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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok 
valamint autógáz LPG egész évben

kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka:
három mûszakos munkarenddel

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.

E-mail: m.jona@wewalka.hu
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Magyarországon az idei év elsô hónap-
jaiban sem javult a foglalkoztatási hely-
zet, sôt országos viszonylatban nôtt a
munkanélküliek száma. Soós Ferencet,
a Nyugat-Dunántúli Regionális Munka-
ügyi Központ celldömölki kirendeltsé-
gének vezetôjét kérdeztük, hogy az el-
sô negyedévben a kirendeltséghez tar-
tozó területen hogyan alakult a foglal-
koztatási helyzet. 

– Az elsô negyedéves adatok alapján el-
mondhatom, hogy a foglalkoztatási hely-
zet alakulásában kedvezô tendencia fi-
gyelhetô meg a kistérségben. Elégedet-
tek viszont nem lehetünk ezzel teljes
mértékben, mert a tavalyi évben a 2006-
os esztendôhöz képest nagymértékû
munkanélküliség-növekedés következett
be a kistérségben. Ennek gazdasági és
egyéb okai voltak, ugyanis az azt
megelôzô évben a közszférában és több
más cégnél is jelentôs létszámleépítése-
ket hajtottak végre. Ennek a hatása a ta-
valyi évben mutatkozott meg leginkább.
Az idei év elsô három hónapjáról már
konkrét adataink vannak. Ha ezeket, il-
letve az indikátor-mutatókat vizsgáljuk,
elmondhatjuk, hogy a foglalkoztatottak
száma a tervhez képest kedvezôen ala-

kult. Az elsô negyedév végére 231 re-
gisztrált munkanélküli helyezkedett el a
kirendeltségrôl, és itt április végi ada-
taink is vannak. Ezek alapján elmondhat-
juk, hogy már 360-an találtak munkát.
Jelenleg 722 regisztrált munkanélkülit
tartunk nyilván a kirendeltségen. Év ele-
jén ez a szám 831 volt, tehát 109 fôvel
csökkent. Nyilván minden hónapban van
valamennyi be- illetve kiáramlás, és en-
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Immár nyolcadik alkalommal adott át
ajándékot a Beteg és Gyógyíthatatlan
Beteg Gyermekekért Misszió Egyesület
Vasi Képviselete a Kemenesaljai Egyesí-
tett Kórház számára, május 13-án. Ezút-
tal mintegy 1.200.000 Ft értékben ápolá-
si eszközök (hidraulikus szülôágy, tíz ke-
rekes járókeret, ezer darab Tena-betét,

és öt kórházi ágy illetve ételasztal) vol-
tak a misszió egyesület tarsolyában, me-
lyeket Cserági Istvánné képviseleti elnök-
tôl vett át Dobány Lajos kórházigazgató. Az
átadáson az elnökasszonyon és az intéz-
ményvezetôn kívül szólt Horváthné Stukics
Erzsébet a megyei közgyûlés egészség-
ügyi bizottságának elnöke, és Pálné Hor-

nek az egyenlege adja meg azt a szá-
mot, amely az adott hónapban a statisz-
tika alapját adja. Láthatjuk, hogy jelenleg
fokozódik a kiáramlás, a munkaerôpiac
ha kis mértékben is, de élénkülni látszik.
Ez részben a szezonális hatásnak is kö-
szönhetô, így például az idegenforga-
lomban, a vendéglátás területén, a me-
zôgazdaságban, az építôiparban, de a
feldolgozóiparban is élénkülés tapasztal-
ható. A tervhez képest a kirendeltség jól
áll. A több éves átlag és a tapasztalat vi-
szont azt mutatja, hogy az ötödik hónap
tájékán, ahogy a nyár elkezdôdik, általá-
ban csökken a munkaerô iránti kereslet,
ôsszel viszont ismét emelkedés várható.  
Ha egyéb mutatókat vizsgálunk, láthat-
juk, hogy a képzésbe bekerültek száma
viszonylag kevés, a negyedév végéig hu-
szonegy fô kezdett el valamilyen tanfo-
lyamot. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a
képzési ajánlatok közzététele most tör-
tént meg a képzôk részérôl, illetve ôsszel
várható még nagyobb számú lehetôség
e tekintetben. 
A bejelentett álláshelyek száma is szé-
pen növekedik, a negyedik hónap végéig
230 állást jelentettek be a munkáltatók,
ami jelenleg bizakodásra ad okot.

»HP

Újabb értékes adományok a kórháznak
váth Mária önkormányzati képviselô is. 
Cserági Istvánné az önzetlen segítséget,
és társadalmi összefogást emelte ki, és
köszönetet mondott a támogatóknak,
akiknek köszönhetôen létrejöhetett az
újabb adományozás (Johannita Lovag-
rend Magyarországi Képviselete, Greger-
sen–Labossa György johannita lovag,
Szombathelyi Evangélikus Férfikör,
Schmidt József káldi gyógyszerész, Ba-
logh Zsolt vállalkozó, Kemenesaljai
Kistérségi Társulási Tanács). A rendezvé-
nyen került bemutatásra egy forradal-
mian új fertôtlenítô berendezés, melyet
a szlovák L’ubomir Vozár, az Aquasistem
Kft. képviselôje hozott el Celldömölkre
annak reményében, hogy rövidesen vá-
rosunk kórházában végezhetik el a ké-
szülék hazai próbatesztelését. 
A misszió egyesület továbbra is kéri,
hogy a kemenesaljai térségbôl minél
többen járuljanak hozzá áldozatkészsé-
gükkel az ilyen jellegû adományozások-
hoz, hiszen következôkben a kórház in-
tenzív osztályát szeretnék patronálni.

»REINER ANITA

Kisebb mértékû javulás a foglalkoztatásban

az adományozók és adományozottak

2008. ÚK 11  08/9/30  8:34 PM  Page 3



Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 5 .  3 0 .V Á L A S Z  «  

4

A mi városunkban folyamatos kampány
van, azt hiszem ezt Ön, kedves Olvasó is
megtapasztalhatta. Most ismét a városháza
van terítéken. Az Új Kemenesalja elôzô lap-
számában képviselôtársam, Kiniczky István
fejtette ki a véleményét, mely szerint nem
kell elkapkodni a Városháza megépítését.
Szerintem inkább szándékos késleltetésrôl
van szó.
Lassan két és fél éve, 2005 év végén eldôlt,
hogy városunk önkormányzata 640 millió
forintot kap kártalanításként a Pannonhalmi
Bencés Fôapátság által tulajdonolt, polgár-
mesteri hivatalként használt épületért. Ta-
lán emlékeznek arra, hogy hosszas tárgya-
lások során és Kiss Péter miniszter úr segít-
ségével sikerült elérni, hogy a 2011-re ter-
vezett kártalanítási folyamat korábban lezaj-
lódjon. Vagyis hat évvel korábban kaptuk
meg azt a pénzt, amit a városháza építésé-
re fordíthatnánk. Kiniczky István, mint helyi
építész szakember vett részt a tervezésben,
és érvelt amellett, hogy minél hamarabb
meg kell építeni az új polgármesteri hiva-
talt. Rajtam kívül talán mások is emlékez-
nek arra, hogy 2006 februárjában a képvi-
selô-testületi ülésre Kiniczky István három
városközponti helyszínre – a Gáyer-parkba,
a Szentháromság térre és a mûvelôdési
központ elôtti térre – is megálmodta a vá-
rosházát. A leglelkesebb ember volt, aki
úgy gondolta, a városnak épít, és terveit ve-
títéssel egybekötve mutatta be. 2007-ben
már képviselôként az általa bemutatott lát-
ványtervekkel a mûvelôdési központ elôtti
térre tervezte a városházát. Képviselôtár-
sam most azonban azt mondja, elég lenne,
ha csak az új önkormányzati ciklusban,
2010–2014 között foglalkoznánk vele. Így
aztán három cikluson átívelô program lenne
a városháza-építés. Vajon miért? Kiniczky úr
talán nem akarja, hogy én avassam fel a
városházát?
Kiniczky István szerint a városháza építése
helyett inkább az európai uniós pályázatok
önrészére fordítsuk ezt a pénzt, mivel a fej-
lesztéseknek 2014-ig meg kell valósulniuk.
Van benne igazság, de nem gyôzöm hang-
súlyozni, hogy a 2007–2013 közötti fejlesz-
tési idôszak elsô, tervezési éve után három-
szor kétéves terminusban lehet beadni pá-
lyázatokat ugyanarra a célra, sôt 2013–2020
között is. Képviselôtársam polgármesteri hi-
vatalnak a volt Gáyer iskola alsó tagozatos
épületét és az SZTK-épületet is javasolja fo-
lyamatosan, amennyiben a fejlesztések
miatt kiüríthetôek lennének. Felelôs város-
vezetôként és pedagógusként nem tartom
helyes megoldásnak, hogy az iskolásokat
egy épületcsoportba, egy udvar köré nyo-
morítsuk be. A gyerekeknek szükségük van
a mozgástérre, a zöldterületre, a késôbbiek-

