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Kihasználatlan falusi turizmus
„Ha elege van a szmogból, a tolongásból, a civilizáció vívmányaiból, a szobakerék
párból és a kalitkába zárt énekesmadár dalából -  mozduljon ki, szökjön el megszo
kott környezetéből, a hétköznapokból. Erezze a szabadságot! Családjával, bará
taival vadregényes kirándulásokon ismerkedjen egy természetközelibb világgal! 
Nem kell messzire mennie, és megismerheti az élő falusi életformát, hagyományo
kat, kulturális örökségünket, és nem utolsósorban élvezheti a vidéki emberek ven
dégszeretetét.” Ezekkel a szavakkal ajánlja a falusi turizmust az érdeklődőknek a 
Falusi Turizmus Országos Szövetségének (FTOSZ) kiadványa.

BÁNHALMI JÁNOS FELVÉTELE

Mit takar a falusi turizmus fogalma? 
Látszólag egyértelmű: parasztházat tá
vol a várostól, gémeskutat, háziállato
kat, friss tehéntejet, lovaglást stb. Való
jában azonban a magyar falusi turizmus 
jelenleg elsősorban nem tanyai lehetősé
geket kínál, leginkább azért, mert nincs 
rá jelentős igény. Inkább falvakban, pol
gári körülmények között, a megszokott 
komforttal rendelkező családi házakban 
szeretnének pihenni a magyar családok. 
Elsősorban olyan helyen, ami közel van 
valamilyen jelentős turisztikai célpont
hoz, de nem kiemelt település, ezért a 
szállás ára lényegesen olcsóbb. Néhány 
kilométerre a Balatontól, a falusi turiz
mus keretében, a balatoni árak feléért 
már jó minőségű szállást lehet találni. 
Hasonló a helyzet a hegyvidéken is, ahol 
a falusi turizmus talán pótolni tudja a be
zárt, megszüntetett, olcsónak számító 
egykori turistaházakat, kulcsosházakat.

Antal Katalin, az IKIM Tbrizmus fő
osztályának főtanácsosa szerint a két vi
lágháború között igen magas szintű falu
si turizmus létezett, de 1945 után szinte 
teljesen elhalt, csakúgy, mint Nyugat- 
Európa országaiban. Nyugaton -  főként 
Ausztriában és Németországban -  a hat
vanas években éledt újjá, mégpedig 
azért, mert a parasztság a mezőgazdasá
gi túltermelés miatt állami támogatást 
kapott a falusi turizmus kiépítéséhez, 
hogy ezzel kiegészítő jövedelme legyen. 
Nálunk más okai vannak a falusi turiz
mus nagyjából 10 éve tartó újjászületé
sének.

Lakások, házak üresen
-  A hetvenes-nyolcvanas években lát

ványos faluépítkezés folyt -  mondja An
tal Katalin. -  A korszerű, nagy méretű 
családi házakat általában több generáció 
együttélésére tervezték. Sok esetben 
azonban vagy a gyerekek költöztek a vá
rosba vagy a szülők haltak meg korán, 
így rengeteg üres szoba, tetőtér maradt 
kihasználatlanul. A szobák, lakrészek 
kiadása többletbevételhez juttatja az ál
talában nehéz körülmények között élő 
családokat. Ezzel azonban nem alakult 
ki az agroturizmus, amely nyugaton pél
dául a földművelési tárcák felügyelete 
alá tartozik, a hazánkban elterjedt gya
korlat közelebb áll a fizetővendéglátás
hoz, s talán éppen ezért nálunk a falusi 
turizmust az idegenforgalmi tárca fel
ügyeli.

Sokáig nem volt önálló jogi szabályo
zása sem a falusi turizmusnak, csupán az 
SZJA-törvény említette, mint olyan te
vékenységet, amelynek bevétele -1998-

tól — 400 ezer forintig adómentes. Egy 
1997-es kormányrendelet aztán jól érzé
kelhető különbséget tett a falusi turiz
mus és a fizetővendéglátás között. Esze
rint alapfeltétel, hogy maximum öt szo
ba, 10 férőhely lehet a szálláshely kapa
citása, és csak azokon a településeken 
lehet falusi turizmusnak minősíteni a 
vendéglátást, amely jogilag nem város, 
nem szerepel a kiemelt üdülő- és szál
láshelyeket tartalmazó listán.

