GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2008. június XIX. évfolyam, 6. szám
Megjelenik: június 13-án

Testvértelepülések találkozója
Keszthely,
Zalaapáti,
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy,
Balatongyörök, Karmacs július 2-től 7-ig vendégül látja
hat erdélyi település - Kőrispatak, Szék, Csíkszenttamás,
Csíkszentsimon, Homoródszentmárton, Gelence - 170 fős
küldöttségét.
Egy Keszthely térségi sikeres pályázat támogatja a
testvértelepülési kapcsolatok kialakítását szolgáló találkozót.
Talán ismert, hogy Gyenesdiás és a közel 3000 lakosú
Csíkszenttamás is testvértelepüléssé választják egymást, ez
alkalommal történik meg ennek hivatalos aláírása is.
A vendégek megismerkednek térségünkkel, több
rendezvényen vesznek részt.
Gyenesdiás fő szerepet július 5-én, szombaton kap,
amikor több itteni programon vehetnek részt az itt lakók,
nyaralók, látogatók és az erdélyi települések küldöttei, illetve
a csíkszenttamásiak. (lásd a programajánlatot)

ÖREGEK NAPJA
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel vár
minden 60 éven felüli lakost és házastársát

ÖREGEK NAPJA találkozóra

2008. június 29-én, 12 órától, a diási horgásztanyára
(Nagystrand mellett, a csúszda felől).
Program: ebéd 13 órától, nosztalgiazene, köszöntő,
műsor, tombola.
Akinek az odajutáshoz segítségre van szüksége, kérjük
jelezze a szociális gondozónál, vagy a Klubkönyvtárban.
Kérjük
azokat
a
Gyenesdiásiakat,
akik
tombolafelajánlással, személyes közreműködéssel
(felszolgálás, tálalás),
borral,
vagy bármilyen
módon a rendezvényt támogatni tudják, jelezzék ezt a
Klubkönyvtárban.
Köszönjük.

Testvértelepülési kapcsolat ünnepélyes aláírása
Megemlékezés Darnay Dornyay Béla
honismertetőről
Gyenesdiás Monográfiája könyvbemutatója
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata szeretettel
meghívja a Tisztelt Érdeklődőket
2008. július 5-én szombaton 9 óra 30-kor kezdődő
ünnepségére
Programok:
9 óra 30-kor: Testvértelepülési kapcsolat felvétele
10 óra 30-tól: Megemlékezés Darnay Dornyay Béla
honismertetőről,
majd Gyenesdiás Monográfiája:

I. Gyenesdiás története és
II. Gyenesdiás természeti képe könyv bemutatója.
A könyvemutatón a kötet engedményes áron
megvásárolható.

A délután folyamán a diási játékstrandon szórakoztató
programokon vehetnek részt, 18 óra után pedig a Nádas
Csárda udvarában műsoros délután, táncház lesz.
Este fél kilenctől a Nagymezőn megtekinthetik az István
a király rockoperát a Kaposvári Roxínház előadásában, a
Helikon Rádió szervezésében.

Az István a király rockoperát a Kaposvári Roxinpad
előadásában láthatják szombaton és vasárnap, akik elővételben
(keszthelyi, a gyenesdiási Tourinform irodában, vagy a diási
játékstrandon a Szinbád strandrádió stúdiójánál) 1800 Ft -ért,
vagy a helyszínen 2000 Ft-ért megváltják a belépőjegyeket.
Info-Ecke: Siehe Seite 5.
NEU: Informationen für unsere deutschsprachigen
Einwohner auf Seite 5-6.
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75 éves a Kapernaum

Selyemfestő tábor
A Klubkönyvtár selyemfestő tábort rendez - elegendő
jelentkező esetén - 2008. július 14-től 18-ig, 9-14 óráig,
Hiszek Judit selyemműves vezetésével.
A tábor ideje alatt a - különböző korosztályú - jelentkezők
megismerkedhetnek a selyemfestés alapelveivel, textilképek
készítésével. Önállóan, illetve segítségével a tábor ideje alatt
saját alkotásokat készíthetnek.
Helye: Klubkönyvtár Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.
Részvételi díj: 2000 Ft/nap, mely tartalmazza az
anyagköltséget is.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akár 2-3 napra is.

2008. június 21-én ünnepli a Kapernaum, fennállásának 75
éves jubileumát.
E nap programjai:
10 órától ünnepi Istentisztelet Itzés János elnök-püspök
és a Pécsi Gospel Kórus közreműködésével, az új házrész
megáldása
11 órától előadások:
- Dr. Szabó Lajos visszaemlékezése
- Gál Lajos polgármester köszöntője és Szalóky Jenő
megemlékezése, Hernád Tiborról
- Gregersen Labossa György: A Kapernaum és az evangélikus
diakónia
- Czibere Károly: Küldetés és a protestáns
szeretetszolgálatok
12 óra 45-től fényképtárlat megnyitása
13 órától szeretetvendégség
Szeretettel és tisztelettel várunk minden gyenesdiási
érdeklődőt, akik részt szeretnének venni közös ünnepünkön.
Tencz Károly intézményvezető
Ahogy a programban is szerepel, ez alkalommal emlékezünk
meg a gyenesdiásiak nevében a település díszpolgáráról,
Hernád Tiborról, aki 20 éven keresztül szolgált itt, vezette
a Kapernaumot, valamint Gyenesdiás életében is jelentős
szerepet játszott. A kép az Ő idejéből, a 70-es évek elejéről
származik.
Kérjük az érdeklődőket, hogy jöjjenek el, vegyenek részt az
ünnepségen.

