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ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Allianz Bank és
Biztosító celldömölki fiókja
keres 2 fô munkatársat ÉRTÉKESÍTÔ,
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ pozícióba.

TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton
95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

FELADAT:

meglévô és új ügyfelek kiszolgálása,
ügyintézés, termékek értékesítése,
tanácsadás.
ELVÁRÁSUNK:

középfokú végzettség
(felsôfokú elôny)

•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség

Magas kezdôfizetés már
a betanulási idôre is!

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik
kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Pályázási lehetôség telefonon a 30/824-3260-as
számon vagy fényképes önéletrajzzal a csaba.pinter@allianz.hu
e-mail címen (Pintér Csaba hálózati igazgató részére)

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00
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» AKTUÁLIS

Kezdôdhet a Vulkán Park építése
2010. április 16-án írták alá a Kemenes Vulkán Park projekt szerzôdését Fehér László
polgármester és Horváth Jácint, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetô igazgatója valamint Márkus Ferenc, az Ôrségi Nemzeti Park igazgatója.
2007-ben Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be turisztikai
fejlesztésre, mely a Ság hegy természeti értékeinek megismerését hivatott szolgálni.
A pályázat összköltsége 510 millió forint, ebbôl az Európai Unió forrásából elnyert
támogatás 433 millió forint. A város által vállalt önerô 71 millió, a konzorciumi partnerként
jelen lévô Ôrségi Nemzeti Park beruházási költsége 37,5 millió forint.

a szerzôdés aláírása elôtt horváth jácint beszélt a nydop turizmusfejlesztési koncepciójáról

– A projekt magas szintû szórakoztató-ismeretterjesztô szolgáltatást nyújt, és egyben tudományos-oktatási centrumként is
mûködik. Megvalósítása új dimenziókat
nyithat a térség idegenforgalmában,
mindemellett szervesen illeszkedik a fejlesztendô turisztikai attrakciók körébe.
A beruházás lehetôséget ad az aktív turizmus kiszélesítésére 21. századi eszközökkel, megteremtheti a kistérségben a
gazdasági fellendülés alapjait. A tervezésnél kiindulási alapul szolgált, hogy a látogatók egyre inkább vonzódnak a természet
egyedi látnivalói iránt. Már sokan a vulkán
szó hallatán egy bizarr, félelmetes természeti folyamatra gondolnak, ami önmagában alkalmas az érdeklôdés felkeltésére.
Ezt ma már nem lehet egyszerû statikus
programokkal, kiállításokkal elérni, korunkban elengedhetetlen az interaktivitás,
a látványos elemek felhasználása, hogy a
látogató át tudja élni a természeti folyamat lényegét, annak élményét. Fontos
azonban szem elôtt tartani, hogy ez nem
mondhat ellent a hitelesség és szakszerûség alapvetô követelményeinek. A beruházás alapja a Ság hegy lábánál tervezett
akadálymentes, többszintes 913 m2 kiállítóhely, a Vulkán-ház, amelyben interaktív módszerrel mutatják be Földünk egyik
legfontosabb természeti folyamatát, a
vulkáni mûködést, azon belül is a Kárpát-

medencében az elmúlt 20 millió évben lezajlott vulkáni tevékenységeket. A meghirdetett nyílt pályázatra 45 pályamû érkezett be, amelyek közül elsô díjban részesült a Földes és Társai Építésziroda Kft. Budapest. Olyan termek alkotják az épületet,
mint pl. a Verne-kabin, melyben vizuális kirándulás tehetô a Föld belsejébe, vagy a
Vulkán színház, ahol átélhetjük egy kitörés látványos élményét. A vulkáni mûködés és pusztítás megismerését szolgálja a
Tûzhányó- és Vulkán-horror terem, az önálló játéklehetôség helyszíne lesz a
Felfedezô-terem, ahol a látogatók maguk
is építhetnek tûzhányót, kôzeteket és ásványokat foghatnak kézbe, belekukkanthatnak a mikroszkópba, megnézhetik,
hogy mi van egy kôzet belsejében.
A teljes program az ôrségi Nemzeti Parkkal kötött konzorciumi megállapodás
szerint kerül végrehajtásra. Legnagyobb
értékû eleme a Vulkán-ház, a park központi épülete a város projektrésze, a Ság
hegyen lévô múzeum-épület felújítása,
az épület körül egy kôpark és játszókert
kialakítása, illetve a megújuló tanösvény az Ôrségi Nemzeti Park vállalása és
feladata – ismertette a projektet Fehér
László polgármester.
Horváth Jácint elmondta, hogy a Nyugat-dunántúli Operatív Program célja a
turizmusfejlesztésben, hogy komplex tu-

a vulkán-ház látványterve

risztikai attrakciók jöjjenek létre, amelyek magas szintû kínálatot eredményeznek, hogy a látogatók akár több
napra való programot találjanak maguknak. A városnak már van egy megvalósult projektje, a fürdô, ezt egészíti
majd ki a Vulkán Park projekt. Márkus
Ferenc az Ôrségi nemzeti Park projektrészét mutatta be, és elmondta, számukra is fontos, hogy a látogatók élményként éljék meg a természeti értékeket. Beszélt arról, hogy a pályázatnak
köszönhetôen megújulhat a Ság-hegy Múzeum, az épület és a kiállítás egyaránt,
valamint felújítják a Ság vulkánösvényt,
amely 400 méter hosszan 12 megállópontot tartalmaz, ezeken a megállópontokon
ismerkedhet meg a látogató a vulkanológiai jelenségekkel.
Ezután dr. Harangi Szabolcs professzor ötletgazda kapott szót, aki reményét fejezte ki, hogy az általa megálmodott projekt
megvalósulása hamarosan megkezdôdik.
Majd Földes László, a Földes és Társai Építésziroda Kft. Budapest vezetôje és tervezôje beszélt arról, hogy mekkora kihívásnak érezték a fôépület tervezését, és örömét fejezte ki, hogy a 45 pályamû közül
ôk kerültek ki nyertesként.
A projekt megvalósulását 2012 áprilisára
tervezi az önkormányzat.
»LOSONCZ ANDREA
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Üléseztek Kemenesalja településeinek vezetôi
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
és Fejlesztési Tanácsa április 21-én tartotta ülését a Celldömölki Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozó termében.
Az ülésen, amelyet Fehér László, a Társulási tanács elnöke vezetett, a kistérség településeinek vezetôi vettek részt.
Elsô napirendi pontként a Közbiztonsági
Fórum keretében Erôss Elemér rendôralezredes adott tájékoztatót az utolsó ülés
óta eltelt idôszak közbiztonsági helyzetérôl.
Ezután Mayer Noémi a kistérségi munkaszervezet vezetôje számolt be a Társulás 2009. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.

Elfogadásra került az új Közbeszerzési
Szabályzat, amelynek elôírásait alkalmazva megválasztották a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait.
A kistérségünkben több településen mûködô
jelzôrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a jelenlegi szolgáltató a törvényi változások következményeképpen nem láthat el,
ezért a kistérség és a köztük lévô szerzôdés
felmondásáról döntött a Társulási Tanács.
Az ülésen jelen volt Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat igazgatója, aki elmondta, hogy az intézmény jogosult a feladat
ellátására. Céljuk minél több ellátásra jogosult
bevonása, hogy az eddig ellátott idôs, beteg
vagy rokkant emberek érdekei ne sérüljenek.
Évente szükséges a kistérség által felvállalt közoktatási feladatellátás dokumentu-

mainak átdolgozására. A kistérségi intézkedési terv és fejlesztési stratégia mellé a
Közoktatási törvény néhány éve az esélyegyenlôségi helyzetelemzés és program elkészítését is elôírja. Ezek elfogadása szükséges ahhoz, hogy a kistérség vagy a kistérségben lévô közoktatási intézmények
európai uniós pályázatokat nyújthassanak
be. Utolsó elôtti napirendi pontként tárgyalta a tanács e dokumentumok elfogadását.
Az egyebek pontban a települések vezetôi
többek között döntöttek támogatás megítélésérôl a május 15-i Fogathajtó versenyre és
tárgyalták a 13-14 éves korosztály számára
beadandó méhnyakrák elleni védôoltás
kistérségi megszervezését is.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Rügyfakadástól
betakarításig
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltsége az elmúlt évekhez hasonlóan idén
is meghirdette katasztrófavédelmi ifjúsági versenyét, melyre 2010. április 21-én
Répcelakon került sor. A verseny házigazdája a Móra Ferenc Általános Iskola volt,
mely kiváló helyszínnek bizonyult a változatos feladatok zökkenômentes elvégzéséhez. A hét általános iskola és hat középiskolai csapat négy fôvel állhatott a
megmérettetések elé.
Kistérségünket az általános iskolai korcsoportban Celldömölk és Jánosháza képviselte.
A feladatok között voltak egyebek mellett a
lövészet, tûzoltás, tûzoltó akadálypálya legyôzése, vegyvédelmi mentés, elsôsegélynyújtás, polgári védelmi és katasztrófavédelmi számítógépes teszt, veszélyes anyagok
és jelzések felismerése, rádió-navigáció,
robbanószer találásával kapcsolatos tenniva-

lók, árvízvédelmi ismeretek és közlekedési
ügyességi verseny. A résztvevôk nagy örömére tûzoltóautó bemutatót is tartottak a
szakemberek. Az általános iskolai korcsoportban elsô helyen Répcelak csapata végzett,
jutalmuk egy egyhetes balatonberényi táborozás lesz a Megyei Közgyûlés alelnökének
felajánlásával. Jánosháza a negyedik, míg
Celldömölk csapata a hatodik helyen végzett.
Az Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny szervezésében és lebonyolításában a kirendeltség munkatársain kívül (Kovács Imre alezredes, Giczinger Jánosné adminisztrátor, Fódi Károly irodavezetô) a Sárvári és Répcelaki
Tûzoltóság, az OMSZ, a Vízügy és a rendôrség kollégái is segítették. A résztvevô gyerekek a Wewalka Kft. finom süteményeit is
megkóstolhatták. A versenyt a Celldömölki
Kistérségbôl Fehér László Celldömölk Város
polgármestere, a Leier Kft., az Apáczai Kiadó,
a Mávépcell Kft. és a Jubcell Kft. támogatta.
»TAKÁCS M. TÜNDE

