
Ketten i
2007.09.
 

Medina 
Környez
rendezv

A szomb
jóféle he
SZIGET
tagjai be
elnök-ve
költsége
még kép
siómenti
intézmén
csak a pá
mutatta 
mondta 
kapunk. 
nem is h
nem szá
Lászlótó
felújított

Bevonná

Szedresb
a vízi tu
most sok
Ahogy tu

Forrás: 
Tolnai N
 
 

is segítséget 
.24. 

Az idő jó, a
zetvédelmi E

vény vendége

bati medinai
elyi és szek

T és a Gemen
emutatták az
ezérigazgatój
ihez ajánlott

pviselő-társai
i települések
nyek esetébe
ályázati támo
be az egyko
a polgárme
Ebből az ép

hoz majd nag
ámíthatunk a
ól. Majd azt i
t malomról, m

ák a fiataloka

ben Koleszár
urizmus felle
kat tettek a t
udom, van, a

Népújság 

ígértek a ví

a sörünk hid
Egyesület (S
eit.  

i találkozó a
kszárdi borok
nci Vízispor

zt az úszósté
ja és Háry 
t fel anyagi s
ival is tárgy
k vezetői. A
en, a civil sze
ogatások leh
ori malombó
ester. - A b
pületből bizto
gy bevételt. A
arra, hogy e
is hozzátette
mint a körny

at is a politik

r Mihály, Sz
endítéséért é
településért. 
akinek ez nem

ízitúrázókna

deg. E szavak
SZIGET) eln

azonban nem
k és a Csurg
rt Egyesület 
éget, melyet 
János, sióag
segítséget a 

yalnia kell. A
A harci Bón
ervezetek éle

hívását tekint
l kialakított 
erendezésre 
os, hogy nem
A turizmus f
egyszerre ka
e, hogy gyakr
yéken élők. 

kai életbe 

zedres polgár
és a környez

Nem titkolt
m is lenne el

ak 

kkal köszön
nöke az Össz

mcsak a már
gó zenekar 
(GVSE) két
maguk kész

gárdi polgárm
fiataloknak. 

A már elkész
ni Zoltán sz
etében is egy
tve is. Szalai 
szálláshelye
további kö

m lesz szállo
fellendítése a
apunk több 
ran a külföld

rmestere elm
etvédelemér
t elképzelése
llenére - tájék

ntötte Benke
zefogás a Si

r említett ve
muzsikája m
t ígérvénnyel
zítettek. Bére
mester továb
Igaz, a sióag

zült mobil k
zerint az elk
yre nagyobb 

László, Med
et. - Idén edd
zel háromm
da, a vízitúrá
apró léptekb
százmilliós 
diek vagy bu

mondta, közös
rt. - Büszke 
em, hogy be
koztatott a po

e Béla, a Sze
ó turizmus f

erőfényes dé
miatt volt sik
l lett gazdag
es Vilmos, a
bbi egy-egy
gárdi polgár

kikötő helyre
következő é
szerepe lesz 
dina polgárm
dig kétszáza

millió forint 
ázók nem is 
en történhet 
támogatást 

udapestiek el

sen, állami t
vagyok a SZ

evonjuk őket
olgármester.

edresi Ifjúsá
fellendítéséé

lelőtt, a hid
keres, hanem

gabb. A két 
a Pannon M

y stég megép
rmesternek e
e kíváncsiak 
években aká
a partnerség

mestere pedig
an fordultak 
pályázati tá
igénylik a lu
nálunk, tudj
- tudtuk me

lőbb tudnak 

támogatással
ZIGET tagja
t a politikai 
  

ági és 
ért című 

eg sör, a 
m mert a 
szervezet 

Market Rt. 
pítésének 
z ügyben 
voltak a 

árcsak az 
gnek, már 
g büszkén 
meg itt - 

ámogatást 
uxust. És 
juk, hogy 
eg Szalai 
például a 

 tehetnek 
aira. Már 
életbe is. 


