót
láthattunk. A tanulók az ajándékokon, tortákon kívül a
következő helyezéseknek örülhettek:
Csoportos:
I. helyezett: 7. b osztály ABO-ABO, of: Egyedné Bakó Ildikó
8. b osztály Beatles paródia, of: Kocsa János
II. helyezett: 5. b osztály ZETE produkció, of: Csordás József
III. helyezett: 6. a osztály Apáca-show, of: Inkler Ildikó
A legötletesebb produkció:
5. a osztály: 38 lábú (képünkön), of: Vajda Renáta
A legszínesebb produkció: 7. a osztály, of: Rácz Csaba
Egyéni:
I. helyezett: Pék Flórián 6. b osztály, bohóc
Az alsós kisdiákok közül sokan szép, saját készítésű jelmezbe
bújtak, nehéz feladat elé állítva ezzel a zsűrit, minek tagjai több
1-3. helyezéssel és különdíjakkal is jutalmazták az ötletes
maszkarákat.
Csoportos:
I. helyezett: Török basa
II. helyezett: Indián család
Páros:
I. helyezettek: Szőlős gazda, Kerti törpék
II. helyezettek: Cicák, Tojás rántotta
III. helyezettek: Piroska és nagymama, 2 Lotti
Egyéni:
I. helyezett: Nagymama lekvárja
II. helyezettek: Kőkorszaki, Néger asszonyság
III. helyezettek: Gomba, Túrórudi
Különdíjasok: Kertész, Takarítónő
Az alsósok programját játékos vetélkedők, s egy kis diszkó
is gazdagította. Talán jövőre csak a tombolasorsolást kell
egyszerűsíteni, gyorsítani!
Összességében jól sikerült a hétvége. Köszönet illeti a szülői
munkaközösség, a tantestület tagjait!
Köszönjük a Kedves Szülőknek a felajánlásokat, a büfében,
s az iskola kitakarításában nyújtott önzetlen segítséget!
Nagy Antal Róbert DÖK

Az egyesület munkájának sikere érdekében TAGJAINK
ILLETVE MINDEN ÉRDEKLŐDŐ MEGJELENÉSÉRE
SZÁMÍTUNK!

Gyenesdiás Kártya
Egyesületünk új szolgáltatást kíván bevezetni a településen,
pontosabban tagjainknál nyaraló vendégeink részére.
Részletek a 9. oldalon.
Várjuk az elfogadóhelyek jelentkezését is (pl. szolgáltatók,
éttermek), a szállásadóknak pedig a kártya értékesítésében
szánunk komoly szerepet.
További részletekről a február 25-i egyesületi közgyűlésen
adunk tájékoztatást.

Turisztikai kiállítások, vásárok
Egyesületünk 2008-ban is nagy hangsúlyt fektet a belföldi
vásárokon való részvételre: így a következő hetekben
Budapesten, Pécsen, Nyíregyházán, Győrben, Debrecenben,
Miskolcon és Szolnokon képviseljük településünket.

A YACHT EGYLET HÍREI
Vitorlás versenyzőknek
elméleti tanfolyamot tartunk
2008. február 16-án és
február 23-án 10 óra 30-as kezdéssel.
Éves rendes mérlegzáró, tervtárgyaló
és tisztújító közgyűlést tartunk
2008. március 8-án 11 órai kezdettel.
Csendes István
Yacht Egylet Gyenesdiás elnök
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Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
8135 Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 97
T./F.: 06 83/511-790
gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu

Mi már a nyárra készülünk...

...és többek között ingyenes strandbelépőt kínálunk
Gyenesdiás Kedvezménykártyával!
Tisztelt Hölgyem / Tisztelt Uram!