Meghívó
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
és a József Attila Klubkönyvtár
szeretettel meghívja
2008. június 29-én, vasárnap 11 órára,
a gyenesdiási Községháza nagytermébe

Illés Márta festőművész

Örvények című kiállítására.
A kiállítást megnyitja
Havasi Bálint,
a Balatoni Múzeum igazgatója
Közreműködik: Kósz Gyöngyi zongoraművész
és Koszta Péter klarinétművész

Főzőklub

Kemencés sütés július 4-én pénteken 18 órakor, a József A. u.
12. sz alatt (Balogh Lászlónénál).
Előzetesen kérjük bejelentkezni a 30/389-23-16-os, vagy a
30/96-99-600-os telefonon. A nyersanyagokat a résztvevők
önköltségen fizetik.
Várunk mindenkit szeretettel.
Finta Maya és Koller Marika

Gyenesdiási Bornapok

Előzetes:
2008. július 10-13-án rendezzük legnagyobb gyenesdiási
rendezvényünket, mely előttt még megjelenik egy lapszámunk,
amelyben a részletes programokat ismertetjük.
Most előzetesen csak néhány fontosabb információt az
érdeklődőknek:
A szokásos módon zajló rendezvény (Bor utca borházakkal
és pecsenyesütőkkel, lángos- és rétessütővel, népművészeti
és kézműves vásár, késő délutántól műsorok, este tánczene)
főbb fellépői lesznek, csütörtökön: helyi amatőrművészeti
csoportok, pénteken:
Jackingi Folklór egyesület, Ister
együttes (világzene), Kormorán Memory Band , szombaton:
Bartina együttes, Miskolci Ütősök, Dalriada (folk metál),
vasárnap: Black & Proud (világzene), Operettest. Minden nap
gyermekműsorok, tánczenés estek (Helios, Fantasy és Start
tánczenekar).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További hírek
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az eMagyarország
pont (számítógép-Internet elérési hely) az alábbiak szerint
tart nyitva:
Hétfőn szünnap, keddtől péntekig 14-18 óráig, szombaton
8-12 óráig.
A nyári folyamán a strandra telepítjük a szolgáltatást, de egy
gép a könyvtárban is rendelkezésre fog állni.
***
Hagyományosan Pünkösdkor rendezte a település a nyári
szezon megnyitóját.
Május 9-én Németh János Munkácsy-díjas keramikusművész
nyitotta meg Kollár Szabolcs fazekas és Urbán Zoltánné hímző
kiállítását a Községházán.
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Pünkösdvasárnap az önkormányzat, illetve a Klubkönyvtár
által szervezett családi napon, a diási horgásztanyán
élvezhették a látogatók a jó időt, a szép környezetet, a
bográcsban főtt ételeket, a helyi amatőr művészeti csoportok
és a vendég Pacsai Népdalkör és Citerazenekar műsorát, majd
az azt követő nosztalgiazenét.
Pünkösdhétfőn horgászversenyen mérhették össze a
horgászok tudásukat és szerencséjüket, délután pedig a helyi
Plébánia közössége szervezett hangulatos családi napot,
a Plébánia udvarán - gyermekeknek és felnőtteknek való
játékokkal, süteményekkel és italokkal, tábori misével és
szalonnasütéssel.
***
Ugyancsak Pünkösdkor, Franciaországban, Lavalban
rendezett Európa fesztiválon, a Balaton-régiót, ezen belül is
Zala megyét a Zalai Balaton-part fúvószenekar fúvósötöse és
a Gyenes Néptánc Együttes 4 párból álló kamaracsoportja
képviselte. A több mint 1000 meghívott között táncosaink
hatalmas sikert arattak. A táncok magukkal ragadták a nézőket,
mindhárom fellépésüket vastapssal jutalmazták. Ugyanígy
népszerűsítették a magyar kultúrát a vonyarci fúvósok is.
***

A táncosok Szejkefürdőn, Orbán Balázs sírja előtti
utolsó székelykapunál
A Gyenes Néptánc Együttes 2008. június 5-8. között
Székelyudvarhelyen járt, ahol a 42. Szejke Népzene és
Néptáncfesztiválon szerepelt hatalmas sikerrel. A fesztiválon
a megnyító ünnepségem kellett felvonulni, táncolni
Székelyudvarhely főutcáján, Fő terén, majd két alkalommal
kellett fellépni, egyszer a Művelődési Házban, majd Szejkén, a
szabadtéri színpadon. Az esti-éjszakai táncház megtartása is a
gyenesi táncosoknak volt köszönhető. Sajnos a rendelkezésre
álló idő nagyon kevés volt ahhoz, hogy Erdély szépségeivel
jobban megismerkedhettünk volna. A részvevők igen sok
szép élménnyel lettek gazdagabbak, hála az alapítványi,
önkormányzati, iskolai támogatásnak.
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Kitüntetettek

Az elmúlt napokban dr. Kardos József, Gyenesdiás,
illetve önkormányzatunk jegyzője két rangos elismerésben
is részesült.
2008. május 27-én, Budapesten a Duna palotában a
Magyar Közigazgatási Kar által adományozott Magyar
Közigazgatásért Díjat vehette át, több mint 30 éves
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként és a szervezetben
végzett munkájáért.
A Magyar Atlétikai Szövetség május 31-i közgyűlésén
Magyar Atlétikáért Bronz Fokozat elismerést
adományozta részére, az atlétikában végzett kiemelkedő
munkájáért.
dr.Kardos József egyetemi évei alatt sportolóként, majd
1979-től edzőként végzett eredményes munkát.1990 óta
nem csak edzője, de elnöke is a Keszthely Városi Diáksport
Egyesületnek. Több országos bajnokot és válogatott atlétát
nevelt pályafutása alatt.
A kitüntetésekhez Híradónk és Olvasóink nevében
gratulálunk!
***
A Gyenesdiási Polgárőr Egyesület kezdeményezésére
a Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter
polgármesterünket, Gál Lajost miniszteri elismerő
oklevéllel jutalmazta, a Környezetvédelmi Világnap
alkalmából, június 5-én.
Mint ismert, Gál Lajos kezdeményezésére és munkájával
jött létre a Forrásvíz Természetbarát Egyesület,
annak elnökeként és önkormányzati képviselőként, a
Környezetvédelmi bizottság elnökeként elkötelezett munkát
végzett a helyi és térségi természeti kincsek megóvására.
Reméljük, hogy ez az elismerés segíti polgármesterünk
munkáját a Balaton-parti nádasokkal kapcsolatos
tárgyalásban is.
Május 30-án Gál Lajos polgármester bemutatta a sajtó
képviselőinek az új diási játékstrandot az ott megvalósított
beruházásokat, újításokat. Ezek közül a legjelentősebb
a delfin alakú pancsoló és a játékhajó. A mediterrán
hangulatot a növényzet kialakításával is fokozni igyekezett
önkormányzatunk. Reméljük a közel 24 millió forintos
beruházás busásan megtérül. Képünkön a sajtótájékoztatót
megelőző hastáncműsor a Let's Dance stúdió táncosaival.
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ÓVODAI HÍREK
Sportnap az óvodában.

