
GYENESDIÁSI HÍRADÓ 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2009. augusztus XX. évfolyam, 8. szám 
Megjelenik: augusztus 18-án

9.30-17.00 Almavásár az ABC parkoló-
ban

19.30-21.30 Táncos este a Diási Játék-
strandon

21.00 Keszthelyi tűzijáték megtekintése 
hajóról - indulás 21.00-kor a Gyenesdiási 
Vitorláskikötőből és az ABC parkolóból.

21.30 Jóindulat Zenekar esti műsora
2009. augusztus 21. péntek
10.30 Animáció a Diási Játékstrandon 

(homokvárépítő verseny, táncanimáció, 
víziaerobic)

15.00 Almamag Tehetségkutató Verseny
Keressük Balaton-part legtehetségesebb 

4-15 év közötti gyermekét! (Részletesebben 
a 3. oldalon)

Műsorvezető: Kasuba L. Szilárd, Megle-
petés sztárvendégek!

19.00-21.30 Retro Disco az ABC parkoló-
ban,  a Sindbad Strandrádióval.

21.30 Gyenesdiási Búcsúi Bál az ABC 
parkolóban.

2009. augusztus 22, szombat
10.00 III. Szegedi Honvéd 

Hagyományörző Zászlóalj Vitézei és más 
hagyományőrzők tisztelgése a Községháza 
előtt

11.00-13.00 Little Miss Balaton Gyermek-
szépségverseny - Döntő a Diási Játékstran-
don

12.00 Testvértelepülések polgármestere-
inek köszöntője a Községházán

12.30 Lakoma a sátorban
14.00 Táncműsorok: Salsa és Hastánc 

bemutatók
15.00 Az „Almamag” Tehetségkutató Ver-

seny győzteseinek díjátadása
16.00 Folklórfesztivál - testvértelepülések 

(Csíkszenttamás, Gaal, Gyenesdiás) és szi-
cíliai kultúrcsoportok fellépései

19.00 Budaörsi Sváb Kórus koncertje a 
Községházán

Vacsora a sátorban
20.00 GHB Zenekar koncertje (Máté 

Péter, Cserháti Zsuzsa számok és mulatós 
zene az ABC parkolóban)

2009. augusztus 23, vasárnap
10.00 Búcsúi mise a Szent Ilona Kápolná-

ban

Továbbiak a 3. oldalon

ISKOLAKEZDÉS

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy az 
iskolabővítés miatt kialakult helyzetet a tanév 
elején az alábbiak szerint tudjuk megoldani.

A kivitelező szeptember hónapban a régi 
épületrészt sajnos nem tudja átadni szá-
munkra. Mivel a részleges  átadás is elto-
lódhat akár több hónappal, ezért a tanévet 
szeptember elsején a törvényben előírt módon 
elkezdjük.

Az oktatást a tanév követelményeinek telje-
sítése érdekében a fentiek miatt más helyszí-
neken kell megoldanunk.

Sajnos a településen nincsen olyan előírá-
soknak megfelelő épület, ahová az összes 
gyermeket el tudnánk helyezni, ezért a tanítás 
rendje a következők szerint alakul:

1. évfolyam Gyenesdiás, Polgármesteri 
Hivatal 2. emelet

2-3-4. évfolyam Vonyarcvashegy, Általá-
nos Iskola

5-8. évfolyam Gyenesdiás, Tulipán Motel 
Vendégház és Ifjúsági Szálló

A tanítás kezdete: 2009. szeptember 1. 
(kedd) 8.00. a fenti helyszíneken. Központi 
tanévnyitó ünnepély nem lesz. Az ünnepélyes 
iskolaavatóra várhatóan a karácsony előtti 
időszakban kerül sor.

Az étkezés és a napközi a tanítás helyszí-
nein kerül megszervezésre. A 2-3-4. osztályos 
tanulók utazásának megszervezésével, az igé-
nyek felmérésével kapcsolatban  a szülőket 
augusztus 24-28. közötti időszakban megke-
ressük.