III. Tavaszköszöntô Dalostalálkozójukat
tartották Bobán április 17-én a Bobai daloskör és barátaik. Szabó Ferenc polgármester köszöntötte az egybegyûlteket,
majd Kovács Ferenc országgyûlési képviselô nyitotta meg a rendezvényt. Köszönetét fejezte ki a községnek azért, hogy a tavaszt, a megújulás ünnepét immár hagyományosan minden évben dallal köszöntik.
Ezután a házigazda, a Bobai daloskör
adott elô két népdalcsokrot Simó Éva vezetésével szerelmes- illetve katonadalokból. Utánuk a Balatonfûzfôi vegyeskar következett dalokkal és népdalfeldolgozásokkal, ôket követte a tanakajdi-vassurányi
Rozmaring asszonykórus, akik koreografált
népdalokat adtak elô. A hosszúperesztegi
Nôi kar Beethoven-dalokat, Erkel-mûvet illetve népdalokat énekelt, a végén a sitkei
Citerazenekar és Népdalkör aratott nagy sikert népdalaival.
»LA
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Kovács Ferenc ismét országgyûlési képviselô
2010. április 15-én, a Fidesz-MPSZ Kossuth
utcai irodájában Kovács Ferenc országgyûlési képviselô tartott sajtótájékoztatót
a választás elsô fordulójában elért eredmények kapcsán.
Mindenekelôtt megköszönte az állampolgároknak, akik éltek szavazati jogukkal, és elmentek szavazni április 11-én, továbbá
mindazoknak, akik a szavazókörökben dolgoztak, és munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy különösebb atrocitások nélkül lebonyolódhatott a választás.
– Köszönet azoknak, akik bizalmukkal, szavazatukkal segítettek, támogattak, hogy
immár negyedik alkalommal a Magyar Országgyûlés képviselôje lehetek. Úgy gondolom, a Fidesz–Mpsz ilyen arányú gyôzelme
azt igazolja, hogy az embereknek nagyon komolyak az elvárásai az új kormánnyal szemben, és egyúttal az elmúlt nyolc év kormányzati munkájáról mondtak véleményt. Ezek az
elvárások arra köteleznek bennünket, hogy
a lehetô leggyorsabban tegyük meg azokat
a lépéseket, amelyek a törvényalkotás szintjén segítenek abban, hogy újra munkahelyek
teremtôdjenek, hogy az emberek érezzék,
hogy biztonságban vannak Magyarországon
és újra értelme legyen családot alapítani.
Hosszú távon kell megalapoznunk az ország
jövôjét, ezért a lehetô leggyorsabban meg
kell lépnünk azokat a politikai lépéseket,
amelyeken keresztül a magyarság léte itt, a
Kárpát-medencében biztossá válik.

» A kérdésre, hogy milyen intézkedéseket
szándékoznak tenni elôször, Kovács Ferenc
a következôképpen válaszolt:
– Az elsô intézkedések megtétele természetesen függ attól, hogy meglesz-e a kétharmados többségünk a Parlamentben. Ha ez
a meghatalmazásunk meglesz, meg tudjuk
tenni azokat a lépéseket, amelyeken keresztül közvetlenül lehet csökkenteni az adókat.
Kulcskérdéseknek számítanak: a közigazgatás, a politikai élet átszervezése és a választójogi törvény módosítása. Egy hatékonyabb és jobban mûködô államszerkezetet
szeretnénk felállítani, egy átláthatóbb, tisztább adószerkezetet létrehozni – ezekhez
megtettük az elôkészítô lépéseket. Egyszerûsíteni kívánjuk azokat a rendszereket,
amelyek közvetlenül szolgálják ki az embereket, fel kell gyorsítani az ügyintézést,
megpróbáljuk az önkormányzati szintet úgy
átszervezni, hogy hatékonyabb és olcsóbb legyen. A képviselôk számát csökkentjük, a
struktúrát átalakítjuk. A jelenleg mûködô öt
szint – parlament, regionális, megye,
kistérség, helyi önkormányzatok – fenntartása drága, ezek számán illetve struktúráján
változtatnánk. A régiók számát a jelenlegi 9
helyett 3-ra csökkentjük (lenne egy nyugati, egy keleti és egy pesti). A kistérségek szerepe is át fog alakulni, teljesen más feladatkört kapnak majd. A területfejlesztés és a
szakképzés teljes egészében felkerül a megyék alá. Az még vita tárgya, hogy az általános iskolák átkerüljenek-e. Az egyértelmû,

Középpontban a Városgondnokság és a fürdô
2010. április 13-án tartotta soros ülését az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület az alsósági evangélikus gyülekezeti teremben.
Az ülés elsô részében az egyesület Kérdezze meg… fórumsorozatának vendége Bakó István, a Városgondnokság és a Vulkán
fürdô igazgatója volt.
A kezdeti várakozás izgalmát az igazgató jó
elôadóhoz méltón oldotta fel. Elôször a Városgondnokság rövid történetét, majd szervezeti felépítését, feladatait vázolta. Beszélt
a Városgondnokság téli és nyári munkálatairól, a megújuló és szélesedô gépparkról.
A Vulkán fürdôt illetôen ismertette annak –
rövid – ötéves történetét, de elégedettséggel nyugtázta, hogy a kiindulási ponttól máig
nagy eredményeket tudnak felmutatni. Egyre ismertebb, egyre több szolgáltatással, és

kovács ferenc és horváth melinda a sajtótájékoztatón

hogy nagyon gyorsan hozzá kell nyúlnunk az
oktatási rendszerünkhöz. Az elmúlt nyolc év
kormányzása lenullázta a magyar oktatási
rendszert, szinte új alapokról kell kezdenünk
ennek felépítését. Bízom benne, hogy lesz
az emberekben elég kitartás és bizalom, hogy
ezt a nagyon nagy felelôsségû munkát végig tudjuk vinni, és meglesz a kétharmados
többség, hiszen ezek a lépések csak akkor
valósulhatnak meg, ha továbbra is ekkora
közbizalmat élvezünk, mint most.
Horváth Melinda, a Fidesz–MPSz helyi szervezetének elnöke megköszönte, hogy a
választók több, mint 60%-a rájuk, és Kovács
Ferencre adta le voksát.
»LOSONCZ ANDREA

ALSÓSÁG IS
MEGSZÉPÜL

hogy a közfürdôbôl hogyan vált mára gyógyfürdô. Örömét fejezte ki aziránt, hogy a nyári árusítások tavaly óta megoldottak, hiszen
a két új vendéglátóstand építése kulturáltabb
étkezést tesz lehetôvé. Hiányolja a fürdô köré létesített infrastruktúrát – amirôl ugyan
folynak tárgyalások, és – amely – megvalósulása esetén jelentôs bevételt jelentene a
városnak.
A fórum közönsége aktívan szerepelt, hiszen
kérdések, észrevételek sora záporozott az
igazgató úr felé: szó esett itt arról, hogy mozgássérültek hogyan tudják igénybe venni a
medencéket, lesz-e nyáron árnyékoló, az alsósági evangélikus templom elôtti liget
rendbetételérôl, járdaépítésrôl, és ami iránt
a legtöbben érdeklôdtek: a temetôk karban
tartásáról.

Az alsósági evangélikus gyülekezet és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület önkéntes segítôket
vár május 8-án 8.00 órára az alsósági evangélikus gyülekezet lelkészlakához.
Az önkéntesek rendbe teszik az alsósági evangélikus gyülekezeti házhoz tartozó területet, a lelkészlakáshoz tartozó udvart, valamint parkosítják az alsósági evangélikus templom elôtti ligetet. A szervezôk
számítanak mindazokra, akiknek
fontos, hogy Alsóságon is szép környezet, rendezett parkok várják az
idelátogatókat.