Az iskolába felvett nagycsoportosok részére az
iskola-előkészítő foglalkozások:

2008. augusztus 25-29 között lesznek 8-11 óráig.
A foglalkozáson való részvételről, vagy hiányzásról a
csoportvezető óvónőket tájékoztassák az érintett szülők.

A 2008/2009-es tanévre felvett óvodás
gyermekek névsora:
Szalóki Piroska, Dávid Olivér, Ertl Gergő, Gyutai Júlia,
Szörényi Zoltán, Garamvölgyi Alexa, Borda Levente, Katona
Lola Júlia, Góra Dominika, Horváth Kitti Katalin, Dósa
Bulcsú, Dósa Janka, Tóth András, Aczél Viktória Rita, Szabó
Lukrécia Flávia, Borka Diána, Szente Benedek, Jakab Emese,
Sulyok Valencia, Jakab Áron, Hamza Bálint, Baranya Hanna,
Csősz Tóth Anna, Móricz Diana, Vajda Máté, Kőrösi János,
Szabó Endre Zoltán, Bakonyi Lara, Béládi András, Fliszár
Dalma, Szabó László Pál, Szép Lenke, Bánfi Antónia, Sárdi
Nóra Emma, Varga Levente, Kapuváry Petra, Galambos Péter
András, Csák Levente Bátor, Balogh Frida, Riemarski Chris
Robin, Halmágyi Bence
Skublics Sándorné intézményvezető

ISKOLAI HÍREK
ÁLLÁSHIRDETÉS
A gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
matematika-fizika szakos
általános iskolai pedagógus állást hirdet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 30.

Erő, ügyesség, gyorsaság. Mindezek a "kellékei" egy jó
hangulatú sportnapnak. Na és az sem árt, ha az időjárás is
kedvező. Sajnos június 5-én borongós napnak néztünk elébe,
így a sportpályára nem merészkedhettünk ki. Az óvoda
udvarát viszont nagy lelkesedéssel vették birtokba a gyerekek,
s már kezdődhetett a megmérettetés. Kicsi és nagy, mindenki
találhatott magának ügyességi feladatot, - ajándék volt a
jutalom.
A legnépszerűbbnek a tuskó hajítás bizonyult - vándorserlegért
folyt a küzdelem.
A lányoknál: Gombár Kata III., Farkas Laura II., Sebestyén
Flóra I. helyezést,
a fiúknál: Pintér Ákos III, Papp Dominik II, Szi-Márton
Péter I. helyezést ért el.
A másik vándorserleget a Kerek Erdő csoport nyerte - a
diószedő versenyen ők bizonyultak a legfürgébbnek.
Az óvoda legügyesebb csoportja a sorversenyben a Napsugár
csoport lett. Az ő jutalmuk egy fagylaltozás.
Pinterits Márta is tartogatott erre a napra egy meglepetést,
arcfestéssel kedveskedett a gyerekeknek.
Köszönjük a szülőknek a szurkolást, és a felajánlásokat, a
versenyzőknek a kitartást, a nyerteseknek pedig gratulálunk!
Füleki Veronika óvodapedagógus

A pályázatokat postai úton az alábbi címre kérjük:
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Érdeklődni lehet Lancz Tamás iskolaigazgatónál, a
83/317-044, illetve a 83/316-106-os telefonszámon.
Szeretettel meghívjuk a Kedves Szülőket és érdeklődőket
a gyenesdiási Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
ballagási-tanévzáró ünnepélyére, melynek időpontja 2008.
június 14. szombat, 9.00 óra.
Az iskolavezetés és a nevelőtestület megköszöni a Szülői
Munkaközösség egész éves segítőkész munkáját, valamint
kellemes időtöltést kíván az elkövetkező nyári szünidőre.

Iskolai sport
Labdarúgás

Megyei döntő:
Rendkívül kiélezett küzdelemben csapatunk (III. korcsoport)
az előkelő 5. helyezést szerezte meg.
A csapat tagjai: Pordán Áron, Zsiros Dániel. Nagy Krisztián,
Czibor Zoltán, Hegyi Zsolt, Biró Zsolt, Hajdu Nagy Balázs,
Sényi Benjámin, Varga Balázs, Szi-Péter Zsolt.
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A TURISZTIKAI EGYESÜLETI HÍREI
Rendhagyó szezonnyitó, aktív, ingyenes programokkal
2008. május 17-én, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
ötéves megalakulásának alkalmából szezonnyitó nyílt nap
megrendezésére került sor. A délelőtti ünnepélyes közgyűlés és
az öt évet dokumentáló kiállítás megnyitása után az egyesület
a Horgásztanyán fogadta a széles nagyközönséget egy halászlé
elfogyasztására.
A délután során rendhagyó és hagyományteremtő szándékkal
indított programsorozat vette kezdetét, melynek során az
egyesület támogatásával bárki ingyenesen vehetett részt és
próbálhatta ki a futócél lövészetet, a korongozást, a nordic
walkingolhatott, a quadra illetve jeepre, vízre, azaz vitorlásba
szállhatott, fallabdázhatott és bowlingozhatott.
A program záróakkordjaként Dr. Kovács Miklós turisztikai
szakállamtitkárt Gál Lajos polgármester és Ferincz József
egyesületi elnök a Festetics korabeli, korhű Juditta hajón
fogadta. A szakállamtitkár, aki napra pontosan öt éve az
alakuló közgyűlésen is személyesen részt vett, elismeréssel
szólt a példaértékű, hatékonyan működő települési szintű TDM
modellről és az elért eredményekről.
A jól sikerült, aktivitást szorgalmazó szezonnyitó nyílt
napot a Turisztikai Egyesület szándékai szerint kibővített
programkínálattal jövőre is megrendezi, megismertetve így aktív
turisztikai kínálatát és megerősítve saját turisztikai identitását.
Köszönjük aktív tagjainknak a szervezésben, lebonyolításban
nyújtott segítséget (Suba Zoltánné, Ferincz József, Körtvélyesi
Ibolya, Pékné Orbán Julianna és Pék András, Varga Zoltánné,
Fodor Tibor, Góbor László, Hagemann Mária, Hóbár Péter
és Hóbárné Fehér Györgyi), partnereinknek támogatásukat
(Bódis Hajózási Kft, Lövészklub, Sportház, Összkerék Autómotor Szakosztály, Quad Balaton Bt, J&A Kerámiaház, Papp
Anikó, Kovács Pál, Horgászegyesület, Forrásvíz Természetbarát
Egyesület, Komáromy Pékség, Szalay Szíkvíz, Zöldház
Egészség Centrum, Gyenesdiás Önkormányzata, Dalárda, Gál
Lajos, Klubkönyvtár, Polgármesteri Hivatal fizikai dolgozói),
médiapartnereinknek (Szuperinfó, Helikon Rádió).
2008. augusztus 1-3 között immár negyedik alkalommal vállalja
fel egyesületünk az Országos Strandröplabda Bajnokság
Mester Tornáinak rendezését a Diási Játékstarndon. Tesszük
ezt azért, hogy településünk kedvező hírnevét messzibb tájakon is
hirdessük. Amennyiben Ön fontosnak tarja ebbéli törekvéseinket,
kérjük pusztán részvételével, szurkolásával éltesse a rendezvényt.
Mutassuk meg együtt, mire képes Gyenesdiás!
Felhívás tagjaink részére
Ezúton is felhívjuk kedves Tagtársaink figyelmét, hogy a
Tourinform Irodában már átvehetőek az ingyenes info-mappák,
különböző kiadványok és bizományban a Gyenesdiás Kártyák.
Korábbi hírlevelünkben is jeleztük, hogy olyan aktív és
családbarát programokat várunk, amelyekkel élménytelibb itttartózkodást nyújthatnak vendégeinknek. Gondolunk itt különböző
túrákra, gasztronómiai különlegességekre, garantált programokra.
Az információkat minden hét szerdáig várjuk e-mailen,
melyből heti rendszerességgel a következő hétre vonatkozóan
programajánlót készítünk, és így az összeállított programokat
széles körben tudjuk hirdetni. A Szuperinfó felajánlásának
köszönhetően - lapzárta előtt amennyiben üres hirdetési felület
marad- lehetőségünk van a kapott programokat ingyenesen
megjelentetni. Az ajánlatot érdemes megbecsülni, kérjük
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Önöket éljenek vele, és küldjenek jól összeállított, családvonzó
programokat az ismert e-mail címünkre.
További kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre!
Az egyesület Választmánya nevében üdvözlettel:
Belenta Réka és KovácsJudit
További információ:
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Tel.: 83/511 790
gyenesdias@tourinform.hu

