
GYENESDIÁSI HÍRADÓ
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának ingyenes kiadványa

2007. június XVIII. évfolyam, 07. szám
Megjelenik: július 27-én

KÖZSÉGHÁZI ESTÉK

Hangversenyek a gyenesdiási Községháza nagytermében:
Lapzárta után zajlott az Évszakok vonósnégyes hangversenye

További programok:

Augusztus 1-én, szerdán 20 órakor
KECSKÉS EGYÜTTES

Szent Erzsébet és a muzsika

Augusztus 8-án, szerdán 20 órakor
 BIBOP CAFE

könnyed jazz-muzsika

Augusztus 15-én, szerdán 20 órakor 
MISKOLCI ÜTŐSÖK
 Stílusok és hangulatok 

Augusztus 19-én, vasárnap 20 órakor
a Szent Ilona kápolnában

DINNYÉS JÓZSEF
"Tartsd meg azért  népedet -
Genfi zsoltárok és hitvalló

magyar költők énekelt versei"

MEGHÍVÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és a
József Attila Klubkönyvtár

szeretettel meghívja Önt, Családját, Barátait
Váncsa Mónika (Csíkszereda) és
Kovács Ildikó (Székelyudvarhely)

festménykiállítása megnyitójára
2007. július 30-án, hétfőn 19 órára, 

a gyenesdiási Községháza nagytermébe.
A kiállítást megnyitja: Dr.Borosán Gyula

Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet,
Szakképző Iskola (MMIK) igazgatója

V. Gyenes Parádé

 Ismét visszatérnek Gyenesdiásra a dübörgő lóerők és a 
messze hangzó wattok, hogy segítsék az ötödik alkalom-
mal megrendezésre kerülő Gyenes Parádé rendezvényt, és 
gondtalan szórakozást biztosítsanak mindenkinek a Diási 
Strandnál lévő Rendezvényparkban.
 Augusztus 3-án a 20.00 órakor a megnyitó ünnepséget 
követően a Campari Juice Duó hajnalig tartó bulijával 
indul a rendezvény.
Augusztus 4-én: 12.00 - 17.00 óra: Gyülekező
18.00 óra: Kamionos felvonulás a keszthelyi Városi 
Strandig és vissza.
21.00 óra: A legszebb és leghangosabb autók díjazása.
22.00 óra: A fő sátorban Universum együttes élő koncertje 

Nem mindennapi látványosságban részesülhetett szombaton délután 
a Karmel bazilika előtti közönség.

A Gyenes Néptánc Együttes két tagja, dr.Balogh Csilla és Sárompek 
Gábor,  templomi  esküvőjét követően - a lezárt és rendőrség által 
biztosított Tapolcai út úttestjén -  az együttes mintegy negyedórás 

igazi lakodalmast táncolt el, valódi menyasszonnyal és vőlegénnyel. 
A műsorban közreműködött még a Gyenesdiási Népdalkör és 

a Gyenesdiási Dalárda is.

INFO ECKE
Konzerte im Gemeindehaus 
1. August,  20 Uhr:  "Kecskés" Ensemble 
 (Hl. Elisabeth und die Musik)
8. August,  20 Uhr:  Bibop Cafe Jazz-Konzert
15. August.  20 Uhr:    Schlagzeug konzert 
                    (aus Miskolc)
19. August, Sonntag 20 Uhr, in der Hl. Helene Kapelle 
(hinten dem Gemeindehaus - Hl. Helene Kirchweih): 
Dinnyés József: Psalm und gesungene Gedichte

Die Konzerte sind eintrittsfrei. 
Alle sind herzlich willkommen!

"AUSLÄNDER DIE MIT UNS WOHNEN"
Wir informieren unsere ausländischen Einwohnern, 
dass die "Ausländer die mit uns wohnen" Programm 
am 5. August für die deutschsprachigen Anwohner von 
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy und Balatongyörök 
wird dieses Jahr nicht veranstaltet.
Es wird voraussichtlich im Mai 2008 stattfinden.
Wir danken für Ihr Verständnis!
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és kamionos blokk a másik sátorban reggelig.
Augusztus 5-én: Egész nap sörsátor.
20.00 óra: Bál a Bonus zenekar közreműködésével.

Egyéb látványos programokról a rendezők gondoskodnak, 
részletekről érdeklődni Halász Lászlónál a Gyenesdiás 
Közösségi Életéért Egyesület elnökénél a 70/2233-465-ös 
telefonszámon lehet.