A magyarországi falusi turizmus újra
indításában kulcsszerepet játszott Bör- 
csök Antal, Pusztamérges polgármeste
re. Az FTOSZ jelenlegi elnöke 1990- 
ben, friss polgármesteri kinevezéssel a 
kezében elhatározta, hogy fellendíti az 
1280 fős falut.

Tiszta szoba kiadó
-  Az alapötletet az adta, hogy ott áll

tak üresen a házakban az úgynevezett 
tiszta szobák -  meséli Börcsök Antal. -  
Ezeket senki sem használta, évtized
számra porosodtak üresen. Amikor elő
álltam azzal az ötlettel, hogy ezekben a 
szobákban vendégeket lehetne fogadni -  
majdnem megköveztek, hiszen valóság
gal szentélyként tisztelték a tiszta szobá
kat. Persze a parasztembert is meg lehe
tett győzni, mégpedig a pénzzel. Az első 
vendégeket azokhoz irányítottam, akik
nek a legnagyobb volt a szájuk, utána 
már ők terjesztették, hogy kevés ráfordí
tással mennyit lehet keresni.

A polgármester minden lehetséges 
eszközzel próbált segíteni. A vendéglátó 
házak tulajdonosainak elengedte fél 
köbméter víz díját, közmunkát kért a fa
lubeliektől az utcák, terek parkosítására, 
és megkezdte a piackutatást. Az első 
vendégeket Dániából szerezte, az ottani 
Ström megyének ugyanis testvérmegyei 
kapcsolatai vannak Csongráddal.

-  Vittem magammal a faluról és a 
környékről készült videofelvételeket, 
valamint kóstolót a helyi borból. Hamar 
megkedvelték Pusztamérgest -  mondja 
Börcsök Antal. -  A fellendülő vendég- 
forgalomból származó hasznot aztán a 
falu fejlesztésére fordítottuk: bevezettük 
a gázt, utakat építettünk, korszerűsítet
tük a közvilágítást. A helybelieket per
sze fel kellett készíteni a vendéglátásra, 
ezért 120 órás nyelvtanfolyamot szer
veztünk a 60-70 éves asszonyoknak, 
akik a tevékenységen és a lehetőségeken 
felbuzdulva visszanyerték életkedvüket.

A pusztamérgesi példa azt is bizonyít
ja, hogy csak szervezetten lehet falusi 
turizmussal foglalkozni. Az egyéni rek
lám nem lenne kifizetődő, de marketing-

Átalakítva a hátsó traktus is lakható

re szükség van, hiszen az elmúlt 10 év 
azt bizonyítja, hogy enélkül nem lehet 
vendéghez jutni. Eredetileg egy egyéni 
tagságon alapuló szervezetet hoztak lét
re a falusi turizmussal foglalkozók, ez 
volt a már 1989 óta létező Magyar Falu
si és Tanyai Vendégfogadók Szövetsége. 
Az eltelt évek azt bizonyították, hogy 
szélesebb összefogásra van szükség, 
ezért alakult meg 1994-ben az FTOSZ, 
amely több mint 90 regionális tagszer
vezetet tömörít.

A falusi turizmus fejlesztését az el
múlt két esztendőben kezdte igazán ko
molyan venni a szakma. Idén például az 
IKIM és az FM közös pályázatot írt ki az 
agrárturizmus fejlesztésére. A 200 mil
lió forintból -  legfeljebb 2 millió forint 
erejéig -  azok részesedhetnek, akik me
zőgazdasági tevékenységet folytatnak, 
és emellé öt évre vendéglátói feladato
kat is vállalnak.

A falusi turizmussal foglalkozók lét
számát nem lehet pontosan meghatároz
ni. Az FTOSZ egyik kiadványának ada
tai szerint 8-9 ezer településen 24-26 
ezer férőhelyet kínálnak a vendéglátók, 
Antal Katalin szerint maximum 13 ezer 
férőhelyet kínál a falusi turizmus. 
Gyarmathy István, az FTOSZ március 
elején megnyílt Király utcai irodájának 
vezetője úgy ítéli meg, hogy nagyjából 
3500 szállásadó 18-20 ezer férőhellyel 
várja a falusi turizmus kedvelőit.