INFO ECKE - PROGRAMME:
Unsere liebe ausländische Mitbürger!
Seit Mitte Mai ist unsere Internetseite www.gyenesdias.hu auf
Deutsch und Englisch auch erreichbar. Sie können monatlich
unter dem Link Gyenesdiáser Nachrichten immer die aktuellste
Nachrichten lesen.
Im Namen des Tourismusvereins möchten wir Herrn Erich
Schaeffer unseren Dank für die Hilfe bei der Übersetzungen
aussprechen.
Programme:
29. Juni 10.30 Uhr: Wirbels - Bilder Ausstellung von
Márta Illés. Ort: Gemeindehaus
5-6. Juli: Stephan des König - Rock Oper. Ort: Grosse
Wiese Gyenesdiás
Kartenverkauf: Tourinform Büro Gyenesdiás und Keszthely
(1800 Ft/Person), im Ort (2000 Ft/Person)
14-18. Juli ab 9 bis 14 Uhr: Seidenmahler Kurs. Ort: Klub
- Bibliothek. Preis: 2000 Ft/Tag
(Weitere Informationen: Tourinform Büro, Klub Bibliothek
Gyenesdiás Kossuth Str 97., Tel: 83/314-507)
Informationen für unsere deutschsprachigen Einwohner
Liebe Mitbürger,
die Gemeinde Gyenesdiás möchte Ihnen in Zusammenarbeit mit
dem privaten Gyenesdiáser Tourismusverein in den kommenden
Sommerausgaben dieser Zeitung eine deutschsprachige
Informationsseite anbieten. Wir freuen uns, wenn wir mit einigen
interessanten Themen Ihre Aufmerksamkeit wecken, denn wir
möchten auch Sie als Einwohner von Gyenesdiás ansprechen und
in das Leben der Gemeinde einbeziehen. Gefällt Ihnen diese Idee?
Worüber sollen wir berichten und informieren? Diese Seite wird
durch Ihre Anregungen leben und nützlich sein. Ihre Vorschläge
und Fragen sind daher sehr erwünscht. Bitte wenden Sie sich an
gyenesdias@tourinform.hu oder rufen Sie im TourInform-Büro
unter 83 / 511 790 an.
Tourismus, Sport und Freizeit
Am 17. Mai 2008 feierte der Tourismusverein Gyenesdiás
sein fünfjähriges Jubiläumsfest und veranstaltete einen offene
Saisoneröffnungstag. Viele Dienstleister unserer Gemeinde hatten
Gelegenheit sich vorzustellen, und die Besucher und Teilnehmer
konnten mit ihren Familien einen sportlichen und kreativen
Familiennachmittag mit kostenlosen Programmen verbringen,
z.B. Skeet-Schießen, Töpfern, Quad- und Jeep-Programm, Squash
und Bowling, Nordic Walking und Segeln. Wegen des großen
Erfolges ist dieses Programm für jedes Jahr geplant.
Mit dem Erwerb einer Gyenesdiás-Karte bieten sich unseren
Urlaubsgästen viele Vorteile, z.B. vergünstigte Eintrittskarten für
Museen, Ausstellungen, Strandbäder und Veranstaltungen. Bitte
machen Sie Ihre Gäste darauf aufmerksam. Weitere Informationen
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finden Sie bei www.gyenesdias.info.hu (in ungarisch, deutsch,
englisch) oder telefonisch im Büro von TourInform unter 83 / 511
790. Dort gibt es einen detaillierten Prospekt mit allen Partnern,
die an diesem Programm teilnehmen. Wenn Sie bei TourInform
drei auf Ihren Namen ausgestellte Karten erwerben, bekommen
Sie die vierte zum halben Preis. Eine Karte gilt für eine Woche.
Die Programme für Sport und Freizeit bieten viel Abwechslung
für die Gäste und Einwohner unserer Gemeinde:
- Fahrradfahren
- Strandbäder (aktuelle Preislisten sind immer auf der Seite
www.gyenesdias.info.hu veröffentlicht)
- Segeln
- Promenadenschifffahrt
- Angeln
- Reiten
- Nordic Walking
- Töpfern
- Sqash und Bowling
Im TourInform-Büro liegen aktuelle Programm-Prospekte aus
für Gyenesdiás, Keszthely, Vonyarcvashegy und Balatongyörök
sowie ein Veranstaltungskalender 2008 für Gesamt-Balaton.
Haben Sie Lust zu Tanzen oder möchten Sie etwas Gutes für
Ihre Fitness und Gesundheit tun? Dann bietet die Tanzschule im
Liget-Plaza verschiedene Möglichkeiten. Bitte wählen Sie:
- montags
von 18:30 -19:30 Uhr
Aerobic
- dienstags
von 18:00 – 19:00 Uhr
Rückentraining und
Wirbelsäulengymnastik
- dienstags
von 18:00 – 19:30 Uhr
Gesellschaftstanz
- mittwochs
von 19:00 – 20:00 Uhr
Bauchtanz
- donnerstags von 17:30 – 18:30 Uhr
Hip-Hop
- donnerstags von 18:30 – 19:30 Uhr
Aerobic
Besuchen Sie einmal die Tanzschule und informieren Sie sich
dort über weitere Angebote – auch für Kinder.
Der Diás-Strand wurde modernisiert und ausgebaut. Jetzt
präsentiert er sich unseren Gästen in mediterranem Flair. Vom
1. – 3. August 2008 findet hier die Nationalmeisterschaft im
Strand-Volleyball statt.
Am 5. Juli 2008 wird auf der großen Wiese die KönigRockoper vorgeführt. Sie erzählt musikalisch von dem ersten
König Stefan und der ungarischen Geschichte. Eine interessante
und moderne Inszenierung, die Sie sich nicht entgehen lassen
sollten.
Beginn 20:30 Uhr, Eintrittskarten für 1800 und 2000 HUF.
Möchten Sie die Sprache Ihres Gastlandes erlernen und in
Gemeinschaft an einem ungarischen Sprachkurs teilnehmen?
Wenn ausreichend Interesse besteht, werden wir eine Möglichkeit
recherchieren und nach einer Lehrerin/einem Lehrer sowie
einem geeigneten Übungsraum suchen. Bitte melden Sie Ihr
Interesse im Büro von TourInform an – entweder per Mail an
gyenesdias@tourinform.hu oder telefonisch unter 83 / 511 790.
Informationen des Gemeinde-Amtes
In unserer Gemeinde haben sich viele private Vereine und
Stiftungen etabliert. In einigen können auch Sie aktives oder
förderndes Mitglied werden:
- Verein der nichtstaatlichen Organisationen des Plattensees
– eine professionelle Organisation für Umwelt- und Naturschutz,
Sport, Freizeitaktivitäten, öffentliche Sicherheit, Tourismus,
Schutz des natürlichen und kulturellen Erbes.
- Verein für Naturliebhaber – Koordination der Tätigkeiten im
Bereich Natur- und Umweltschutz sowie Förderung der regionalen
Zusammenarbeit in den Regionen des West-Balatons und des
Balaton-Oberlandes.
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- Verein für das Gyenesdiáser Gemeinschaftsleben – Organisation
von Kultur- und Freizeitveranstaltungen.
- Gyenesdiáser Badeverein
- Angel- und Wassersportverein
- Gyenesdiáser Kinizsi Sportverein- zur Zeit mit den drei Sparten
Fußball, Reiten, Radfahren
- Gyenesdiáser Allradantrieb Auto- und Motorradklub
- Gyenesdiáser Tourismusverband
- Gyenesdiáser Yachtverein
- Béla Darnay Dornyay Heimatforschungsverein
sowie verschiedene Kirchengemeinden und Stiftungen, über
die Sie sich auf der Gyenesdiáser Homepage www.gyenesdias.hu
detailliert informieren können.
Die örtlichen Abgaben (z.B. Gewerbesteuer, Gebäudesteuer
und Kurtaxe) werden von der Gemeinde festgelegt. Hier gibt es
im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen. Der Kauf oder
Verkauf oder eine Veränderung der Hausgröße muss innerhalb von
15 Tagen gemeldet werden. Eine Befreiung für früher erworbene
Wohnhäuser gilt wegen einer Änderung der Rechtsverordnung
nicht mehr. Die Höhe der Gebäudesteuer ist 600 Ft/Jahr je
Quadratmeter. In Ungarn über festen Wohnsitz oder ständige
Aufenthaltsgenehmigung verfügende Einwohner erhalten auf
Familienhaus, Ferienhaus, Garage 400 Ft/m²/Jahr Ermäßigung. Im
Falle von anderen Gebäuden bekommen Privatpersonen 300 Ft/
m²/Jahr Ermäßigung. Die Grundstücksteuer beträgt 14 Ft/m²/Jahr.
Einwohner, die einen festen Wohnsitz oder Daueraufenthaltsgeneh
migung in Ungarn haben, erhalten 6 Ft/m²/Jahr Ermäßigung. Wenn
das Grundstück bebaut aber teilbar ist, muß man Grundstücksteuer
für den über 1000 m² großen Anteil bezahlen.
Wegen der ab 1. März 2008 wegfallenden 1 und 2 Ft Münzen
werden alle Zahlungen an die Gemeinde und in den Geschäften lt.
der Rundenregelung auf 0 (Null) ab- oder auf 5 aufgerundet.
Alle Einwohner unserer Gemeinde können vom 1. Juni – 15.
Juli 2008 am kleinen Strand in Gyenes eine Jahreskarte zu
unseren Strandbädern günstig erwerben. Sie kostet 500 Ft
und kann jährlich verlängert werden. Bitte bringen Sie Ihre
ungarische Adresskarte und ein Passfoto mit, dann erhalten Sie
Ihre persönliche Strandbäder-Karte. Die aktuellen Eintrittspreise
für Strandbad Diás und Gyenes sowie Kabinenpreise sind auf der
Gyenesdiáser Homepage www.gyenesdias.info veröffentlicht.
Der Gemeinderat tagt regelmäßig ein- bis zweimal monatlich.
In der Zukunft möchten wir Sie über die Themen und aktuelle
Beschlüsse der Gemeinderats-Sitzungen informieren. Zur Zeit
wurde für 2008 beschlossen und geplant, einige Straßen zu
erneuern und den Straßenbelag zu reparieren, und zwar Katica
köz, Malom utca, Kárpáty utca, Homoki utca und Homoki köz,
Erzsébet köz, Sachstrasse ostlich von Vörösmarty utca, Iskola
utca, Csokonai utca 1347/4, Mandulas utca, Váci Mihály utca.
Im folgenden Jahr sind weitere Straßenbau- und Asphaltarbeiten
für andere Straßen geplant, die sich nach dem Budgetplan richten
und später veröffentlicht werden.
Jedes Jahr sind im Frühling Öko- und Grünwochen geplant, um
den Umwelt- und Naturschutz zu fördern. Die Aktionen finden
in der Gyenesdiáser Schule statt, und es sind vor allem unsere
Kinder und Jugendlichen daran beteiligt. Der Kindergarten
ist bereits eine Öko-Institution. Wir Erwachsenen können
vielleicht einmal überlegen, wie wir die jungen Umwelt- und
Naturschützer unterstützen könnten. Ihre Anregeungen sind uns
sehr willkommen.
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A POLGÁRŐR EGYESÜLET HÍREI
Felhivás!
Egyesületünk felhivására
a
településünk strandjain,
bűnmegelőzési irodánk szolgálatellátásához keresünk olyan
középiskolás és általános iskola felső tagozatos tanulókat,
akik rendőr és polgárőr irányítása, felügyelete alatt szívesen
vállalnák szabadidejéből strandjainkon a napi szolgálatellátást
a bűnelkövetés visszaszorítására 2008. június 15-től, 2008.
augusztus 24-ig terjedő időszakban.
Jelentkezni lehet: az Általános iskola igazgatójánál a
Polgárőr Egyesület elnökénél Szabó Sándornál (06 30 621 37
00) a Polgárőr Egyesület titkáránál Horváth Kornélnál (06 30
621 51 03) telefonon.
Számítunk megértő támogatókra.
***
Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a településen bűncselekmény
elkövetésére utaló magatartást, gyanús mozgást tapasztal,
tájékoztassa erről a helyi polgárőr egyesület elnökét (Szabó
Sándor 30/621-37-00), vagy titkárát (Horváth Kornél 30/ 62151-03). Ők további intézkedést tehetnek. Természetesen gyors
és hatékony eljárásért közvetlenül a rendőrséghez fordulhatnak
a 107-es telefonszámon.