Búcsúi Bál

 A Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület szeretettel 
meghívja Önt és kedves barátait az augusztus 18. és 19. 
hagyományos búcsúi rendezvényeire a Klubkönyvtár mel-
letti parkolóba.

 Augusztus 18.-án: 20.00 óra, bál a Campari Juice Duóval
19-én: Búcsúi Bál 20.00 órától az Universum együttessel.
21.00 óra: Gyenesdiás Szépe választás.

 A Gyenesdiás Szépe választásra a verseny kezdetéig lehet 
jelentkezni a rendező Halász Lászlónál a 70/2233-465-ös 
telefonszámon.

Strandfoci
 Az öregfiúk tornákon már évek óta részt vevő és telepü-
lésünkkel már baráti kapcsolatban lévő muzslaiak (Felvi-
dék - Szlovákia) július 28-án, szombaton 18 órakor a diási 
strandon a gyenesdiási öregfiúkkal játszanak kispályás 
barátságos mérkőzést.
Utána a vitorláskikötőben vacsora és zenés est. 

Tűzzománc-tábor Gyenesdiáson

 Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománcművész veze-
tésével 2007. augusztus 13-18-ig (hétfőtől szombatig)
TŰZZOMÁNC-TÁBORT TARTUNK A GYENESDIÁSI 

KLUBKÖNYVTÁRBAN.
 A résztvevők megismerkedhetnek a tűzzománc tech-
nikával, már az első napokon saját alkotást készítenek.
 A tábor hétfőn 15 órától kezdődik,  a többi napokon a 
foglalkozások délelőtt lesznek.
 Részvételi díj: 2000 Ft/nap, mely tartalmazza az anyag-
költségeket is.
 Kérjük az érdeklődőket, hogy résztvételi szándékukat 
jelezzék a Klubkönyvtárban (Gyenesdiás Kossuth L. u. 
97.tel: 83/314-507, 20/9769-225).

Jól sikerült Öregek Napja

 Öregek napja rendezvényünkkel a gyenesdiási időseket 
kívánjuk megtisztelni egy műsoros, vendéglátással egy-
bekötött rendezvényen.
 Erre idén június 24-én került sor a diási horgásztanyán.
 A rendezvény lebonyolításában, az étkezéshez szol-
gáló nyersanyagok felajánlásában, tombolaajándékok 
összeadásában nagyon sok önkéntes vett részt, akiknek 
ezúton mondunk köszönetet.

 Felajánlók: Simotics Imre (egy egész disznót adott), Sza-
badics László, Z+D Keszthely, Zöld Hangya, Páli Lajosné, 
Bujtor Bálint, Papp Antal, Simon Aladár
 Segítők: Konyha (önkormányzati)  összes dolgozója, 
Kovács Pálné, Páli Lajosné, Hóbár Péter, Tóthné Dichter 
Annamária, Hársfalvi Éva, Benke Balázs, Galát Mihály, 
Kovács Béláné, Hóbár Jánosné, Laczi Zsuzsanna, Folly 
Eszter
 Tombolaajándékokat felajánlók: Tüzes Csárda, Borház 
Étterem, Kandikó Imre, Rózsahegyi Műszaki Áruház, Pék 
András és Julika-Kerámiaház, Stefanics András, Gyenesdiás 
Közösségi Életéért Egyesület, Motyó Diszkont, Georgikon 
ABC, Garay szűcs, Anita Étterem, Nádas Csárda, Torony 
Csárda, Oázis Étterem, dr.Lupo cipőbolt Keszthely-Masz-
lagiék, Kollár Szabolcs keramikus, Szent Ilona Gyógyszer-
tár, Visionet híradástechnikai és számítógépes üzlet, Gál 
Lajos és családja, Simonné Terike, Őri Ilus néni, Produktív 
Nyomtatványbolt Keszthely, Írószerbolt Spar udvar Keszt-
hely, Lámpaház kft, Szőnyegország, Bringa-tanya fagyizó, 
Bődör presszó, Mini presszó (Faludi-Lőtéri sarok, Csősz-
Tóth lakásfelszerelés Keszthely, Mozaik Áruház, Horváth 
Ép Kft, Zalavetzky Zita festőművész, Echte Szűrőcentrum, 
Mészáros Műszaki Kereskedés, Welness Hotel Katalin, 
Simon Díszfaiskola, Szent Ilona kemping - Bauern csárda, 
Németh-Menyhárt kertészet, Eurofa 2000 Kft, Trombitás 
Kft, Fekete Miklósné cukrász, Simon Aladárné, Bognár 
Piroska kosárfonó, Viki kosár, Casanova étterem, Halász-
csárda - Ferincz József, Liget Plaza lottózó, Liget Plaza 
szolárium, Böröczné Marcsi - Keszthely Plaza Méteráru, 
Bíró Andrea fodrászat, Hardyné Marika, Mezőgazdasági 
szakbolt Keszthely- Felsőmajor, Zsu Kristály Kft 
 Köszönjük a Gyenes Néptánc Együttesnek, az isko-
lás néptáncosoknak, a Dalárdának a műsort, a Bakterok 
Nosztalgia Duónak (Kovács  Géza  és  Petőváry Gábor) az 
egész délutáni hangulatos zenét, a Gyenesdiási Horgász-és 
Vízisport Egyesületnek és Hóbár János tanyagondnoknak a 
helyet.
 Köszönetet mondok a megszervezésben, lebonyolításban 
közreműködő Klubkönyvtár dolgozóinak, az önkormány-
zati étkezde vezetőjének és dolgozóinak és az önkormányzat 
fizikai dolgozóinak.