Á szállások árai lassabban emelked
nek az inflációnál. A kínálatban már 600 
forintos szálláshely is szerepel, a legjel
lemzőbb azonban az 1000-1500 forintos 
ár éjszakánként és fejenként. Van, ahol 
létezik elő- és középszezoni ár, ez 10-20 
százalékos különbséget jelent. A leg
több helyen adnak gyermekkedvez
ményt is 14 éves korig, általában 10-20 
százalék között. Kedvezmény illeti meg 
a több éjszakát eltöltő vendégeket, és 
számos helyen elfogadnak üdülési csek
ket is. Télen kevesen vállalnak vendég- 
fogadást, hiszen a fűtési költségek miatt 
ráfizetéses lesz a szobakiadás.

Parasztbútor és dunyha
Ha valaki be akar kerülni az FTOSZ 

adatbázisába, akkor egy úgynevezett 
minősítési eljáráson kell részt vennie. A 
minősítési szabályzatot az IKIM is elfo
gadta, ez alapján a leendő szállásadót 
1-4 napraforgós kategóriába sorolják. A 
besorolás a szállodai minősítések mintá
jára történik, de más típusú szempontok 
is szerepet kapnak. Ilyen például, hogy 
van-e szobánként külön fürdőszoba, 
WC, pótágyazhatók-e a szobák, vihet-e 
magával a vendég kutyát, milyen mesz- 
sze található a legközelebbi busz- és 
vasútállomás, milyen messze van a bolt

stb. A minősítésben az is fontos, hogy 
milyen a bútorzat, hiszen sokan kimon
dottan a parasztbútort keresik. Sokan ke
resnek olyan szállást, ahol van gémes- 
kút, persze csak a nosztalgia kedvéért, 
mert az az igazi, ha van rendes fürdőszo
ba. Tény, hogy több-kevesebb beruhá
zást igényel, ha valaki be akar kapcso
lódni a vendéglátásba. Az FTOSZ-nél 
igényelhető egy oktatófilmet tartalmazó 
videokazetta, amelyen részletesen is
mertetik azokat a tudnivalókat, amelyek 
elengedhetetlenek a magas színvonalú 
falusi vendéglátáshoz. Ebben a filmben 
olyan apróságokra is felhívják a figyel
met, mint például: nem szerencsés a be
tonkerítés, célszerűbb az élő sövény ki
alakítása; feltétlenül szükség van cipő
kefére; részletesen ismertetik a WC és a 
fürdőszoba elvárható felszerelését.

Nagyobb beruházást azonban senki
nek sem tanácsolnak, hiszen kizárólag a 
falusi turizmusból mint tevékenységből, 
megélni nem lehet, a kisebb beruházások 
is csak hosszabb távon térülnek meg.

A szakemberek szerint a vendégkör a 
fiatalokból és az idősebbekből tevődik 
össze, a középkorosztályt egyelőre ke
vésbé érdekli ez a fajta üdülés. Pedig a 
falusi turizmus egy rendkívül rugalmas 
turisztikai forma, teljes mértékben alkal
mazkodik a vendég igényeihez. Ha a 
vendég akarja, együtt él a vendéglátók
kal, ha akarja, akkor a falusi család ész
revétlenné válik. Aki akar, részt vehet a 
földművelésben és az állatgondozásban 
is. A szakemberek szerint azonban csak 
nagyon kevesen igénylik a tényleges fa
lusi életformával való ismerkedést.