Híreink
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Polgárőreink, Szakály Árpád, Kurucz Gyula, Borbély István
és egy önkéntes diák segítő Szánti Pintér Veronika 2008. június
1-én a "Keszthelyi kilométerek 2008." félmaraton, maraton
országos futóverseny útvonal biztosításához nyújtottak
önkéntes segítséget, a településünkön is átvezető útvonal
kereszteződéseiben.
A nagyszámú versenyző részére hűsítő ital átadásához és
a futás közben rosszul lett versenyzők segítségnyújtásában is
példamutatóan helyt álltak a rekkenő melegben. Köszönjük
Nekik példamutató segítségüket a szervezők és az Egyesület
nevében is.
***
Egyesületünk tagjaiból megszervezett lövészcsoport (ifj
Szabó Sándor, Petkovics Judit, Bognár Gyula, Kovács László
és a csapat vezetője Horváth Kornél) 2008. május 31-én részt
vett a Szombathelyi Határőr Nyugdíjasok Egyesülete által
rendezett, kisöbű sportpuska lőversenyen Szombathelyen.
A versenyen 20 csapat, kb. 100 fő vett részt, nagyobb részt
határőr lövészklub tagjai, valamint 4 külföldi lövészklub
(szlovén,szlovák, és osztrák)
Csapatunk tagjai összesített eredménye 138 pont volt. Az
első helyezett csapat 239 pontot szerzett . A középmezőnyben
igen szoros volt a verseny, amatőr csapatunk dícséretes
helytállással a 15. helyet szerezte meg.
Csapatunk legjobb lövésze Bognár Gyula 67 pontot szerzett.