Hársfalvi György klubkönyvtárvezető

Idén a legidősebb résztvevőnek járó virágcsokrot Lakits Ferencné, Lujzi 
néni  kapta Gál Lajos polgármestertől.
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Jó muri volt a Júliusi Bormuri 
Gyenesdiási Bornapok rendezvényéről

 Gyenesdiás Önkormányzata a három település (Gyenes-
diás - Balatongyörök - Vonyarcvashegy) borfesztiválja 
támogatására  nyújtott be (közös) pályázatot a Gazdasági 
Minisztérium által kezelt turisztikai célelőirányzathoz. 
Pályázatunkat befogadták, reméljük legalább annyira si-
keres lesz, mint maga a gyenesdiási rendezvény.

 Igen élénk érdeklődés közepette, zavaró körülmények 
(eső) nélkül zajlott a négy nap. 
 Legtöbben talán a Zanzibar együttes koncertjére voltak 
kíváncsiak (felső kép), de nagyon jól fogadta a közönség 
a Hevesi Sándor művészei által nyújtott operett-estet (alsó 
kép) és a Hétrét együttes koncertjét is. Igen népszerűek a 
tánczenés estek is, nagyon nehéz volt éjjel 2 órakor véget 
vetni az aznapi  (vagy másnapi?) mulatságnak.
 Köszönetet mondok a rendezvény előkészítésében, lebo-
nyolításában részt vevőknek, önkormányzati fizikai munká-
soknak, munkatársaimnak, a rendezvény alatt végig helyt 
álló Deák Józsefnek, Szívós Krisztinának, Nagy Péternek, 
Orsós Tibornak,   valamint az elektromos hálózatot kiépítő 
Szakály Jánosnak és cégének a Szaki Vill Plusz kft-
nek. Ugyancsak köszönetet mondunk  Vas Istvánnak, az 
előkészítésben nyújtott segítségért.
 Köszönetünk a rendezvényhez támogatást nyújtó 
cégeknek: Z+D KFT, Litográf Nyomda, Trombitás Kft, 
Horváth Ép KFT, Lámpaház KFT, Simon Díszfaiskola.

Jánosy István
Aszályos nyár

  Levelét a tengeri összesodorta.
  Sárgáll az aszott fű. A kert de kopár.
  Terítve félig a meggyfa bozontja.
  Poros úton mászik a krumplibogár.

  Ott, ott fehérek portul a bokrok.
  Rőt katlan a Nap, pléhszürke az ég.
  Zsugorulnak az árnyak. Agyunk kusza bomlott.
  Hallgatnak a cinkék, tengelicék.

  Rőtbarna zsákok a strandon a testek.
  Redős elefántbőr ott az iszap.
  Hogy a nappalok is rövidülni repesnek, 
  Gyorsulva kavarg, nap után fut a nap.

  Már kerge napok sora hajszol előre.
  Észak szele harsan, itt van az ősz.
  Arcod de hiába hajtod a kőre:
  lomb vagy csak: a szél lesöpör, megelőz.