Folytatás a 26. oldalon

Árválkodó gémeskút BOROS JENŐ FELVÉTELE

FALUSI SZÁLLÁSHELYEKET ÉRTÉKESÍTŐ TAGSZERVEZETEK
1. „CÖTKENY” Természetvédelmi 
Idegenforgalmi és Mezőgazdasági Kft.
3465Tiszabábolna, Körút 7.
Tel ./fax: (4 9)356-311
2. Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei 
Szövetsége
40 27  Debrecen, Domokos L. u. 4. 
Tel./fax: (52) 442-776, (20) 443-393
3. Kunhegyesi Falusi Turizmuséit 
Egyesület
53 40  Kunhegyes, Széchenyi u. 38/A  
Tel./fax: (59) 326-129
4. Falusi Turizmus Szolgáltató é s  Info 
Iroda
44 5 0  Tisza lök, József A. u. 53. 
Tel./fax: (42) 3 7 8 -23 8 ,37 8-8 28  
E-mail: titusz@elender.hu
5. Jászsági Falusi Turizmusért 
Egyesület
5130 Jászapáti, Velemi út 4 -6 .
Tel.: (57) 44 0 -51 6 /33 , 
fax: (57) 441-114
6. Palóc Folklór Marketing B t 
30 5 3  Kozárd, Jókai köz 4.
Tel./fax: (60) 353-186 , (32) 491-037 
Falusi Turizmus Centrum 
1074 Bp„ Dohány u. 8 6 .fsz t.4 /A  
Tel./fax: 321-4396  
E-mail: fur@mail.westel.hu
7. Ásotthalom Község Önkormányzata 
6783 Ásotthalom, Szabadság tér 1. 
Tel./fax: (62) 291-520, (62) 291-552
8. Jóléti Szolgálat Alapítvány 
6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. 
Tel.: (77) 432-135, fax: (77) 492-091
9. Kiskunsági Vendégvárók Egyesülete 
60 00  Kecskemét, Csongrádi u. 25. 
Tel./fax: (76) 486-230
10. „Faunus” Majsai Vendégvárók 
Egyesülete
6120 Kiskunmajsa, Báthori út 5.
Tel.: (77) 483-181, fax: (77) 481-980
11. Gyulatourist
5700 Gyula, Eszperantó tér 1.
Tel.: (66) 463-026 , fax: (66) 463-367
12. Pusztamérgesi Turisztikai Csoport 
7685 Pusztamérges, Kossuth u. 37. 
Tel.: (62) 28 6 -8 9 5 ,3 8 5 -1 9 2
13. Champex-PluszKft
1027 Budapest, Fankel Leó u. 11. 
Tel./fax: 316-7772

14. CountiyTours Utazási és Reklám 
Iroda
27 50  Nagykörös, Széchenyi tér 2. 
Tel./fax: (53) 3 5 0 -7 9 4 ,3 5 5 -7 9 4
15. Musik-Land Utazási Iroda 
25 3 4  Tát, Ságvári E. u. 10.
Tel./fax: (33) 4 4 4 -6 7 9 ,4 4 4 -6 7 9  
E-mail: musiktat@mail.holop.hu
16. Zsámbék Medence Tájvédelmi 
Egyesület
2072  Zsámbék, Művelődési Ház 
Tel./fax: (12) 342-318

17. Duna Camping
2 5 0 0  Esztergom, Kenderesi út 12. 
Tel./fax: (33) 312-294, 
mobil: (30) 485-205
18. Falusi Vendégfogadók Információs 
Irodája
22 3 0  Gyömiő, Apafi u. 2.
Tel./fax: (29) 330-163
19. Piliscsaba Turisztikai Egyesület 
20 8 0  Piliscsaba, József A. u. 17.
Tel.: (26) 375-284
20 . Sziváivány Vidéki Vendégvárók 
Egyesülete
22 3 0  Gyömiö, Dózsa Gy. út 13.
Tel.: (29) 331-566
21. Visegrád Turisztikai Egyesület 
20 25  Visegrád, Fő u. 81.
Tel.: (26) 398-160, fax: (26) 397-597
22. Biotourist Utazási Iroda 
8 2 0 0  Veszprém, Rózsa u. 21/A 
Tel./fax: (88) 328-994, 
mobil: (20) 391-217
23. Martonvásári Önkormányzat 
Szolgáltató Iroda