Biztosan Önt is foglalkoztatja a gondolat, miként tudna – az intenzív turisztikai kínálati versenyben – saját,
üzemeltetett egységébe (pld. kiadó szoba, vendéglátóegység, szolgáltatás, stb.) több vendéget szerezni!
Engedje meg ezért, hogy a Gyenesdiás Turisztikai Egyesület által – az Önkormányzat támogatását élvezve
– 2008. nyarára bevezetni kívánt Gyenesdiás Kedvezménykártyát a figyelmébe ajánljuk!
Mint tudjuk, a vendégek ma már tudatosabban vásárolnak, azaz elsősorban azokat a szolgáltatásokat veszik
igénybe, melyek kedvezőbb ár mellett, tartalmasabb programokat kínálnak.
Az egyesület ennek megfelelően 2003 óta évről-évre tagjainak széleskörű, következetes marketingtevékenységet folytat. Említhetjük többek között a nemzetközi és hazai vásárokon való képviseletet,
prospektusok összeállítását és terjesztését, valamint online megjelenéseket biztosít. Az egyesület
működésének hatékonyságát tükrözi, hogy 2003 óta a szabadságukat először Gyenesdiáson töltők aránya
22 %-kal, míg 2006-ban 17 %, 2007-ben pedig 19 % idegenforgalmi adó növekedés realizálódott az előző
évhez képest , jelentősen támogatva ezzel településünk minőségi turizmusának kialakítását.
A kártyához felnőttek 1990,- Ft-os, gyermekek 990.- Ft-os áron juthatnak hozzá az egyesületi tag
szálláshelyeken.
A kártya előnye, hogy:
ü a gyenesdiási nyaralás szempontjából kulcsfontosságúnak számító egyhetes ingyenes
strandbelépésen túl, kedvezményes sportolási lehetőségeket, éttermi kedvezményeket, aktív
és szervezett programokat, jutányos gyógyfürdőbelépőt és egyéb szolgáltatásokat -úgymint
szépségszalon, fogászat, kerékpárkölcsönzés stb. - biztosít tulajdonosának.
ü a vendég figyelemét a jelentős megtakarítások mellett tartalmasabb, kedvezőbb díjazású
időtöltésre hívja fel.
ü vezeti, irányítja a vendéget, így a kevésbé központi szolgáltatások is előtérbe tudnak kerülni.
ü az egyesület tagjainak vendégei jobb ár-érték arányú szolgáltatásokat vehetnek igénybe,
valószínűsíthetően nagyobb elégedettséget elérve így a több foglalást realizáló szolgáltatónál
és természetesen a vendégeknél is.

Ha nem szeretne kimaradni egy ilyen nagyszerű vendégbarát akcióból, nincs más dolga
mint:
► az Egyesületbe való belépési szándékát egy nyilatkozat kitöltésével jelezni és
► a belépési díjat illetve az üzemeltetett egysége(i) alapján megállapított éves tagdíjat
befizetnie.
Várjuk mindazok jelentkezését is, akik akár elfogadóhelyként is szívesen kapcsolódnának be az
egyesület tevékenységébe. Jelentkezésüket, érdeklődésüket készséggel fogadjuk a Tourinform
irodában!
Ne feledje, a kártya mind vendége, mind az Ön megelégedettségét is szolgálja! Ha nem
akar az idei nyáron lemaradni, ebből a vendégbarát akcióból semmiképp ne maradjon ki!
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki a közterületre
kihelyezett reklámtáblájára 2008. évre nem rendelkezik
érvényes közterület használati engedéllyel, haladéktalanul
kérje meg a Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportjánál.
Az engedély nélkül kint lévő táblákat a hivatal a tulajdonos
költségére eltávolítja.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 10/2001.(II.14.) sz.
korm. rend. értelmében tilos belterületen zöldhulladék, ág,
fű, falevél és egyéb hulladék égetése.
Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, hogy a közterületen
kóborló kutyákat a gyepmester befogja és elszálltja. A
tulajdonossal szemben a Polgármesteri Hivatal szabálysértési
eljárást kezdeményes, és a bírságon kívül a tulajdonosnak kell
megfizetni a szállítás és a tartás költségeit is.
A komposzttelep február 25-én nyit.
Nyitvatartási ideje: hétfő: zárva kedd: 14.00-17.00 szerda:
zárva csütörtök: 14.00-17.00 péntek: 14.00-17.00 szombat:
9.00-13.00 vasárnap: 9.00-13.00
A háztartási használt étolaj elhelyezhető március 1től a gyenesdiási étkezde gazdasági udvarán elhelyezett
gyűjtőedényekbe.
A Molnár Kő Kft tájékoztatta hivatalunkat, hogy 2008. évben
is, a Budai-hegyi dolomitbányában kőzetjövesztés céljából
robbantási tevékenységet folytat. A robbantási munkák
idejét a helyileg szokásos módon közzéteszik, időtartama alatt
a közlekedésre alkalmas utakat biztonsági őrökkel lezárja,
valamint a robbantás idejét kürt- vagy sziréna hanggal jelzik.