ben inkább a József Attila utcai épület kör-
nyékén több zöldterületet, játszóteret kelle-
ne létrehozni. Az egészségügyi ellátórend-
szer átalakítása során meg kellene tartani
az SZTK-épületét is. A járóbeteg-ellátást be-
vinni a kórház területére, a rendelôintézet-
ben pedig a házi- és gyermekorvosoknak,
egyes népjóléti szolgálati funkcióknak kelle-
ne helyet biztosítani. Így a mai szétaprózott
rendszer helyett ez a két centrum lenne,
természetesen az alsósági központ mellett.
Gondoljuk el azt is, hogy mi lesz, ha nem
nyerünk rögtön a pályázatokon. Akkor is-
mét csúszik néhány évet?
A Pannonhalmi Fôapátság vezetôivel folyta-
tott beszélgetéseink során kiderült, hogy ôk
is azért kérték vissza az épületet hamarabb,
és nem vártak 2011-ig, mert szintén az EU-s
pályázati forrásokat kihasználva szeretnék a
vallási turizmus érdekében fejleszteni. Ez a
város érdeke is, hisz idegenforgalmunk fej-
lesztését három pillérre, a pannonhalmi ob-
jektum a kegytemplommal együtt történô
hasznosítására, a Vulkán fürdôre és a körü-
lötte lévô területeken szálláshely kialakítá-
sára, valamint a Ság hegyre, borturizmusra
alapozzuk. Kiniczky István ezzel ellentétben
10 évre venné bérbe az épületet polgár-
mesteri hivatalnak. Az általa említett havi
1,2 millió forint nem tíz évre szól, hiszen
minden évben számolni kell az inflációval
és a banki kamathoz kapcsolódó valorizá-
cióval, amit az egyház kért. Öt-hat év után
a bérleti díj másfél-két millió forint lehet
havonta. Körülbelül számolva 140–160 mil-
lió forintot dobnánk ki bérletre, és akkor
még nincsen városházánk. Nagyon sok tár-
gyalást folytattam a Pannonhalmi Fôapát-
sággal a bérleti díj kérdésében. Elôször havi
3 millió forintot kértek. Nemrég újra tár-
gyaltunk Pannonhalmán a jegyzônôvel
együtt. Mi havi 1,5 millió forint bérleti díjat
ajánlottunk, ôk a 2 millióhoz ragaszkodtak.
Sikerült ezt tovább csökkenteni, éppen a
napokban érkezett a megerôsítés, hogy el-
fogadták az 1 millió 750 ezer forintos havi
bérleti díjat két évre. 
Kiniczky István cikkében érinti a város adós-
ságállományának kérdését is, amit csúszta-
tásnak tartok amiatt is, hogy a kormányt
okolja. 2002-ben, amikor polgármester let-
tem, 390 millió forintos adósságállo-
mánnyal vettük át a várost, ami 2008-ig ró
kötelezettséget az önkormányzatra. A 2006
után felállt új képviselô-testület azzal szem-
besült, hogy 873 millió Ft az önkormányzat
hitelállománya, ami 2014-ig ró kötelezett-
séget ránk, fôleg a fürdôberuházás miatt.
Az összegben benne van a kórház 100 mil-
lió forintos szállítói állománya. Így a külön-
bözet alig 390 millió forint. Eközben négy
év alatt az önkormányzati vagyon 3 milliárd

forinttal nôtt. Ha már a pénzügyeknél tar-
tunk, akkor érdemes megjegyezni, hogy
míg 2002-ben alig 218 millió forint volt az
iparûzési-adóbevétel, 2007-ben már közel
412 millió forint. Köszönhetô annak, hogy
sikerült újraindítani a Cellmodult, megtarta-
ni a Ruházati Ktsz.-t, idetelepült a Wewalka
és nemsokára a Kesztûgyár helyén indul
egy új vasipari cég. Tisztelet azoknak is, akik
a meglévô vállalkozásokat folyamatosan
mûködtetik, és adóznak a városnak.
Képviselôtársam cikkében takarékosságra
int. A Kiniczky István által vezetett közbe-
szerzési bizottság azonban az elmúlt másfél
évben elég nagy összeget költött tervek
megrendelésére, ami többszöröse az elmúlt
évek gyakorlatának. Takarékoskodni itt is
lehetne, hiszen a komoly kiadással járó ter-
vek egy része használható lesz, nagy része
azonban szekrénybe kerül, esetleg csak egy
évtized múlva kerül elô ismét.
A takarékosságra más elképzelése is van
Kiniczky Istvánnak, aki szerint a költségve-
tést úgy lehet racionálisabbá tenni, hogy
tízszázalékos létszámcsökkentést kellene
végrehajtani a 742 fôs közalkalmazotti és
köztisztviselôi körben. Szerintem nem sza-
bad további drasztikus létszámleépítést
végrehajtani, mert az ellátás színvonalát
rontaná, csak a szükséges korrekciókat kell
elvégezni. Az intézményeink mûködésében
az elôzô ciklusban megtettük már a szüksé-
ges lépéseket. Nem volt szívderítô feladat,
de a város mûködôképessége és hitelké-
pessége miatt meg kellett tenni. A választá-
sok elôtti kampányban elhangzott, hogy ha
a Makkos István által vezetett képviselôk
irányítják majd a várost, akkor például
visszaállítják az óvodát, újra önálló intéz-
mény lesz a könyvtár és a mûvelôdési köz-
pont. Azóta ezt a hangzatos ígéretet elfelej-
tették, sôt, a kórházat és a középiskolákat
(késôbb már csak a szakközépiskolát) me-
gyei fenntartásba akarták adni, hogy a vá-
ros költségvetésébôl kevesebbet kelljen
ezek mûködésre költeni, többet fordíthas-
sanak fejlesztésekre. Szerencsére a képvi-
selô-testület többsége inkább vállalta, hogy
más megoldásokat keressünk. Az önkor-
mányzatiság lényege, hogy törôdünk a sa-
ját intézményeinkkel, fejlesztéseket haj-
tunk végre, munkahelyeket, élhetô várost
teremtünk.
Kiniczky István cikkében számomra az egyik
legnagyobb sértés, amikor azt írja, hogy a
fejlesztésekhez adható támogatást csak ak-
kor nem szerezheti meg a város, ha valaki
tudatosan ellenük dolgozik. A tervezett fej-
lesztések közül csak a városmag-rehabilitá-
ciós pályázathoz kaphat a város alanyi jo-
gon támogatást, a többi fejlesztéshez (tu-
risztikai, iskolai, egészségügyi stb.) elsôsor-
ban jó szakmai pályázatot kell írni. És men-
ni kell utána, tenni kell. Én teszem a dolgo-
mat, hogy eredményt érjünk el.

»FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

A város városházát akar
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Közmeghallgatást tartott Celldömölk
Város Képviselô-testülete 2008. május
20-án két témakörben: az egyik a Vul-
kán fürdô körüli területek hasznosítása,
a másik a városközpont rehabilitációjá-
val kapcsolatos elképzelések ismerteté-
se volt. 
Elôször Elek György, a Pretorian Holding
Befektetési és Vagyonkezelô Zrt., a be-
fektetni kívánó cég vezérigazgatója szólt
elképzeléseikrôl: elmondta, hogy szeret-
nék nyereségessé tenni a fürdôt, de szá-
mukra mindenképpen fontos az önkor-
mányzattal való együttmûködés. Elképze-
lésük egy 120 szobás szálloda egy 25 szo-
bás timeshare-apartman és egy, a mosta-
ni fürdôbôl hiányzó élményfürdô kialakítá-
sa. A kérdésre, hogy mit várnak az önkor-
mányzattól, azt válaszolta, szeretnének
létrehozni egy Celldömölk Termál Kft.-t,
amelyben az önkormányzat 51, a Preto-
rian Zrt. 49%-os tulajdonosi joggal rendel-
kezne. Az önkormányzat beszállna a fürdô
körüli 4 hektáros területtel, a cég viszont
25 éves kizárólagosságot kér a menedzs-
mentre. Ôk anyagiakkal nem, csak szak-
mai tudásukkal kívánnak részt vállalni a
létrehozandó közös vállalkozásban.
Fehér Tamás kért szót, és elmondta, hogy
a fent vázoltak ôt nem gyôzték meg ar-
ról, hogy ez a városnak jó lenne. Feltette
a kérdést, miszerint értelmezésében és a
fentiek ismeretében ha a „befektetôk”
csak a szellemi tôkét adják, a várostól
pedig anyagi befektetést (földterületek)
várnak, ôk milyen kockázatot vállalnak,
és mi történne akkor, ha mégsem hozná
a szálloda a várt eredményeket? 

Makkos István képviselô hozzászólásá-
ban elmondta, optimistábbnak kellene
lenni, meg kellene látni ebben a lehetô-
séget. A befektetôkhöz intézve megkér-
dezte, miben látják a szálloda mûködte-
tésének sikerességét? A Pretorian Zrt.
egyik képviselôje kifejtette, hogy igaz,
hogy a környéken sok a fürdô, és sok ha-
sonló jellegû fejlesztés van, de ôk há-
romcsillagos szállodát szeretnének, eb-
ben látnak kitörési lehetôséget.
Söptei Józsefné képviselô szerint gyakori
jelenség, hogy az önkormányzatok cége-
ket alapítanak, Celldömölk esetében is
van erre példa, de az önkormányzat a
többi cégével az 51%-os tulajdoni há-
nyaddal rosszul járt. Aki szállodát épít,
kockáztasson saját anyagi javakat! 
A közmeghallgatás másik témája a vá-
rosközpont-rehabilitációval volt kapcso-
latos. Dummel Ottó, a Polgármesteri Hi-
vatal Mûszaki Osztályának vezetôje is-
mertette a városközpont fejlesztését cél-
zó pályázatot. Elmondta, hogy ugyan a
városközpontot alkotó Hollósy Jusztinián,
a Szentháromság és a dr. Géfin tér mind
nagyon szép és értékes, de elavultak. A
most kiírt pályázatnál lehetôség van arra
is, hogy ezek a terek új funkciókat kapja-
nak. A legutóbbi városfejlesztési bizott-
sági döntés értelmében a városközpont-
rehabilitációs pályázatra a Hollósy tér, a
dr. Géfin tér, a Szentháromság tér és az
Ifjúság tér mûszaki infrastruktúrájának
megújítása, a mûvelôdési központban art
mozi kialakítása, a tûzoltóság épületé-
nek közösségi házzá való átalakítása, a
volt Parti áruház felújítása szerepel.