2462 Martomásár, Budai u. 13. 
Tel./fax: (22) 460-229
24 . Csákvári Gazdakör Falusi Turizmus 
Szekciója
80 83  Csákvár, Széchenyi u. 1.
Tel.: (22) 354-214, fax: (22) 354-214
25 . Falusi Turizmus Információs Iroda 
80 9 5  Pákozd, Budai u. 134.
Tel./fax: (22) 458-869, (22) 458-722
26 . Damózseli Önkormányzat
9 2 3 3  Darnózseli, Felszabadulás u. 81. 
Tel.: (96) 215-506, fax: (96) 216-655
27. KisbérTourist
2870  Kisbér, Kossuth u. 21.
Tel./fax: (34) 452-824
28. Dunaszegí Községfejlesztő 
Egyesület
9174 Dunaszeg, Ország u. 44.
Tel.: (96) 352-056 , (96) 352-137
29 . Falusi Vendéglátók Zala Megyei 
Egyesülete
89 0 0  Zalaegerszeg, Kovács tér 1.
Tel.: (92) 311-444, fax: (92) 311-469
30 . Szigetközi Falusi Turizmusért 
Egyesület
9176 Mecsér, Ady u. 45.
Tel./fax: (96) 213-386
31 . Keleti-Mecsek Információs iroda 
73 33  Kárász, Petőfi u. 36.
Tel./fax: (72) 420-074
32 . Kerkamenti Vendégvárók 
Egyesülete
8973 Csesztreg, Petőfi u. 2.
Tel./fax: (92) 353-100
33 . Nagynyárádi Vendégváró Kör 
77 84  Nagynyálád, Kossuth u. 2.
Tel.: (69) 374-152
34. Provincia TMT Utazási Iroda 
7100 Szekszárd, Arany J. u. 6.
Tel.: (74) 319-822, (74) 319-784
35 . „Tulipán” Falusi Turizmust Szenrező 
iroda
7191 Högyész, Rózsavölgy u. 1.
Tel.: (74) 488-029 , fax: (74) 489-453
36. Szálkai Falusi Turistaparadicsoméit 
Alapítvány
7121 Szálka, Kossuth u. 71/A 
Tel./fax: (74) 409 -66 4
37 . Bányai Panoráma Egyesület
7400 Kaposvár, Fő u. 37 -39 .
Tel.: (82) 42 3-09 6 , (82) 314-391

l
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Falusi turizmus
Folytatás a 25. oldalról

Köziéi Miklós, a Falusi Turizmus 
Centrum ügyvezetője, mely az FTOSZ 
egyik szállásértékesítéssel is foglalko
zó tagszervezete, 3 évvel ezelőtt nyitot
ta meg az irodáját a Dohány utcában. A 
mi szervezetünkhöz tartozó szálláshe
lyekről pontos statisztikát vezetünk. Ez 
alapján a szálláshelyek kihasználtsága 
nem éri el a 10 százalékot. A klasszikus 
értelemben vett, állatgondozással és 
földműveléssel egybekötött falusi tu
rizmus iránt nálunk szinte jelentéktelen 
az igény. Az irodánk az ország egész 
területén, összesen 120 településen kí
nál szálláshelyeket. A hozzánk betérő 
érdeklődőknek meg tudjuk mutatni a 
házakról készült fotókat, és minden 
fontos információt elmondunk. Fizetni 
csak a szálláson kell, az irodánk a szál
lásadótól közvetítési díjat kap, ebből 
próbáljuk fedezni a működési költsége
inket.

Martonvásáron az önkormányzat 
1996-ban alakított egy bt.-t, amely né
hány helyi szállásadót fog össze, köz
vetíti a vendégeket. Régen a híres Bee- 
thoven-koncertek jelentették a legfőbb 
programot nyaranta -  mondja Tóth 
Andrásné, a Polgármesteri Hivatal ille
tékese -  Ezt bővítettük ki Martonvásári 
Napok rendezvénysorozattá. A rendez

vény idején kevés volt a szálláshely, 
ezért megkerestünk néhány olyan csa
ládot -  akikről tudtuk: elég nagy a há
zuk, és jól jönne egy kis mellékes - ,  
hogy kiadnának-e egy-két szobát. Ti- 
zenketten kezdtek bele, hatan maradtak 
meg. Horváth Jánosné alacsony nyug
díjából nehezen tudja fönntartani nagy 
házát. Az önkormányzat felkérésére 
igent mondott. Külföldieknek napi har
minc márka, magyaroknak 1000 forint 
a fejenkénti szállásköltség, és ebben 
benne van a vacsora ára is. A nyári sze
zont jócskán meg lehetne hosszabbíta
ni, mert közel a Velencei-tó.