 Ezzel a verssel emlékezünk Jánosy Istvánra, a költőre, 
aki egy éve,  2006. augusztus 18-án hunyt el  a Neki annyira 
kedves gyenesdiási "nyári lakban". Itt alussza örök álmát, e 
nyári lak falában vannak hamvai  elhelyezve.
 A vers látszólagos aktualitása az aszályos nyár, valójában 
azonban  az elmúlás a szomorú mondanivalója.

Június 29-én a Klubkönyvtár szervezésében Gyenesdiásról egy 
busznyian utaztunk el Budapestre az Operettszínház Rómeó és Júlia 

- rockopera - előadására. A kitűnő előadás előtt a csoport egy része a 
János-hegyi kilátóhoz ment libegőn, mások a városban más programot 

szerveztek maguknak.Hársfalvi György klubkönyvtárvezető
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Lakossági kezdeményezés 
a polgárőrség újjászervezésére

 A turistaszezonnal nem csak jó szándékú emberek 
keresik fel településünket, hanem olyanok is, akik besur-
ranással, betöréssel, ritkábban rablással akarják mások 
értéktárgyait pénzét megszerezni. Ellenük a rendőrség 
csak korlátozottan tud védelmet nyújtani, nyilván nem 
lehetnek ott mindenhol az esti- éjszakai  órákban. 
 Mindannyiunknak, akik meg szeretnénk védeni javain-
kat, biztonságunkat, tennünk kell valamit. 
 A rendszerváltást követően, a 90-es évek közepéig 
működött is nálunk éjszakai polgári őrség, amiben a 
Rendőrség is partner volt, közös járőrözéssel a nyári 
szezonban. Nyilvánvalóan visszatartó hatása volt a 
jogellenes cselekményt elkövetőkre. Ehhez az arra vál-
lalkozók nyaranta 2-3 szolgálatot vállaltak. Minél többen 
voltunk, egy-egy személynek annál kevesebb éjszakát 
kellett járőrözéssel tölteni. Akkor a járőrszolgálatot a 
Szebb Gyenesdiásért Alapítvány működtette - biztosí-
totta a mobiltelefont, osztotta be a szolgálatot - , de nem 
szükségszerű jogi személyiséggel bíró szervezetet létre-
hozni a szolgálat üzemeltetésére.
 Kérjük azokat a magánszemélyeket, akik hajlandók 
egy polgárőrség létrehozásában közreműködni, jöjjenek 
el 

2007. augusztus 2-án, csütörtökön 19 órára 
a Községházára, mely alkalommal áttekinthetjük 

a polgári őrség létrehozásának feltételeit.
 Ugyancsak várjuk magánszemélyek, vállalkozók 
anyagi (pénzügyi, esetleg tárgyi) támogatását, a 
polgárőrség fenntartásához. Természetesen szakmai 
segítséget is szívesen fogadunk, képzett személyektől, 
szervezetektől.
Kérjük a megbeszélésre minél többen jöjjenek el.

Köszönettel: N.N. helyi lakos

 Újabb ingyenes szolgáltatással bővült a Diási strand 
kínálata: a strandon információs pont nyílt, ahol első-
sorban helyi kiadványokhoz, információhoz, programa-
jánlatokhoz juthatnak az érdeklődők, de természetesen 
a környék kirándulási lehetőségeiről is tájékozódhatnak 
strandoló vendégek.
 A bejárat mellett kialakított helyiségben helyet kapott 2 
számítógép is (a Klubkönyvtárból leköltözött az e-Ma-
gyarország pont), ahol ingyenes internetezési lehetőség 
várja a strandolókat. 
 Mindemellett önkormányzati fejlesztéseknek köszön-
hetően az idei évben újdonságként szabadtéri sakkot, 
illetve a vízben napozóstéget (mely akár víziszínpad-
ként is használható) vehettek - nagy örömmel - birtokba 
a strandolók. 

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI 
EGYESÜLET  HÍREI

 Az elmúlt hetekben Gyenesdiás több alkalommal is 
szerepelt a televízióban (MTV1, TV2, RTL Klub, Keszt-
hely TV), illetve a rádióban (Nyugat Rádió, Helikon 
Rádió). Folyamatos programajánlatoknak köszönhetően, 
bízunk benne, hogy további bemutatkozási, megjelenési 
lehetőségekre is lesz lehetőségünk, melynek kapcsán 
mind többen választják településünket. 

