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Adó,
te drága!

» Öt elsô osztály
indulhat
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» A Nett Packról
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» Tábor egész
nyáron

11.

» Mérlegen a nôi
kézilabda

12.

fotó: major tamás

CELLDÖMÖLK

NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!
A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!
AUTÓGÁZ LPG KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Celldömölk, Kolozsvár utcában,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

CSOMAG!
MEGÚJULT DÍJ
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Végsô búcsú
Nagyszámú gyászoló kísérte utolsó
útjára 2007. június 11-én Varga
László Csabát, aki városunk elsô
szabadon választott önkormányzatában 1990-tôl 94-ig töltötte be az
alpolgármester felelôs beosztását,
és vezette az Alsósági Részönkormányzatot. Dr. Koltay Jenô esperesplébános emlékezô beszédében
Varga László Csabát példamutatóan

szorgalmas embernek jellemezte, aki
Istentôl kapott tudását az emberek javára fordította. Mindig tisztelte a má-

sik ember méltóágát, segítôkész
volt, és megértô. Dr. Koltay Jenô
méltatta Varga László Csabának az
egyházért és egyéb közösségekért
végzett áldásos tevékenységét, a
gyászoló családot pedig az örök
életbe vetett hittel vigasztalta, miszerint a földi élet vége valójában
az örök élet kezdetének tekinthetô.
Varga László Csabáról következô
lapszámunkban emlékezünk meg
hosszabb terjedelemben.
»RL

Gépjármûadó-változások az év elejétôl
Bár az önkormányzat szedi be, a gépjármûadó nem helyi adó, hanem átengedett központi adó. Ennek megfelelôen mértékét nem a helyi képviselô-testület, hanem az országgyûlés
határozza meg. Viszont az önkormányzat szedi be, és mûködési kiadásainak a részleges fedezetéül szolgál. Az
idei év január 1-jétôl változás történt
ebben az adónemben. A módosításról Mesterházyné Kovács Lilla, a celldömölki polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának vezetôje adott tájékoztatást.
A személygépkocsik és a motorkerékpárok esetén az adó alapja 2007.
január 1-jétôl – a korábbi önsúly helyett – a gépjármû hatósági nyilvántartásban kW-ban kifejezett teljesítménye lett.
A gépjármûadó mértéke: a személyszállító gépjármû hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye,
kilowattban kifejezve adóalap után a
gépjármû
– gyártási évében és az azt követô 3
naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követô 4–7. naptári
évben 260 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követô 8–11. naptári
évben 200 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követô 12–15. naptári évben 160 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követô 16. naptári
évben és az azt követô naptári
években 120 Ft/kilowatt.
Ha a hatósági nyilvántartásban az
adott személyszállító gépjármû teljesítménye csak lóerôben van megadva, akkor ezt az értéket 1,36-dal kell
osztani, és a kapott eredményt a kerekítés általános szabályai szerint
egész számra kell kerekíteni. Így meg-

kapjuk a teljesítmény kilowattban kifejezett értékét, amibôl számítható
az adó.
Nem változik az adó alapja az autóbusz, a nyerges vontató és a lakó
pótkocsi – az önsúly tekintetében, illetve a tehergépjármûvek – önsúly +
raksúly 50 százaléka vonatkozásában. Az adó mértéke szintén változatlan marad, az adóalap minden
megkezdett 100 kilogrammja után
1200 forint.
Ezen kívül a gépjármûadóról szóló
törvény pontosítást is tartalmaz a
gépjármûadó alanyának személyére,
valamint az olyan gyakorlati esetekre
ír elô egyértelmû szabályozást, amikor a gépjármû újonnan vagy ismételten forgalomba történô helyezésének hónapjában – vagyis még az adókötelezettség keletkezése elôtt – a
forgalomba helyezô személy elidegeníti gépjármûvét, azaz az adókötelezettség keletkezésekor már egy
másik személy a tulajdonos.
E mellett a rendelet új szabályozással
rendezi az adóalanyiság kérdését elhalálozás, illetve szervezet megszûnésének eseteire. Az adóalany halála
illetve megszûnése esetén a következô adóévtôl azt a személyt kell az
adó alanyának tekinteni, akit illetve
amelyet az elhalálozás vagy megszûnés után elsôként a hatósági nyilvántartásba üzemben tartóként vagy tulajdonosként bejegyeztek.
A mozgáskorlátozottakat is érinti törvényi változás az idei év elejétôl a
gépjármûadóval kapcsolatosan: alanyi oldal tekintetében, csak a súlyos
mozgáskorlátozott személy vagy a
súlyos mozgáskorlátozott kiskorú
személyt szállító, vele közös háztar-

tásban élô szülô, nevelôszülô, mostoha- és örökbefogadó szülô tulajdonában lévô (tehát kizárólag polgári jogi
tulajdonos), míg tárgyi vonatkozásban csak egy darab 100 kilowatt teljesítményt el nem érô, és nem személy taxi besorolású személygépkocsi után jár a mentesség.
E mellett megszûntek a környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott személygépjármûvek utáni kedvezmények.
Szintén nem helyi adó, de az önkormányzat szedi be a talajterhelési díjat, amelyre az a személy kötelezett,
aki ingatlanát a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köti rá,
de szennyvízelvezetést folytat. A talajterhelési díjat önadózással kell teljesíteni, tehát a kibocsátó köteles azt
bevallani és megfizetni a tárgyévet
követô év március 31-ig.
Ezek mellett Celldömölk Város Önkormányzata jelenleg az alábbi adókat
alkalmazza, mint helyi adók:
– magánszemélyek kommunális adója,
– vállalkozók kommunális adója,
– iparûzési adó,
– idegenforgalmi adó.
»HP
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Augusztus 1-tôl megalakul
a Celldömölki Városi Általános Iskola
Soros ülését tartotta a képviselô-testület május 30-án. Elsô napirendi
pontként Fehér László polgármester
számolt be a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történtekrôl. A második napirendi pontban Az Eötvös Loránd Általános Iskola ötéves oktató-nevelô
munkájáról szóló beszámolót fogadta
el a város képviselô-testülete. Hoszszas vita elôzte meg a folyó ügyek 1.
számú pontjának döntését, mely az
általános iskolai feladatellátás átszervezésérôl szólt. Horváthné Varga
Margit ismertette az érdekelt, megszûnés elôtt álló intézmények dolgozóinak, diákönkormányzatainak és
szülôi munkaközösségeinek véleményét és a vonatkozó jogszabályi hátteret. Az érintett intézmények nem
támogatták az önkormányzat javas-

latát, ennek a véleményüknek a szülôk, pedagógusok az ülésen is hangot
adtak. Végül a képviselôk 13 igen, 4
nem szavazattal az intézményi összevonás mellett döntöttek. Az új intézmény a Celldömölki Városi Általános
Iskola nevet fogja viselni, és 2007.
augusztus 1-tôl kezdi meg mûködését. A képviselô-testület az új általános iskola elsô évfolyamán öt osztály
indítását engedélyezte. Második folyó ügyként a 2006. évi országos
kompetenciamérés eredményeit és
feladatait tárgyalták meg. A képviselô-testület megállapította, hogy a város tanulóinak teljesítménye általában meghaladja az országos átlagot,
ezért az eredményért az általános és
középiskolák pedagógusainak a köszönetét fejezte ki. A folytatásban a
gyermekvédelmi feladatok ellátásá-

nak értékelését, ezt követôen a Népjóléti Szolgálat 2006. évi szociális és
gyermekvédelmi tevékenységérôl
szóló beszámolóját fogadták el. 7. folyó ügyként az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (Celli
HUKE Hulladékkezelési Kft., Cellenergo Kft., Kemenesvíz Kft. és Városi TV Kht.) múlt évi mérlegbeszámolóját tárgyalták, és kisebb észrevételekkel el is fogadták. 15. pontban a
város pályázati lehetôségeirôl és a
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által elfogadott kiemelt
projektekhez (Ora et labora – vallási
turizmus infrastrukturális beruházás
és a Ludus program - a modern tanulási környezet megteremtéséért) való csatlakozásról határoztak a képviselôk.
»LOSONCZ ANDREA