»LA
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Új hulladékgyûjtési rendszer Celldömölkön
A szelektív hulladékgyûjtés fogalma mára a mindennapjaink megszokott része
lett. Nemcsak fogalmi szinten élünk a hulladékgyûjtés ezen formájával, hanem saját otthonunkban is tehetünk környezetünk védelme érdekében. A hulladékgyûjtés különbözô lehetôségeirôl és a Celli
HUKE Hulladékkezelési Kft. tevékenységérôl kérdeztük Vass Rita ügyvezetô
igazgatót.
» Milyen feladatok ellátására terjed ki a Celli
HUKE Hulladékkezelési Kft. tevékenysége?
– A Celli HUKE Kft. fô tevékenysége a lakossági hulladék gyûjtése és kezelése. Legfontosabb célja a hulladékanyagok minél
nagyobb mértékû újrahasznosítása. Celldömölkön 2003-ban kezdôdött a szelektív hulladékgyûjtés, ekkor öt gyûjtôsziget állt a
lakosság rendelkezésére a hasznosítható

csomagolóanyagok elkülönített elhelyezésére. Jelenleg a város különbözô pontjain
13 szelektív szigeten gyûjthetôk a papír,
fém, mûanyag, üveg hulladékok, melyeket hetente egyszer ürítünk, illetve az üveges tároló tartalmát havonta egyszer szállítjuk el. Feladatkörünkbe tartozik továbbá
a Pápai úti hulladékudvar üzemeltetése,
amely 2008. július 1-jén nyílt meg, és azóta
is a lakosság rendelkezésére áll. A hulladékudvar szolgáltatása mindenki számára ingyenesen igénybe vehetô a befizetett
hulladékszállítási csekkszelvény felmutatása ellenében. Az udvarban a lakosok a különbözô hulladékokat más-más konténerbe helyezhetik. Így a beszállított hulladék
nagy része hasznosítható. Az udvar hétvégén is nyitva tart, szombaton 8-tól 17 óráig,
vasárnap pedig 8 órától délig adhatják le
hulladékanyagaikat.

» A szelektív gyûjtôszigetek és a hulladékudvar mellett, milyen lehetôsége van a lakosságnak a papír, fém, mûanyag hulladékok otthoni szelektálására?
– 2005-ben vezettük be a házhoz menô
szelektív gyûjtést, ami azt jelenti, hogy azok
a lakók, akik otthon, kényelmesebben
szeretnék különválasztani a háztartásban
keletkezô szelektíven gyûjthetô csomagolási hulladékokat, azok sárga tetejû, tájékoztató matricával ellátott kukát igényelhetnek tôlünk. Ezekbe a hulladéktároló edényekbe a papír, fém, mûanyag csomagolási hulladékok tisztán helyezhetôek el,
mivel ez hasznosításuk egyik alapfeltétele. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a
módszer hatékonyabb, mint a szelektív
gyûjtôszigetes rendszer, mivel a lakók az
otthonukban jobban odafigyelnek a megfelelô szelektálásra. Celldömölkön több

HULLADÉKGYÛJTÉSI NAPTÁR 2010. MÁJUS 1-TÔL DECEMBER 31-IG

Azon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása HÉTFÔI napokon történik
Azon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása SZERDAI napokon történik
Azon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása PÉNTEKI napokon történik
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mint ezer sárga matricás kuka van forgalomban jelenleg. Az idei évben, a szelektív gyûjtés eredményesebb mûködése érdekében új rendszer kerül bevezetésre.
» Mit takar az új szisztéma bevezetése?
– Az érvényes Európai Uniós normatívák
alapján 2014. július 1-ig a kommunális hulladék arányát a jelenlegi mennyiség
35%-ára kell csökkenteni. Ennek érdekében elsô lépésként a csomagolóanyagok
külön gyûjtését oldottuk meg többféle módon. Második lépésként megnéztük, hogy
milyen hulladék hasznosítható még a maradék hulladékban. Az analízis eredménye
azt mutatta, hogy a maradék hulladékban
50–60% a szerves anyag, az ún. biohulladék aránya. Ennek feldolgozása érdekében
vezetjük be 2010. július 1-tôl a biohulladékok házhoz menô gyûjtését.
» Mi minôsül bio- illetve szerves hulladéknak?
– A biohulladékokat két fô csoportra oszthatjuk. Egyrészt a konyhai hulladékok tartoznak ide (ételmaradék, élelmiszertisztítási
hulladék, nem felhasznált élelmiszer)
másrészt egyéb szerves hulladékok (pl. szobanövény, levelek, fa, fûrészpor, lomb, fû,
lehullott gyümölcsök stb.)
» Miért fontos a biohulladékok különgyûjtése?
– Egyrészt azért, mert a szerves anyagokat bizonyos eljárások segítségével újra
lehet hasznosítani, amely során a keletkezett ásványi anyagokban gazdag komposztot többféle módon, pl. a mezôgazdaságban talajjavítóként lehet felhasználni. Másrészt, ha a szerves hulladék levegôtôl elzárva más hulladékokkal együtt
bomlik le, annak eredményeképp metángáz keletkezhet, amely különösen növeli az üvegházhatást. Ezért is fontos a biohulladékok komposztálással történô hasznosítása.
» Hogyan fog zajlani városunkban a
biohulladék gyûjtése?
– Az új rendszer elsô lépésként, 2010. július 1-tôl azokban a körzetekben kerül bevezetésre, ahol a kommunális hulladék begyûjtését pénteki napokon végezzük.
A szolgáltatás fokozatosan elérhetôvé
válik az egész város lakossága számára,
legkésôbb 2010 októberéig. Azok a lakók,
akik igénybe szeretnék venni az új szolgáltatást, a Celli HUKE Kft. ingyenesen biztosítja számukra a barna színû tájékoztató matricával ellátott kukát, hasonlóan
a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés
módszeréhez. A biohulladék elszállítása ingyenesen történik, a kezelés és a hasznosítás díját a kommunális hulladék-díj tartalmazza.
» Milyen hatással lesz ez a gyûjtés gyakoriságára?
– Amennyiben a szerves anyagokat külön
gyûjtjük, úgy a kommunális hulladék
mennyisége lakossági szinten a felére csök-

» GAZDASÁG

elôször a sárgával jelzett részen vezetik be a biohulladék-gyûjtést

kenhet. Ez azt jelenti, hogy a maradék hulladékot ritkábban kell gyûjteni. Vagyis a szállítás gyakorisága megváltozik: a kommunális hulladékszállítás kéthetente egyszer, a
szelektív hulladékszállítás havonta egyszer
fog történni. A biohulladékok pedig április
1-tôl szeptember 30-ig hetente egyszer, október 1. és március 31. között pedig kéthetente egyszer kerülnek elszállításra.
» Itt a tavasz. Sok háztartásban bizony elôkerülnek a felhalmozott, felesleges tárgyak. Nem gondoltak esetleg a tavaszi
lomtalanítás bevezetésére?

– Városunkban korábban évente kétszer
történt lomtalanítás, ôsszel illetve tavasszal. Jelenleg évente egyszer szállítjuk
el azokat a hasznosítható anyagokat,
amelyeket a hagyományos hulladékszállítás során méretüknél fogva nem tudunk
elszállítani. A tavaszi lomtalanítást anyagi korlátok miatt a jelenlegi helyzetben
nem tudjuk megszervezni. Helyette javaslom, hogy feleslegessé vált hulladékaikat
szállítsák ki a hulladékudvarba.
»VAJDA ZSUZSA
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Sok érdeklôdô, színvonalas versmondás
A több éves hagyománynak megfelelôen
idén is megrendezte a Kemenesalján élt és
alkotott költônô nevével fémjelzett versmondó versenyét a Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár.
A szavalók idén is két korcsoportban: tizennégy év alattiak és felettiek kategóriájában
állhattak zsûri elé két-két verssel. A kötelezôen elôadandó Dukai Takách Judit vers mellett egy Vas megyéhez kötôdô költôtôl származó költemény szavalása állt feladatként
a résztvevôk elôtt. Az idei évben rekordlétszám mutatkozott a jelentkezésben, több
mint negyven induló mérte össze tehetsé-

gét verselésben. A kétfordulós verseny
eredményhirdetésén a következôk részesültek díjazásban:
14 év alattiak: 1. Tóth Regina Krisztina (Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola) 2. Patyi
Violetta (Városi Általános Iskola) 2. Mód Mar-

cell (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola) 3. Baráth Kata (Városi Általános Iskola)
A legfiatalabb versenyzônek járó különdíjban
Pék Zalán (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola) részesült.
14 év felettiek: 1. Görög Máté (Berzsenyi Dániel
Gimnázium) 2. Hajba Beatrix (Tinódi Lantos Sebestyén Gimnázium, Sárvár) 3. Nagy Evelin (Városi Általános Iskola) Különdíjat Talabér Istvánné (III. sz. Idôsek Otthona) kapott.
A versmondó verseny támogatói voltak:
FM Optika, Marics Virágbolt, László Tibor vállalkozó, Bagolybár, Szezám Ajándékbolt,
Média Téka, Premier Papírbolt, Cell COOP, Új
Kemenesalja és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár.