Ismét Fehér Tamás érvelt egy értékes
mûemlék mellett (a Gólyafészkes házról
van szó), mely eredetileg a tervek között
szerepelt. Ez az épület a legrégebbi ház
Celldömölkön, és sajnálatos, hogy a Kis-
Cellt alapító atyák egyikének háza ma
ilyen siralmas állapotban van. Ez az egy-
házi turizmust sem szolgálja, nem be-
szélve arról, hogy a városnak nincs mú-
zeuma. Az említett épület tulajdonosa
viszont – nyertes pályázat esetén – vál-
lalná, hogy múzeumot mûködtet benne.
Kiniczky István és Makkos István azon a
véleményen voltak, hogy a realitás tala-
ján kell maradni, utóbbi szerint ez a té-
ma elkésett, hiszen a bizottsági ülésen
már döntöttek a kérdésben.

»LOSONCZ ANDREA

K É K  H Í R E K

Május hónap bûnügyi krónikáját ezúttal
is Erôss Elemér rendôr-alezredes bocsá-
totta rendelkezésünkre. Több személyt
állítottak elô több alkalommal tiltott ké-
jelgés miatt a 8. számú fôút térségébôl.
Veszekedéshez, verekedéshez is több-
ször riasztották a rend ôreit. Május 4-én
és 9-én Celldömölkön a Petôfi utcában
és egy üzletházban kellett intézked-
niük, május 5-én Nagysimonyiban, 18-án
pedig a Ság hegyen kellett a családi ve-
szekedôket szétválasztani. Az utóbbi
helyszínen az egyik fél a rendôri felszó-
lításnak nem tett eleget, ezért ôt elôál-
lították. Május 10-re virradó éjjel a Deák

Ferenc utcában egy Trabant személy-
gépkocsit törtek fel, melybôl rádiós-
magnót tulajdonítottak el, május 17-én
pedig 13 óra körül Borgátán az egyik
nyaraló udvarán álló gépkocsit törte fel
ismeretlen tettes, aki a lopással 6.000
Ft kárt okozott. Bizonyára a csillagászati
üzemanyagárak ösztönözték azt az is-
meretlen elkövetôt, aki május 5-érôl 6-ra
virradó éjjel a Csokonai utcában egy ott
parkoló tehergépkocsiból 80 liter gázo-
lajat lopott el. Van, aki nem érte be a
gázolajjal. Május 20-án, a hajnali órákban
Jánosháza térségében a körzetmegbí-
zottak elfogták azt a celldömölki sze-

Változatos a bûnügyi paletta

mélyt, aki Dabronyból egy MTZ típusú
traktort tulajdonított el. Május 6-án, a
délelôtti órákban jelentették be, hogy
Jánosházán egy ideiglenesen üresen
hagyott lakóházba betörtek, onnan
mûszaki cikkeket tulajdonítottak el. 8-
ára virradó éjszaka ismeretlen személy
Borgáta fürdôn egy szerszámtárolót
tört fel, önjáró fûnyírót, fûkaszát vitt el.
Május 12-én Dukából érkezett bejelen-
tés, hogy a szántóföldön elhelyezett
komposzt trágyából loptak el 20.000 Ft
értékben, május 19-én pedig Borgátán a
sertésteleprôl tulajdonítottak el 1 db
120 kg-os sertést. Május 20-án a dél-
elôtti órákban állampolgári bejelentés
alapján a rendôrjárôr elfogta azt a szili
lakost, aki az éjszaka során a Pápóci
MGTSZ telephelyén gépekrôl kábeleket
vágott le és tulajdonított el.

»RL

Eltérô vélemények a közmeghallgatáson

fehér tamás, az egyik hozzászóló
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A bíráló bizottság több szempontból is
nagyra értékelte a pályázat témáját. Elô-
ször is a kihalófélben lévô, különösen
nagy ellenálló képességgel bíró kecske-
faj megmentése, hasznosítása a termé-
szettel összhangban. Kiemelt értéke a
pályázatnak továbbá, hogy elhanyagolt,
parlagon lévô területeket kíván birtokba
venni, amely így a kecskék legeltetésé-
vel hasznosul. Értékelte a zsûri, hogy ter-
melési, értékesítési vertikumban gondol-
kodik, azaz a kecsketartás termékei, a

hús és a tej feldolgozását, sôt értékesíté-
sét is magában foglalja. Mindezt
biogazdálkodás formájában, mivel sze-
rinte ennek van jövôje, egyre többen
fogják a biotermékeket keresni. (Bizo-
nyíthatom, a kecskesajt nagyon finom!) 
A leendô vállalkozás alkalmazottai Krisz-
tián szerint hátrányos helyzetû fiatal
munkavállalók lennének. A vállalkozás-
sal a falusi turizmus, az állatterápiás fog-
lalkozások is összhangba hozhatók. Ter-
mészetesen az üzleti terv mindennek a
részletes pénzügyi kihatásával is foglal-
kozott, mégpedig úgy, hogy a tevékeny-
ség a vállalkozónak is nyereséges le-
gyen.
Krisztián a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem közgazdasági karának ötödéves
hallgatója. Két szakot, a külgazdaságit és

pénzügyit is felvette, jövôre diplomázik.
Addigra –  reméli –  meglesz a német és
angol felsôfokú nyelvvizsgája is.
Az egyetemen hirdették ezt a pályázati
lehetôséget, és ô elôvette egy már for-
málódó ötletét és kidolgozta a pályázati
szempontok szerint. 
A meghirdetett díjak is vonzották, de
leginkább az, hogy felmérje: ötlete, el-
gondolásai megállják-e a helyüket olyan
emberek bírálatában, akiknek lételeme
az üzleti élet. Örül a díjnak, noha az el-

nyert összeg töredéke annak, ami egy
ilyen vállalkozáshoz kellene. Alapnak,
elindulásnak mindenesetre jól jött. Segít-
ségével talán nagyobb összegû támoga-
tást ígérô pályázatokon is részt tud ven-
ni. Állandóan figyeli a lehetôségeket,
voltak is már olyanok, amirôl bizony le-
maradt, mert nem volt meg hozzá a
szükséges saját erô. Most elsôsorban a
tanulásra koncentrál, de rövidesen aláír-
ja a nyert támogatás felhasználási szer-
zôdését. Aztán, ha megnyílik a forrás, el
lehet kezdeni a leendô vállalkozás alap-
jainak lerakását.
Krisztián, az elsô sikeren felbuzdulva, to-
vábbi ötleteihez is keresi a megvalósítá-
si lehetôségeket. Reméli, a késôbbiek-
ben valamennyit meg tudja valósítani.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

II. helyezést ért az ötlet
Mostanában több újságcikk, rádióinterjú jelent meg Zsömle Krisztiánról, inter-
netes oldalakon olvashat róla a böngészô. Városunk fiatal polgára ugyanis elôke-
lô második helyezést ért el a Dreher Sörgyárak Zrt. „A jövô fiatal vállalkozója”
pályázatán. A pályázat tulajdonképpen egy üzleti terv megalkotása volt, témája
pedig a magyar tincses kecske tenyésztésén alapuló biogazdálkodás beindítása.

A Kemenesaljai Szôlô és Kertbarátok
Köre május 15-én tartotta nyolcadik
évadának zárófoglalkozását. Heim Gé-
za ügyvivô köszöntôje után dr.
Hollósy István falugazdász, növényvé-
dô szakmérnök vette át a szót, aki
több témában is hasznos tanácsokkal
szolgált az egybegyûlt kertbará-
toknak. Az idei év eddig eltelt idôsza-
ka rendkívül száraz volt, talajnedves-
ség és csapadék szempontjából is
rosszabb a helyzet, mint tavaly volt. 
A víztakarékos gazdálkodással ezen a
problémán sokat lehet segíteni a kis-
kertekben – hangsúlyozta az elôadó,
majd a lisztharmat és peronoszpóra
kialakulásának feltételeit és kezelését
ismertette. A gyümölcsfákra vonatko-
zó aktuális permetezési tanácsok után
a forgalomból a közelmúltban kivont
növényvédô, illetve kártevôk elleni
szerek helyett ajánlott megfelelôt a
szakmérnök, és a kertbarátok kérdé-
seire is válaszolt. A kör nyári szünet
utáni elsô összejövetelét szeptember-
ben tartja.