Trianon mai üzenete
2007. május 3-án tartotta hagyományos megemlékezését a Trianoni keresztnél a Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület, a
Sághegyért Alapítvány és a Magyar
Polgári Együttmûködés Egyesület
Celldömölki Csoportja. Heim Géza elnök köszöntötte az egybegyûlteket,
kiemelve, hogy június 4-e igazából a
fájdalom és az emlékezés napja, ünnepnek pedig egyedül a kereszt
felállításának napja tekinthetô, hisz
1934-ben Kemenesalja egész népe
összefogott ennek érdekében. Dr.
Fonyó Roberta köszöntôjében az egyfotó: rozmán lászló
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séges ünneplés hiányát fájlalta, majd
bizakodva említette meg, hogy az
idei évtôl a kereszt felállításának évfordulója városi ünnep lesz, s ez talán
majd meghozza az együttes ünneplést is. Utalt a kettôs állampolgárságról szóló népszavazásra, mely nem
engedte a lelki egység megteremtését, és mintegy párhuzamot jelentett
a trianoni országvesztéssel. Köszöntôje végén a jövôbe vetett hitének
adott hangot. Molnár Csaba tanár ünnepi beszédében a történelmi eseményeket egyfajta sorsszerû hármasság szerint csoportosítva idézte fel.
Hármas tragédiánk volt Muhi, Mohács és Trianon. Ez utóbbinak volt következménye a II. világháború tragédiája és 1956 levert szabadságharca
is. Trianon hármassága a 2004. évi sikertelen népszavazással teljesedett
ki, mely után érezhetôen megszaporodtak a magyarellenes incidensek a
határokon túli magyar területeken. A
harmadik tragikus hármast az elvesztett választások jelentik. Saját érdekeink ellen szavaztunk demokratikusan, melyhez most már a magyarságtudat elleni hisztériakeltés is társul,
ha egyesek meglátnak egy Árpád-sá-

vos lobogót. Mi a teendônk? – tette
fel a kérdést Molnár Csaba, majd válaszolt is rá: „Él magyar, áll Buda
még!” Tartsunk ki nemzeti értékeink
mellett, védjük meg a termôföldet,
és fogjunk össze. Ez lehet a megoldás! A jelenlévô pártok és civil szervezetek elhelyezték az emlékezés
koszorúit, majd Heim Géza zárszavában köszönte meg a részvételt és
már most mindenkit meghívott a
szeptemberi, városi szervezésû ünnepségre. A megemlékezés mûsorában közremûködtek: Bezzeg István és
Molnár Rita.
»Rozmán
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A Kemenesaljai Baráti Kör közgyûlésérôl
Június 2-án tartotta kora nyári közgyûlését a Kemenesaljai Baráti Kör az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskolában. Az összejövetelt megtisztelték jelenlétükkel Fehér László
polgármester, az iskolák igazgatói és
néhány felkészítô tanár. A hagyományokhoz híven A Jónás-Szente pályázatok eredményhirdetését is ekkor
tartották. Mint arról korábban hírt adtunk, lehetett pályázni bármely irodalmi, történelmi, helytörténeti, népmûvészeti, képzômûvészeti, természettudományos, matematikai és informatikai munkával, illetve bármely,
a felsorolt témakörhöz nem tartozó,
önálló alkotással. A meghirdetett pályázatokra 15 pályázó 32 pályamûvet
adott be. A díjazott pályamûvek és
pályázók a következôk:
Irodalom
I. hely: Kurucz Tünde, Berzsenyi Dániel Gimnázium
I. hely (Szente-díj): Szabó Péter, Berzsenyi Dániel Gimnázium

Különdíj: Hencz Dóra, Berzsenyi Dániel Gimnázium
Különdíj: Kurucz Dorina, Berzsenyi
Dániel Gimnázium
Népmûvészet
I. hely (Szente-díj): Horváth Zoltán,
Celldömölki Mûszaki Szakközép és
Szakiskola
I. hely: Légler Anita, Celldömölki Mûszaki Szakközép és Szakiskola
Különdíj: Gadácsi Katalin, Berzsenyi
Dániel Gimnázium
Képzômûvészet
I. hely: Fehér Barnabás, Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
II. hely: Horváth Dóra, Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola
III. hely: Fehér Barnabás, Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
Különdíj:
– Kazári Dóra, Berzsenyi Dániel Gimnázium
– Skriba Eszter, Berzsenyi Dániel
Gimnázium

– Horváth Dorina, Berzsenyi Dániel
Gimnázium
Egyéb
I. hely: Mészáros Imre, Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
III. hely: Bóczi Roland, Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
A hagyományokhoz híven idén is
megválasztotta a közgyûlés az év
diákját. A város két középfokú intézményének javaslata alapján egy-egy
tanulót jelöltek erre a tisztségre,
eszerint a 2007. év diákjai lettek:
Kurucz Tünde a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból és Hujbert Milán a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskolából.
Az ünnepélyes eredményhirdetés
után megkezdôdött a hagyományos
közgyûlés, amelyen a baráti kör tagjai értékelték az elmúlt félév történéseit, és megbeszélték az év további
részében rájuk váró feladatokat.
»LOSONCZ ANDREA

Mikor az 1=3 Alsósági Tavaszi Napok, 2007
Városi Véradónapokat szervez a Vöröskereszt 2007. június 26-27-28-án
a Kemenesaljai Egyesített Kórház
Vérellátójában. 7 óra 30-tól 17 óráig
szeretettel várnak minden régi és új
véradót, hiszen a nyári idôszak kezdetén különösen nagy szükség van a
vérre. Köztudomású, hogy egy véradó önzetlen gesztusával három embertársán segít, s így valóban igaz a
címbéli állítás, hogy 1=3-mal. Véradásra minden egészséges, 18. életévét betöltött állampolgár jelentkezhet, és a segítés tényén túl az sem
elhanyagolható, hogy a donorok orvosi vizsgálaton és szûrôvizsgálaton
is átesnek, ami saját egészségük
szempontjából is hasznos lehet.
A véradó-mozgalomnak nagy hagyományai vannak Kemenesalján, s
ezért lenne jó, ha a rutinos véradók mellett minél több új
véradó is jelentkezne, s ezáltal megtapasztalná az önzetlen segítés semmihez sem hasonlítható örömét!

Idén 17. alkalommal került megrendezésre az immár hagyományos
tavaszköszöntô rendezvénysorozat az
alsósági városrészen. Az Alsósági Tavaszi Napok nevet viselô programsorozatra azonban ezúttal az alsósági
részönkormányzat szervezésében került sor. A május 18–20. között zajló
rendezvények között minden korosztály találhatott kedvére valót, hisz a
gyerekfoglalkoztató rajzversenytôl
kezdve, a gulyásfôzésen és bábszínházon keresztül, az Utcák-terek Labdarúgó Tornáig, sôt Izsákfáig nyúló
szekeres túráig terjedt a programok
színes palettája. A rendezvény az Alsósági Sportcsarnok elôtt ünnepélyes
megnyitóval vette kezdetét, amelyen
az ott kialakított új játszótér felavatására is sor került. Horváth Melinda, az
alsósági részönkormányzat vezetôje
elmondta, igyekeztek olyan rendezvényt szervezni, amely minél több
család érdeklôdését felkelti. Ennek fényében megpróbáltak mindent megtenni azért, hogy a kilátogatók – gyerekek és felnôttek egyaránt – igazán
jól érezzék magukat, és kedvük szerint válogathassanak a széles repertoárból. Elmondása szerint a progra-

az alsósági játszótér átadása

mok létrejöttéhez és lebonyolításához segítséget kaptak Celldömölk Város Önkormányzatától, a képviselôtársaktól, az Alsósági Tagóvodától és a
Berzsenyi Lénárd Általános Iskolától
is. A képviselô beszámolt arról is,
hogy a következô évre egy vagy másfél napos programsorozatot terveznek, és az idén elmaradt faluszépítést
– az orvosi rendelô melletti rész füvesítését, virágosítását június 16-án,
szombaton pótolják. A rendezvény
ezúttal is ökumenikus istentisztelettel
zárult május 20-án vasárnap az alsósági katolikus templomban.
»IHÁSZ ILDIKÓ
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Ha a munkaképesség megváltozik

Szeretnek itt
lenni, hiszen a
munkalehetôség
mellett fontos
a közösségi lét is

6

Az egészséges ember természetesnek
veszi, hogy dolgozni kell, és ha van lehetôség, hát azt választja, ami neki
legjobban megfelel. Élnek köztünk
nem kevesen, akik születésüktôl fogva
vagy késôbb szerzett betegség következtében nem élhetnek ezzel a szabad
választással. Életminôségük javulásában a többszörösét jelenti, ha akad
számukra állapotuknak megfelelô elfoglaltság. Ha nem, élhetnek a létminimum alatt, s a közösségbôl kirekesztve telnek napjaik. A társadalom igyekszik ezen segíteni olyan munkahelyeket teremtve, amelyek a fenti gondokat hivatottak megoldani, vagy legalább csökkenteni.
Hét éve már, hogy városunkban is
önálló üzemben találtak munkát a
megváltozott munkaképességû emberek. A Savaria Nett Pack Kft. létesített nálunk – önkormányzati segítséggel – egy részleget, amely ma is
30 fônek ad értelmes elfoglaltságot
és nem utolsó sorban – számukra jelentôs – jövedelmet.
Az e társadalmi réteget foglalkoztató
szervezetek életében ez év július elsejétôl jelentôs jogszabályi változások lépnek életbe. A változások lényegérôl és annak a kft.-t érintô elemeirôl kérdeztem Simon Péterné
üzemvezetôt:
– A jogszabályi változtatást az ellenôrzéshiány, a párhuzamos támogatások kiküszöbölése és az intézeti
foglalkoztatás megszüntetése indokolta. 1000–1100 fôt foglalkoztatunk
folyamatosan, a szombathelyi központból irányítva Pápától Kaposvárig,
Gyôrön, Solymáron át Várpalotáig
több telephelyen és bedolgozói rendszerben is. A mûködéshez szükséges
akkreditációt már korábban megszereztük. A további, jogilag biztonságos
mûködés érdekében beolvad a kft.-nk
a FÔKEFE Közhasznú Társaságba. Ez
központi döntés, mivel állami tulajdonú volt – és a jövôben is az marad
az átalakulással kibôvült szervezet.
Az ígéretek és a jelenlegi ismeretek
szerint a dolgozók ebbôl semmit nem
fognak érzékelni, továbbra is a korábbiak szerint történik a munkák
megszervezése. A szombathelyi kft.
gyáregységként mûködik a késôbbiekben a celldömölki telephellyel
együtt. Változni fog a rokkantosítási
rendszer is, mi erre is felkészülünk. A