Tisztelt Polgárőr Tagjaink!

Vízi Polgárőrség kezdi meg tevékenységét a keszthelyi
öbölben.
A vízi polgárőrség alapvető célja, hogy segítséget nyújtson
a mentésben az orvhalászat és orvhorgászat visszaszorításában, valamint a környezetvédelemben.
A civil őröket a keszthelyi öböl településeinek
polgárőrcsoportjaiból toborozzuk, akiknek a halászati
társaság halőri tanfolyamot szervez, és el kell végezniük,
egy elsősegélynyújtó, valamint egy kishajóvezetői
tanfolyamot is.
Kezdetben a halászat hajóin szolgálnak, de későbbiekben
uniós és önkormányzati támogatásokból szeretnénk saját
flottára szert tenni. Ehhez számítunk a Balatoni Fejlesztési
Tanács segítségére is.
***
A közelmúltban Alsópáhokon tárgyaltak a keszthelyi
körzet polgárőr vezetői az Országos Polgárőr Szövetség
elnökével, Túrós András úrral. A megbeszélésen szó esett
arról is, hogy a Dunán és a Tisza -tavon is megszervezik a
vizi Polgárőrséget.
Horváth Kornél
egyesületi titkár

SPORT

IV. Szabó
emléktorna

Ferenc

kispályás

labdarúgó

A Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület idén
negyedik alkalommal rendezi meg a Szabó Ferenc kispályás
labdarúgó emléktornát július elején a Balaton úti pályán.
A tavalyi rendezés sikerére építve 32 csapatot várnak
a rendezők a környékbeli településekről és Gyenesdiás
utcáinak, tereinek baráti közösségeitől. A nevezéseket
június 26-ig fogadják.
A mérkőzések reggel nyolc órakor kezdődnek és
egyszer húsz percet játszanak a csapatok, majd délután
a helyosztókra kerül sor és a legjobbakat kupákkal
jutalmazzák a rendezők.
A sportnapot a pályán foci-bál zárja, míg, aki az EB
mérkőzéseire kíváncsi a rendezői sátorban kivetítőn
követheti nyomon az aznapi mérkőzéseket.
A jó hangulatot kislányokból álló szurkolócsapat fokozza
majd a kialakított négy kispálya mellett, és ha valaki
most kapott volna kedvet a nevezésre, azt Halász László
főszervezőnél, az egyesület elnökénél a 70/2233-465-ös
telefonszámon még megteheti.
Természetesen nem csak a csapatokat, hanem szurkolóikat
is sok szertettel várják a rendezők, hogy a különböző
szintű bajnokságok zárása után is együtt örüljünk a sport
ünnepén.
G.I.
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A Kinizsi SK hírei
Kürtös Kupa