A tanévkezdéssel és a felmerülő egyéb 
kérdésekkel kapcsolatban 2009. augusztus 
31-én (hétfőn) 18.00. órakor szülői értekez-
letet tartunk Gyenesdiáson, a Községháza 
Nagytermében.

Az ügyintézés továbbra is a Polgármes-
teri Hivatal földszinti kistárgyalójában 
történik. Elérhetőségünk: 30/529-9604, 
iskgydtitkar@t-online.hu

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy 
ebben az átmeneti időszakban a gyerekek 
továbbra is színvonalas oktatásban része-
süljenek és  garantáljuk, hogy oktató-nevelő 
munkánkban  az eddig megszokott nívót biz-
tosítjuk. Kérjük türelmüket és megértésüket a 
kialakult helyzet miatt. 

A sikeres lebonyolítás érdekében együttmű-
ködésüket és megértésüket előre is köszön-
jük.

Köszönettel: 
Lancz Tamás igazgató

Programajánló

Országalma Ünnepe 
Gyenesdiáson

- Szent Ilona Búcsú -
2009. augusztus 19-23.

A hagyományos Szent Ilona Búcsú 
keretében két testvértelepülésünkről 
(Csíkszenttamás és Gaal) is vendégeket 
várunk. A rendezvényt – a Turisztikai Egye-
sülettel, a Gyenesdiás Közösségi Életéért 
Egyesülettel, a Varázshangok az Egészsé-
gért Egyesülettel és a Little Miss Balaton 
Gyermekszépségverseny szervezőivel -  az 

idei évben nagyszabású programokkal bőví-
tettük. 

A részletes programról az alábbiakban 
olvashat.

Augusztus 19. szerda, 20 órától: Köz-
ségházi esték: Évszakok kamarazenekar 
(Tatabánya): Vivalditól Morriconéig – válo-
gatás örökzöld klasszikusoktól

2009. augusztus 20, csütörtök
9.00-17.00  Kenyérsütés és almás sütemé-

nyek versenye a Pásztorházban
Nevezési határidő: 2009. augusztus 17-ig a 

Klubkönyvtárban (83/314-507)
Dagasztás 9 órától, 9 óra 30-tól és 13 óra 

30-tól kiselőadások, augusztus 20-ához kapcso-
lódó különböző témákban (ea: Hársfalvi Éva)

Készül a pincefödém, a fő (régi) épületben 
folyik a gépészeti munka. A homlokzati 

nyílászárókat már kicserélték

INFO ECKE Siehe Seite 3.
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Meghívó

A József Attila Klubkönyvtár 
szeretettel várja az érdeklődőket

2009. szeptember 17-én,
csütörtökön 18 órára

a gyenesdiási Községháza 
nagytermébe

a Magyar Építőművészek 
Szövetsége - Fiatal Iparművészek 
Stúdiója Egyesület (MÉSZ-FISE) 

kiállítása megnyitójára

A (MÉSZ) és a (FISE) egyik legfontosabb 
feladata, hogy a saját szakterületének fiatal 
alkotóit bemutassa Magyarországon. Öröm-
mel hozzuk el ezt a kiállítást Gyenesdiásra, 
mert biztosak vagyunk abban, hogy az új 
generáció friss alkotásai, gondolkodásmódja 
érdeklődést kelt a közönségben. Friss és érde-
kes alkotásokat állítunk ki, bizonyítva, hogy a 
magyar alkotók színvonalas tervei és magas 
minőségű termékei a magyar alkotóművészet 
legjobb hagyományait követik és felveszik a 
versenyt a nemzetközi szakmával.

A MÉSZ Fiatalok Feketén Fehéren (FFF) 
kiállításán olyan építészeti alkotások láthatók, 
melyek láttatják, éreztetik miként lesz képes 
az új mű a jövőben „helytállni”, az adott hely-
színhez igazodni.