cél, hogy a megváltozott munkaképesség ne legyen kirekesztô a munka
világából, hanem teljes értékûen vissza
tudjon oda térni.
A helyi tevékenységrôl az itteni vezetô, Kiss Imréné beszél:
– Nagyon reméljük, hogy az átszervezés semmi rosszat nem eredményez. Az itt dolgozó harminc embernek nagyon fontos az elfoglaltság is
és a pénz is. Minden munkát elvégzünk, amit sikerül megszerezni a ve-

zetésnek és magunknak is. Dolgozunk többek között a CELLCOMP-nak,
az Antók Nyomdának, az Apáczai Kiadónak. Minden dolgozó csökkent
munkaképességû, változóan 40–100%os mértékben. Szeretnek itt lenni, a
munkalehetôség mellett nagyon fontos a közösségi lét is, amit szinte csak
itt tudnak ezek az emberek megélni.
A legtöbben és legtöbbször idôbérben dolgozunk, de sürgôs munkáknál, ha mód van rá, teljesítménydíjazás is elôfordul. Állapottól függôen
4–8 óra a munkaidô. A többség celldömölki, de kilencen a környezô településekrôl járnak be. Úgy élünk, mint
egy nagy család, húszévestôl nyugdíjas korúig dolgoznak a csapatban.
Szaniszló Lászlóné, Zsuzsa, akirôl vezetôje csak elismerô szavakat mond,
így nyilatkozik:
– Az üzem megnyitása, 2000. május
2-a óta itt dolgozom. Elôtte két évig,
rokkant nyugdíjazásom után otthon
voltam, nem volt lehetôség elhelyezkedni. Korábban a vasúton voltam
jegykezelô, mozgalmas, szép volt az
a munka is, míg volt egészség. Nagyon hiányzott a közösség és a kereset is, hiszen három gyermeket neveltünk. Bármilyen munkát szívesen
elvégzek, csak jöhessek dolgozni. Innen szeretnék igazi nyugdíjba menni.

Szabó Zoltán, a 13 férfi egyike, szintén a kezdetektôl itt dolgozik:
– Én csupán másfél évet dolgozhattam
életemben addig, míg ez a lehetôség
megnyílt elôttem. 100%-os leszázalékolt vagyok, mozgáskorlátozott is, az
egyéb bajok mellett. Számomra nagyon
sokat jelent anyagilag is és társaság
szempontjából is, hogy dolgozhatok.
Szüleimmel élek, akik maguk is betegek, rokkantak. Nekem szinte csak ez
az egyedüli lehetôségem arra, hogy
közösségben legyek. Itt kifogástalan a

társaság, és bár többen szekálnak,
hogy nôi fônökünk van, én vele is meg
vagyok elégedve. Kemenesmihályfáról járok be, általában busszal, de ha
ilyen jó az idô, kismotorral. Remélem,
még nagyon sokáig dolgozhatok itt.
Bízunk benne, az elôírások változása
és a cégen belüli átszervezések nem
fogják kedvüket szegni és továbbra is
sikeresen fogják végezni tevékenységüket, ki a munka szervezésében, ki
pedig annak mind eredményesebb
elvégzésében.
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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Erdélyben jártunk (2. rész)

a celli csapat kolozsváron

Kolozsvár: Az egykori Kolozs vármegye, ma Kolozs megye székhelye. Két
színházával, két operájával, tizenegy
felsôfokú oktatási intézményével és
számos középiskolájával az ország
fontos kulturális központja.
Egyike volt annak a hét erôdített városnak, amelyrôl Erdély német nevét
(Siebenbürgen) kapta. Híres ezen kívül Mátyás király és Bocskai István fejedelem szülôvárosaként, illetve az
unitárius vallás bölcsôjeként. Számos
mûemléke közül a legnevezetesebbek a Szent Mihály-templom, elôtte
Fadrusz János Mátyás szobrával, a Farkas utcai református templom, illetve
a Bánffy-palota.
A 2002-es népszámlálási adatok szerint Kolozsvár lakossága 317 953 fô
volt. Ezzel Románia 3. legnagyobb városa, csupán Bukarest (1 926 334
fô)[26] illetve Jászvásár (320 888)
[27] elôzi meg.
Marosvásárhely után Kolozsvárott él a
legnagyobb létszámú magyar közösség Romániában: 60 287 fô (2002ben, ami 19%-os, 14 000 fôs csökkenést jelent 1992-höz képest).

Torda: 1463-ban országgyûlés színhelye volt. 1505-ben itt újították meg a
három nemzet unióját. 1542. december 20-án az itt tartott országgyûlés
ismerte el János Zsigmondot erdélyi
fejedelemnek. 1568-ban a tordai országgyûlésen hirdették ki a vallásszabadságot. Újtorda gótikus református
templomába menekültek a lakosok
1601-ben Basta serege elôl, de az a
falakat ágyúkkal szétlôve lemészárolta ôket. A város mellett verte meg a
császári sereg Vitéz Mihály vajda seregét, az eseményre a csata helyén
1974-ben felállított monumentális Vitéz Mihály emlékmû és emlékpark
hívja fel a figyelmet. 1614-ben Bethlen
Gábor sóvágóknak adományozta az
elnéptelenedett települést. 1714-ben
Mikes Mihály gróf telepít be pálosokat. 1910-ben 13 455 lakosából 9674
magyar, 3389 román és 100 német
volt. Magyar lakosságának nagy része
a második bécsi döntés után Kolozsvárra költözött.
2002-ben 55 887 lakosából 47 442 román, 5618 magyar, 2703 cigány és 83
német volt.

a tordai hasadék

Marosvásárhelyig permanens szenvedés az út. Állítólag Kolozsvárott játszott
a Steaua, és mi belekeveredtünk a
szurkolókat szállító mindenféle jármû
özönébe. Ezt csak utólag tudjuk meg,
így útközben maradt nekünk az értetlenkedés a minden eddigit felülmúló
forgalom miatt, és nagyon izgulunk,
hogy idôben érkezzünk Szentgyörgyre.
Elôre elárulom: nem sikerült.

marosvásárhely egyik impozáns épülete

Marosvásárhely: Erdély középsõ részén
fekszik, festõi földrajzi környezetben. Átszeli a Maros folyó, s tölgy és bükk erdôkkel borított dombok veszik körül. Vásárhelynek ma 160. 000 lakosa van, magyarok és románok, kisebb számban pedig cigányok, németek és zsidók. A város
a vidék kulturális és ipari központja, a
megye adminisztratív székhelye. 1616.
április 29-én Bethlen Gábor, Erdély fejedelme írja alá azt az okiratot, amely által
a város szabad királyi város lesz. Neve
ekkor változik a régi Székelyvásárhelyrôl
Marosvásárhelyre. Századokon át Marosvásárhely a hat közül az egyik székely
szék, Marosszék fõvárosa. Közben a város helyet ad jó néhány Országgyûlésnek, és több erdélyi fejedelmet itt választanak meg vagy iktatnak be az erdélyi fejedelmek közül. Az 1571. január 6án Marosvásárhelyen tartott Országgyûlésen János Zsigmond Fejedelem jelenlétében és az ô akarata ellenére az országgyûlés megszavazza és kihirdeti a négy
keresztény egyház, a római katolikus, a
lutheránus, a kálvinista és az unitárius
vallás egyenlôségét. A Fejedelem az unitárius egyház kiváltságos szerepe mellett
foglalt állást. Ez az esemény európai dimenziókban mérve haladó elôsegítése
volt a vallási toleranciának.
A város sokat köszönhet régi polgármestereinek, Borsos Tamásnak és mindenekelôtt Bernády Györgynek. A századelô néhány éve alatt Bernády építtette a
Vármegyeházat, a Kultúrpalotát, a mai
Orvosi Egyetem épületét, a mai Petru
Maior Egyetem épületeit, és sok iskola
épületét. A polgármestersége alatt vezették be a villanyáramot, a földgázfûtést, kanalizálták a várost és az utakat
kikövezték, leaszfaltozták. Ô volt az, aki
néhány év leforgása alatt a poros kisvárosból a század igényeinek megfelelõ
várossá tette Marosvásárhelyt.

»Folytatás a következô számban

Elsôként Kolozsvár lakótelepei tûnnek fel. Kicsit csúnyábbak, mint a
mieink. Hatalmas város. Elhaladunk a
Házsongárdi temetô mellett, megnézzük a gazdátlannak látszó hatalmas gyümölcsösöket, és sietünk tovább. (Visszaúton megállunk, megnézzük a Szt. Mihály templomot, Mátyás szülôházát, gyors fénykép az elhíresült Mátyás szobornál, „könnyítés” 800 forintos sör ellenében egy
fôtéri bárban. A pincér szintén „nem
tud” magyarul. Ennyiért már megérthetne minket.)