Táblázatok a közmeghallgatáson elhangzott
költségvetési beszámolóhoz (4-5. oldal)

2008. február

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
2008. évi költségvetési terve

Gyenesdiási Híradó

2008. február
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A képviselő-testület 2008. január
29-én tartotta idei első ülését. Az
első napirend keretében a képviselőtestület 2008. évi önkormányzati
költségvetést
tárgyalta
első
olvasatban.
Gál Lajos polgármester elmondta,
a tavalyi 506 milliós bevételi
tervvel szemben 2008. évben
623 millió a terv, a kiadás 634
millió Ft. Az Önkormányzat az
intézményi társulással kapcsolatos
méltányossági
kérelem
pozitív
elbírálását
várja.
Változások
lehetnek még, ha a térségi integráció
tovább folytatódik, a település
esetleg vezető szerepet kaphat. Bízik
abban, hogy az Aldi áruházat építő
céggel sikerül megállapodni. Az
iskolabővítési pályázat benyújtásra
került, amelynél 20 milliós önerőt
kellett felmutatni. A beruházás
összköltsége 250 millió Ft, ebből 1520 milliós tétel az akadálymentesítés.
A fűtéskorszerűsítés az innováció
jegyében kerül megteremtésre,
amely a 2009-es költségvetést fogja
érinteni. A kistérségi "Nagymező
projekt" eljutott a végpontjára.
160 milliós projektről van szó,
ezáltal nettó 120 millió Ft kerülhet
a településre. A településnek 7,5
%-ot kell a pályázathoz biztosítani,
amely 8 millió Ft összegben érinti
Gyenesdiás költségvetését.
A közeljövőben kiírásra kerül egy
olyan pályázat, amely szakaszolja
a csapadékvíz programunkat. Ez
stratégiai fontosságú utcákat érintene.
A beruházás költsége 94 millió Ft,
ennek a 15 %-a a költségvetésbe
betervezésre került, tehát 14 millió
Ft-tal érinti a költségvetést.
Az éves szerződések pontosan
rögzítik a bevételi forrás áramokat.
A lekötött pénzek tartalmazzák a
csapadékvíz-elvezetés 28 milliós
céltartalékát. Ezen pénzösszegekből
kerül kifinanszírozásra a fejlesztési

programok önrésze. A Tanácsház
utca alatti területek feltárása
elindulhat; 42 ingatlantulajdonost
kell megkeresni. Elindulhatnak a
különböző közműtervezések.
Fontos megemlíteni, hogy a
kiadásoknál a központi 5%-os
béremelés beépítésre került. A
közszférából kiszervezett fizikai
dolgozók bére átvizsgálásra került,
és megállapítást nyert, hogy nagyon
alacsonyak a bérek, melyeket
rendezni szükséges.
Sebességmérő beszerzésére elnyert
pályázata van az önkormányzatnak;
bízik benne, hogy ez hamarosan
realizálódik is.