A kistérségi rajzverseny díjazottjai
2010. március 2-án tartotta hagyományos
kistérségi rajzversenyét a CVÁI Alsósági Tagiskolája 58 versenyzô részvételével. A szép
számban beérkezett pályamûvek alkotói
közül a következôk értek el helyezést:
Középiskolások:
1. Leitner Veronika 12/N, 2. Hegedûs Klára 12/N, 3. Németh Kitti 11/N.
Különdíj: Jakus Melánia 10/H és Nagy Zsó-

HAYDN EGYIK OPERÁJA
A MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN
A mûvelôdési központ ifjúsági hangverseny-bérlet sorozatának utolsó elôadására április 22-én várták a felsô tagozatosokat és középiskolásokat. Ezúttal a Savaria Szimfonikus Zenekar hozta el Joseph Haydn egyik operáját az
ifjú közönségnek. A zenekar a tavalyi évben a zeneszerzô halálának kétszázadik évfordulója alkalmából tûzte mûsorra A patikus címû vígoperáját, mely a fertôdi Eszterházy
kastély operaházának megnyitására íródott 1768-ban.
A mû operaszínpadi változatát mutatta be a zenekar az
ifjúsági hangverseny keretében, melynek kezdetén a karnagy avatta be a zenemû meséjébe a hallgatóságot, majd
felcsendült a történetbe ágyazott operamuzsika. A szereplôk és a cselekmény az Itáliából származó rögtönzött
színjáték, a commedia dell’arte jól ismert figuráit és helyzeteit idézték. A szórakoztató szövegkönyvhöz Haydn
élénk, változatos zenét komponált, egyszerû, de lényeges vonásokkal megrajzolt karakterekkel, virtuóz áriákkal színesítve. A zenekar mindezt újszerû átdolgozással,
némi humorral fûszerezve, korhû ruhákban, de jelen világunk mindennapjaiba ágyazva adta elô, beleépítve a
szövegbe a mobiltelefont, a madárinfluenzát, vagy éppen az amerikai elnököt. A kissé szokatlan formában bemutatott zenemû nagy tetszést aratott az ifjúság körében, így minden bizonnyal hozzájárult a zenekar azon céljához, mely szerint fontosnak tartják a komolyzene megszerettetését az ifjúsággal.
»RA
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fia 11/N. (Mindannyian a celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói.)
7-8. osztály: 1. Horváth Balázs 8. o. (CVÁI Alsósági Tagiskola), 2. Iván Bernadett 7. o.
(Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk), 3. Polák Vanda 8. o. (CVÁI
Alsósági Tagiskola).
Különdíj: Berta Gréta 7. o. (Petôfi Sándor
ÁMK, Ostffyasszonyfa), Falusi Regina 7. o.

(SzBKÁI, Celldömölk), Ekler Dorina 7. o. (Kemenesmagasi Általános Iskola).
5-6. osztály: 1. Huszár Ildikó 5. o. (CVÁI), 2.
Góth Gabriella 5. o. (CVÁI) 3. Takács Dalma 6. o. (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Jánosháza).
Különdíj: Ölbei Evelin 6. o. (SzBKÁI, Celldömölk), Bakk Kristóf 5. o. (CVÁI Alsósági Tagiskola), Pálmai Franciska 5. o. (CVÁI).

„Magyar hazám, megáldalak!
Szép érted élni, érted halni,
Te hôs magyar hazám!”
(Erkel Ferenc: Bánk bán)

FELHÍVÁS WEÖRES SÁNDOR VERSMONDÓ VERSENYRE
Ostffyasszonyfa és Csönge közös iskolája az önkormányzatok támogatásával a
2009/2010. tanévben is meghirdeti hagyományos Weöres Sándor versmondó
versenyét, melynek mottója az Erkel Ferenc-emlékév tiszteletére: „Hazám, hazám,
te mindenem!”.
A verseny idôpontja: 2010. május 28. (péntek) 14 óra
A verseny helyszíne: Mûvelôdési Ház, Ostffyasszonyfa
A résztvevôk köre: 6–14 éves tanulók.
A versmondó verseny 4 korcsoportban kerül megrendezésre.
I. korcsoport
1–2. osztályosok
II. korcsoport
3–4. osztályosok
III. korcsoport
5–6. osztályosok
IV. korcsoport
7–8. osztályosok
Valamennyi versenyzô készüljön egy Petôfi Sándor vagy Weöres Sándor verssel,
valamint egy szabadon választott költeménnyel.
A résztvevôk és kísérôik szavazata alapján korcsoportonként egy versenyzôt
közönségdíjban részesítünk.
A versmondó versenyre a jelentkezési határidô 2010. május 5.
Bôvebb felvilágosítás kérhetô:
Petôfi Sándor ÁMK Általános Iskolája
Smidéliusz Sándorné igazgató
9512 Ostffyasszonyfa, Március 15. tér 3.
Telefon, fax: 06 95 394 008
e-mail: smidipeter@freemail.hu

UK_2010_09

10/4/28

8:25 AM

Page 9

Új Kemenesalja » 2010. 04. 30.

» PROGRAMAJÁNLÓ
• május 1–2. (szombat–vasárnap)
CELLDÖMÖLKI ZENEI NAPOK
• május 1. (szombat) 15.00–22.00 óra
– Városi majális – Helyszín: KMKK
elôtti tér. Fellépnek: a Leslie Night
együttes Városi Általános Iskola diákjai KMKK mazsorett-csoportja, a Kemenesaljai Néptánccsoport, az Energy
Dabaston Sporttánc Egyesület tagjai.
17. 15 óra – a „Rock And Dilly Show”
19. 00 óra – a Griff együttes koncertje.
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár
és mini vidámpark várja az érdeklôdôket!
• május 2. (vasárnap) 19. 00 óra –
Anyák napi Operettgála – Helyszín:
KMKK színházterme. Közremûködnek
a Pesti Magyar Operett Színpad mûvészei. Sztárvendég: Jankovits József
Liszt Ferenc- díjas énekmûvész. Jegyár: 2.200 Ft. Helyszín: KMKK színházterem. Május 2-ig látogatható a Vas
megyei közlekedésbiztonsági rajzpályázatra beadott alkotások kiállítása.
Helyszín: KMKK galéria
• május 8. (szombat) 19. 00 óra Vaszary
Gábor – Fényes Szabolcs-Szenes Iván:
Az ördög nem alszik – zenés bohózat.
Belépôjegy: 2.200 Ft, 2.000 Ft, 1.700
Ft. Szereplôk: Beleznay Endre, Straub
Dezsô, Szabó Erika, Fogarassy Bernadett, Balázs Andrea, Vanya Tímea,
Fogarassy András. Helyszín: KMKK
színházterme.
• május 13–16. (csütörtök–vasárnap)
I. Celldömölki Makettverseny és kiállítás. Helyszín: KMKK galéria
• május 14–16. (péntek–szombat–vasárnap) ALSÓSÁGI TAVASZI NAPOK. Helyszín:
Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája és sportcsarnoka.
• május 15. (szombat) 11.00–18.00 óra
I. Celldömölki Fogathajtó Bajnokság.
Helyszín: alsósági sportpálya. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár az Alsósági Tavaszi Napok keretében fôzôversenyt hirdet, melynek
idôpontja május 15. (szombat), 15. 00
óra. Bôvebb felvilágosítás Benke Csaba szervezônél. Elérhetôség: 0695/779-302.
• május 19–20. VI. Ezerlátó Mesefesztivál
a Soltis Lajos Színház szervezésében.

» MÛVELÔDÉS

„Komoly” zenei koncert
és fergeteges jókedv
A serramazzoni Amarcord operatársulat
vendégszerepelt április 20-án a mesteri faluházban teltház elôtt, majd ezt követôen április 21-én a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban, ahol szintén sokan kíváncsiak voltak egyik testvérvárosunk kulturális elôadására, mely igen fergeteges
jókedvet teremtett a közönség körében. A tízéves együttes célja, hogy elôadásukkal
visszacsalogassák a közönséget az operához.
Claudio Mattioli, a társulat vezetôje elmondta, hogy az operát szeretnék visszahelyezni eredeti szerepkörébe: a barokk korban
ugyanis azért jött létre, hogy szórakoztasson.
Mára ez a szerepe elveszett, egyre kevesebben látogatják az operaelôadásokat, elmondható, hogy a fiatalok nem is igen érdeklôdnek iránta. Ôket igyekeznek leginkább
megszólítani és meghódítani túlzásoktól
sem mentes elôadásmódjukkal, jelmezeikkel, díszleteikkel és koreográfiájukkal, a
humor, fôként a helyzetkomikum beemelésével a „komoly” zenébe.
Az elôadásban részleteket mutattak be a
Kétfilléres opera c. összeállításukból, mely
Donizetti Szerelmi bájital c. elôadásával
kezdôdik, melyben egy ravasz kereskedô
azt állítja, hogy elixírje minden betegséget meggyógyít és minden vágyat kielégít. A szereplôk mindegyike magának
szeretné megszerezni ezt a csodaszert,
amitôl szépek, okosak és tehetségesek
lesznek – mindeközben Verdi, Rossini,
Puccini és mások legnépszerûbb operáiból

hangzottak el áriák élôzene kíséretében.
A társulat tagjai bejárták a világot: voltak
Brazíliában, Koreában, Japánban, Kínában,
Spanyolországban, Belgiumban, Dél-Afrikában, Csehországban, Uruguayban, Bulgáriában, Amerikában, Costa Ricában, Portugáliában. Évente kb. 70-szer lépnek fel ezzel
az elôadással, ezen felül egyéb koncerteken is vendégszerepelnek.
Magyarországra 2001-ben látogattak elôször,
az akkori olasz nagykövet meghívására,
azóta többször jártak itt, fôként Kelet- és DélMagyarországon, de vendégszerepeltek a budapesti Operában is. Kötôdésük még korábbi Magyarországgal: Claudio, az együttes vezetôje ugyanis két évet a budapesti Liszt Ferenc Akadémián végzett. A testvérvárosi
kapcsolat felelevenítése óta pedig már másodszor jártak szûkebb pátriánkban.
»LOSONCZ ANDREA