»GYURICZA IMRE
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A történelem érintése
Pápócon járva nem csak a szépen rendben
tartott utcák és porták látványa az, ami
kellemessé teszi ottlétünket. Szép útszéli
feszület óvja az utazókat, Paduai Szent Antal szobrát az egykori Amerikába kivándorolt vallásos hívek emelték. A két világháború hôseinek és áldozatainak emlékét stílusos emlékmû ôrzi. A falu közepén azonban tekintetünket vonzza már a sárgára
festett katolikus templom, de tekintetün-

ket sokkal inkább megragadja az egyszerûségével rabul ejtô, kivitelezésében pedig
lenyûgözô háromszintes kápolna. Története regényes, mint ahogy Pápócé is. A település már az Árpád-korban lakott volt,
egyes feltételezések szerint Szent István is
alapíthatta. Igazi jeles hely volt, mely
túlélt tatárjárást, törökvészt. A rontások
után mindig felépült, sôt mezôvárosi rangját a 19. századig megôrizte. Egyházi
szempontból is jelentôs, több temploma
volt, melyeket átépítettek, illetve lebontottak. Volt fürdôje és vásárai is híresek
voltak. A kis kápolna története a 12. századig nyúlik vissza. Az Ágoston-rendi szerzetesek kolostorához csatlakozott, de erre
csak 1975-76-ban bukkantak rá, az épületegyüttes felújításakor. A Havas Boldogasszony tiszteletére emelt kápolna
egyedülállónak tekinthetô a mag három
szintjével, hiszen valóban nem sok ilyen
korú, állapotú és felépítésû épület ismeretes Európában. A román keresztboltozatok
egyszerûsége, a nyolcszögû torony, a belsô festések – melyeket eddig csak egyszer
kellett restaurálni – mind együtt teremtik
meg azt az atmoszférát, mely mintegy évszázadok üzenetét közvetíti. Kissé mintha

megérintenénk a történelmet, a történelem pedig minket.
A kápolna kulcsa a Polgármesteri Hivatalban kérhetô el munkaidôben, ahol mindig
szívesen fogadják az ideérkezôket. Ismertetôt lehet kérni a faluról, templomról és a
kápolnáról, de megvásárolható a falu monográfiája is, mely a történelem mellett
igazi néprajzi csemegéket is egybegyûjtött
és mentett meg az utókornak. Aki munkaidô után érkezik, az a templom mellett lakó Kiss Gyulánétól kérhet bebocsátást a
kápolnába.
»RL

Országos negyedik helyezett a celli csapat
Szép eredményt ért el az Elsôsegélynyújtó Országos Versenyen az Eötvös
Loránd Általános Iskola csapata. A háromnapos versenyt május 18-tól 21-ig
tartották meg Zánkán. A csapat felkészítôje Kondics Erika tanárnô. Az országos döntôt területi és megyei fordulók elôzték meg. Az elôzetes fordulókon 585 csapat vett részt, végül
a celli csapat képviselhette Vas megyét a végsô megmérettetésen. Így
húsz csapat közül kerültek a rangos
negyedik helyre, így is csak nyolc
ponttal lemaradva az elsô helyezettôl. Kondics Erika elmondta, hogy a
gyerekek izgalmukban s talán a versenyrutin hiánya miatt az elsô
feladatnál nem húzták fel a gumikesztyût, ezzel veszítve annyi pontot,
ami miatt éppen lecsúsztak a dobogóról. A gyerekeknek a versenyen
számot kellett adniuk az elsôsegélynyújtás különbözô témáiból. Így többek között a következô versenyfeladatok voltak: baleseti történések
és teendôk, mérgezés, belgyógyászati jellegû rosszullétek, cukorbaj és
8

epilepszia. A tanárnô elmondta, hogy
elindulásuk elôtt nagyon bízott benne, hogy legalább az elsô tíz közé bekerülnek. Számára és a csapat számára is nagy öröm, hogy a negyedik
helyen végeztek, s tudják, hogy nem

a tudás hiánya, hanem formai hiba
miatt nem értek el jobb eredményt.
A csapat tagjai Szombathelyi Daniella, Németh Kitti, Nagy Dorina, Kovács
Dzsenifer, Tóth Szilvia voltak.
A versenyen a gyerekeknek nagy élmény volt, hogy mindenki nagyon
kedves és barátságos volt velük. Fôleg rendôrök segítettek a szervezés
lebonyolításában, akikkel nagyon jó
kapcsolatot tudtak kialakítani. Ezen
kívül a Vas megyét képviselô ifi és
felnôtt csapat tagja is pártfogásukba
vették a gyerekeket. Többszöri dicséretben is részesítették ôket, fôleg
példamutató magatartásukért és határozottságukért.
A versenyre való felkészülésben mindenképpen köszönetet mondanak
Nagy Rezsônek, Karádi Mihálynak és
Milánkovics Pálnak, aki a Vas Megyei
Mentôszolgálat munkatársa. Mátis
Katalin, a Vöröskereszt helyi szervezetének titkára segített az utazás
megszervezésében és a megyei szervezettel történô kapcsolattartásban.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Amikor a zene és a
természet találkozik
Május 19-e elôestéjén a város fôterén közönségtoborzó térzenét játszott az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola tanáraiból és mûvészbarátaiból alakult alkalmi zenekar, megalapozva a másnapi Kráterhangverseny hangulatát.
A hagyományoknak megfelelôen
idén is megrendezte a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ a több évtizedes
tradícióra visszatekintô zenei eseményt. A fúvószene mûvelôit és kedvelôit Fehér László polgármester köszöntötte, emlékeztetve arra, hogy

elsô ízben 1969-ben volt Kráterhangverseny. Az eltelt évek folyamán három alkalom kimaradt, így idén került sor a 35. jubileumi koncertre.
Ezúttal öt fúvósegyüttes kapott meghívást a rendezvényre: az Ajka Városi
Fúvószenekar, a Ritmus Koncert Fúvószenekar (Bábolna-Ács), a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar, Pápa Város
Fúvószenekara és a celldömölki
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola Fúvószenekara. A több
órás koncert a fúvószenekari darabok
széles skáláját vonultatta fel, a ko-

A zeneiskola sikereirôl
Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola növendékei kiemelkedôen
szerepeltek a különbözô szintû és rangú zenei versenyeken. Összesen négy
országos megmérettetésen vettek
részt a különbözô hangszerek mûvelôi,
akik két elsô, egy második helyezéssel
és egy különdíjjal tértek haza. Ezen
eredmények egy részérôl korábbi lapszámainkban már beszámoltunk. Most
álljanak itt a legújabb sikerek.
Az intézmény Reneszánsz Együttese
az Alba Regia Országos Kamaraversenyen harmadik, az Országos Czidra
László Furulyaversenyen pedig elsô
helyezést ért el. Utóbbiról Handler
Ákos, az együttes vezetôje elmondta,
hogy a régizene mûfaj legrangosabb
megmérettetésének számító döntôbe, az ország legjobb pontszámával
jutott be a négyfôs csapat a területi
válogatóról. A korábbiakban reneszánsz zenét játszó együttes technikailag és zenetörténetileg egyaránt
elôbbre lépett, ugyanis elérkeztek a
késô 18. század nagy barokk zenéjéhez. A versenyen induláshoz egy triószonátát választottak, melyben két
egyenrangú furulyaszólam versenyez
egymással, amihez két húros hangszer, a cselló és a gitár hangja társul
kíséretként. A csellót Rádli Ramóna, a
furulyákat Tarczi Réka és Kreif Kinga,
a gitárt Bejczi Bálint szólaltatta meg.
Tarczi Réka szólóban is indult az országos furulyaversenyen, ahol egy

moly mûvektôl a könnyedebb darabokig. A Ság hegy csodálatos környezete, a madarak csicsergése és a fúvós hangszerek hangja ezúttal is kellemes- szórakoztató élményt nyújtott
a találkozóra ellátogatóknak.

Könyv a nagy „provokátorról”

kötelezô és egy szabadon választott
mûvet kellett elôadnia. A hét éve furulyázó tanuló második helyezést
szerzett, felkészítô tanára Bicsérdi
Kinga, csembaló kísérôje pedig Bejcziné Németh Tünde volt. A fent említett versenyen Tanai Patrícia különdíjban részesült. A Szombathelyen
megrendezett Sistrum Zenei Versenyeken a következô növendékek értek el szép eredményeket: Tarczi Réka (furulya, nívódíj), Tanai Patrícia
(furulya, arany minôsítés), Palotai
Áron (kürt, ezüst), Király Tibor (kürt,
bronz), Németh Dóra (furulya,
arany), Kovács Kinga (furulya, ezüst),
Rádli Ramóna (gordonka, nívódíj) Somogyi Anna (zongora, bronz), Németh Bálint (zongora, arany), Falusi
Regina (hegedû, emléklap), Torma
Ádám (hegedû, ezüst). Az Ifjú Muzsikusok Fesztiválján Bérdi Réka hegedû, Németh Bálint pedig zongorajátékával érdemelt ki ezüst minôsítést.