»REINER ANITA

ÉVADZÁRÓ FOGLALKOZÁS
A KERTBARÁTOKNÁL

MEGESETT…
Tartalmas és értékes kiállítást lát-
hattunk néhány hete a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
galériáján, amikor is a helyi és kör-
nyékbeli népmûvészek és magukat
a népmûvészethez közel érzôk ké-
zimunkáiból láthattunk gazdag
anyagot. Voltak fa- és csontfaragá-
sok, szalmabábok, viseletek, hím-
zett díszpárnák, terítôk – hogy csak
néhányat említsek a kiállított dara-
bok gazdag tárházából. Mindegyik
szeretettel, nagy mûgonddal ké-
szült kézimunka… S hogy miért té-
rek vissza rá, mikor már tudósítot-
tunk a kiállításról? Sajnos, a kiállí-
tók a kézimunkákat nem tudták
hiánytalanul visszaadni gazdáik-
nak, hiszen valaki vagy valakik –
heccbôl vagy mert megtetszett ne-
ki(k) – eltulajdonított(ak) kettôt az
említettek közül. Mindkét kézi-
munka tulajdonosa idôs, már be-
teges akik nem vagy nehezen tud-
ják újraalkotni terítôjüket. 

»LOSONCZ ANDREA

J E G Y Z E T

zsömle krisztián, a díjnyertes ifjú vállalkozó
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Az 2006-os önkormányzati választásokkal
egy idôben megválasztották Celldömölk
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatát,
melynek elnöke Bakonyi László lett. Az
önkormányzat fô feladatai közé tartozik a
helyi kisebbség érdekeinek képviselete
valamint a roma kultúra hagyományainak
ápolása. Az önkormányzat fô támogatója
Celldömölk Város Önkormányzata. Az
idén is ebbôl a támogatásból valósulha-
tott meg a II. Kisebbségi Napok rendez-
vénysorozata május 8–11., mely a tava-
lyihoz hasonlóan bebizonyította: békés
együttlétben és kulturáltan tudnak szóra-
kozni Celldömölk és kistérsége roma és
nem roma származású lakosai.
A rendezvény szervezése ebben az évben
nem volt túl egyszerû, hiszen a majdani
rendezvénytéren, a Téglagyári tó mögötti
részen kellett a területet elrendezni. Nem
volt megoldott az áramellátás sem, ezért
az elsô program elôtti pár órában még
kérdéses volt, egyáltalán el lehet-e kez-
deni a rendezvényt. Szerencsére azonban
a kisebbségi önkormányzat kérésére pilla-
natok alatt megérkezett a segítség a Vá-
rosgondnokság és a Cell-Modul Kft. mun-
katársai valamint Pócza Zsolt személyé-

ben. Így a négynapos rendezvény idôben,
a meghirdetett program szerint elkezdôd-
hetett. Csütörtökön este a Retro Diszkó
zenéjét Pintér Tamás szolgáltatta, pénte-
ken este Csóré Béla elôadómûvész várta
az érdeklôdôket. Szombaton délelôtt az I.
Celldömölki Kisebbségi Labdarúgótornán
mérették meg magukat a résztvevô csa-
patok, délután sörivó verseny, este bál
szórakoztatta a nagyérdemût. Vasárnap
délelôtt fôzôverseny kezdôdött négy csa-
pat részvételével. Az általuk fôzötteken
kívül gulyáságyúban készült ebéddel vár-
ta a kisebbségi önkormányzat a vendége-
ket, a mesterszakács Erdélyi Róbert volt.
Délután tánc- és énekverseny kezdôdött,
melyen nagy sikert arattak a fellépô gyer-

mekek, fiatalok és felnôttek egyaránt. 
A verseny szünetében Fehér László polgár-
mester köszöntötte a II. Kisebbségi Napok
résztvevôit. Este Rony volt a sztárvendég,
utána bál zárta az estét, Vilike zenéjével.
A rendezvényen jelen volt Söptei József-
né alpolgármester és Pálné Horváth Má-
ria képviselôasszony is. Celldömölk Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata köszö-
netet mond a támogatóknak: Celldömölk
Város Önkormányzatának, a Fehérpecse-
nye Kft.-nek, Kemenesmagasinak, a MÁ-
VÉPCELL Kft.-nek, a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtárnak, a Ferrosüt
Kft.-nek, a Városgondnokságnak, a CELL-
MODUL Kft.-nek, a Kistérségi Munkaszer-
vezetnek, az Apáczai Kiadónak, a Rádió-
Cellnek és az Új Kemenesaljának.
Külön köszönet: Kovács Károly Vilmos-
nak, Kemenesmagasi polgármesterének
a nagylelkû segítségért és a szervezés-
ben való részvételéért.

»MIRA

A II. Kisebbségi Napokról
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Véget ért a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár TI&MI címmel útjára
indított ifjúsági programsorozatának elsô
félévi mûsorfolyama, melyben a komoly-
zene mûfaja volt a meghatározó. A há-
rom részbôl álló sorozat célja volt közel
hozni egymáshoz a komoly- és könnyû-
zene kedvelôit, valamint a zenét szeretô
különbözô korosztályokat. Emellett be-
mutatkozási lehetôséget biztosítottak a
fiatal zenei tehetségek számára. Elsô al-
kalommal olyan ifjú tehetségek mutat-
kozhattak be, akik országos és nemzetkö-
zi versenyeken is szép helyezéseket ér-
tek el. Németh Viola zongorán, Németh
Andrea és Rádli Ramóna csellón, Bejczi
Máté kürtön mutatták be tudásukat. 
A rendezvénysorozat második részében
Mérei Tamás gordonkamûvész volt a ven-
dég, akit a kemenesaljai származású Buti
Zsanett kísért zongorán. A harmadik, egy-
ben befejezô elôadás keretében a kôsze-
gi Haydn Vonósnégyes tagjai adtak mû-
sort, akik mindegyike celldömölki kötô-
désû: Deák György, Orosz Sándor, Orosz
Judit, és Deák Márta.
Mint Pálné Horváth Mária intézményve-
zetô elmondta, szép számú közönséget

sikerült mozgósítani az ifjúsági program-
sorozatra, és ôszre természetesen terve-
zik a folytatást. Akkor majd a könnyûze-
ne tehetséges mûvelôit szeretnék be-
vonni a rendezvénysorozatba annak ér-
dekében, hogy az intézmény zenei kíná-
lata még színesebbé váljon. Igazi zenei
csemegének ígérkezik a Benkó Dixieland
Band várható fellépése.

»REINER ANITA

Részbôl egész – a mûvész szemével

Zene fiataloknak és idôsebbeknek

mérei tamás elôadói estje

németh andrea gordonkázik

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár galériáján újabb festômûvész
mutatkozott be munkáival. Május 16-án
nyílt meg a Portik Péter alkotásaiból ál-
ló tárlat, melyet Pálné Horváth Mária
intézményigazgató ajánlott a megje-
lentek figyelmébe.

A megnyitó kezdetén az Ádám Jenô Zeneisko-
la Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény taná-
rai és növendékei adtak mûsort, majd Pálné
Horváth Mária ismertette az autodidakta mó-
don induló festômûvész életútját. Az erdélyi
származású Portik Péter tízéves korában
balesetbôl kifolyólag elvesztette a jobb kezét.
1990-ben telepedett le Magyarországon, Pá-
pán majd Kupon. Festészeti stílusa egyedi, fes-
tett már absztrakt, impresszionista majd natu-
ralista és szürrealista stílusban is. Végül egy
teljesen egyéni stílust alakított ki. Festmé-
nyein a tájakat kockákból, kristályszilánkokból
rakja össze, ugyanakkor marad bennük egy
egységes naturalista részlet. A csendéleteken,
portrékon az alakok naturalista stílusban ké-
szülnek, de a hátterek, a tárgyakat vagy alako-
kat körbevevô tér kockákból, szilánkokból ra-
kódik össze, összeolvasztva az alakkal vagy a
tárgyakkal, mint egy fába faragott dombormû.

Festményein gazdag színvilág uralkodik, szinte
minden színt használ, de meghatározó szín-
ként a kék lelhetô fel képein.
A festmények mindig tükrözik az alkotó lelki
világát, magányát, zárkózottságát, de ugyan-
akkor a vágyakozását is a nyitottságra, a külvi-
lághoz csatlakozásra. 

A darabokból összerakott festmények jelképesen
megmutatják az alkotó többször összetört, és újból
összerakott, újra kezdett életútját. E szavakkal mél-
tatta az alkotót az intézményvezetô és nyitotta
meg a tárlatot, mely június 16-ig tekinthetô meg a
mûvelôdési központ galériáján.