Makettkiállítás és -verseny
Celldömölkön
A Celldömölki Makett Klub újabb versenyen
vett részt áprilisban, ahol ismét szép eredményt könyvelhettek el a szakkör életében.
Ezúttal Géczy Péter és Géczy Zoltán a XIV. Mosonmagyaróvári Nemzetközi Makettkiállítás
és -verseny rendezvényén indultak több
kategóriában. A versenyre 21 országból
1163 versenymunka érkezett, de az erôs mezôny ellenére Géczy Zoltán német páncélosok kiemelt kategóriájában második helyezést ért el. A folytatásban a helyi makettesek gôzerôvel készülnek az I. Celldömölki Makettverseny és -kiállításra, amely május
13–16. között kerül megrendezésre a KMKKban. A versenyre az ország különbözô pont-

jairól, így például Dunakeszirôl, Pápáról és más
városokból is érkeznek majd makettezôk.
A rendezvény alatt lehetôsége lesz a közönségnek a versenyeztetett makettekre szavazni, valamint látványmakettezés és makettbörze is látogatható lesz ez idô alatt.
»VAJDA ZSUZSA
9
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Illegális hulladéklerakó a város mellett
Végre itt a tavasz! Sokáig vártunk rá, de meghozta a jó idôt, s ebben a jó idôben egy rövid
kirándulásra hívom Önöket. Pont olyanra,
mint amit kis családommal én is megtettem
a múlt vasárnap. Hova is mehetne egy celldömölki család az elsô igazi tavaszi vasárnapon,
mint a Ság hegy felé. Nosza, induljunk is! A Csokonai utcából, a régi kesztyûgyár és az iparvágány közötti füves út jó iránynak ígérkezik.
Sajnos azonban itt véget is ér minden jó dolog, ami egy ilyen túra kellemes hangulatát
megadhatja. Már a házaktól néhány méterre
bûzös szemétkupacra, mindenféle elhajigált
lomra bukkanunk. Ezeket bizony nem a szeszélyes ôszi vagy téli szelek vetették ide, az
messzirôl látszik. De vajon honnan és hogyan
kerülhettek ide? No, errôl, a lomokat nézegetve csak sejtéseink lehetnek, egy azonban szinte bizonyos. Nem távoli városok, falvak lakói
hordták ide, tehát a tetteseket valószínûleg saját városunkban kell keresni! A sétát folytatva, a még élettelen természet megmutatja,
hogy mi minden mocskot tud korunk celldömölki lakója a bokrok tövébe ömleszteni, áthágva ezzel a józan ész és egyébként a törvény paragrafusait is. Találhatunk itt összetört
televíziót, aminek képcsöve csillogva bámul
a felhôtlen égre; van jó pár kiszolgált, ma már
csak darabokban lévô hûtôszekrény-torzó,
autógumik, elektronikai alkatrészek.
Itt egy számítógép monitor, amott meg egy
fél pár cipô. A másik fele vajon melyik
bokor alatt lapul? Az úton tovább haladva a
Kemenesi Tájoló címû lap tavaly májusi számával találkozunk. Na, nem egy szélfútta példánnyal, hanem több százzal, gondosan kötegelve. Érdekes módja ez a remittenda elhelyezésének. Távolabb építési törmelék la-

illegális hulladéklerakó a kismezei út mellett

pul a rekettyésben, az út túloldalán egy egész
nyári szezonra való ásványvizes flakon állja
az idôjárás viszontagságait. S mint tudjuk, ez
több ezer évig meg sem kottyan neki!
Aztán a szemétkupacok mellett egy másik
nemkívánatos dologra, az illegális tûzifagyûjtés nyomaira is rábukkanunk. A botcsinálta
favágóknak, vagy inkább fa-tolvajoknak
biztos a dereka is fájhatott, hisz lehajolni nem
tudtak, az összes fa derékmagasságban
van elvágva.
Aztán egy ideig semmi. Végre semmi szemét. De túl korai még az öröm. A következô kanyarban egy egész szemétdomb állja
az utunkat. Eredeti gazdája nem kímélte az
autóját és az üzemanyagot sem, már
legalább ezer méterre autózott a város
utolsó házától. Majdnem akkora utat megtett undorító rakományával mintha a Mersei
úti hulladéklerakóig ment volna, ahol egyéb-

ként a szemétdíj befizetését igazoló csekk bemutatása ellenében napi egy utánfutónyi hulladék díjmentesen elhelyezhetô.
Ideje visszafordulni a kirándulásról. A túra végén, még az út közepén heverô magazin
nagybetûs mondata tûnik fel: „Az irodalom
visszavág”. S egybôl arra gondolok, hogy a
természet vajon mikor vág vissza? A kérdés
persze költôi, hisz mindannyian tudjuk: a
megtorlás már elkezdôdött!
A történethez még hozzá tartozik, hogy érdeklôdésünkre az önkormányzat mûszaki
osztályán elmondták, hogy a tavalyi évben
12 esetben tettek feljelentést illegális hulladéklerakással kapcsolatban a Városi
Rendôrkapitányságon és néhány ügyben
már bírósági tárgyalásra is sor került. A szemét elszállítása azonban a terület tulajdonosainak a kötelessége.
»SZALÓKY ATTILA

Környezetvédelmi projekt a szakközép- és szakiskolában
A Celldömölki Mûszaki Szakközép- és
Szakiskolában három héten keresztül –
április 6–23. között – kötelezôen vállalt
projekt zajlott a „Kompetencia alapú
oktatás, egyenlô hozzáférés – Innovatív
intézményekben” pályázat keretén belül. A program célja: az intézmény pedagógiai programjával összhangban a környezettudatosság erôsítése a diákokban, a környezetvédelmi problémákkal
való szembesítés, valamint a környezetvédelem. A témával mind tanórai, mind
tanórán kívüli keretek között is foglalkoztak. Különbözô szakmai órákon tanulmányozták a környezetvédelmi problémákat. Három fô témakör köré csoportosították a különbözô tevékenységeket:
hulladékkezelés, vízvédelem és a levegô védelme.
10

Négyfordulós környezetvédelmi versenyt
hirdettek valamennyi osztály számára,
ahol minden alkalommal tesztkérdések
sorozatával ösztönözték a tanulókat a környezetszennyezés és az ezzel kapcsolatos problémák átgondolására. A rajz és vizuális kultúra tantárgy keretében megismerhették a diákok a mûanyag palack
zsugorítására alkalmas szerkezetet. Az ebbôl származó és más kommunális hulladékból pedig a tanulók különbözô mûveket alkottak. A modellezési gyakorlat nevû tantárgy keretén belül pedig a nôi ruha-készítô szakos diákok ruhaterveket
készítettek, megjelenítve az újrahasznosítás lehetôségét.
Az elkészült munkákat április 22-én, a Föld
napján mutatták be az iskola galériájában,
illetve az aulában elhelyezett paravánon.

A kiállítás részét képezte még a matematika órán készült, a környezetvédelemmel
kapcsolatos feladatok és megoldásaik.
Így például, hogy a mûanyag palack zsugorításával vagy a tetra pakk doboz összehajtogatásával hány százalékára lehet
csökkenteni a hulladék térfogatát. Ezeket
grafikonok segítségével tették szemléletessé és látványossá az iskola diákjai tanáraik segítségével.
Az intézményben már néhány éve hagyomány, hogy a Magyar Közútkezelô Zrt. által meghirdetett „Tegyünk együtt útjaink
tisztaságáért” nevû akcióban részt vesznek
az iskola diákjai. Az idei tanévben az Alsóság és Izsákfa közötti útszakaszon gyûjtenek szemetet, ezzel is hozzájárulva környezetünk tisztábbá tételéhez.
»HP
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Fizetne-e a kórházi ellátásért?