A FISE alkotóinak tárgyai, textiljei az épí-
tészethez szorosan kapcsolódó feladatokra 
adnak példákat. Az alkotók a modern techno-
lógiát és a természetes anyagokat a legjobb 
kézműves hagyományokkal egyesítik, így 
téve egyedi műalkotássá az egyes tárgyakat. 
Segítik használójukat, hogy saját életüket is 
nemes alkotó tevékenységként éljék és alakít-
sák tovább.

A vándorkiállítás – Gyenesdiás, az első állo-
más után – útra kel Magyarország városaiba, 
mint ahogy egykor a mester címet elérni 
vágyó pályakezdők is vándoroltak. Remé-
nyeink szerint a kiállítás segít abban, hogy 
ne a pillanatnyi divat kínálta felszínes ötletek 
útján keressük az újdonság felé vezető utat, 
hanem a magas szakmai értéken és a magyar 
hagyományokon alapuló magas értékű művé-
szeti alkotások irányába tudjunk továbblépni. 

Szeretettel és tisztelettel várunk minden 
érdeklődőt és számítunk véleményükre akár 
a helyszínen akár később.

dr. Mascher Róbert a FISE elnöke
dr. Cseh Borbála a FISE kurátora

Borsos András a MÉSZ titkára
www.fise.hu

www.meszorg.hu 

Dobosi László (képünkön) gyenesdiási fes-
tő-grafikus kiállítása megnyitójára augusztus 
5-én került sor. Az itt először kiállító, de  már 
több külföldi csoportos és egyéni kiállításon 
részt vett kísérletező kedvű  fiatal alkotó képei 
között jelentős helyet foglalnak el az általa 
„újrafeltalált” bizmutfestés fémes hatású 
képei (jobb oldali kis képeink hátterében).

Az augusztus végéig látható kiállítást Gál 
Lajos polgármester ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. Megtekinthető munkaidőben, 
vagy egyeztetett időpontban (83/314-507).

(A képek megvásárolhatók, a szerzővel kap-
csolatot felvenni a képek melletti bemutatko-
zóban leírt telefonon lehet .)

Július 3-tól július 31-ig volt látható a Herendi Művészeti Alkotóműhely 16 alkotójának 
kiállítása a Községházán. A kiállítók részéről Hercegh Zsuzsanna és F.Szabó János ren-

dezte, különböző technikákkal készült közel 70 festményből álló  tárlatot  Pék András (egykor 
herendi tanár, ma a gyenesdiási  Kerámia-ház tulajdonosa) nyitotta meg, 

a Gyenesdiási dalárda műsora tette még színesebbé.

A KLuBKöNyVTáR HíREI

Nagy sikert aratott a Községházi esték 
utóbbi két előadása is.

A "Varázshangok az egészségért" egyesület 
művészei (balról: Kőhalmi Ágnes - zongora, 
Kátai Andrea - fuvola, Holics László - zon-
gora, Jani Gabriella - ének) augusztus 5-én, 
majd Vincze Lilla és őt a zongorán kísérő 
Viczián Gábor augusztus 12-én kitűnő hang-
versenyt adtak (lenti kép).

A következő koncert a Tatabányai Évszakok 
kamarazenekar: Vivalditól Morricone-ig, 
augusztus 19-én, szerdán 20 órakor a Köz-
ségházán.