»RA

pálné horváth mária és portik péter a kiállítás megnyitóján
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2008. június 5., 17.00 – Moldova
György: Az utolsó töltényig c. kö-
zönségtalálkozó a KMKK galériáján.
2008. június 5–6., 9.00–17.00, 7-én
9.00–13.00 – ünnepi könyvheti vá-
sár lesz a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ és Központ bejárata
mellett.
2008. június 6., 19.00 – Celli
Operaesték 3. G.Donicetti: Don
Pasquale
2008. június 7., 9.00 – Bortúra Sop-
ronba és környékére az ECVE szerve-
zésében. Indulás KMKK elôtti parko-
lóból autóbusszal. Bôvebb informá-
ció: Ónódi Istvánnál, a 70/ 221-
9255-ös telefonszámon.
2008. június 7., szombat 10.00 – A
Kemenesaljai Baráti Kör Közgyûlése
2008. június 7., 10.00 – Devecsery
László: Mesék a mellényzsebbôl –
játékos kirándulás az irodalom vilá-
gába. Helyszín: a KMKK gyermek-
könyvtára.
2008. június 8., 14.30 – Trianon Túra a
Turul szobortól  a Trianoni keresztig.
Az országzászlónál Szegedi Csanád a
Jobbik Magyarországért alelnöke
mond rövid emlékezô beszédet.
16.00 – Nem, nem soha! címmel
trianoni megemlékezés a Trianoni
keresztnél a Kemenesaljai Trianon
Társaság, az Életfa Egyesület, a Ma-
gyar Örökség Kör 
2008. június 14., 9.00 – Fogyatékos-
sággal élô Emberek Országos Kul-
turális Fesztiváljaés a Polgári
Együttmûködés Kemenesaljai Cso-
portjának szervezésében. Fellép-
nek: az Ismerôs Arcok, Simó József,
a Kemenesmagasi Citerazenekar.
Beszédet mond prof. dr. Papp Lajos
szívsebész.
Tábori programok gyerekeknek:
2008. június 16–20. Olvasótábor – ve-
zeti: Emih Virág Eszter.
2008. június 23–27. Lovastábor – ve-
zeti: Szalóky Attila.
2008. június 30 – július 4. Képzômû-
vész tábor – vezeti: Illés Erika. Bô-
vebb információ: 95/779-302 és
95/779-301.

» PROGRAMAJÁNLÓ

A Celli Operaesték címû programsorozat
soros elôadására május 16-án került sor.
Délután az ifjúságot, este pedig a felnôt-
teket várták a második opera-kereszt-
metszetre, melynek keretében ezúttal a
nemzeti drámánkká lett Katona József-
mûvet, a Bánk bánt tûzték mûsorra a
Magyar Állami Operaház mûvészei.
A háromfelvonásos opera több dalbetét-
tel tarkítva haladt végig a dráma teljes
cselekményén. A darab külön érdekessé-
ge és értéke volt, hogy a hangszeres kí-
séretet zeneiskolánk két pedagógusa,
Bejcziné Németh Tünde és Gregorich
Zsófia biztosították zongorán és csellón.

»RA

9

A Bánk bán keresztmetszete

Az alsósági részönkormányzat, vala-
mint a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár május 23. és 25. kö-
zött szervezte meg a 17 éves múltra
visszatekintô Alsósági Tavaszi Napok

Színes program Alsóságon
rendezvénysorozatot. Az ünnepélyes
megnyitóra pénteken este került sor,
melyen Marton Ferenc, a Vas Megyei
Közgyûlés alelnöke is részt vett. Elsô-
ként Horváth Melinda, az alsósági rész-
önkormányzat vezetôje mondott kö-
szöntôt, majd Fehér László polgármes-
ter köszöntötte az egybegyûlteket, és
nyitotta meg a rendezvényt. Ezután az
alsósági tagóvoda ovisai és a tagiskola
diákjai, valamint a Kemenesalja Nép-
tánccsoport, az Energy Dabaston Sport-
tánc Egyesület, és a Rocky Dilly Egyesü-
let táncosai foglalták el a színpadot. A
vizek és vízpartok világa címû rajzpá-
lyázat és a helytörténeti totó eredmé-
nyeinek kihirdetése után nosztalgia-
parti vette kezdetét, melyben Bezzeg
István és Faragó Aranka magyar nóták-
kat énekelt. A borkóstolóval egybekö-
tött nosztalgia-mûsorban a Koktél Duó
régi és újabb slágerekkel szórakoztatta
a közönséget.
Szombaton nôi labdarúgó-tornával
kezdôdött a rendezvény, mely a Soltis
Színház szórakoztató mesejátékával, a
Lúdas Matyival folytatódott. Délután a
fôzôverseny zamatos programja mel-
lett a Kráterhangverseny nyújtott igazi
kikapcsolódást nemcsak az alsóságiak-
nak. Este Májusi szerenádnak lehettek
fültanúi az Alsóságra ellátogatók,
melynek keretében Szandi, a Pápai
Musical Stúdió és a Kunszentmártoni
Fúvószenekar mûködtek közre. Vasár-
nap reggel férfi labdarúgó torna volt
az elsô program, késô délután pedig
Végh Szabolcs tekerôlantos koncertjé-
re került sor a sági evangélikus temp-
lomban. 

»REINER ANITA

színvonalas kiállítás készült a gyermekrajzokból

A kráter-hangverseny szereplôi és közönsége

az alsósági tagiskola kórusa nyitotta a rendezvényt
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Ha egy felszolgáló, szakács szeretne az
átlagosnál jobban boldogulni, idénymun-
kát vállal: a téli szezonban a síelôket
szolgálja Ausztriában, nyáron a fürdôzô-
ket a Balatonnál. Idénymunka, szezon-
munka mindig volt. Részben a vállalko-
zások mûködtek idényjelleggel – gondol-
junk a cukorgyárakra, a mezôgazdasági
tavaszi, ôszi munkákra. Részben a mun-
kavállalók tudtak az évnek csak egy bizo-
nyos idôszakában dolgozni. Ez utóbbiak
körét képezik jellemzôen a diákok. Az
építôtáborok jelentôs része is ezt a célt
szolgálta. Nekik ma tandíj, nyaralás,
vagy egyszerûen a családi kassza kiegé-
szítése miatt kell dolgozniuk.
Megkérdeztünk néhány munkáltatót
olyan ágazatokban, ahol régebben jel-
lemzô volt ez a foglalkoztatási forma:
van-e ma náluk szezonmunka?
Dr. Pörneczi Károly, a Celli-Sághegyalja Zrt.
elnök-vezérigazgatója: A mezôgazdaság-
ban még nem is olyan régen valóban sok
helyen alkalmaztak idénymunkásokat.
Így volt ez a termelôszövetkezetünkben
is, növényápolásban, betakarítási mun-
káknál alkalmaztunk – fôleg szabadságu-
kat erre áldozó vasutasokat. Ma gyökere-
sen megváltozott a helyzet. A gépesítés
feleslegessé tette az idénymunkát, saját
dolgozóink minden feladatot el tudnak
látni. Manapság még vízhordó gyerekek-
re sincs szükség, a traktorosok, kombáj-
nosok hûtôtáskában viszik magukkal a
frissítôket.
Ambrus László, a Cellcomp Kft. ügyvezetô
igazgatója: A mi üzemünk nem szezoná-
lis termékeket gyárt, mi mégis szívesen
fogadunk szezonmunkásokat. Sôt, mivel
szerencsére sok a megrendelésünk,
nemcsak nyáron, hanem szombatonként

is várjuk a zsebpénzüket kiegészíteni
szándékozó diákokat. Száz és kétszáz kö-
zötti létszámot tudunk fogadni. Teljesít-
ménybéres, betanított munkát ajánlunk,
a többi dolgozóval azonos feltételekkel.
A betanulási idô változó, a legtöbb mun-
kafolyamat 10-15 nap alatt megtanulha-
tó. Aki ügyesebb és szorgalmas is, a
minibálbért jóval meghaladó összeget
kereshet. Jók a tapasztalataink e téren,
szívesen várjuk vissza azokat, akik már
dolgoztak nálunk. Természetesen újak is

jöhetnek, biztosan találunk munkát min-
den diák és nemcsak a diákok részére.
Bakó István, a Városgondnokság igazgató-
ja: A fürdônél a tavalyi nyárhoz hasonlóan
alkalmazunk szezonmunkásokat. A foglal-
koztatást az iskolaszövetkezeten keresz-
tül szervezzük, ami azt jelenti, hogy nap-
pali tagozatos közép- és felsôfokú tanul-

mányokat végzô diákok dolgoznak ná-
lunk. Egyidejûleg 4-5 fôt alkalmazunk
medenceôrként a gyermekmedencék és
a játszótér mellett, valamint a recepción
idegen nyelvet beszélô kisegítôket.
A tanév végétôl augusztus végéig, álta-
lában 4-6 hetet dolgozva 10-12 fiatal
fordul meg nálunk.
Csôre Rudolf, a Korzó Kávézó-Sörözô üzlet-
vezetôje: Mi is alkalmazunk a nyári sze-
zonban egy-két fô idénymunkást, elsôsor-
ban a fagylaltárusításnál. Meg vagyunk

elégedve a visszatérô fôiskolásokkal, ôk a
nyaralásra valót keresik meg ezzel a mun-
kával. Ha jó az idô, vagy egyéb esemény
is van a városban, akkor a terasz kiszolgá-
lása miatt is több dolgozó kell. Ezt elsô-
sorban a családon belül oldjuk meg, de ki-
segítôt is szoktunk felvenni.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Idénymunka, szezonmunka
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Vállal Ön alkalmi munkát?Megkérdeztük
» válaszoltak

Igen, szoktam alkalmi munkát
vállalni. Amióta nyugdíjas va-
gyok, ki kell egészíteni a be-
jövô pénzt, ezért jól jön az al-
kalmi munka. Fizikai, szellemi
munkát egyaránt elvállalok.
Kertásást, kapálást, festés-
mázolást, ház körüli teendô-
ket, favágást és hasonlókat. A
kevés nyugdíj mellett a pénz-
kereseti oldal az egyik elônye
az ilyen munkáknak, a másik
pedig az, hogy az ember el-
foglalja magát valamivel. Mu-
száj is hogy így legyen, de én
szívesen is csinálom, mert
kell a mozgás, nem szabad el-
tespedni.