Június 5-én a Berzsenyi Asztaltársaság rendezésében –
a Könyvhét apropóján Márton László író, újságíró bemutatta
jelentôs számú érdeklôdônek Koestler Arthurt. Azt az írót,
aki Bartók Béla után a legismertebb magyar mûvész külföldön. Neve ismerôsen cseng, sokan mégsem tudják, hogy
magyar származású. Magyarországon született, de a jellegzetes XX. századi Kárpát medencei sors sokfelé sodorta, repítette. Élt Bécsben, Palesztinában, Franciaországban és
Angliában, közben rövid ideig még a Szovjetunióban is.
Gyorsan változó eszmerendszerek és azok megtapasztalása
vitte mindig tovább, hogy közben világhírû regényeket, tudománytörténeti könyveket alkosson tapasztalataiból. Leghíresebb mûve a Sötétség délben c. regény, amely elôször
lebbenti fel a fátylat a létezô kommunizmus embertelenségérôl. Világhírû lett általa, de Koestler maga mégsem regényeire, hanem alkotóéveinek második felében született tudománytörténeti munkáira büszke. Mindent és mindenkit
kritizált, kérdezett, mindenbe és mindenkibe belekötött.
„Isten mindent tud, de Koestler jobban tudja” – mondták
róla pályatársai.
Regénybe illô életérôl most Arthur Koestler, a lázadó címmel olyan könyv született, amely olvasmányosan a történéseket mutatja be. Mûvei elemzését megtették mások,
errôl magyar nyelven több kötet is megjelent.
A könyv írója, aki 1956-ban bölcsészhallgatóként ment ki
Angliába, itt ismerte meg személyesen Koestlert. Márton
László az egyetem elvégzése után Párizsba ment, ott élt, írt,
és dolgozott polgári módon, hiszen meg is kellett élnie. 25
évig ismerték egymást, többször találkoztak, leveleztek, telefonáltak, megbeszélték a világ dolgait, a magyarországi
történéseket. Márton László 1995-ben hazatért. Elôször csak
jelképesen, hiszen öt évig hazánk nagykövete volt Algériában. 2000-ben nyugdíjba ment: ezt is jelképesen. Azóta is ír,
fordít a magyar, német, francia, angol nyelvekbôl odavissza, mikor mihez van kedve és megrendelése. Kevesen
vannak már azokból, akik, mint nyugati irodalmárok, ismerték Arthur Koestlert – Márton köztük a legfiatalabb.

»REINER ANITA

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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Weöres Sándor szavalóverseny Ostffyasszonyfán
17. alkalommal került megrendezésre
a Weöres Sándor szavalóverseny május 25-én az ostffyasszonyfai Petôfi
Sándor ÁMK Általános Iskolájának szervezésében a Mûvelôdési Házban.
Smidéliusz Sándorné, az iskola igazgatója elmondta, hogy a szavalóversenyt
egybekötötték az iskola helytörténeti
szakkörének Ostfyasszonyfa és Csönge
emlékeibôl szervezett kiállításával.
A magas színvonalú megmérettetésen a kistérségbôl és azon túlról is
három korcsoportban 17 iskola 57 tanulója vett részt. A gyermekeknek
egy kötelezô verssel kellett készülniük, amelyet egy Kemenesaljához
kötôdô költô versébôl választhattak
ki. A szabadon választott versek a
magyar költészet gyöngyszemeibôl
kerültek ki. A zsûri elnöke Balogh József költô-tanár volt.
Az iskola igazgatójának köszöntôjét a
Tücsök Bábcsoport elôadása követte
Etûdök Weöres Sándor verseire címmel. Ezután következett a megmérettetés. Az ünnepélyes eredményhirdetésen kiderült, ez alkalommal kik voltak a legügyesebbek. Nagyon sok, a
költészetet és a kultúrát tisztelô és
szeretô szponzor segítette a magas
színvonalú rendezvény megtartását.
Ezen felül az iskola vezetése töreke-

dett minden lehetôséget megragadni
pályázati pénzek elnyerésére is.
A versenyen elért helyezések:
I. korcsoport
1. hely: Lakatos Nóra, Gyôr
Petôvári Anna, Szombathely
2. hely: Györgyi Zsófia Anna, Sárvár
3. hely: D. Horváth Vanessza, Szombathely
Különdíjasok:
– Jandrasovics Regina, Petôfi Sándor
ÁMK Ostffyasszonyfa
– Tuba Bence, Petôfi Sándor ÁMK
Ostffyasszonyfa
– Németh Márk, Berzsenyi Lénárd
Celldömölk
II. korcsoport
1. hely: Szûcs Viktória, Petôfi Sándor ÁMK Ostffyasszonyfa
2. hely: Bella Bendegúz, Gyôr
3. hely: Rónai Ildikó, Szombathely
Különdíjasok:
– Takács Anna, Sárvár
– Berta Gréta, Petôfi Sándor ÁMK
Ostffyasszonyfa
– Gábor Dorottya, Petôfi Sándor
ÁMK, Ostffyasszonyfa
III. korcsoport:
1. hely: Nagy Kata Gárdonyi, Sárvár
2. hely: Baumgartner Dóra, Vasszécseny
Tamás Veronika, Sárvár
3. hely: Hindi Fatima, Sárvár

Különdíjasok:
– Takács Tünde, Sárvár
– Csonka Fruzsina, Sárvár
– Birinyi Laura, Szombathely
Rendezvényünk támogatói:
Ostffyasszonyfa Község
Önkormányzata;
Csönge Község Önkormányzata;
Kemenesaljai Kistérségi Közoktatási
Együttmûködés;
Kemenesaljai Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása;
Vas Megyei Közgyûlés Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottsága;
Petôfi MGSZ Ostffyasszonyfa;
Ostffyasszonyfáért Közalapítvány;
Apáczai Kiadó Celldömölk;
Pannónia Racing Kft.;
Vas Megyei Temetkezési Vállalat;
WEWALKA Kft., Celldömölk;
DEMEGIL Bt., Celldömölk;
Marics Virágbolt, Celldömölk;
Dr. Károlyi Alíz, Budapest;
PAPIRUSZ Nyomtatvány- és Írószer
Bolt, Celldömölk;
Halász Sütôipari Kft.;
Aranysas Gyógyszertár;
Szülôk Közössége;
Balogh János; Horváth Gyuláné;
Kurucz Jánosné; Szakács János
»TMT

Zászlóadományozás Hagyományos fizikaverseny
A hagyományok megtartása, újak létrehozása
kiemelkedôen fontos a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola életében, mindennapjaiban.
Az iskola fontosabb eseményeinek nélkülözhetetlen
kelléke a nemzeti színû lobogó. Az eddig hiányzó díszes trikolór beszerzése az iskolára nagy anyagi terhet rótt volna.
Ezért nagy örömmel vették a segítséget, amely a Galvanizáló Ipari Szövetkezettôl érkezett. Boznánski Ferenc ügyvezetô, a GALISZ vezetôje hímzett nemzeti
zászlót ajándékozott az intézménynek. A selyemszatén nemzeti lobogó állandó kelléke lesz az iskolai
megemlékezéseknek és ünnepségeknek. Az idei ballagási ünnepségen már erre a zászlóra került a végzôs
diákok által elhelyezett emlékszalag.
Az iskola vezetôsége, tantestülete és tanulói
ezúton is köszönik a segítséget
és a gyönyörû
ajándékot.
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Az Eötvös Loránd Általános Iskola az
Apáczai Kiadóval és az Eötvös Hagyományok Alapítvánnyal karöltve idén is
megrendezte az iskola névadójának
tiszteletére megyei fizika tanulmányi
versenyét. A május 17-én lezajlott
megmérettetésre a megye tizenegy
intézményébôl összesen 39 hetedik
és nyolcadik osztályos tanuló érkezett.
A 17 éves múltra visszatekintô rendezvény állandó vendégei – az iskolával hosszú évek óta szoros kapcsolatot
ápoló Magyar Geofizikusok Egyesületének tagjai - ez alkalommal nem tudtak jelen lenni. Ennek hiányában az
egyesület elnöke és titkára a versenyt
méltató levelet juttatott el az iskolának, melyet Rozmán László igazgató
tolmácsolt a jelenlevôknek. A verseny
feladatait Molnár László, az Apáczai
Kiadó fizika tankönyveinek szerzôje,
fôiskolai tanár állította össze, aki a
zsûrizésben is részt vett. A megmérettetés feladatai között régi-új elemként

szerepelt, hogy a bemutatott kísérletet alapos megfigyelés után le kellett
írni és szakszerûen megmagyarázni,
eredményét elemezni. Az egyórás
munka utáni eredményhirdetésen a
következô tanulók részesültek díjazásban. 7. osztályosok: 1. Tóth Szabolcs
(Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Sárvár), 2.
Nagy Ákos (Móra Ferenc Ált. Iskola,
Répcelak), 3. Kondor Árpád (Széchenyi
István Ált. Iskola, Hegyfalu). A nyolcadikosok között holtversenyben két elsô helyezés született Dienes Attila, és
Gergye Mihály között. Mindketten a
hegyfalui iskola diákjai. 2. hely: Süle
Dávid (Váci Mihály Ált. Iskola, Szombathely), 3. hely: Horváth Eszter (Széchenyi Ált. Iskola, Hegyfalu).
A verseny lezárásaként a rendezôk
nevében Rozmán László igazgató,
Viola István fizikatanár – Molnár László kíséretében – megkoszorúzták az
Eötvös Loránd dombormûvet.
»REINER ANITA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» O L V A S Ó I

O L D A L

Elfogadhatóak-e az adóterhek?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Hanzsér
Elemérné

Tudom, hogy szükség van a
közterhek fizetésére, mégsem
tartom ôket elfogadhatónak.
Éppen elég, hogy az ember fizetésébôl levonják a személyi
jövedelemadót, nem még
plusz adókat kivetni. Gondolok
itt a kéményadóra és az egyre
inkább emlegetett ingatlanadóra. Én fegyelmezett adófizetô vagyok, de elvárnám,
hogy mindenki korrektül viselkedjen ezen a téren. A jelenleg
adómentességet élvezôk is részesüljenek a hasonló kiadásokból. Ha mindenki becsületesen fizetne adót, nem kellene
újabb terheket kiróni.