A koncert látogatása ingyenes.
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INFO ECKE
Reichsapfelfest in Gyenesdiás

- Heilige Ilona Kirchweih -

Mittwoch, 19. August 2009. 20 Uhr 
"Jahreszeiten" Geigerkonzert (Gemeindehaus)

Donnerstag, 20.August 2009.
9.00-17.00 Brotbacken und Wettbewerb der 

Apfelkuchen im Schäferhaus
Anmeldung: bis 17. Aug. 2009 im Bibliothek 

(+ 36 83/314-507)
9.30-17.00 Apfelmarkt
19.30-21.30 Tanzabend am Diáser 

Spielstrand
21.00 Besichtigung eines Feuerwerks 

von einem Schiff- Abfahrt um 20.00 Uhr von 
Gyenesdiáser Yacht Hafen oder vom Zentrum

21.30- Konzert mit Jóindulat-Musikband
Freitag 21. August 2009
10.30 Animation am Diáser Spielstrand 

(Sandburgwettbewerb, Tanzanimation, 
Wasseraerobic)

15.00 Apfelkern Talentumprobe: Wir suchen 
das talenteste Kind am Balaton!

19.00-21.30 Retro Disco im Zentrum von 
Sindbad Strandradio

21.30 Kirchweihfest (Ball) im Zentrum
Samstag, 22. August 2009
10.00 Einweihung von III. Szegeder Soldaten 

vor dem Gemeindehaus
12.00 Begrüßung der Bürgermeistern von 

Geschwestersiedlungen im Gemeindehaus
(Csíkszenttamás, Gaal, Gyenesdiás)
12.30 Festessen im Zentrum
14.00 Tanzprogramme: Salsa und Bauchtanz 

Vorführungen
15.00 Preisverteilung von Apfelkern 

Talentprobe
16.00 Folklorprogramme- Vorführungen von 

Geschwestersiedlungens Kulturgruppen
19.00 Konzert von dem Budaörser 

Scwäbischen Chor, inzwischen Abendessen im 
Zelt

20.00 Konzert (Ball) von GHB Musikband 
im Zentrum

Sonntag, 23. August 2009
10.00 Kirchweihmesse in Heilige Ilona 

KapelleSzüreti Vígasságok

2009. szeptember 12-én kerül sor a 
gyenesdiási Szüreti Vígasságokra.

Rendezvényünk programja, helyszíne az 
előző évekhez képest változni fog. A műso-
rok, bemutatók, bál  a körforgalom melletti 
présnél felállított rendezvénysátorban 
zajlik majd. A szüreti menet pontos útvonalá-
ról plakáton tájékozódhatnak.

Kérjük, hogy a rendezvény – különösen a 
menet – résztvevői, a lebonyolításban segí-
teni kész személyek szervezetek jelezzék 
együttműködési szándékukat, jelentkezzenek 
a Klubkönyvtárban. Szívesen vesszük az új 
kezdeményezéseket, ötleteket is.

Almamag Tehetségkutató Verseny
Gyenesdiás, 2009. augusztus 21-22.

 
Keressük Balaton-part legtehetségesebb 

gyermekét. Ha szeretsz szerepelni, ne této-
vázz, szólj a Maminak és jelentkezz!

Időpont: 2009. augusztus 21. péntek és 
augusztus 22. szombat (eredményhirdetés).

Helyszín: Gyenesdiás, Diási Játékstrand
Korcsoportok: mini: 4-7, iskolás: 8-11, tini: 

12-15 éves korig
Nevezési díj: 3.500.- / a következő szám-

laszámra kérjük befizetni Creditrend Kft. 
66000169-10004256 

Nevezési határidő: 2009. augusztus 19.
Szükséges: 2 perces showműsor / tánc, ének, 

próza, egyéb kategória
Jelentkezni: küldj egy önéletrajzot és egy 

fotót, a következő email címre verseny8@
citromail.hu

Telefon: 30/9407939, 70/4323613

... folytatás az első oldalról

Iskolakezdés

A tankönyvosztás időpontjai:

Várvölgy (Iskola)
2009. augusztus 31. hétfő 14.00-17.00
Gyenesdiás (Községháza)
2009. augusztus 27. csütörtök 12.00-17.00
2009. augusztus 28. péntek 8.00-12.00

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók, 
és a szükséges igazolások:
- tartósan beteg (szakorvosi igazolás)