Attól függ, milyen munkáról
van szó. Természetesen van,
amit vállalok kereset-kiegé-
szítésként, de például biztosí-
tási ügynök semmi pénzért
nem lennék. Különben nem
válogatok, bármit elvállalok,
hiszen a pénzre mindig szük-
ség van. Például jártam ki a
ringre sportbíróként, aztán
kerti munkát, fûnyírást vállal-
tam idôs embereknél, kômû-
vesek mellett segédmunkát.
A fôállás mellett leginkább
csak hétvégenként fér bele az
idôbe az alkalmi munka, de
már itt is szigorítanak, több
helyen kiskönyvet kérnek. 

Nem vállalok alkalmi munkát.
Nekem magamnak is van
annyi dolgom, hogy maximáli-
san lefoglal. Van nagy szôlôm
és kertem, ezek annyi teendôt
adnak, hogy alkalmi munkára
nem is jutna idôm. Sokszor in-
kább még nekem kelne el a
segítség. Azért van a nyugdíj,
hogy az ember abból megél-
jen, persze nem lenne rossz a
kiegészítés. Sokan vannak,
akik nyugdíj mellett elmennek
dolgozni, aztán hamar a teme-
tôbe kerülnek. Én nem akarok
közéjük tartozni. Családon be-
lül természetesen segítek, aki-
nek szüksége van rá.

Mindig volt fôállásom, ezért
eszembe sem jutott, hogy al-
kalmi munkát vállaljak. Ké-
szenléti munkakörben dolgo-
zom, ezért idôm sem biztos,
hogy lenne ilyesmire. Szerin-
tem általában az vállal ilyent,
akinek nagyon szüksége van
rá. Ha nekem is szükségem
lenne a kereset-kiegészítésre,
akkor biztos megtalálnám a
módját, és vállalnék alkalmi
munkát. Kertes házban lakom,
ott mindig van bôven tenniva-
ló. Ismerôsöknek, barátoknak,
családtagoknak természete-
sen segítek, de sajnos már ezt
is büntetni akarják.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Varga
Gáspár

Csizmadia
Károly

Zámbó
Kálmán

Horváth
Csaba

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008.  JÚNIUS KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
02. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
03. kedd Dr. Palatka János Pajor Erika 
04. szerda Dr. Kovács Larisza Horváth Katalin 
05. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
06 péntek Dr. Mesternázy Gábor Pajor Erika 
07. szombat Dr. Pánykó Magdolna Kovács Zoltánné 
08. vasárnap Dr. Kasass M. Khaled Horváth Katalin
09 hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
10. kedd Dr. Palatka János Kovács Zoltánné 
11. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin 
12. csütörtök Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné 
13. péntek Dr. Kovács Larisza Kovács Zoltánné 
14. szombat Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
15. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika
16. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
17. kedd Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné 
18. szerda Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné 
19. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin 
20. péntek Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
21. szombat Dr. Márton Katalin Vida Leventéné
22. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Pajor Erika
23. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
24. kedd Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
25. szerda Dr. Nagy Ildikó Kovács Zoltánné
26. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
27. péntek Dr. Mojzes Szonja Pajor Erika
28. szombat Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
29. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
30. hétfô Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLFOGADÁS

A Vas Megyei Igazságügyi
Hivatal (Szombathely, Széll
K. u. 54. tel: 94/512-620)
rendszeres jelleggel minden
hónap elsô csütörtökén kihe-
lyezett ügyfélfogadást tart
Celldömölkön. 
Az ügyfélfogadás helye: Cell-
dömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2008.
június 5., 10.00–12.00
jogi segítségnyújtó szolgálat.
Jogi problémák megoldásá-
ban tájékoztatás és felvilá-
gosítás, a szociálisan rászo-
rulók részére ügyvéd közre-
mûködésének biztosítása.

Rijeka–Opatija – látogatás a horvát tengerparton, július 11–12., celldömöl-
ki felszállással, luxus, légkondis autóbusszal. Részvételi díj: 10.900 Ft. Je-
lentkezni a 06 70/338-9880-as telefonon.

1994-es Skoda Favorit 2008. novemberig mûszakival, megkímélt állapotban,
kedvezményes áron eladó. Érd.: 06 70/453-4447

Celldömölkön, a gimnázium mögötti garázssoron garázs eladó. Tel.: 06
30/699-5525

Celldömölk központjában 1+1/2 szobás második emeleti, egyedi fûtésû 44
m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484

» APRÓHIRDETÉS

Az Új emenesaljában
és a Rádiócellben

hirdetni, reklámozni
szeretne?

NAGY ANTALT
KERESSE!
Telefon: 

06 70/338-9880
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
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Az ezüst is szépen csillog

Soha annyian nem gyûltek még össze
szurkolók az Alsósági Tornacsarnokban,
mint a magyar bajnoki címet eldöntô
CVSE-Mávépcell-Vörsas – Lombard BVSC
asztalitenisz-mérkôzésre (mintegy 500-
an), pedig több válogatott találkozó is
volt korábban a csarnok falai közt.
Mindenki bizakodó volt, hiszen az ôszi
szezonban a mieink döntetlent értek el a
BVSC otthonában, és a mérkôzés elôtt egy
pont volt az elônyünk a sokszoros magyar
bajnok elôtt. Ez azt jelentette, hogy dön-
tetlen esetén is – a magyar sport
története során elôször – Celldömölké a
bajnoki cím, ám ha a fôvárosiak nyernek,
ismét ôk a bajnokok immár huszon-
negyedszer. A közönségen – akiknek egy
része rendszeresen elkísérte és buzdította
a kedvenceit vidéki és külföldi mérkôzé-
sein is – nem múlott semmi. 
A derbi megkezdése elôtt városunk pol-
gármestere, Fehér László köszöntötte a
csapatokat, a megjelent vendégeket –
köztük Szabó Lajos országgyûlési képvi-
selôt, a megyei szövetség és az egye-
sület vezetôit, a csapat szponzorait és a
nagyszámú közönséget. 
A mérkôzés során aztán egyértelmûvé
vált, hogy a BVSC játékosai csúcsfor-
mában érkeztek hozzánk, a mieinket
pedig túlságosan nyomasztja a nagy
lehetôség felelôssége. Lindnerék min-
dent megtettek a jó eredmény érdeké-

ben, ám ezúttal az elszántság kevésnek
bizonyult. Így az aranyérem a BVSC-sek,
az ezüst pedig – immár harmadszor – a
mieink nyakába került. 
Gratulálunk! 

CVSE-Mávépcell-Vörsas – Lombard BVSC  1:6
Celldömölk, május 15., 500! nézô.
Extraligás mérkôzés.
Párosok: Lindner-Marsi – Jakab-Zwickl 2:3
(-10, -9, 3, 6, -8). Jakabék már 2:0-ra
vezettek, a mieink azonban egyenlítet-

tek, ám a gyôztes játszma a fôvárosiaké
lett. (0:1). Elsô egyéni kör: Fazekas – Nagy
0:3 (-9, -6, -4). Fazekas volt az esélyes,
de nem tudott élni vele. Marsi – Zwickl

A CVSE-Mávépcell-Vörsas asztalitenisz-csapata közel állt ahhoz, hogy sport-

történelmet írjon. Az itthoni BVSC elleni találkozón a döntetlen is elég lett volna a

magyar bajnokság megnyeréséhez. Nem így történt, de szégyenkezni semmi

okunk, az ezüstérem is szépen csillog.

1:3 (8, -9, -9, -6). Az ötszörös korosztá-
lyos bajnokot csak az elsô szettben si-
került legyôznie Marsinak. Lindner –
Jakab 0:3 (-9, -10, -7). Jakab visszavágott
Lindnernek az otthon elszenvedett
vereségért. (0:4). Második egyéni kör:
Fazekas – Zwickl 0:3 (-5, -6, -9). Fazekas
ezúttal szétszórtan játszott. Lindner –
Nagy 3:1 (8, -8, 9, 9). Ez a mérkôzés igazi
pozitív élmény volt a közönségnek,
hiszen hazai játékos nyert. Marsi – Jakab
1:3 (-7, 6, -9, -9). Marsi ezúttal peches
meccset játszott Jakab ellen (1:6).
A páros mérkôzés elvesztése és Fazekas
veresége után már sejthetô volt a
mérkôzés kimenetele.
Gyôzött: Lindner Ádám 1, illetve Jakab 2,
Zwickl 2, Nagy 1 és a Jakab-Zwickl páros.

Vélemények a mérkôzés után: 
Wei Jin Qiu, a celliek vezetôedzôje: Ma a
BVSC-nek jött ki jobban a lépés. 
Klampár Tibor, a CVSE edzôje: A páros és
az elsô egyéni mérkôzés elvesztése után
már éreztem, hogy baj van.
Tihanyi Tibor, a Vas Megyei Asztalitenisz
Szövetség elnöke: Öröm számomra,
hogy a honi élvonalban az ezüstérmet a
Celldömölk, a bronzot pedig a Bük
együttese szerezte meg.
Megjegyzés: A bajnokság végeztével a
CVSE-Mávépcell-Vörsas játékosainak
szerzôdése lejárt. A jövôre vonatkozó
tárgyalások megkezdôdtek. (vl)

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Széchenyi SE Gyôr
14:4
Celldömölk, május 11., NB II-es mér-
kôzés.
Az utolsó fordulóban a mieink kön-
nyedén hozták a „kötelezôt”. NB II-es
csapatunk ezzel a bajnokság negyedik
helyén végzett. 
Gyôzött: Kun Tibor 4, Ölbei Péter 4, Teket
Attila 3, Orbán Renátó 2 és a Kun-Ölbei
páros.