A nyugat-európai típusú falusi turiz
musnak azért nálunk is vannak jelei. A 
Champex-Plusz Kft. alapvetően mező- 
gazdasági termeléssel foglalkozik 
Válón, de az ott lévő, elhanyagolt cse
lédlakásokat fokozatosan felújítja. Je
lenleg még csak két szobában tudnak 
vendégeket fogadni, de összesen majd 
15-20 férőhely lesz.

A County Tours Utazási és Reklám 
Iroda Nagykőrös környékén foglalko
zik szállásközvetítéssel. Nyársapátiban 
most alakítanak át egy tanyát a kerék
páros turizmus céljaira, Jászapátiban és 
Csemőn is vannak újonnan bekapcsoló
dó házak.

Cseri Péter-Rudas Péter

A VENDÉGSZOBÁK TECHNIKAI ALAPKÖVETELMÉNYEI
Minősítés
Komfortfokozat

4 napraforgós 
Összkomfortos

3 napraforgós 
Komfortos

2 napraforgós 
Félkomfortos

1 napraforgós 
Komfort nélküli

Vízellátás hideg-meleg folyóvíz 
utcai közkút

hideg-meleg hideg-meleg
folyóvíz

kút, kerti csap, 
folyóvíz

Szennyvízelvezetés közcsatorna vagy 
szennyvízakna

közcsatorna vagy 
szennyvízakna

közcsatorna vagy 
szennyvízakna

nincs, vagy 
szennyvízakna van

Fűtési mód' távfűtés, központi vagy 
szobánként villany 
(gáz)olajfűtés

szobánként villany (gáz) 
olajfütés

szobánként villany 
(gáz) olaj 
vagy fa/szénfütés

fa/szénfűtés

Egészségügyi
helyiségek

fürdőszoba vagy 
zuhanyfülke,
WC kizárólag a szobához 
tartozó

fürdőszoba vagy 
zuhanyfülke,
WC a vendégekkel közös

fürdőszoba
zuhanyfülke,
WC a háziakkal közös

mosdóhely,
árnyékszék

Konyha konyhahasználat konyhahasználat konyhahasználat konyhahasználat
Étkező étkező v. étkező-társalgó 

étkezőhasználat
étkezőkonyha vagy 
közös

étkezőkonyha háziakkal -  .

Társalgó külön v. Étkező-társalgó étkezővel közös 0 -

Pihenőkert kerti bútorral kerti bútorral kerti bútorral kerti bútorral
Parkolás
* Megjegyzés: A csak

van
nyáron üzemelő vendégszob

van
k fűtése nem előírás, de a

van
ánlott.

van
Forrás: FTOSZ

i

ABC-ÁRTÜKÖR - A MOSÓSZEREKRŐL
Sugár Kaiser's Kaiser’s Dél-Tisza Átlagár

Cikklista (Bp., Metró Szupermark. Menti Áfész változás
XIV.) (Bp. VI.) Győr Szeged 1997

1998. március 30-án Ft Ft Ft Ft Ft
Blomlx mosópor 300 g - - - 145 +1
Flóraszept áztató 300 g - 135 135 126 -8
Persil mosópor 2,4 kg - - - 1190 +10
Persll 3,6 kg 1249 1249 1249 1640 -

Persil 5,4 kg 1699 1699 1699 1849 -

Tomi Sztár 2,4 kg - - - 906 +20
Tomi Color 2,4 kg - - - 879 +5
Tomi Kristály 2,4 kg - - - 687 -
Tomi Kristály 5 kg 999 999 999 1320 -

Ariéi 2,4 kg - - - 1050 +6
Ariéi 3,6 kg 1529 1299 1299 1299 +7
Ariéi 5,4 kg 1899 1799 1799 1729 -
Omo 2,4 kg - - - 1160 + n
Omo Color 2,4 kg - - - 1160 +18
Omo 3,6 kg 1249 1199 1199 1399 -