Szabó Ferenc emléktorna

 A labdarúgó bajnokság szinte alig ért véget, július 
7-én már is nagyszabású, huszonhat csapat részvé-
telével megrendezésre került Gyenesdiáson a harma-
dik kispályás Szabó Ferenc labdarúgó emléktorna. 
A néhai sportköri elnök emlékére rendezett kupára a 
Dunántúl minden részéből érkeztek csapatok. Amatőr 
baráti társaságoktól kezdve, második harmadik vonalbeli 
játékosokból álló technikás játékosokig rúgták a labdát 
a legjobbaknak járó elismerésekért. A helyosztókat, 
pedig már a megyei bajnokságban megszokott nézősereg 
kísérte figyelemmel a kialakított négy pályán.
 - Minden tekintetben elégedett vagyok a tornával. 
- Így Halász László főszervező a rendező Gyenesdiás 
Közösségi Életéért Egyesület elnöke. - Sok csapat vett 
részt a tornánkon és színvonalas mérkőzéseket játszot-
tak, remélem jövőre is találkozunk mindenkivel. A torna 
megszervezésében sokan munkájukkal segítettek, mások 
anyagi támogatást nyújtottak, ami nélkül nem jöhetett 
volna létre ez a nagyszerű sportnap, szponzorok, sza-
kácsok, játékvezetők, kiszolgálók közös összefogását 
is ünnepelhettük a díjkiosztón. Mindenkinek szeretném 
megköszönni a segítségét és arra biztatni az olvasókat, 
hogy jövőre jöjjenek el saját csapatukkal játszani. 

 

A döntő eredményei: harmadik helyért: Nádas Csárda 
- Hegyvidék 5-2, első helyért: Manhattan - Emotion Fit-
ness 7-3. A legtöbb gólt (10) Egle László (Manhattan) 
szerezte. Legjobb mezőnyjátékos: Purt Tibor (Nádas 
Csárda), legjobb kapus: Szabó Attila (Nádas Csárda) 
lettek.
 A tornát egy hangulatos Foci Bál zárta az Univerzum 
együttes hangulatos zenéjével.

A képen a Nádas Csárda csapat látható, akik harmadikak 
lettek a tornán 
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Július első hetében csángó gyerekek nyaraltak környékünkön, keszthelyi 
és gyenesdiási családoknál. Egyik napi programjuk Gyenesdiáson volt, 
a csoport egyik fele a Községházán kézműves foglalkozáson vett részt, 
ahol üveget festetettek, gyöngyöt fűztek, karkötőt, nyakláncot, csuhé-
virágot  készítettek, ismerkedtek a szalvétatechnikával. A fiúk pedig a 

lőtéren, Keczeli Zoltán vezetésével céllövő versenyt tartottak.

Káldy Lajos szombathelyi (nyaranta vonyarcvashegyi) festőművész 
képeiből nyílt kiállítás a Községháza nagytermében. A képeket Szalóky 
Jenő korábbi polgármesterünk ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, aki 

immár 30 éve ismeri a főleg vízpartot, régi nádas házakat megfestő, 
megörökítő művészt. A megnyitót Pék Flórián, Nánássy Ákos és 

Prezenszky Benjámin citerajátéka színesítette.
A képen volt polgármesterünkkel szemben a művész barátja, 

dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő, Káldy Lajos és felesége látható.

A 40 0C-os hőség, a növekvő belföldi 
turizmus a Balatonhoz, a vízpartra és 
a vízbe csalogatta a hűsölni, felüdülni 
vágyókat. Az elmúlt hétvégén a tíz évvel 
ezelőttire emlékeztető forgalom volt a 
strandokon. 
Felső képünk az alsógyenesi stran-
don készült, látszik a pár nap múlva 
elkészülő, a stranddal szomszédos 
árkot átívelő híd. A rajta keresztül 
megközelíthető szomszédos területtel 
bővül a kisstrand napozófelülete. 
Az alsó képünk a diási strandon készült. 



Gyenesdiási Híradó 2007. július- 6 -

Gyenesdiás, Kossuth u. 90.