Mosonmagyaróvári SE – CVSE-Mávépcell-
Vörsas III. 10:8
Mosonmagyaróvár, május 11., NB III-as
mérkôzés.
A párosok elúsztak, így nagy küzdelem-
ben alulmaradtak a mieink.
Gyôzött: Fehér Lászó 4, Balázs Gyula 2,
Tamás László 1, Balázs Béla 1.
Széchenyi Fôiskola II. – CVSE-Mávépcell-
Vörsas IV. 3:15
Gyôr, május 10., NB III-as mérkôzés.
Csapatunk simán hozta Gyôrbôl a két
bajnoki pontot.
Gyôzött: Máthé Gyula 4, Lukács Balázs 4,
Talián Csaba 3, Csupor Máté 2, a Máthé-
Lukács és a Talián-Csupor páros.

»VÖLGYI L.az ezüstérmes csapat

marsi márton pontot szerez
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Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

felelôs kiadó:

Bakó István

felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula, 
Kustos Lászlóné, Major Tamás (fotó),
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Celldömölk-Répcelak 3-2 (1-2)
NB III. Bakony csoport labdarúgó mérkô-
zés 31. forduló, 2008. május 24.
Celldömölk, 400 nézô. Játékvezetôk: Pé-
ter Gábor (Kajtár József, Stróbl Péter).
Celldömölk: Tóth A. - Szalai K., Kazári B.
(Gyôri 26. p.), GYÔRVÁRI, GYÖRKÖS –
PUNGOR, Babics, HORVÁTH Á., SZILÁGYI –
KOCSIS, Vánkos (Szalay T. 46. p., Kovács
R. 76. p.).
Edzô: Balhási István.
Répcelak: Horváth G. – Kiss, Szabó, Lôdör
(Pokmecz 46. p.), Varga – Németh G.,
Csordás (Németh N. 66. p.), NÉMETH SZ.,
Szandi – Pezenhófer (Süle 66. p.),
LEGÁTH.
Edzô: Varga József.
Góllövôk: Legáth 2 (20. p. 11-esbôl, 23.
p.), illetve Györkös (33. p.), Horváth Á.
(84. p. 11-esbôl), Gyôrvári (87. p.).
Kiállítás: Szandi (82. p.).

A Pünkösdhétfôn elszenvedett hazai ve-
reség (CVSE-Csesztreg 1-4) után egy
meglepô döntetlennel a tarsolyában
(Gyôri ETO II.-CVSE 0-0) lépett utolsó sze-
zonbeli hazai mérkôzésén pályára a Cell.
Már az elsô percek után látszódott, hogy
nem egy langyos meccset fog egymással

vívni a két vasi csapat, jó volt az iram,
kemények a párharcok. Az elsô negyed-
órát követôen a vendégek kerültek eny-
he mezônyfölénybe, de ez azért nem in-
dokolta, hogy három perc alatt kétgólos
elônyre tegyenek szert: a 20. percben
befújt jogtalan büntetôt, majd egy gyors
répcelaki kontrát Legáth András váltotta
gólra. De ezen a napon pontszerzésük-
höz, még ez az elôny is kevésnek bizo-
nyult! Még jókor, az elsô félidôben sike-
rült szépíteni egy Györkös-féle bomba
szabadrúgás góllal, majd a második fél-
idôben folyamatosan nyomás alatt tar-
totta a Cell a vendégkaput. Két kapufát
és több kihagyott helyzetet követôen
egy 16-oson belüli kezezésért megítélt
büntetôt az egész mezôny legjobbja,
Horváth Ádám biztos lábbal értékesített.
A csapat nagyszerû teljesítményére a ko-
ronát az idôközben csatárrá avanzsált
Gyôrvári Gábor tette fel, amikor egy
újabb sistergô Györkös-lövést bravúrosan
védô kapusról kipattanó labdára a leg-
gyorsabban reagált. Egy jó mérkôzésen,
szépen búcsúzott tehát a hazai publi-
kumtól a gárda, sajnálhatják, akik nem
hallgattak a hívó szóra.

»DOTTO

Na, errôl van szó! Nôi foci

Nôi vereség

A fiúknak sem sikerült gyôzni

Május 24-én, szombaton nôi foci-
kupát rendeztek a celldömölki UFC
sporttelepén. A tornára nyolc csa-
pat volt hivatalos, ám a küzdelme-
ket csak 7 csapat kezdte meg, hisz
a Nyitra csapata nem érkezett
meg. A mezônyt, a hazai Celldö-
mölkön és Celldömölk ifin kívül
Balf, Gyôrszentiván, Károlyháza,
Ágfalva és Nagycenk csapatai al-
kották. A mérkôzéseket két cso-
portban játszották, a helyosztókat
a csoportok elsô két helyezettjei
vívták. A 2x10 perces meccsek iga-
zán élvezetes játékot hoztak, sok
remek egyéni és csapatjátékot lát-
hattunk. A tornát végül a Károly-
háza csapata nyerte, az ezüstérmes
Celldömölk, és a harmadik helye-
zett Balf gárdája elôtt. A celldö-
mölki ifi csapat a negyedik helyen
végzett, ami igazán szép eredmény
a felnôttek mezônyében. Remél-
jük, minél több hasonló tornát lát-
hatunk még Celldömölkön, ezzel is
népszerûsítve városunk nôi labda-
rúgását.

»CSUKA

Tapolca VSE – Celldömölki VSE-Mávépcell
34:29 (18:10)
CVSE: Sárfi – Pozsonyi 6, Bakonyi 7, Hor-
váth Cs. 11, Ludvig, Kazári 3, Koronczai 2.
Csere: Dénes (kapus), László, Süle. Edzô:
Fancsali Ferenc.

Rémálomba illô kezdést produkált a cell-
dömölki legénység, hisz az elsô negyed-
órában a tíz bekapott gól mellé mind-
össze kettôt tudtak lôni. A találkozó vég-
kimenetele már itt eldôlni látszott, ám

valami történt a celliekkel és szép lassan
megkezdték a felzárkózást. A második
félidô tizedik percére már 5 gólra meg-
közelítették a hazaiakat, és újabb tíz perc
elteltével már az egyenlítés kapujában
állt a Fancsali-csapat. A mérkôzés vége
azonban újra a hazaiaké volt, így ismét
meglépett a Tapolca. Ennek köszönhe-
tôen a találkozó végén 5 gólos hazai
gyôzelmet mutatott az eredményjelzô.
Ifjúsági mérkôzés: 30:33 (15:14).

»CSUKA

Gyôrújbarát-Celldömölki VSE-Mávépcell
32:30 (17:10)
Celldömölk: Balogh – Geiger Cs. 2, Geiger
Sz. 5, Foglszinger, Kazári 1, Szomorkovits
L. 9, Szomorkovits A. 6.
Csere: Farkas 3, Gácser 4, Timár, Fûzfa.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A mérkôzés elsô pár percében kiegyenlí-
tett küzdelem folyt. A csapatok felváltva
szerezték a gólokat és 5 percnyi játék
után 3:2-re vezetett a hazai gárda. A
folytatásban a celli lányok nem tudtak

mit kezdeni a gyôrújbaráti Erdôs Melin-
dával, aki átlövéseivel egyre jobban nö-
velte a hazaiak elônyeit. Húsz percnyi já-
ték után már 5 gólos hátrányban volt a
Cell. Az elsô játékrész végén 17:10-es
hazai vezetéssel fordultak a csapatok. A
második játékrészben a Celldömölk át-
tért emberfogásra és ennek köszönhe-
tôen egyre jobban felzárkóztak a ven-
déglátókhoz, ám egyenlíteni nem sike-
rült. A végén 2 gólos, 32:30 arányú vere-
séget szenvedtek a lányok, bár a máso-
dik félidei játék alapján rászolgáltak vol-
na az egy pontra. 

Ifjúsági mérkôzés: 41:20 (21:14).
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Május 31.
Dohányzásmentes 
világnap 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzásmentes világnapjának 2008.
évi témája: A dohányzásmentes ifjúságért!

A fiatalok dohányzási szokásait feltáró kutatások eredményei szerint nemcsak
a kipróbálás, de a rendszeres cigarettázás is egyre fiatalabb életkorban alakul
ki. Országos felmérések igazolják, hogy a 13–16 éves fiatalok 70%-a kipróbál-
ta már a dohányzást, 33,5%-uk pedig rendszeresen dohányzik. Azok közül, akik
kipróbálták, 17% jelezte, hogy 10 éves kora elôtt gyújtott rá elôször. 