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes előfordu-
lása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői 
és rehabilitációs bizottság igazolja)
- pszichés fejlődés zavarai miatt a neve-
lési, tanulási folyamatban tartósan és súlyo-
san akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus 
vagy kóros aktivitászavar) (szakértői és reha-
bilitációs bizottság igazolja)
- három- vagy többgyermekes családban élő 
(a megállapított családi pótlék igazolja)
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult (az erről szóló határozat igazolja) 

Néhány jó kánikulai 
hétvége igazán elkelne 
még, különösen a négy-
napos ünnep alatt.

Igen népszerűek a 
Diási Strand vízierobik/
animációs foglalkozá-
sai. Férfiak/nők, idősek/
fiatalok több százan 
tornáznak együtt az 
animátorokkal (a képen 
csak egy szeglete lát-
ható a résztvevőknek)
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A FORRáSVíZ TERMÉSZET-
BARáT EGyESÜLET HíREI

Az idei évben is megrendezésre került a 
Forrásvíz Túrahét (2009. július 20-26), 
amely során csillagnézésen, kilátó-túrán, 
bicikli túrán, számháborún, szalonnasütésen 
és csónaktúrán vehettek részt az érdeklődők. 

A túrák során a kitűnő idő is kedvezett a lelkes 
kirándulóknak. A meleg idő ellenére a túrahét 
napjai mind megrendezésre kerültek. 

Köszönet illeti Torda Csaba amatőr csil-
lagászt, Hóbár Jánost a gyenesdiási Hor-
gászegyesület tanyagondnokát az odaadó 
hozzáállásukért.

A naplemente túra alkalmával felfedezésre 
került az az ösvény, mely összeköti a Mária 

szobrot a Vadlánlikkkal, egy természettörté-
neti sétaút megteremtésével, későbbi kialakí-
tásával. Békési Gábornak és Békésiné Vaski 
Katalin tagtársunknak külön köszönet a fel-
fedező túrán való részvételért, lelkes kitartá-
sukért. A túrahét mindenkinek váljon kedves 
egészségére!

Vezetőség

SPORT

Spinning maraton

Marton Zsolt spinning tréner szervezésében 
került sor 2009. július 12-én az 1. Spinning 
maratonra Keszthelyen, a Városi strandon. 
Először is mi is az a Spinning®? Ez a kifeje-
zés nem a teremkerékpáros tréningek össze-
foglaló neve, hanem ezen edzésmódszerek 
egyik fajtája. A Spinning® program egy szab-
ványosított, edzői vezetéssel, zenére végre-
hajtott, csoportos teremkerékpározási tréning, 
az egyik legkiválóbb kardió edzésprogram. 
Napjaink egyik legjobban megalkotott fizikai 
és mentális edzésprogramja. 

5 település (Gyenesdiás, Keszthely, 
Balatonlelle, Kaposvár, Nagykanizsa) 9 csa-
pata mérte össze erejét, kitartását ezen a szép, 
napsütéses vasárnapon. A cél az volt, hogy 
10 órán keresztül a 8 fős csapatok minél több 
kilómétert hajtsanak a teremkerékpárokba. 

A gyenesdiási Kinizsi SE Kerékpáros 
Szakosztálya két 7 fős csapattal indult a 
megmérettetésen ( Tóth Katalin, Pem Anna-
mária, Kenyeres Veronika, Kiss Judit, Kiss 
Tamás, Rohrer György, Varga Lajos, Takács 
Máté, Csorvási István, Sikos Zoltán, Hege-
dűs Balázs, Léránt Balázs, Takács Zsolt, 
Gelencsér Imre). 