Kiss
Tamásné

Fizikai dolgozóként nem keresek sokat, és azt a keveset is
megskalpolják rendesen. Ránk
rótták az adókat, fizetni kell, de
sok mindennel nem értek
egyet. Sorra hozzák a döntéseket, de amit egyik kézzel adnak, azt a másikkal háromszor
visszaveszik. Nem tudom, a
milliós adóssággal rendelkezô
kispénzûek hogyan fogják kifizetni az ingatlanadót. A befizetéseket sem ellenôrzik kellôképpen. Az egyszerû embereket sújtják legjobban az adók,
rajtuk hamarabb be is hajtják,
míg a gazdagokat nem kontrollálják.

Táborajánló
1. UTAZÁS A TARKA RONGYSZÔNYEGEN
Ha választ keresel olyan kérdésekre,
mint: Ki vagyok én? Mi dolgom a világon? – motiválásra, önbizalom-erôsítésre van szükséged, akkor itt a helyed köztünk!
Személyiségformáló, világértelmezô
olvasótábor Weöres Sándor nyomában színes, érdekes programokkal a
10–16 éves korosztály számára.
Idôpontja: 2007. június 25–30.
Helyszín, szálláshely: Csönge, Evangélikus Gyülekezeti Ház.
Részvételi díj: 12.000 Ft/fô.
Információ és jelentkezés: 2007. június
18-ig Emih Virág Eszter szervezônél.
Telefon: 95/521-016.
2. LOVASTÁBOR GYEREKEKNEK
Megtanulhatod a lovaglás alapjait,
majd csillapíthatod izomlázadat a
Vulkán fürdôben.
Idôpont: 2007. június 25–29.
Helyszín: SÁNDOR MAJOR, VULKÁN FÜRDÔ
Program: 9.00–11.30 óra lovaglás;
12.00–13.00 óra ebéd; 13.30–17.00
óra fürdés.
Részvételi díj: 12.000 Ft/fô.

Hajbáné
Benkô Lilla

Nem tartom igazságosnak az
adózást, mert azokat sújtja legjobban, akik a közszférában
dolgoznak, nekik kell keresetük minden fillérével elszámolni. Emellett élnek az országban
nagyon sokan, akik nem adóznak, nem tesznek be semmit a
közösbe, és a kiváltságokat
mégis élvezni akarják. Adózni
persze kell, de fizessen mindenki, mert így lesz az államnak jövedelme. Adóforintjainkból viszont nem a politikusok,
képviselôk csatározásait kellene támogatni, hanem a mindenki javát szolgáló, hasznos
dolgokat.

Információ és jelentkezés: 2007. június
20-ig Szalóky Attila szervezônél. Telefon: 95/424-096.
3. „200 KM A 200. ÉVFORDULÓRA”
– HELYTÖRTÉNETI KERÉKPÁRTÚRA A
BATTHYÁNY EMLÉKÉV TISZTELETÉRE –
Megismerheted Kemenesalja 18481849-es emlékhelyeit, szabadságharcos hôseit és felkutathatod gróf Batthyány Lajos kötôdéseit ehhez a tájhoz
és történelmi eseményeihez.
Idôpont: 2007. július 2–6.
ÚTVONALAK:
• CELLDÖMÖLK – MERSEVÁT (Vidos József ôrnagy emlékhelye) – KEMENESSÖMJÉN
( a „kemenesaljai
Baradlay fiúk” Lukács Károly, Miklós
és Sándor) – CELLDÖMÖLK 20 km
• CELLDÖMÖLK – CSÖNGE (Horváth Elek
h. százados emlékhely) – OSTFFYASSZONYFA (Petôfi Sándor emlékhely) – CELLDÖMÖLK 30 km
• CELLDÖMÖLK – KEMENESMAGASI (Berzsenyi Lénárd h. ezredes emlékhely) – CELLDÖMÖLK 40 km
• CELLDÖMÖLK – JÁNOSHÁZA ( Batthyány emlékhely) – CELLDÖMÖLK 40 KM
• CELLDÖMÖLK – SÁRVÁR (Batthyány
emlékhely) – IKERVÁR (Batthyány
emlékhely) – CELLDÖMÖLK 70 km

Ôri
Józsefné

Az adózás nem egyformán
sújtja az embereket, mindig
vannak és lesznek is, akik kibújnak alóla. Ha mindenki
egyaránt fizetne, a teher is
kevesebb lenne. Fontos lenne
visszaszorítani a csalásokat és
a feketén szerzett jövedelmeket jobban ellenôrizni. Családunkat a személyi jövedelemadó és a gépkocsi utáni adó
érinti. Az ingatlanadónál majd
az lenne reális, ha bizonyos
értékhatár felett kellene csak
fizetni. Nem igazságos, hogy
azt is ugyanúgy sújtja, aki egy
élet munkájával építette fel
házát.

Részvételi díj: 6000 Ft/fô.
Információ és jelentkezés: 2007. június
29-ig Tóth Andrea szervezônél. Telefon: 95/424-096.
4. „MAGTÁR” ALKOTÓTÁBOR
Ha szeretsz rajzolni, festeni, agyagozni gyere, színezzük át együtt a világot!
Idôpont: 2007. július 9–14.
Helyszín: Nemeskocs – Illés Erika szobrászmûvész mûvésztelepe.
Programok: festés, rajzolás, mintázás, testfestés, balatoni kirándulás,
kiállítás rendezés saját alkotásokból.
Részvételi díj: 15.000 Ft (tartalmazza az
ebéd és az uzsonna árát és a programok költségeit).
Információ és jelentkezés: 2007. július 5ig Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezônél. Telefon: 95/424-096.

» Idôutazás autóbusszal
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár autóbuszos idôutazást szervez 2007. június 30-án Szombathelyre a Savaria Múzeumba, ahol a Nagycell és Kiscell c. kiállítást tekinthetik meg az érdeklôdôk, valamint Vasvárra a
helytörténeti múzeumba és a vasvári sáncokhoz. Részvételi díj: 3000 Ft, jelentkezési határidô: 2007. június 26.
Bôvebb felvilágosítás a KMK irodájában vagy a 95/424096-os telefonszámon kérhetô Szalóky Attila szervezônél.
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Mérlegen a nôi szakág – értékelés
Salamonné Csótár Adriennel

kézilabda

Minden bajnokság befejezése a számvetés igényét hozza magával. Nincs ez
másként a CVSE nôi kézilabdacsapatával sem. Salamonné Csótár Adrienn
edzôvel elôször az utolsó mérkôzést
elemeztük, melyet a MOGAAC ellenében május 26-án Mosonszolnokon játszott a csapat. A Mendel, Szomorkovits A., Szomorkovits L., Fûzfa, Hende,
Kazári, Salamonné összeállításban pályára lépô celli együttes nagyon biztosan vezetett az elsô félidôben és az
utolsó 5–6 percben fordított az ellenfél. A csapatból két meghatározó játékos – Farkas Boglárka és Foglszinger
Csilla – hiányzott, mely rányomta bélyegét a teljesítményre. A játékvezetôk az ellenfélnek maximálisan
„megfújták a hazai pályát”, ami persze nem nekünk kedvezett. Mendel
Helga egyébként sérülten játszott,
azóta kiderült, elülsô keresztszalag
szakadása van, melyet mûteni kell.
(Ezúton kívánunk minden kézilabdát
szeretô sportbarát nevében mielôbbi
felépülést a kitûnô kapusnak! A szerk.)
Csereként szóhoz jutott még Kovács
Dóra, Nagy Bettina, Balogh Veronika
és Erdész Anett.