A riasztó adatok újabb és újabb megelôzô programokat hívnak életre. 2008
januárjában indult el régiónkban a Füstmentes osztályok versenye. A kampányt az
Európai Unió kezdeményezte, magyarországi adaptációját az Életünk Legyen az
Egészséggel Teljes Alapítvány készítette el, az ÁNTSZ pedig országosan segíti a
megvalósítását.
A Füstmentes osztályok-program alapötlete, hogy támogatjuk, megerôsítjük az
önként vállalt nemdohányzó magatartást. A tanulási folyamathoz hasonlóan a
pozitív megerôsítés elôsegíti a kívánt magatartásforma kialakítását. A nemdo-
hányzás így elôbb-utóbb népszerû viselkedésformává válik, és a kortárshatás-
nak köszönhetôen észrevehetôen kevesebb rendszeres dohányos fordul majd
elô az iskoláskorúak között.
A programban az általános iskolák 7–8. osztályos tanulói vesznek részt, mivel
ez az a korosztály, ahol hirtelen sokan kezdenek el dohányozni. A verseny
során az osztályközösségek különbözô feladatokat is kapnak, pl. plakátot raj-
zolnak, szlogent, verset írnak a dohányzás ellen, figyelemfelkeltô faliújságot
készítenek. 
Az Egészségügyi Világszervezet ez évi világnapi üzenetében széleskörû fel-
hívást intéz a dohánytermékek hirdetése, reklámja és a dohányipari szpon-
zoráció ellen, hisz a direkt és indirekt reklámozás minden formájának teljes
körû betiltása kiemelkedôen hatékony módszer annak megelôzésében, hogy a
fiatalok kipróbálják a dohányzást.

»ÁNTSZ SÁRVÁRI, CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉGI INTÉZETE

A fürdôt üzemeltetô Városgondnokság

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORT
szervez 5–12 év közötti gyerekeknek 

a VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔBEN
5 napos turnusok: (hétfôtôl péntekig)

• június 23-tól június 27-ig
• június 30-tól július 4-ig
• július 7-tôl július 11-ig
• július 14-tôl július 18-ig
• július 21-tôl július 25-ig
• július 28-tól augusztus 1-ig
• augusztus 4-tôl augusztus 8-ig
• augusztus 11-tôl augusztus 15-ig

Gyülekezô: 9 órakor a fürdô recepciójánál 
Hazamenetel: 16.00–16.30 óra között
Ebéd: meleg, kétfogásos a fürdô konferenciatermében  
Felügyelet: pedagógus, úszásoktató
Programok: strandolás, napozás, úszásoktatás, strandröplabda,

foci, rossz idô esetén ifjúsági és mesefilmek meg-
nézése, kreatív foglalkozások. 
A turnus legalább 10 fô jelentkezése esetén indul.

Díj: 9.300 Ft, ami magában foglalja a teljes ellátást
(a turnus megkezdése elôtti csütörtökig kell befizetni)

Jelentkezés: személyesen a fürdô recepcióján vagy a 95/525-070 telefonon

A MEA-GOLD Kft. felvételt hirdet celldömölki

telephelyére megváltozott munkaképessé-

gû munkavállalók részére kézi összeszerelô

munkakörbe. 

Jelentkezni a 06 92/510-037 telefonszámon

lehet.

Hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévô Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti
59 m2 nagyságú, egyéb épület megnevezésû, korábban a
posta által használt épületrészt, a társasház tulajdoná-
ban álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal
együtt. 

Az ingatlan kikiáltási ára: 7.375.000 Ft.

Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôze-
tes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonke-
zelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

ALKOHOL PROBLÉMÁJA VAN?
MEGOLDÁST KERES?

Az „Új Barátok” Alkoholizmus Elleni Egyesület Celldömölk,
Hámán Kató utca 2/b szám alatt 

minden csütörtökön 14 órától tartja összejövetelét.
Ezen idôpontban várja mindazok jelentkezését, akik
egyetértenek az alkoholmentes életvitellel, az élet-
minôség javítására törekvô közösségi szemlélettel.

Az érintetteknek, családtagjaiknak 
elfogadó közösséget ajánlunk.

Szih Kálmán Zábrádi István
elnök titkár

V E G Y E S  «  
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ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján

Bejelentkezés: 20/9376-749 
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Várjuk kedves vásárlónkat!

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön 
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's 
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN

Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

Ballagási és bérmálási szezonra kí-

nálunk öltönyöket, ingeket, nyak-

kendôket, kiegészítôket folyama-

tosan bôvülô árukészlettel.

Méretre igazítást és egyedi öltö-
nyök varratását is vállaljuk!

Nyári kínálatunk:
rövid újjú ingek, pólók folyamato-
san érkeznek üzletünkbe.

Patyolat átadás-átvétel az üzletben.

F É R F I  D I V A T Divatsarok
TINI- ÉS GYEREKRUHA ÜZLET

Celldömölk, Vasvári Pál utca 10/B. – A bölcsôdével szemben

122–176-os méretig kínálunk kiváló 
minôségû magyar termékeket. 

(Mikka, GreenApple, MissB, Gaia.)
Ünnepségekre fehér blúzok, ingek, 

kardigánok, poncsók 
valamint 158–164-es öltönyök kaphatók.
Fokozatosan bôvülô, megújuló, kisszériás 
árukészlettel várjuk Önöket, akár egyéni 

igényeket is kielégítve. 
Üzletünkben Siesta cipôk illetve szandálok

18–35-ös méretig 10–30%-os árengedménnyel
kaphatók. 

(AZ AKCIÓ MÁJUS 9-TÔL MÁJUS 31-IG TART)

Üzletünk újdonságaként 
termékeket is kínálunk. 

Megközelíthetôségünk: a nagytemplomtól nem messze, 
a Vodafone és a mezôgazdasági bolt közti átjárón. 

Nyitva tartás: H–P: 10–17.30
Ebédszünet: 13–14, SZ: 9–12, Vasárnap is nyitva: 14–17

Idén is várjuk megújult, igényes környezetben
a kikapcsolódásra vágyó 

horgászokat és kedves vendégeinket!

Folyamatos intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést, 1 hektáron fo-
lyamatosan 100 mázsa fölötti halmennyiség! Ôszi telepítés során 30 mázsa
nagytestû ponty kerül telepítésre (4–12 kg).
Két éve ki nem fogott megjelölt tokhal (kb. 15–16 kg) kifogója idén már
300.000 Ft jutalmat kap!
Rekord fogások: 16 kg-os ponty, versenyen 5 óra alatt 149 kg-os fogás.
Újdonság: Büfénkben bôvült a kínálat, frissensültek, melegszendvicsek,
hot-dog, hamburger, sült hal (hekk) és sok más finomság kapható!
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, nyolcszemélyes filagóriák, stégek,
gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda, hölgyeknek napozóágyat,
horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk
(idén már 16 db). Ingyenes steak sütési és bográcsozási lehetôség.
Horgászcikkek, etetôanyagok, csalik árusítása. Társaságoknak, cégeknek
horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft, amely egy fô két bottal való horgásza-
tát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, 1 bottal horgászhat. A napijegy
személyre szól, nem horgászbot darabszámra. A napijegy nem ruházható
át, kísérô nem horgászhat a horgász második botjával. Egy belépô két bot,
nem két ember egy-egy bot. A halat nem kötelezô megvásárolni, korlát-
lan számban vissza lehet engedni. Ha szeretne részt venni egy 4.000.000 Ft
összdíjazású amatôr horgászversenyen, szintén keresse fel tavunkat! Az
év horgásza Energofish kupáért amatôr horgászverseny egyik rendezési
jogát nyerte el a tó.
További bôvebb információ kérhetô: Karvas Gábor 0630/378-6062
A tó közvetlenül Pápa felôl Sárvár irányába, Borsosgyôr után jobbra, a fô-
útvonal mellett található.
Nyitva: mindennap 8.00-tól

WWW.STRANDITO.ATW.HU

BAKONY TOURS
UTAZÁSI IRODA
8500 PÁPA, Fô TÉR 12.
BEJEGYZÉSI SZÁM: R02068/2000.

Rijeka–Opatija
LÁTOGATÁS A HORVÁT TENGERPARTON – JÚLIUS 11–12.
Utazás: légkondicionált luxus autóbusszal. Útvonal: Pápa – Celldömölk
– Sárvár – Szombathely – Rijeka – Opatija és vissza. Indulás: 23.00-kor
Pápa Fô térrôl. Celldömölkön felszállás 23.30-kor. Utazás kisebb pi-
henôkkel az egykori magyar tengeri kikötôbe, Rijekába, korábbi ne-
vén Fiuméba. Felkeressük a nyüzsgô rijekai gyümölcs- és halpiacot,
a Baross hajókikötôt. Városnézés: Korzó, Városkapu, Római kapu, Kor-
mányzói palota, Dóm, a Trsat-vár és a Ferences templom megtekin-
tése. Délután felkeressük Opatiját – magyar elnevezés szerint Abbá-
ziát – a Monarchia híres üdülôhelyét. Sétálunk a mediterrán hangu-
latú pálmafás, leanderekkel és rózsákkal díszített tengerparton, a Fe-
renc József sétányon, a bazársoron Megcsodáljuk a patinás szállodá-
kat, parkokat, szobrokat és szökôkutakat. Délután strandolás az üdü-
lôhely legszebb részén, Jetski, banán, vízisí stb. lehetôségek. Mara-
dandó élmények után hazaindulás az esti órákban. Érkezés Celldö-
mölkre az éjszakai órákban. Részvételi díj: 10.900 Ft/fô

Jelentkezés és információ: 06/70/338-9880 telefonszámon
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