»kérdez: reiner anita

»fotó: losoncz andrea

Kálóczy
Rita

Celldömölktôl húsz kilométerre levô faluban lakom, egészségügyi ellátás tekintetében
Veszprém megyéhez tartozom, így az ajkai kórházat és
szakorvosi rendeléseket kell
igénybe vennem betegség
esetén. Hallottam róla, hogy a
celldömölki kórházban vezetnek be térítésköteles szolgáltatást, aminek fejében emelt
szintû komfortfokozatot nyújtanak. Ez nagyon jó dolognak
tûnik, csak nem mindenki engedheti meg magának. Sajnos
én sem tudnám igénybe venni, ugyanis alacsony a nyugdíjam, és nem jutna ilyesmire.

Horváth
Imréné

Idôs vagyok már, és a gerincemmel is van probléma, így
gyakran járok orvoshoz. Sajnos
a nyugdíjam kevés, nem biztos, hogy élni tudnék a kórház
térítéses szolgáltatásainak lehetôségével. Bár az a napi
egy-kétezer forint, amirôl hallani lehet, nem olyan vészes,
talán azt még kibírná a pénztárcám. Jónak tartom a rendszer bevezetését, hiszen sajnos a járóbeteg-ellátásban is
hosszú az elôjegyzési lista.
Aki nagyon beteg, biztosan áldoz arra, hogy minél elôbb
szakorvosi vizsgálatra kerülhessen.

Virágpalánta eladás
a Városgondnokság, Tó u. 2. szám alatti kertészetében
munkanapokon 7.30–10.30 óra között:
Krizantém . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ft
Kannavirág . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Ft
Büdöske . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ft
Szúnyogriasztó virág . . . . . . . . . 100 Ft
Petúnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ft
Paprikavirág . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ft
Dália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ft
Legényrózsa . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ft
Pillangóvirág . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ft
Kúpvirág . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ft
Kínai szegfû . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Ft

»Kérdezze meg…
A Kérdezze meg… címû közéleti fórumsorozat következô vendége: Kovács József rendôrségi alezredes, a Celldömölki Rendôrkapitányság kapitányságvezetôje. Téma: Kérdezze meg Kovács Józsefet, a celldömölki rendôrkapitányt a
város közbiztonságának jelenlegi helyzetérôl, a várható feladatokról, segíthet-e, ha igen, hogyan, a
lakosság a jelenlegi helyzet javításában. A fórum 2010. május 4-én, kedden 18.00 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár galériáján kerül megrendezésre az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület szervezésében.

Szôr
Sándor

Hallottam, hogy térítéses szolgáltatásokkal bôvül a kórházban a betegellátás. Jónak tartom, de anyagilag nem engedhetem meg magamnak. Szívesen igénybe venném a
magasabb színvonalú szolgáltatást, nem sajnálnám rá akár
a fizetésem tíz százalékát sem.
Ahogy pedig idôsödik az ember, egyre több egészségügyi
szolgáltatást lesz majd kénytelen igénybe venni, ezért tényleg jó lenne, ha jutna pénz a
komfortosabb ellátásra. Egyébként egész életünkben fizettük
a TB-t, kijárhatnának ingyenesen is ezen szolgáltatások…

Kasza
Lászlóné

Jó dolognak vélem, amit a
kórházban be akarnak vezetni, de sajnos ennek a szolgáltatásnak az igénybevételére
nem lesz mindenkinek módja.
Úgy gondolom, hogy akinek
jut rá anyagilag, igenis használja ki a komfortosabb ellátás lehetôségét. Én is szívesen
élnék vele, de ilyen egyszerû,
kispénzû nyugdíjasnak ilyesmire sajnos nincs pénze. Bár az
a párezer forint, amirôl hallani lehet, nem is mondható
soknak. Az SZTK-ban is, ha térítés ellenében kiküszöbölhetô a várakozási lista, használja ki, aki teheti.

SÁG HEGY KUPA III. Szobi Tibor emlékverseny
A verseny helye és ideje:
SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLT. ISKOLA
9500 Celldömölk, József Attila u. 1.
2010. május 8. szombat 10 óra
Nevezési határidô: 2010. május 5.
Lebonyolítás:
9 forduló 2x15 perces játékidôvel, 6 csoportban:
A csoport – felnôttek
B csoport – amatôrök (élôponttal nem rendelkezôk)
C csoport – 1997. január 1. után születettek
D csoport – 1999. január 1. után születettek
E csoport – 2001. január 1. után születettek
F csoport – óvodások
Csapatversenyt is rendezünk felnôtteknél
bármelyik kategóriában induló három fô alkot csapatot.
Gyermekeknél négy fô alkot csapatot, csoportokból
(C, D,E) max. 2 fô nevezhetô, egy lány szerepeltetése
kötelezô. Csak egy egyesületben ill. iskolában
versenyzôk alkothatnak csapatot.
Érdeklôdni és nevezni lehet e-mailen
gergaczb@t-online.hu, vagy telefonon
Gergácz Balázs (94) 335 931, (30) 286 1879
Czupor Attilánál (70) 332 1214 szbki@cellkabel.hu
A versennyel kapcsolatos részletes információ
(nevezési díj, díjazás, étkezés, egyéb) megtalálható
a www.szbki.hu oldalon.
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Bronzérmes a celli csapat
KST Robot Mokre Lazce (cseh) – Celldömölki VSEMávépcell-Wewalka 6:1. – Mokre Lazce, asztalitenisz Szuperliga bronzmérkôzés, visszavágó.
Páros: Jancarik, Kleprlik–Lindner, Fazekas 2:3
(-6, -4, 7, 9, -3). A celldömölki kettôs erôlködés nélkül nyerte a párost (0:1). Egyéni, 1. kör: Kleprlik–Orbán 3:0 (2, 6, 8). Orbán Renátó ezen a meccsen debütált a
nemzetközi porondon. Minden tôle telhetôt megtett, erejébôl ennyire futotta a sokkal rutinosabb játékossal szemben (1:1).
Jancarik-Lindner 3:1 (7, -16, 9, 7). Lindner
játékán látszott a tét nélküliség és a fárasztó utazás. (2:1). Buba-Fazekas 3:2 (-6, 8,
-5, 6, 9). Fazekas, hasonlóan Lindnerhez,
nem „törte össze magát” (3:1). 2. kör:
Jancarik–Orbán 3:0 (7, 4, 6). Orbán szép
poénokat csinált, és nagy lelkesedéssel küzdött a hazaiak elsô számú játékosa ellen
(4:1). Kleprlik-Fazekas 3:2 (6, -6, -10, 4, 10).
Fazekas az utolsó szettet elszórakozta
(5:1). Buba-Lindner 3:1 (9, -8, 14, 9).
Lindner nem hajtott, pontjait erôlködés nélkül, rutinból szerezte (6:1).

A VÁROSI ÁLTALÁNOS
ISKOLA DIÁKSPORT
EREDMÉNYEI
A Celldömölki Városi Általános Iskola kézilabdázói a megyei döntô két
fordulóján vannak túl – tudtuk meg
Szabó Lóránt testnevelô tanártól.
A III. korcsoportos, azaz az
1997/98-ban született fiúk kézilabdacsapata megnyerte a megyedöntôt, amellyel bejutottak az országos
elôdöntôbe, ami május 14-én, Celldömölkön kerül megrendezésre.
A IV. korcsoportos fiúk megyei második helyezést értek el, lejátszották már a selejtezôt, de csapatuk
nem jutott tovább az országos
döntôbe. Jelenleg a labdarúgó diákolimpia mérkôzései zajlanak az I-III.
korcsoport részvételével. A II. korcsoportos fiú labdarúgó megyei
döntôje szintén Celldömölkön kerül megrendezésre. Elôzetes tájékoztatás szerint az atlétika sportág
megyei döntôire májusban kerül sor
Szombathelyen, amelyen a Városi
Általános Iskola diáksportolói is
részt vesznek.
»VAJDA ZSUZSA
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A találkozónak igazán komoly tétje nem
volt, hisz az elsô összecsapásra a cseh
csapat nem jelent meg. A versenybizottság azt a mérkôzést 7-0 arányban a Celldömölk javára ítélte, így a Mokre Lazcei
visszavágón egy nyert poénra volt szükség a bronzérem megszerzéséhez.
A celliek egy több mint hatórás utazást
követôen érkeztek a meccs helyszínére,
ahol a kezdés elôtt fél órával még a
terem se volt berendezve, a hazaiak pedig mindössze 20 perccel a találkozó
elôtt jelentek meg. Ezek a körülmények
mind közrejátszottak abban, hogy a
CVSE 6-1-es vereséget szenvedett, és azt
biztosra vehetjük, hogy amennyiben
igazán „élesben” ment volna a találkozó, nem ilyen eredmény születik.
Mindezek ellenére a CVSE-MávépcellWewalka a Férfi Klubcsapatok Szuperligájának 2009/2010. évi versenykiírásában a harmadik helyen végzett. A bronzérmes csapat: Lindner Ádám, Fazekas Péter, Pagonyi Róbert, Orbán Renátó.
Edzôk: Klampár Tibor, Obráz István.