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.(zoli.ka), Keszthely • Készült: LITOGRÁF-95 Nyomda, Keszthely
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NYITÁSI AKCIÓ A WELLNESS HOTEL KATALINBAN
A kibővült Wellness Hotel Katalin új szolgáltatásokkal várja régi és leendő 
vendégeit. A hotelünkben belső fűtött úszómedence és jacuzzi, finn szauna 

merülőmedencével, infrakabin, konditerem található, mellette lehetőség van 
masszázsra is. Kedvezményes belépőjegyek már 800 Ft-tól, gyermek- és 

családi kedvezmények, bérletek már 9000 Ft/hónap-tól (éves bérlet esetén), 
amely tartalmazza az úszómedence ( belső és külső), jacuzzi, finn szauna és 

merülőmedence, konditerem korlátlan használatát.

KÜLÖNLEGES AKCIÓNK KERETÉBEN 2007. JÚLIUS 30-IG A GYENESDIÁSI 
LAKOSOK RÉSZÉRE ÁRAINKBÓL 10 % KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

Az éttermünkben mérsékelt árakkal várjuk vendégeinket!
( A la Carte 12.00-tól 15.00-ig, Svédasztalos büffévacsora minden este 18.00- tól 20.00-ig )

AZ ÉTELEINK ÁRÁBÓL A GYENESDIÁSI LAKOSOK RÉSZÉRE 
SZINTÉN 10 % KEDVEZMÉNYT ADUNK!

 Rántott Camembert rizzsel és áfonyalekvárral ..................................750 Ft
 Fitness saláta ......................................................................................750 Ft
 Csirkemell roston párolt zöldséggel és sáfránymártással ................1490 Ft
 Vajban sült fogasfilé roston hercegnőburgonyával és Keszthelyi raguval 1890 Ft
SVÉDASZTALOS BÜFFÉVACSORA 2000 FT/FŐ, KEDVEZMÉNNYEL 1800 FT/FŐ

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS A 83/311-324-ES TELEFONSZÁMON 
KÉRHETŐ VAGY SZEMÉLYESEN A GYENESDIÁS SZENT ISTVÁN 

ÚT 5. CÍM ALATT. ( A KARAVÁN KEMPING MÖGÖTT )
Wellness Hotel Katalin és Étterem, 8315 Gyenesdiás Szent István út 5.

Tel.: 83/311-324, E-mail: info@hotelkatalin.hu
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CSŐSZ TÓTH és COLORS 
Lakásfelszerelési üzlet

Hetente új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat.
(A Colors üzletünk vasárnap is nyitva)

Kerti bútorok, párnák, szekrény-
sorok, hálószoba- és  ülőgarnitúrák, 
dohányzóasztalok, konyhabútorok 

nagy választékban.

Engedély nélkül vezethető, műanyag "Kalóz" vitorlás (5 m hosszú, 
2 m széles), alumínium árboccal, felszereléssel, vontat-ható után-
futóval eladó. Érd: 20/313-6414
Naponta friss kecsketej, túró és sajt eladó Gyenesdiáson, a József A. 
u. 5. sz. alatt. Tehéntejre érzékenyek is fogyaszthatják.
Érd: Magyar Lívia 83/316-038, 30/9-012-424

Morzsolt kukorica eladó. Ára 4000 Ft/q. Gyenesdiás Kossuth L. u. 
82. Tel:83/316-487, 20/542-80-38A

P
R

Ó
H

IR
D

ET
ÉS

Tisztelt 
Állatbarátok!
Gyűjtést rendezünk 
a tapolcai kutyamen-
hely számára. Várunk 
elhasznált, felesleges 
ágyneműt, lepedőt, 
takarót. Az adomá-
nyok leadhatók a pol-
gármesteri hivatalban 
Laczi Zsuzsánál a 
pénzügyi osztályon.

A Diási strand egyik erőssége a többnyire árnyékos zöldfelület. 
Természetesen vonzó az itt folyó animátori tevékenység és a sok sport-, 

játékszer miatt is.

Augusztus 1-31-ig: Sportszelet 25 g 39 Ft
Sportszelet Maxi 49 Ft, Sportszelet XL 65 Ft

Merido örölt kávé 250 g + 10% ajándék 329 Ft
Nescafe 3in1 extra (10x18 g) 329 Ft
Domestos Fresh 750 ml 359 Ft/db

Friss magyar zöldség-gyümölcs napi 
legkedvezőbb áron I.o.  besorolás esetén.

Vinotékában 12 féle minőségi hordós bor kannás 
kiszerelésben. (Villányi, Szekszárdi, Balaton-felvidéki)