Avagy időutazás Gyenesdiáson
a Kinizsi SK Kerékpáros Szakosztályának köszönhetően.

bajnoki futamra és szereti a kürtös kalácsot annak itt a
helye. A szervezők ígérete szerint jövőre is lesz időutazás,
de aki nem akar addig várni, az augusztus 23-24-én az 5.
Dynamo-maratonon visszaröppenhet a múltba.
Kovács Botond
A COOP Hungary Zrt. Olimpiai staféta járatot szervez,
amely keretében a hálózat üzletei előtt egy kidekorált
gépjárművel és egy hostessel kis szigetet alakít ki és itt
aláírásokat gyűjt, továbbá a megadott időpontokban olimpiai
sportolóval találkozhatnak.
Gyenesdiáson az ABC parkolóban Vári Attila vizilabdázó
várja az érdeklődőket július 11-én, pénteken12 óra 40 és 14
óra 10 között.
Vonyarcvashegyen június 21-én, szombaton - a Coop ABC
előtt 10 óra 30-tól 12 óráig Farkas Ágnes kézilabdázóval
találkozhatnak.

2004-ben az akkori Author (ma Dynamo) maraton
miatt látogattam először Gyenesdiásra. Egy lelkes, kis
szakosztály már megalakulásának első évében nagy fába
vágta a fejszéjét és maratont rendezett a Keszthelyihegységben. A verseny a 90-es évek hangulatát idézte, kevés
felhajtással. A bringások szép környezetben, jó hangulatban
mérhették össze erejüket. A pálya kijelölését pár nagyobb
verseny is megirigyelhette volna, nem beszélve a szervezők
lelkesedéséről, kedvességéről.
Tavaly aztán örömmel olvastam, hogy Gyenesdiáson
ezúttal OX versenyt rendeznek. Ott a helyem! A versenyt
megelőző nap pályabejárással telt. A kijelölt kör alig
több 3 km-nél, nem igényel túl nagy technikai tudást, az
emelkedők sem olyan veszedelmesek, de ennek ellenére
nagyon élvezetes. A rajt után pár száz méter aszfaltot
után jobbra fordulva egy hosszabb sunyi emelkedőhöz
érünk, innen keskeny ösvényen gurulunk egy visszafordító
kanyarig. Rövid gyors mászást követően ismét szűk
ösvényen kanyargunk le a verseny központja felé, ahonnan
még egy kissebb kunkor vár ránk. Egy elnyújtott emelkedőn
haladva végül rövid, meredek kaptatóhoz érünk, majd az
ereszkedést és egy mezőn leírt kunkort követően már be is
fejeztük a kört.
A múlt évi pozitív tapasztalatok után az idén is "kötelező"
program volt a Kürtös Kupa. A pálya nem változott és
szerencsére a hangulat sem. Minden nevező kürtös kalácsot
kapott, és három táv közül választhatott. A borongós idő,
az olykor szemerkélő eső és a versennyel egy időben zajló
első MX-kupafutam ellenére az indulószám - ha kicsivel is nőtt. Az idén sem csalódtam. A szervezés tökéletes volt, a
pálya széléről ob-futamokat megszégyenítő üdvrivalgással
bíztatták a versenyzőket, a helyezettek a megszokott
érmek helyett feliratozott kerámiákat és apró, de hasznos
ajándékokat kaptak.
Aki örömmel emlékszik vissza a hazai montiversenyek
őskorára - a pozitív értelemben vett igazi amatőr
versenyekre -, akinek picit sok a többi verseny körüli
csinnadrattából, aki először szeretné kipróbálni magát OX
versenyen, vagy épp egy keményet edzeni a következő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZLEMÉNYEI
Az előző éveknek megfelelően a gyenesdiási lakosok
mindkét strandot ingyen látogathatják. Az igazolvány
kiváltásakor és érvényesítéséhez regisztrációs díjat kell fizetni.
A díj mértéke 500 Ft/fő/év. Családon belül a harmadik és
minden további gyermek esetén regisztrációs díj megfizetése
nélkül lehet az igazolványt kiváltani. Az igazolvány
kiváltásához 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép, és
személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges.
Az igazolványok érvényesítése:
június 1-től július 15-ig hétfőtől péntekig 8-18 óráig,
szombaton 8-18 óráig történik az algyenesi strand
pénztárában.
***
Az útszéli virágládákba 3 db/láda virág elvihető a Németh
kertészetből (Kossuth L. u. 60.) Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik strandjainkra virágokat ajánlottak fel.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
felvételt hirdet egy fő lakatos, asztalos vagy
festő szakmunkás részére.
Érdeklődni személyesen, a polgármesteri
hivatal műszaki csoportjánál, vagy a
polgármesternél lehet

Belterületi utcák karbantartása
A korábbi híradásnak megfelelően a településen útburkolat
felújítási munkákra került sor az alábbi helyeken:
Felületzárásos útburkolat javításra került sor : Katica köz,
Malom, Kárpáthy, Homoki utca és köz, Erzsébet köz, iskola
utca, Csokonai utcából nyíló 1347/4 hrsz-ú közterületen,
mandulás köz, valamint a Váczi Mihály utcában.
Egyrétegű aszfaltszőnyeg útburkolat és útpadka pótlás lett
végrehajtva az alábbi helyeken: útpadka pótlás: Balaton és
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a Hunyady utcában, Aszfaltszőnyegezés: Szőlőhegyi, Jókai,
Ady Endre utca és köz, Bem J. utca folytatása a Mély útig,
Diótörtő utca és köz, Meleghegyi utca.
Ebben a hónapban kerül aszfaltozásra az Esze Tamás,
Kisfaludy utca, Ságvári köz, valamint a Temető utca

TANDÍJMENTES képzés

A Mihály Dénes Szakképző Iskola a vonyarcvashegyi Eötvös Károly
Általános Iskolában a 2008/2009. tanévben is indít iskolarendszerű
szakképzést az alábbi szakmában
Számítástechnikai szoftverüzemeltető (közép szint, 1 tanév).
A képzés megkezdésének feltétele: érettségi bizonyítvány.
Költségek: 15.000 Ft/tanév beiratkozási díj, amely tartalmaz egy 2 GB-os
pendrive-t és alaptankönyvet, valamint a képzés végén vizsgadíj.
Érettségivel nem rendelkező tanulóink részére önköltséges ECDL képzést
szervezünk. Érdeklődni munkaidőben 06/70/933 6303 telefonszámon lehet.
Első beiratkozás: 2008. 07. 03. csütörtök 12-18 óra között (Eötvös Károly
Általános Iskola Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1.).