BAJNOKI MÉRKÔZÉSEK
Vonyarcvashegy SE – CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA
III. 7:11
Tarr Sándor 4, Fehér László 2, Tamás László 2, Balázs Gyula 2, Fehér–Gyömörei.
Tarr vezérletével magabiztosan nyert a celli
gárda.
VAS MEGYE 2010. ÉVI EGYÉNI
ASZTALITENISZ BAJNOKSÁGA
A versenyen Vas megye asztalitenisz szakosztályai négy korosztályban képviseltették magukat. A versenyen a CVSEMÁVÉPCELL-WEWALKA versenyzôi a következô eredményeket érték el:
Újonc fiú egyéni: 2. Szakács Bence.
Serdülô fiú egyéni: 1. Mogyorósi Erik, 2. Jakus
Tamás.
Ifjúsági fiú egyéni: 2. Mogyorósi Erik, 3. Jakus
Tamás.
Férfi páros 2. Ölbei Péter – Teket Attila, 3.
Máthé Gyula – Szabó Ferenc.
»CSUKA

Döntetlen a megyei rangadón
Dr. Lupo-Büki TK-Celldömölki VSE-Mávépcell
25:25 (13:13). – NB II-es nôi kézilabdamérkôzés, Bük, vezette: Kálmán, Nagy.
Celldömölk: Mendel – Kazári 1, SZOMORKOVITS
L. 5, SZOMORKOVITS A. 3, Fûzfa 3, Farkas 1,
SZILVÁGYI 5. Csere: Gôcze 4, Németh 1, TÓTH
2, Balogh, Horváth. Edzô: Salamonné Csótár
Adrienn.
Az egész mérkôzés során fej-fej mellett haladtak a csapatok, egyik fél sem tudott igazán
meglépni, hol egyik, hol a másik együttes jutott elônyhöz. Az elsô félóra végén ennek meg-

felelôen, döntetlennel vonultak pihenôre a felek. A második játékrészben a celliek nyitottabb védekezésre álltak át, ennek köszönhetôen sok labdát szereztek, és bátrabban játszottak, mint elôtte. Háromgólos vendégelônynél megint összeszedte magát a Bük és
ellépett két góllal, de a celldömölkiek nagyon
jó végjátékot produkálva egyenlíteni tudtak.
Színvonalas mérkôzésen a lelkesen és nagy
akarással játszó CVSE megérdemelten hozta el
az egy pontot a megyei rivális otthonából.
»CSUKA

HÉRINCS EMLÉKTORNA HATODSZOR
Három játéknapon rendezte meg az idei Hérincs Zsolt Kosárlabda Emléktornát a Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Közhasznú Alapítvány. A fiatalon elhunyt kosárlabdázó emlékére életre hívott tornát az idei éven is sok csapat tisztelte meg jelenlétével, és remek magas színvonalú, sportszerû mérkôzéseken mérték össze tudásukat. A március 27-i elsô napon, a 14 csapatos férfi mezôny együttesei küzdöttek azért,
hogy kvalifikálják magukat az április 3-án rendezett helyosztókra.
A celldömölki csapatokon kívül számos vidéki formáció is pályára lépett, és az elsô helyet a sárvári S.A.K.K. szerezte meg a második Büki TK és a bronzérmes Cellball elôtt.
Április 17-én a gyengébbik nem képviselôi mutathatták meg kosaras tudásukat, és hasonlóan a férfiakhoz, itt is nívós összecsapásokat láthattunk. A hölgyek mezônyében
a szombathelyi Tanárképzô bizonyult a legjobbnak, megelôzve a szintén megyeszékhelyi Bolyai Gimnázium és a harmadikként záró ajkai Bródy Imre Gimnázium csapatait. A kiváló szervezésnek köszönhetôen már több csapat jelezte, hogy a jövô évi tornán is szeretne részt venni. Ez pedig igazán örömhír, hisz ez a szép sportág egy kissé
háttérbe szorult térségünkben. A kosárlabda szerelmeseinek próbál játéklehetôséget
nyújtani a különbözô rendezvényein a Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért
Alapítvány, reméljük, minél többen éreznek majd kedvet ehhez a sporthoz.
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» SPORT

Celldömölki VSE – Csesztreg 2-1 (0-0)
Celldömölk, 250 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport 19. forduló.
2010. április 17.
Vezette: Péter Gábor (Péntek Zsuzsanna, Németh László).
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, BORSOS,
Györkös, Velencei – Szilágyi (Gaál 71. p.),
Csákvári (Baranyai 85. p.), Babics, Sebestyén R. (Gyôrvári 60. p.) – Németh J., Kocsis.
Edzô: Csákvári Zsolt.
Csesztreg: Osbáth – Simon, Fentôs T., Szabó T., Pintér (Nemcsics 84. p.) – Németh
I., Aliouane (Palkó 46. p.), Bagó, Pethô –
Nagy N., Szabó P.(Hermán 67. p.).
Edzô: Fentôs Pál.
Góllövôk: Gaál Gy. (78. p.), Gyôrvári G. (90.
p.), illetve Németh I. (87. p. 11-esbôl).
Csorna – Celldömölki VSE 3-0 (0-0)
Csorna, 300 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport, 20. forduló
2010. április 24.
Vezette: Nagy Tímea (Huszár József, Husz
Tamás).
Csorna: Lôre – Csonka, Simits, Fenyô, Nagy
Sz. – Kiss M. (Nyerges 46. p.), Véghelyi
(Baán 65. p.), Régi (Horváth 52. p.), Molnár – Tóth, Kránitz. Edzô: Varga Péter.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, BORSOS, Gyôrvári, Györkös – Szilágyi (Gaál 76. p.),
Babics, Süle (Csákvári 46. p.), Velencei – Németh J. (Sebestyén R. 66. p.), KOCSIS.
Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövôk: Nyerges (75. p.), Kránitz 2 (85. p.
és 86. p.).

Mindkét mérkôzés – igaz, más-más elôjellel
– az utolsó negyedórában dôlt el, tulajdonképpen papírforma eredményt hozva. Az
utolsó elôtti helyezett Csesztregnek nem lehettek vérmes reményei a Cell ellen, no nem
azért, mert akkora különbség lett volna a két
csapat között helyezésben, de amíg a hazaiak
tavasszal öt meccsbôl hét pontot gyûjtöttek,
addig a zalaiak csak hármat, pedig számukra még minden megszerzett pont a bent maradás reményét növeli. Ehhez képest nem a
Cell erôltette rá ellenfelére az akaratát, hanem a vendégcsapat, akik szép lassan, óvatosan szinte kényelmesen játszottak a
legalább egy pontért, ha úgy puffan, akár a
háromért. Elsüllyedt a meccs a szürkeség mocsarában, ahelyett, hogy sok futással, gyors
kombinációkkal rövid úton elintéztük volna
a kissé öregesen mozgó vendégeket. A döntés a végjátékra maradt, amibe jó érzékkel
nyúlt bele Csákvári Zsolt vezetôedzô, hiszen
két beküldött cseréje szerezte a gólokat, amik
közé beékelôdött egy erôsen vitathatóan befújt és a 38 éves Németh István által értékesített 11-es a vendégek részérôl. Majdnem
sikerült kiénekeltetnünk a sajtot a szánkból
tehát, ami nemcsak ránk nézve lett volna csúfos, hanem a bükiekkel szemben sem lett
volna kellôen baráti. Írom ezt azért, áttérve
a következô forduló történéseire, mert a Bük
Csesztregen nyert 4-2-re és ezzel felcsillant
a remény elôttük arra, hogy utolérhetik a zalaiakat a kiesés elleni versenyfutásban. Ráférne egy ilyen kis (a Büknek nagy) siker a
Vas megyei csapatokra, hiszen a Haladás NB
I-es tagsága mellett nincs csapatunk az NB
II-ben, valamint az NB III-ban a Haladás II.

fotó: dummel domonkos

Változatok a végjátékra

németh józsef támadás közben

csapatát leszámítva, a többi vasi csapat a tabella utolsó hat helyébôl ötöt foglal el. No,
de visszatérve a saját vizekre, a Csornát hazai pályán ebben a bajnokságban, úgy látszik, nem lehet legyôzni, kilenc meccsbôl hatot megnyertek, a három döntetlen mellett.
Most már hetet nyertek meg, a mérkôzés az
utolsó negyedórában dôlt el most is, csak
most nem a mi javunkra. Ráadásul minden
bizonnyal az egész bajnokságot is tekintve
egyedülálló az, hogy egy játékost két perc
alatt két gólt hagytunk szerezni. Még
kispályán sem egyszerû ezt megcsinálni, hát
még a nagypályán, ahol azért távolságok is
vannak, ráadásul még a gólöröm (gólbánat)
is belefért az idôbe. Nem kis teljesítmény,
jobban mondva a mi részünkrôl mégiscsak
kicsi. A javítási lehetôségre nem kell sokat
várni, a következô ellenfél a Hannich Péter
edzôtôl megváló mosonmagyaróvári csapat
lesz május 1-jén 16 órától. Aztán kiderül,
majális is lesz-e. Hajrá CVSE!
»DOTTO