A bajnoki évet értékelve Salamonné
Csótár Adrienn elmondta, hogy a 16
pont a nyolcadik helyre volt elég.
A bajnokság kettéválasztható, hiszen
ôsszel csak öt pontot szerzett a csapat. A tavasz egészen más képet mutatott, hiszen sokkal összeszedettebben, eredményesebben játszottak és
szereztek tizenegy pontot, többnyire
az itthoni mérkôzések megnyerésével. Összeérett a csapat, és Kazári Rita
is jól beilleszkedett a közösségbe. Sokat jelentett a Szomorkovits testvérek
megszokott jó teljesítménye. Az is jel-

lemzô volt, hogy sikerült néhány
olyan mérkôzést nyerni, ahol igazi
„felsôházi” csapat ellen született a siker (például az ETO), ugyanakkor voltak olyan összecsapások is, ahol szerencsétlen módon egy góllal kaptak ki
megnyerhetô mérkôzésen a lányok.
Ezek a váratlanul nyert és vesztett
mérkôzések azért egyensúlyban vannak, s elmondható, hogy a játékoskeretet és a teljesítményt nézve elégedett az edzô. Növeli a nyolcadik hely
értékét az is, hogy ôsszel tényleg kevés pontot szerzett a gárda, a tavaszi
teljesítmény azonban tényleg tiszteletreméltó.
A tervekrôl szólva Salamonné Csótár
Adrienn elmondta, hogy a nyár folyamán szeretnék a játékoskeretet erôsíteni, és az is fontos tényezô lehet,
hogy Mendel Helga mikor tud játékba
állni, bár itt a végsô szót természetesen az orvosok fogják kimondani. Zárszavában az edzô megköszönte a játékosok munkáját, a szponzorok támogatását, s kiemelte még László Tibor szakosztályvezetôt is, aki nagyon
mellé állt a celli kézilabdának.
»RL

Európa-bajnoki ezüst Rebekának

Kiss Rebeka, a Gáyer Gyula Ált. Iskola
5.b osztályos tanulója, a sárvári Shotokan Karate Egyesület versenyzôje, a
ljubljanai korosztályos Európa bajnokságon második helyezést ért el. A kedves,
mosolygós arcú kislány óvodás korától
ûzi a karate sportágat. Mint elmondta, a
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bátyja – aki már középiskolás – kezdett
el karatézni. Az édesanyja vitte az edzésekre, ahol óvodásként ott volt ô is. S ha
már jelen volt, megpróbálkozott vele.
Végül is, hogy egyikük se unatkozzon a
várakozás alatt, az édesanyjuk is nekiállt karatézni.
Rebeka tehetségesnek bizonyult, és
rendkívül szorgalmas volt, így egyre figyelemre méltóbb eredményeket ért
el, és 2005-tôl tagja lett a magyar válogatottnak. A formagyakorlat és a küzdelem közül az elôbbit kedveli jobban, ebben az eredményesebb. Hosszú volna
minden eredményét felsorolni, így csak
az ez évben elértekre szorítkozunk:
– WKF Magyar Bajnokság (Dabas):
egyéni formagyakorlatban második,
küzdelemben harmadik helyezés.
– Ippon Shobu Országos Diákolimpia
(Dunakeszi): formagyakorlat, elsô
helyezés.

– Országos Bajnokság (Törökbálint):
formagyakorlat, második helyezés.
– IV. Korosztályos JKA Karate Európa
Bajnokság (Ljubljana): egyéni formagyakorlatban és csapat formagyakorlatban egyaránt második helyezés.
Az Európa-bajnokságon 15 ország
több mint 500 versenyzôje vett részt.
A döntôben egy szerb versenyzôvel
holtversenyben a legmagasabb pontszámot kapta. A pontazonosság miatt
meg kellett ismételni a gyakorlatot,
ekkor Rebeka egy tizeddel kevesebbet kapott, így szorult a második
helyre. Csapatban két törökbálinti
versenyzô volt a társa.
Az EB-ezüstérmes kislány fontosnak
tartja az edzôk nevét is kiemelni, hiszen nekik nagyon sokat köszönhet.
Sárváron Németh Róbert, a válogatottnál Schwarcz Péter a mestere.
»VÖLGYI L.
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Súlyos vereség után bravúros pontszerzés
Lombard-Pápa FC – Celldömölki VSEMávépcell 5-1 (1-1).
NB II-es bajnoki labdarúgó mérkôzés,
Pápa 1100 nézô, Vezette: Ferencz
Norbert.
Celldömölk: Szép (Tóth 64.) – Bodor
(Fábián 24.), Balogh, Lakatos, NÉMETH
A. – ZSÖMLYE, Palkovics, Gyôrvári, Tóbiás – FONNYADT, Marius (Vánkos 80.)
Edzô: Szentgyörgyi József.
Sárga lap: Palkovics, Fonnyadt, Szép
Az elôzô fordulóban aratott háromgólos gyôzelem után, reményekkel telve utazott Pápára a CVSE gárdája. Reményeinket tovább táplálta, hogy a
4. percben Zsömlye szerzett labdát a
felezôn, s húszméternyi labdavezetés
után, 18 méterrôl a jobb felsôbe
bombázott (0-1). Örömünk nem tartott sokáig, hisz négy perc elteltével
egy rövid felszabadítást követôen
Welton Silva egyenlôvé tette az állást
(1-1).
A második félidô hetedik percében
egy elôre vágott labdára Németh Attila és Silva együtt indult. A hazai játékos fellökve celldömölki ellenfelét,
Szép Tamás mellett a hálóba gurított

(2-1). A 64. percben Szép futott versenyt a labdáért Welton Silvával. A
két játékos a büntetôterületen belül
ütközött, s a játékvezetô tizenegyest
ítélt. A büntetôt Farkas a kapuba vágta (3-1). Az eset során Szép Tamás súlyos sérülést szenvedett. A 90. percben egy pontrúgásból a csereként
beállt Edu volt eredményes (4-1). És
ezzel még nem volt vége. A 92. percben ismét Edu végzett el egy szabadrúgást, és beívelt labdáját Welton
Silva fejelte a celli kapuba (5-1).
A celldömölki csapat lelkesen küzdött, s az utolsó percekben kapott
gólokkal méltatlanul nagy arányú vereséget szenvedett.
Celldömölki VSE-Mávépcell - Felcsút 1-1
(0-1).
NB II-es bajnoki labdarúgó mérkôzés,
Celldömölk 250 nézô, Vezette: Kassai
Viktor.
Celldömölk: TÓTH – Sallér (Fábián 75.),
Balogh, LAKATOS, Németh A. –
Zsömlye, Gyôrvári, FONNYADT, TÓBIÁS
– MANGANELLI, Marius (Szalay 66.)
Edzô: Szentgyörgyi József.

Eötvös Labdarúgó Kupa
Tizenhatodik alkalommal rendezte
meg az Eötvös Loránd Általános Iskola a névadójáról elnevezett labdarúgó kupát június 1-jén a CVSE sporttelepén. Négy korcsoportban 22 csapat
mérte össze tudását, és összességében elmondható, hogy nem csak
sportszerû, de színvonalas mérkôzéseket is láthatott a közönség. Kazári
József testnevelô, a torna szervezôje
zárszavában elmondta, hogy jelen
formájában utolsó alkalommal kerül
megrendezésre a torna, ennek ellenére bízik abban, hogy a színvonalas
utánpótlás tornát jövôre is meg tudják rendezni. Rozmán László igazgató
a díjátadás elôtti értékelésében elmondta, hogy minden kisgyerek dicséretet érdemel, s igazából az a legnagyobb baj, hogy fiatal tehetségeink a felnôtt korhoz érve eltûnnek,
kiégnek, és nem születik igazi eredmény. A baj persze „odafönt” van, és
minden gyerek és minden ôket focizni tanító kolléga megérdemli a maximális elismerést. Az Eötvös Kupa
eredményei a következôk voltak. I.
korcsoport: 1. Nádasdy iskola, Sárvár,

Sárga lap: Lakatos, Zsömlye.
Kiállítva: Balogh.
A Pápán kapott ötöst szerette volna
feledtetni hazai pályán a celldömölki csapat. Az elsô félidôben mindkét
kapu elôtt akadtak helyzetek, melyek nagy részét a hazaiak dolgozták ki. A foci igazságtalansága persze itt is beigazolódott. A játékrész
utolsó percében Hevesi-Tóth cselezte be magát a celli tizenhatosra, s
váratlanul a rövid sarokba lôtt (0-1).
A második 45 percre egy még elszántabban küzdô Celldömölk vonult ki. A harcosság eredményeként
a végig jól játszó Manganelli tört be
a vendégek tizenhatosára, s a felcsúti védôk csak fellökni tudták.
A megítélt büntetôt Fonnyadt magabiztosan értékesítette (1-1).
A mérkôzés krónikájához hozzátartozik még, hogy a 84. percben Tóth
András hárított egy vendég-büntetôt. A csapat jó játékkal, megérdemelten tartotta itthon az egy pontot. A remek teljesítmény ellenére a
CVSE búcsúzott az NB II-tôl.
<csuka>