Ápolási
díj
tárgyában
benyújtott fellebbezés elbírálásáról,
Dr. Kardos József jegyző
címzetes főjegyzői címre történő
felterjesztéséről,
a
"Gyenesdiás
Kártya"
bevezetésének lehetőségéről. A
Turisztikai Egyesület kedvezménykártya bevezetését tervezi tagjainál
nyaraló vendégek számára, ezzel is
hozzájárulva itteni kikapcsolódásuk
minél kellemesebbé tételéhez. A
kártyával a felnőttek 1400, míg
a gyermekek 750 forintos áron
juthatnak hozzá az igazolványhoz,
amely
egyhetes
ingyenes
strandbelépésre és további számos
kedvezményes helybeli és régiós
program igénybevételére jogosítja
fel tulajdonosát. Az egyesület
tagjai abban bíznak, hogy ezzel
a korábbinál jobban megfelelnek
az egyre erősödő turisztikai
követelményeknek, és a vendégek is
elégedetten fogadják a kedvezőbb árérték arányú szolgáltatásokat kínáló
kártyát.
Nagymező látogatóközpont
megvalósításával
kapcsolatos
pályázati önrész biztosításáról,
az ALDI Magyarország Kft.
részére történő átjárási szolgalmi jog
biztosításáról,
az iparterületen lévő 1886/50
hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről,
testvér-települési pályázaton
történő részvételről.

Második napirendként tárgyalta a
testület a helyi szociális rendelet
módosítását.
Dr.
Kardos
József
jegyző
tájékoztatta a képviselő-testületet,
hogy a házi segítségnyújtást 2008.
évtől a keszthelyi Kistérségi
Társulás látja el társulási formásban.
Ezen kívül módosultak a szociális
étkeztetés
igénybevételével,
valamint a köztemetéssel kapcsolatos
rendelkezések.
Ezt
követően
a
helyi
gyermekvédelmi rendelet módosítására került sor.
Mint Dr. Kardos József jegyző
elmondta, a módosítás érinti a
rendelet személyi hatályát: ezentúl
nem csak az állandó lakosok vehetik
igénybe az ellátásokat, hanem a
tartózkodási hellyel rendelkezők is. A A képviselő-testület soron következő
módosítás másik eleme a rendszeres ülését 2008. február 19-én, 18 órakor
gyermekvédelmi
kedvezményre tartja. Az ülés napirendi pontjai:
vonatkozik; ez évtől a korábbi 1) Az Önkormányzat 2008. évi
jogosultsági
jövedelemhatárok költségvetésének elfogadása
emelkedtek.
2) A Keszthely és Környéke
Kistérségi
Többcélú
Társulás
Ezt követően egyedi ügyek tájékoztatója
megtárgyalására
került
sor, 3)
Falugazdász
Szolgálat
melynek keretében a képviselő- tájékoztatója.
testület döntött:
A testületi ülés nyilvános.

Gyenesdiási Híradó

2008. február
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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
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Viki kozmetika
30/50-40-648

Vera fodrászat
30/266-8930

Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket
Gyenesdiás, Csokonai köz 14.
Tel: 83/316-659

Ajánlatunk:
Pepsi-Cola 2x2 l .......................................... 279 Ft
Magyar Trappista................................1.399 Ft/kg
egész guriga esetén............................1.350 Ft/kg
Zöldségek, gyümölcsök nagy választékban,
kedvező áron kaphatók.

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

Az ajánlat 2008.02.15-től a készlet erejéig.

Ü V E G E Z É S
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Gyűjtjük az óvoda történetével kapcsolatos fotókat (is).
A képen az óvoda északi bejárat építési munkái, a
háttérben az egykori orvosi rendelő ill. hivatal és a
tűzoltószertár egy részlete látható.

CSŐSZ TÓTH és COLORS
Lakásfelszerelési üzlet
Sózásra alkalmas szüretelőkádak
130 literes 2500 Ft, 220 literes 3500 Ft
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Szekrény-sorok, hálószoba- és ülőgarnitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok
20% engedménnyel rendelhetõk.
Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk vasárnap is nyitva)

Keszthely, Széchenyi u. 1-3.
Tel.: 83/511-890
Tapolca, Deák F. u. 7., 87/510-990
Hévíz, Petőfi S. u. 20-22.
(ÍRISZ STÚDIÓ),
Tel.: 83/340-790

Gyenesdiási Hiradó • Felelõs szerkesztõ: Hársfalvi György, megjelenik havonta Gyenesdiáson 1400 példányban • Felelõs kiadó: Gál Lajos polgármester,
Szerkesztõség: 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