Beindult az amatôr évad is
Alighogy véget ért a VulkánSport Egyesület teremtornáinak sora, megkezdôdött a
szabadtéri szezon a III. Városi Kispályás Labdarúgó Tornával. A bajnokságra idén 10
csapat nevezett. Az elsô játéknap április
6-a, kedd volt, a mérkôzésekre a ligeti mûfüves pályán kerül sor koraesténként,
mindig kedden. A mezôny három fordulón
jutott túl, a tavalyi gyôztes Szivacsok
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

együttese, az S.A.P. Autópatika és az
Áramütöttek eddig 100%-os teljesítményt
nyújtott. Két gyôzelme van az ICON
Hungary Kft. és a Demi-Kalap csapatának,
egy-egy gyôzelme van a König Maschinen
Kft. és a Benkô Fürdôszobaszalon együttesének. Nem szerzett még pontot a Szalai
Szaki, a Sport FC és a Merse Amigo. Annak
ellenére, hogy az idôjárás eddig nem fo-

gadta kegyeibe a csapatokat és a nézôket,
élénk volt az érdeklôdés a mérkôzések
iránt, hiszen egyszerre látható a közelmúlt
jónéhány meghatározó celli, Cell környéki játékosa az ifjú tehetségek mellett. A góllövôlista élén ketten állnak öt-öt góllal, név
szerint Horváth Krisztián az ICON-ból és
Nagy Béla a Sport FC-bôl.
»DOTTO

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth
Lajos (örökös tag) • hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség: 9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com
• lapterv: Horváth Attila • nyomda: Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175 • Lapzárta: minden
páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.
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VEGYES «

P Á L Y Á Z A T
Celldömölk Város Önkormányzata a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet

Berzsenyi Dániel Gimnázium
iskolaigazgató (magasabb vezetô)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A vezetôi megbízás idôtartama:
a magasabb vezetôi megbízás határozott idôre,
2010. 08. 01 – 2015. 07. 31-ig szól.

Új Kemenesalja » 2010. 04. 30.

Ausztriában síeltek
a celldömölki tanulók
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, és a Benedek Sí
Klub közös szervezésében mintegy negyven celldömölki diák
vehetett részt március 19. és 22. között az ausztriai
Schladmingban zajlott sítáborban.
– Ausztria egyik legfrekventáltabb, legkedveltebb sí centrumában tudtunk eltölteni négy szép napot. Az idôjárás, a város központjában levô szállás, és az ettôl száz méterre induló sífelvonó egyaránt barátságossá tették programunkat. Egy éve kezdtük el szervezni a sítábort, hiszen akkor jutottunk olyan pályázati lehetôséghez, melyen a gyerekek és kísérôik részére
ingyenes síbérletet nyertünk. Ez tette lehetôvé, hogy iskolatípustól függetlenül a város más intézményeibôl is tudtunk diákokat
beszervezni. Így a mi iskolánkon kívül a Városi Általános Iskolá-

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.
További információ:
http://kszk.gov.hu/www.celldomolk.hu

» Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK – Születés: Horváth Ferenc és Mayer Judit
leánya: Eszter, Orsós András és Varga Anita leánya: Rebeka
Kitti, Bruckner Roland és Körmendi Katalin leánya: Anna,
Sallai Károly Gyula és Karácsonyi Éva fia: Károly Rómeó, Tóth
Attila és Lukács Zsuzsanna leánya: Regina, Bódai Balázs és
Ferenczi Katalin leánya: Luca, Imre Balázs és Szücs Renáta
fia: Bálint. Halálozás: Tóth István, Magyar Lászlóné sz. Horváth
Ilona, Tompos Margaret, Horváth Dezsô, Odor László,
Bódizs Károly, Harkai Lajos, Farkas Pálné sz. Tungli Elvira,
Varga László Attila, Tóth Ferencné sz. Tarr Katalin, Bödör
Lászlóné sz. Kernya Erzsébet, Kéri Józsefné sz. Horváth Ilona,
Kiss Jenôné sz. Sitkovics Margit, Bagics Béla.
JÁNOSHÁZA – Születés: Faragó Ferenc és Horváth Éva leánya:
Regina. Halálozás: Karlovits Ferencné sz. Egresits Jusztina.
KEMENESMAGASI – Halálozás: Szücs István Lajos.
KEMENESPÁLFA – Halálozás: Nagy Zoltán.
KEMENESSZENTMÁRTON – Születés: Mórocz Tamás és Hencz
Veronika fia: Bence Endre.
KEMENESSÖMJÉN – Halálozás: Németh Lajosné sz. Bárány Irma.
KÖCSK – Születés: Németh József és Barna Hajnalka fia: Belián.
Halálozás: Nyoszoli Béla.
NEMESKOCS – Születés: Varga György és Nagy Katalin leánya:
Eszter.
NAGYSIMONYI – Születés: Tóth János és Varga Adrienn leánya:
Kamilla Kata.
NEMESKERESZTÚR – Halálozás: Csik József Imre.
OSTFFYASSZONYFA – Születés: Koronczai Gábor és Sebestyén
Nikoletta Piroska leánya: Kinga.
SZERGÉNY – Születés: Bíró Zsolt és Döbrönte Márta leánya:
Hanna.
TOKORCS – Születés: Varga Tamás és Balogh Henrietta
leánya: Boglárka.
Halálozás: Mórocz Sándorné sz. Kovács Jolán.
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ból, és a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból csatlakoztak hozzánk
résztvevôk. A gyerekeket öt csoportra osztottuk tudásszintjük alapján. Négy síelô, és egy snowboardos csoportot alakítottunk ki. Minden korcsoportnak és tudásszintnek megfelelôen külön szakoktatásban részesültek a diákok. Ilyen helyen eddig még nem voltunk, ahol oktatói segítség és ilyen sokrétû, kilométerben kifejezve is nagyon sok pálya állt rendelkezésünkre. A gyerekek
nagyon élvezték, hogy a chipes kártyarendszernek köszönhetôen
naponta lemérhették, hány kilométert síeltek. Én azt gondolom,
hogy tudásszinttôl függôen körülbelül harminc-ötven km-t tettek meg. Az egész napos síoktatás után a szálláson különféle játékokra is lehetôség nyílt: pingpong, csocsó, stb. Bízunk benne,
hogy lesz még hasonló pályázati lehetôségünk, és a jövôben újra visszatérhetünk a steiermarki tartományba síelni – összegzett
Czupor Attila igazgató.
»REINER ANITA

» APRÓHIRDETÉS
Fûnyírógépek, üzemképes, jó állapotban, reális áron
eladók. Érdeklôdni: 06 30/643-0005 telefonszámon.
Celldömölk központjában 1. em. 67 m 2-es, egyedi
hômennyiség-mérôs lakás eladó. Ugyanitt garázs eladó a
lakás megvásárlása nélkül is. Érdeklôdni: 06/70/5142833, 06/70/282-7900-es telefonszámokon.
Motoros fûnyíró és STIHL fûkasza kedvezményes áron
eladók. Tel.: 06/20/962-4202.
Alsóságon, a Ság hegy tövében 80 m2-es kertes családi ház
eladó. Érdeklôdni: 70/453-4447.

UK_2010_09

10/4/28

8:25 AM

Page 15

Triomax fiókrendszerek a Harntól!

Csillapított,teljesen kihúzható önbehúzó fiók,
50 kg-os teherbírással. (Triomax S 500 mm-es 7.290)

MAGAS FÉNYÛ PET AJTÓLAPOK 10 FÉLE SZÍNBEN!
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MEGNYITOTTUNK!
Idén is várjuk a kikapcsolódásra vágyó horgászokat. Folyamatos
intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést 1,3 hektáron
110 mázsa ponty, ebbôl 20 mázsa nagytestû 10 kg-tól 23 kg-ig.
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, filagóriák, stégek, gyerekeknek fedett homokozó, játszótér, horgászoknak felszerelésük bepakolásához 20 db kiskocsit biztosítunk. Valamint a tó
területén 4 db angol wc található.
Rövid házirend: Napijegy 1.200 Ft, amely 1 fô 2 bottal való horgászatát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, egy bottal horgászhat. A napijegy nem átruházható, a kísérô nem horgászhat a napijegyes botjával. Haltartóba rakni a halat kizárólag
akkor szabad, ha szeretné megvásárolni!

2010-ben is ENERGO TEAM KUPA!
Az országos nôi döntô augusztusban
nálunk kerül megrendezésre!
Bôvebb információ:
Karvas Gábor: 06 30/378-60-62,
Karvas–Horváth Zseraldin: 06 30/620-82-73.
A tó közvetlenül Pápa felôl, Sárvár irányába, Borsosgyôr
után jobbra, a fôútvonal mellett található.
A tóról és a nyitva tartásról bôvebben
a honlapunkon olvashat:

www.strandito.hu

Tisztelettel meghívjuk Önt és
kedves családját
2010. május 15-én (szombaton)
Celldömölk–Alsóságon
elsô alkalommal megrendezésre kerülô
„C” kategóriás 2-es
Fogathajtó Bajnokságra!
Helyszín: Celldömölk–Alsóság Sportcsarnok mögötti focipálya
A verseny kezdési idôpontja 11 óra.