Új

2. Szt. Benedek iskola, Celldömölk, 3.
Eötvös Iskola, Celldömölk. II. korcsoport: 1. Eötvös iskola, 2. Boba, 3. Kemenesmagasi. III. korcsoport: 1.
Gáyer iskola, Celldömölk, 2. Gárdonyi
iskola, Sárvár, 3. Eötvös iskola, Celldömölk. IV. korcsoport: 1. Eötvös iskola, Celldömölk, 2. Berzsenyi gimnázium, Celldömölk, 3. Boba. A torna
kiemelkedô egyéni teljesítményeit is
díjazták. Kovács Zalán (Eötvös), Varga Márk (Boba), Mógor Krisztián
(Gáyer) és Boznánszky Gábor (Eötvös) a legeredményesebb játékos címet vehette át. Balogh Zsolt (Szent
Benedek), Gorácz Máté (Kemenesmagasi), Fider Ádám (Sárvár, Gárdonyi), Skriba Máté (Berzsenyi gimánzium) a legtechnikásabb játékosnak
járó elismerést érdemelte ki. A legjobb kapusok lettek: Berghoffer Bálint (Eötvös), Németh Kristóf (Eötvös), Zseli Dániel (Gáyer) és Kondics
Richárd (Eötvös). A legjobb hazai játékosoknak járó elismerést Szabó
Barnabás, Vincze Adrián, Velencei
Balázy és Rosta Szabolcs vehette át.
»EREL
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Pályázati hirdetmény

Hirdetmény

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a
tulajdonában lévô Celldömölk-Alsóság,
Bem u. 2. I. emelet 2. szám alatti költségelven megállapított lakbérû lakás
bérbeadására.
A lakás jellemzôi: egyedi gázfûtéses,
összkomfortos, 1 + 2 fél szobás.
Területe: 73 m2
Bérleti díja: 38.982 Ft/hó
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci
értékrendhez igazítva, rendeletében
évente emelheti.
A bérbeadás idôtartama: határozott
idôre, legfeljebb 3 évre szóló bérleti
szerzôdés köthetô a lakásra.
A lakás megtekinthetô: telefonon
történô elôzetes egyeztetés alapján
munkanapokon 8–16 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje:
2007. június. 25., 12 óra.

A pályázatot írásban, lezárt borítékban
kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, illetve azon nyilatkozatát, hogy hány havi
bérleti díjat tud megfizetni elôre, a bérleti szerzôdés aláírásával egyidejûleg.
A beérkezett pályázatok felbontására
2007. június. 26-án 9 órakor kerül sor a
Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi
bérleti díj elôre történô megfizetését
tudja vállalni.
A bérleti szerzôdés megkötésekor a
leendô bérlô köteles 2 havi lakbérnek
megfelelô összeget óvadék címén befizetni.
Szerzôdéskötés és bérbeadás várható
idôpontja: 2007. július 2.
További információ a Polgármesteri
Hivatal vagyonkezelôjénél illetve a
95/525-813-as telefonon kapható.

2007. 06. 15. «

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô alábbi társasházi öröklakásokat,
az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelôen a társasház közös tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Celldömölk belterületén:
Cím/Alapterület/Szobaszám/Eladási ár
Sági u. 1/B. II/2.; 49 m2; 1+fél;
6.860.000 Ft.
Dr. Géfin tér 13.I/6.; 90 m2; 2+fél;
13.050.000 Ft.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon
történô elôzetes egyeztetés alapján
munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a
95/525-813-as telefonon kapható.

Klasszikus Mercedes autók csillagtúrán
Immár ötödik alkalommal rendezték meg idén a Mercedes Classic
csillagtúrát, amely ezúttal Celldömölköt és a Ság hegyet is érintette.
Majosházy Péter technikai igazgató
nyilatkozott lapunknak arról, hogyan találtak rá az általuk legszebbnek tartott útvonalra.
– Eddig az ország egyéb pontjait, tájait
vettük célba az elmúlt négy alkalommal,
és most megtaláltuk talán a legszebbet. Az
Ôrséget néztük ki célpontnak, és hogy Budapestrôl odáig elérjünk, gyönyörû városokat kerestünk. Így jutottunk Pápára, ide
Celldömölkre, Sárvárra, Körmendre, Szentgotthárdra és Szombathelyre. Jelenlegi túránkon nyolcvan gyönyörûen restaurált

Mercedes indult. Többnyire 1976 elôtt készültek, úgyhogy mind különleges darab.
» Úgy tudom, hogy a Ság hegyet sem
hagyjátok ki, ha már erre jártok…
– Az az emelkedô szakmailag igen nagy kihívás, ott nagy gázt kell adni nekik, aztán
a szûk úton lefelé szintén izgalmas. De ott
a kráternek a hangulata, a kilátás páratlan,
természetesen ezt nem hagyhattuk ki.
» Öt évvel ezelôtt honnan jött az ötlet ehhez a csillagtúrához?
– A Mercedes magyar képviselete találta
ki, hogy mi lenne, ha ezeket az autókat,
amelyek az autótörténelem részei, összehozza itt Magyarországon. Akkor harminchét autó jött össze nagy nehezen, mindenféle kutatómunka árán. Idén pedig úgy jelentkezett hetven autó, hogy tulajdonképpen már hirdetni sem kell a résztvevôk körében. Mindenki tudja, hogy ha van egy
ilyen szép autója, azt itt kell megmutatni,

» APRÓHIRDETÉSEK
Gábor Áron utcában 55 m2-es 1 + 1/2 szobás
konvektoros lakás eladó. Eladási ár: 7.950.OOO
Ft. Érd: 06 70/313-2912.
Kemeneskápolnán 3 szobás amerikaikonyhás
családiház 3300 négyszögöles telken eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd: 06 20/374-4456

megfuttatni, hiszen ezek a Mercedesek a
garázsból ritkán kerülnek elô. A hangulat
is nagyon jó a résztvevôk között. Igaz,
hogy itt verseny van, idôre mért teljesítmények, de a mezôny nagy része a túráért, a szép tájakért, a mosolygós arcokért vesz részt a rendezvényen.
» Gondolom, ilyenkor a versenyzôk
megcsodálják egymás autóját…
– Természetesen, folyik ilyenkor a „feltérképezés”, kinek melyik alkatrésze nem
eredeti, mert ugye ezeknél az autóknál az
alkatrészeket nem könnyû beszerezni, börzékre kell járni, vadászni kell az eredeti
színkódokat. Minél öregebb egy autó, annál különlegesebb. Nagyon szép ez a környék, Celldömölk a Ság heggyel, az Ôrség
is csodálatos, majd a végcél, a „nagy durranás” helye Szombathelyen a Fôtér. A nézôcsúcsot eddig Celldömölk jelenti.
»HP
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CELLDÖMÖLKÖN
a Sági u. 43. sz. alatt épülô 15 lakást
és 10 garázst tartalmazó társasházban
lakások és garázsok még eladók.
LAKÁS ÁRAK
„A”/7. sz. lakás 1+1/2 szoba 46,44 m2 10.709.480 Ft
„B” /4. sz. lakás 1+1/2 szoba 44,79 m2 9.853.800 Ft

GARÁZS ÁRAK:
1.832.495 Ft-tól – 2.122.375 Ft-ig

Érdeklôdni:
95/422-493, 06 70/317-4194
SÁGI ÚTI HOMLOKZAT

Pápa-Borsosgyôr Strandi tó
Újdonság!
Nagy mennyiségû tok hal, afrikai harcsa, 5 mázsa amur, 20 mázsa nagytestû
ponty (4-16 kg-ig) valamint a tóban található még 100 mázsa 2-3 kg ponty,
csuka, süllô, apróhalak, keszegfélék, nagytestû harcsa, valamint 10–20 kg-s
amurok. Folyamatos telepítés! 1 hektáron folyamatosan 100 mázsa fölötti halmennyiség! Az idei év újdonsága még, hogy egyetlen megjelölt hal kifogásával
200.000 forintot nyerhet!
Rekord fogások: 46 kg busa, 4.7 kg csuka, 3 kg dévér valamint az egyik
versenyen egy versenyzô 149 kg pontyfogással büszkélkedhetett, ami természetesen az elsô helyet jelentette számára.
2007 tavaszától megújult és igényes környezetben várjuk a kikapcsolódásra
vágyó horgászokat és vendégeinket.
Kínálatunk:
Napijegyes horgászat:
/Gyerekjegy: 500 Ft
Nyolcszemélyes filagóriák, stégek
1 bottal horgászhat/
Gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda
Hölgyeknek napozóágyat biztosítunk
Horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk.
Büfé, Ingyenes steak-sütési és bográcsozási lehetôség.
Társaságoknak, munkahelyeknek horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Horgászcikkek, etetôanyagok, csalik árusítása.
Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft (egy fô két bottal való horgászatát engedélyezi).
A napijegy személyre szól, nem horgászbot darabszámra. A napijegy nem ruházható át, a kísérô nem horgászhat a horgász második botjával. Egy belépô két
bot, nem két ember egy-egy bot. A halat nem kötelezô megvásárolni, korlátlan
számban vissza lehet engedni. Minden haltartóba került halat meg kell vásárolni!
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 06/30-3-786-062
A tó közvetlenül Pápa felöl Pápa-Borsosgyôr után jobbra a fôútvonal mellett
található. Nyitva: mindennap 8:00-tól sötétedésig.

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

CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 3.
SÁRVÁR, BATTHYÁNY U. 1.
CELLDÖMÖLK, SZÉCHENYI U. 3. • SÁRVÁR, BATTHYÁNY U. 1.