Az első és második helyezésért nagy küz-
delem folyt. Az első 7 órában a nagykanizsai 

Yanko’s Bike Team csapata vezetett 2 km-rel, 
majd a keszthelyiek Szép az élet csapata az 
utolsó 3 órában átvette a vezetést ugyanilyen 
fölénnyel, ami a győzelemhez vezette Őket. 
Mindösszesen 391 km-t tekert a győztes 
csapat. 

A Gyenesdiási Kinizsi SE 2 csapata 355- és 
351 kilóméterével az előkelő 3. és 4. helyet 
szerezte meg. A 9 csapat összesen 3015 
kilómétert hajtott a 10 óra alatt! Gratulálunk 
minden résztvevőnek!

Kemény küzdelem volt mindenki számára 

ez a 10 órás maraton, de nagyon jó hangu-
latban telt, köszönhetően a főszervezőnek 
Marton Zsoltnak és segítőinek. Egy színvona-
las, jól szervezett versenyen vehettünk részt, 
mindenki kellemesen elfáradt, de már készü-
lünk a jövő évi megmérettetésre!

A spinninggel kapcsolatos bővebb infor-
mációt Marton Zsolt spinning trénernél a 
06-30/267-8995 telefonszámon vagy www.
spinningkeszthely.hu honlapon kaphatnak.

Kiss Judit

Csónaktúra 5 csónakkal a diási HorgásztanyárólNaplemente túra a Mária szobornál
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EGyHáZKöZSÉGI HíREK

Szeptember 6-án 17 órakor Tanévkezdő, 
Szentlélekhívó szentmisére hívjuk és várjuk 
szeretettel minden hittanos gyermekünket, 
családtagjaikat, ismerőseiket a Plébánia 
kertjébe. E vasárnapon újra találkozhatunk, 
örömmel ünnepelhetünk a szent liturgiá-

ban, és az eddigiek szerint szalonnasütéssel, 
focizással, csocsózással, családi sorverseny-
nyel, énekléssel folytatjuk, amit a tanévzáró 
ünnepünkön elkezdtünk. Amit viszünk, azt 
eszünk s iszunk.

Várjuk a ministránsokat, énekkarosokat, 
bibliodrámásokat, vállaljanak szerepet a 
liturgiában! Előre is köszönjük áldott szol-
gálatukat.

Szeptember 25-én pénteken 15 órára  

várjuk a diási vasúti megállóhoz mindazo-
kat akik szeretnének elzarándokolni a Szent 
Mihály kápolnához velünk.  Nem sporttel-
jesítmény a táv megtétele, mégis teljesít-
mény. Szeretetből hozott örömteli áldozat. 
Imádsággal, énekléssel adunk hálát a kapott 
és kért kegyelmekért. Magyar hazánkért, a 
magyar családokért, felebarátainkért ajánl-
juk fel zarándoklatunkat.

Jó lenne, ha minél többen indulnánk útnak!

Gyenesdiás Kinizsi Sk. Röplabda szak-
osztálya köszönetet mond minden támoga-
tójának, akik lehetővé teszik a szakosztály 
további működését, illetve fejlődését. 

A szakosztály továbbra is várja mindazok 
jelentkezését, akik meg akarnak ismer-
kedni a röplabdasporttal.

Jelentkezni lehet Király Andrásnál 
Gyenesdiás, Polgármesteri Hivatalban

Térségünkbeb - pályázati forrás-
ból - több hasonló, szép, organikus 
stílusú buszváró épül. Ezek egyike - 
ha lassan is - kezd kibontakozni az 
ABC parkolónál.