FODRÁSZAT
Gyenesdiás, Madách u. 22.
Bejelentkezés: 30/473-9712
Nyitva: H-P: 10-16, Szo: 8-12 óráig
Az Ady E. utcára régóta ráfért az aszfaltburkolat

HAUS MARGRIT - Arany J. u. 1, 8315 Gyenesdiás

Modernes, familienfreundliches Haus mit 2 Appartements im OG
( 4-5 und 2-3 Pers. ) in einer ruhigen Sackgasse. Liebevolle
Einrichtung und Ausstattung,
Garten mit Obstbäumen, Wein,
Liegewiese und Pavillon.
info@ungarnurlaub.de
oder Tel. 83 / 516 064 oder
mobil 30 / 288 28 55

Itt a nyár, töltsd hasznosan a szünidőt!

Angoltanítás kicsiknek és nagyoknak, Gyenesdiáson.
Tel: 30/292-7000, 83/313-369
Várhatóan július elejére készül el az Aldi áruház.
Az áruház ugyan Keszthelyen lesz, de a megközelítése
Gyenesdiásról a Faludi utcáról lehetséges.
A csatlakozó úttorkolat kialakítása némileg problémás
volt a Faludi utca lakói számára, de ezt talán
sikerült megoldani.
***
Az étkezde karbantartás miatt 2008. augusztus 1-től
zárva tart. Nyitás augusztus 25-én

Olvasóink írták
Sok gond van a zöldhulladék kezelésével. Bár a helyiek
részére rendelkezésre áll a komposzttelep, mégis egyesek a
szomszéd üres, vagy nádas telkére szállítják azt, szemétdombot
alakítva ki. Erről panaszkodik egyik olvasónk.
Sokan a megszáradt növényi hulladékot - néha egy kis
másféle szeméttel, műanyaggal megtoldva -, saját telkén
elégetik, ezzel nem csak az éppen ruhát kiteregető, vagy
szellőztető szomszédokat bosszantják, de szabálysértést is
elkövetnek, amelyért pénzbírságra is számíthatnak.

APRÓHIRDETÉS

Eladó Daewo Tico alkatrészek: Jobb hátsó oldalsó ablak, új 5.000 Ft,
jobb oldali első-hátsó küszöb, ajtóoszlop 15.000 Ft, 4 db acélfellni, új
Barum téli gumival, 4 db dísztárcsa 30.000 Ft. Tel: 30/324-28-34

BIO BOLT ÉTTEREM - KÁVÉZÓ
AZ ELSŐ MINŐSÍTETT BIO BOLT
ÉS BIO ÉTTEREM A BALATONNÁL.

Kínálatunk vegyszer és adalékmentes / BIO /
alapanyagokból készülnek.
Saját készítésű ételeink vákuumcsomagolt formában
megvásárolhatók.
FRISS ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK, HÚSOK
MEGRENDELHETŐK.
Az egészségmegőrzést, a teljes értékű ételeken keresztüli
gyógyulást segítjük.
MÉREGTELENÍTÉS - FOGYÁS PH CSODÁVAL
VASTAGBÉL REGENERÁLÁS VITA BIOSA-VAL
IMMUNERŐSÍTÉS BÚZAFŰLÉVEL.
Allergiák esetén segítünk étkezési gondjait megoldani
BIO alapanyagú tisztítószerek háztartásokba, vendéglátó
egységekbe és hajókra is ,
PILATES TORNA JADE KÖVES MASSZÁZSÁGY.
Június hónapban 10-30 %-os kedvezmény minden
termékünkre. - Minden nap kóstoló!
Gyenesdiás Kossuth L. u. 16. • Tel.: 83 / 510 828
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Viki
kozmetika
30/50-40-648

Vera
fodrászat

TELJESKÖRŰ PÉNZÜGYI
SZOLGÁLTATÁS - FINANSZÍROZÁSI
TANÁCSADÁS

Ü V E G E Z É S

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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Szeretettel
várjuk kedves
vendégeinket
Gyenesdiás,
Csokonai
köz 14.
Tel: 83/316-659
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- Jelzáloghitelek (szabad felhasználásra,
hitelkiváltásra, bővítésre, felújításra, stb)
- Személyi kölcsönök
- Pályázati lehetőségek
- Befektetési tanácsadás (előtakarékosság,
nyugdíjmegtakarítás, stb.)
- Biztosítási tanácsadás (casco, GFB, élet,- és
lakásbiztosítás, magányugdíjpénztár, stb.)
BLASKOVICS IBOLYA
IDŐPONTEGYEZTETÉS: 0630/687-4499

Coca-cola 2x2 l
539 Ft/cs 134,7 Ft/l

A csomaghoz egy Foci EB-s poharat
adunk ajándékba!
Kristálycukor 189 Ft/kg, a készlet
erejéig (készlet 1000 kg)
Pick Zala felvágott 890 Ft/kg
Pick Nosztalgia Marhapárizsi
1290 Ft/kg
Merido kávé 1 kg-os 1099 Ft
Friss hazai zöldség-gyümölcs
teljes választéka napi
kedvező áron.

Vinotékában minőségi villányi,

szekszárdi és balatoni borok kaphatók
Egészségünkre!

Az ajánlat 2008.06.13-tól a készlet erejéig.

30/266-8930

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

CSŐSZ TÓTH és COLORS
Lakásfelszerelési üzlet

M E G Ú J U LT U N K !

Folyamatosan megújuló

KERTIBÚTOR KÍNÁLAT.
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Szekrény-sorok, hálószoba- és ülőgarnitúrák, dohányzóasztalok, konyhabútorok
20% engedménnyel rendelhetõk.
Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk (Tel.: 20/489-7829)
vasárnap is nyitva)

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