Tlx 2,4 kg - - 798 +6
Tlx Color 2,4 kg - - - 798 +6
Dosla 2,4 kg 795 - - 749 +3
Dosla 3,6 kg 779 - - 1020 -

Dosla 5 kg - - - 1390 -

Blopon áztató 600 g 229 199 199 223 -

Blp 96 mosókrém 170 g 105 109 109 102 +19
Ultra 500 g - 219 219 197 +10
Ultra krém 450 g 183 175 175 175 + 11

Április 3., péntek: Gyula -  oák, Hódmezővásár
hely -  oá, Miskolc -  ok, Tomyiszentmiklós -  
ok.

Április 4., szombat: Abony -  oá, Békéscsaba -  
oák, Csorna -  av, Főt -  oák, Hajdúszoboszló
-  ok, Kaposvár -  av, Kecskemét -  ok, Kecs
kemét -  kjv, Komló -  oák, Komló -  av, Ma
gyarnádor -  oák, Marcali -  oák, Miskolc -  
ok, Magyarnádor -  oák, Marcali -  oák, Mis
kolc -  ok, Pécs -  oák, Pécs -  R, Pécs -  av, 
Siófok-Kiliti -  av, Túra -  av.

Április 5., vasárnap: Békéscsaba -  av, Bonyhád
-  oák, Dombóvár -  ok, Dunaújváros -  oák, 
Gyomaendrőd -  av+mgv, Hajdúszoboszló -  
ok, Jászapáti -  oák, Kaposvár -  ok, Kecske
mét -  ok, Kecskemét -  ok, Kecskemét -  kjv, 
Lajosmizse -  oák, Miskolc -  av, Mórhalom 
oák, Pápa -  kjv, Pécs -  ok, Pécs -  R, Pécs -  
av, Szekszárd -  oák, Szolnok -  av, Tisza- 
kécske -  av, Törökszentmiklós -  av.

Április 7., kedd: Balkány -  oák, Bátonyterenye -  
oák, Cegléd -  oá, Nagykanizsa -  oák, Sü
meg -  húsvéti vásár.

Wilheim István

K E D V E Z M É N Y E S  A K C I Ó K

burgonya snack 170 helyett 139, a leveles tészta 
200 g 75 helyett 41, az Eduscho Dupla kávé 250 g 
439 helyett 299 forint.

A békéscsabai Glass Kft. (Lipták A. u. 7.) 
ajánlja: porcelántányérok, tálak, bögrék, üvegpo
harak, rozsdamentes kés, villa, kanál 30%-kal ol
csóbban, amíg a készlet tart.

A győri Domitext (Szarvas u. 2.) áruházban 
osztrák, belga, finn, holland csillárok és lámpák 
20-50%-kal olcsóbban kaphatók.

A győri József A. u.-Új u. sarki húsboltban a 
házi kolbász 599, a parasztsonka, hátsó, 799, pa
rasztsonka, első 699, a darabolt sonka 849, a to
kaszalonna 440, a füstölt csülök 589 forint.

A székesfehérvári Trendex (Budai út 80.) ajánl
ja: General Electric telefonok 20-25% enged
ménnyel, vezeték nélküli telefonok 23 992, Sam
sung telefax 38 800, Panasonic telefax 55 900, 
normálpapíros üz. rögz. 99 900 forint+áfa.

A szegedi Tisza-parti diszkontban a papír 
zsebkendő 100 db-os 69, a Zöld Pont eü.-papír 8
tek. 179, a Sió rostos narancsital 1 l-es 12%-os 
75, az Ariéi mosópor 5,4 kg 1679 forint.

A szegedi Sulák Áruházban (Kereskedő köz
4.) minden szőnyeg fél áron készpénzfizetés ese
tén, április 11-ig.

Az Otthon Áruház kínálja: kézi és gépi per
zsaszőnyegek 20-30-40-50%-os, importfüggö
nyök 20, csillárok 40%-os engedménnyel, egyes 
kárpitozott bútorok 20-25, egyes háztartási esz
közök, üveg- és múanyagáruk 30%-os enged
ménnyel.