A Gyenesdiási Kinizsi SK
labdarúgó csapat sorsolása:

 dátum  idő  hazai csapat   - vendég csapat
1. 2009.08.16 18:00 VONYARCVASHEGY SE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
2. 2009.11.15 14:00 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - SÍPOS PÉKSÉG TÜRJE SE
3. 2009.08.23 18:00 SÁRMELLÉK FC - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
4. 2009.08.29 17:00 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - OLAJMUNKÁS SE
5. 2009.09.06 16:00 POLICE - OLA LSK - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
6. 2009.09.13 16:00 CSÁCS-NEMESAPÁTI SE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
7. 2009.09.19 15:30 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - BECSVÖLGYE SE
8. 2009.09.27 15:30 ANGOL FOCI SULI PÁTERDOMB - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
9. 2009.10.03 15:00 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - ZALASZENTGYÖRGY SE
10. 2009.10.11 15:00 LABDARÚGÓ EGYESÜLET ALSÓPÁHOK - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
11. 2009.10.17 14:30 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - KERTVÁROSI LSC
12. 2009.10.23 14:30 VÁRVÖLGY SE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
13. 2009.10.25 14:30 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - SÁRHIDA SE
14. 2009.10.31 14:00 ZALAAPÁTI SE - KINIZSI SPORTEGYESÜLET
15. 2009.11.07 14:00 KINIZSI SPORTEGYESÜLET - EGERVÁRI TE
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Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Gyenesdiás, Csokonai köz 14. • Tel: 83/316-659

Viki 
kozmetika
30/50-40-648

Vera 
fodrászat
30/266-8930

Vén Diófa Csárda és Pizzéria
PIZZA HáZHOZSZáLLíTáS 12-22 óRáIG

30 cm-es pizzák már 590 Ft-tól,
ingyenes házhoz szállítás (doboz ára 80 Ft)
Gyenesdiás, Csokonai u. 9. Tel: 83/312-182

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

Gyenesdiás, Csokonai u. 30.
telefonos egyeztetés alapján.
Tel: 20/374-9680; 83/318-584

Ct. Karásziné Samu Éva

Várjuk a 
szépülni 

vágyó
kutyusokat, 

törpétől 
az óriásig!

Bertáné Iker Mónika
virágkötő

„minden ami virág”
Csoktok, cserepesek, száraz dekorá-
ciók, kegyeleti csokrok, 
koszorúk
- akár telefonon is!
üzlet: Gyenesdiás,
Kossuth L. u. 118.
iker.virag@freemail.hu
Tel: 70/235-36-05

BAUMSCHULE
3

Inters
par

• balkon növények • tavaszi virágok
• örökzöldek • díszfák, díszcserjék
• gyümölcsfák, szőlőoltványok
• rózsák • sziklakerti és tavi növények
   széles választékban kaphatók.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: 
KERTTERVEZÉS, TÁJÉPÍTÉSZET

• Foszlós kalács
  sonkához 0,5 kg-os, 
• Püspökkenyér
• Teasütemény, piskóta lap

Termékeink a CBA sarok ABC-ben megvásárolhatók

Gyenesi parasztkenyér
... a régi idők íze ...

Apróhirdetés:
Kerékpárok minden típusban, kiváló 

állapotban olcsón eladók Gyenesdiáson. 
Tel: 30/469-42-31

2 szezont használt teatűzhely eladó. 
Érd: 30/624-57-10

2 kW-os, 380 V-os villanymotor 
olcsón eladó. Érd: 20/9769-225

régi parasztbútorokat, használati eszközöket 
szívesen fogadnánk a pásztorházba. 

érd.: Klubkönyvtár Gyenesdiás 83/314-507

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

EDEL német 1,5 UHT tej  ..........129 Ft/l
frissen fejt tehéntej magyar tarka 
marhától  ...................................139 Ft/l
Gyenesdiási paraszt kenyér
teljes adalék és morzsamentes, hagyo-
mányos kelesztéssel készült kenyér 
Finom liszt - Gondos kezek - sok idő - 
Hópehely burgonya - napi legkedve-
zőbb áron

ÚjdonsáG vinotéKábAn

Cserszegtomaji Cserszegi fűszeres
száraz bor

Georgikon muskotály félédes illatos bor
Téli eltevésre alma paprika, csemege 
uborka, hagyma, burgonya kapható.
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"Kis bolt nagy előnye"