A Szövetség ABC (XXL, Szent Imre tér 6-8.) 
ajánlja: finomliszt 48, Farmer tartós tej 97, tejföl 2 
dl 39, csemege kakaó 200 g 109, Milka tejcsoko
ládé 100 g 129, sárgabarackíz 570 g 139, Jaffa 
szörp 0,5 l-es 119, Olympos citromlé 1 l-es 88 fo
rint.

A Centrum Kispesti Áruház kínálatából: mű
anyag vajtartó, lezárható 49, műanyag vágódesz
ka 399, illetve 599, párnázott szék 9900, Tomy 
bébijáték 1390, társasjáték 990, Mini puzzle 99, 
gyermekcipő 1980-tól, női alkalmi cipő 990-től, fér
fiköntös 3980, női ballonkabát 4980, szabadidőru
ha 3980, pamut melltartó 890 forint.

VIDÉKEN
A kecskeméti Centrum Áruházban a padló

szőnyegek 15, a játékok 20, a csillárok 40%-kal ol
csóbban kaphatók: kötözött comb 1025 helyett 
890, a trappista sajt 859 helyett 759, a Monster

BUDAPESTEN
Az újpalotai Jééé diszkontban a Pick Fesztivál 
kolbász 1469 helyett kilónként 1239,50 g-os liba
májpástétom 115 helyett 95, 500 g-os Rama 185 
helyett 175, 250 g-os Parmalat túró 125 helyett 
119, 500 ml-es Castenello jégkrém 369 helyett 
239, 200 g-os dióbél 229 helyett 199, 0,5 l-es 
Steffl 97 helyett 85, 250 ml-es Elseve sampon 
449 helyett 389, egy l-es Pur 239 helyett 199, 4 I- 
es 699 helyett 599, 500 g-os Calgon 439 helyett 
379 forint.

A Szentendrei úti Suba CBA Élelmiszer Áru
házban az egy l-es alma-, szőlőlé 59, 1,5 l-es 
Apenta ásványvíz (visszaváltható) 59, 0,5 l-es 
Bogica szörpök 99, 0,75 l-es bogiári muskotály 
148, egy l-es, 2,8%-os Yogo tej 69,0,2 l-es, 20%- 
os Avonmore frisssföl 39, eidami sajt kilónként
698,1 kg-os sváb parasztkenyér 78, sertéscomb 
kilónként 659, friss egész csirke 299, füstölt kötö
zött sonka 798,2 l-es Gino fagylalt 389 forint.

A Sugár ABC ajánlatából: 150 g-os Camping 
szeletelt sajt 149, 1 kg-os Konyhakert mexikói 
zöldségkeverék 265, 450 g-os Dr. Oetker pizzák 
259, 500 g-os panírozott halrudak 319, 180 g-os 
majonézes torma 129 forint.

Hölgyeknek (Iraknak
Kosztümök 9800,- Rövid ujjú ingek 1980,-
Divatcipők 4980,- Nyakkendők 980,-
Harisnyanadrágok 98,- Bőr félcipők 5980,-

Hétvégére Gyerekeknek
Női-férfi farmerek 3490,- Játékok, mesekönyvek
Puma sportcipők 6490,- BMX kerékpárok
Gyerek sportcipők 3980,- (12, 16 és 20 collos)

(Puma) nyerő áron
k k i í k  1

Húsvéti abroszok, szalvéták, gyertyák az ünnepi asztalra. 
Illatszerek, kozmetikai táskák, locsolókölnik.

Finom kozmetikai termékek 10% kedvezménnyel. 
Pohárvásár 20% kedvezménnyel.

✓
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Függönyök, szőnyegek 30—40% kedvezménnyel

Egyes ETA és Electrolux porszívó vásárlásakor jlwSpsr 
a régi készülékért 5000 Ft-ot beszámítunk

Electrolux-Zanussi-Lehel hűtőgép vásárlásakor j jm p r  
a régi készülékért 3000-5000 Ft-ot beszámítunk

CENTRUM ÁRUHÁZAK


