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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 

MMEEGGÚÚJJUULLTT DDÍÍJJCCSSOOMMAAGG!!
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Mûszaki átadás 
volt a KMKK-ban
Kiniczky Istvánt, a generáltervezést
végzô Kiniczky Mérnöki Iroda Kft.
ügyvezetôjét a beruházás tervezési
folyamatáról kérdezzük:
– A megvalósíthatósági tanulmány-
tervet 2001-ben készítettem el. Ezt
kellett a pályázathoz benyújtani, ami
a harmadik próbálkozásra 2004-ben
sikerrel zárult. Igaz, a siker csak részle-
ges, mert anyagi és mûszaki kötöttsé-
gek miatt nem egy teljes rekonstruk-
cióról lehetett szó. Az engedélyezési
tervet csapatmunkában négyen készí-
tettük. Késôbb bonyolítóként, mûszaki

ellenôrként és tervezôi mûvezetôként
végigkísérhettem a munkálatokat.
Szakmailag elég nehéz, összetett
feladat volt, hiszen egy meglévô épü-
letet kellett a mai igényekhez alakíta-
ni és bôvíteni. Sokat segített, hogy már
vettem részt könyvtári beruházás ter-
vezésében és segítettek a használók is
a funkciók pontos meghatározásával.
Megkötötte a kezünket az anyagi lehe-
tôségek szûkössége és döntô befolyás-
sal volt, fôleg a külsô megjelenésben
az eredeti tervezô véleménye is.
Mindennek ellenére a lehetôségekhez

Véget értek a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központ és Könyvtár épületének
felújítási munkálatai. A két egység az
elmúlt héten megkezdte a visszaköl-
tözést. Pálné Horváth Mária, a KMKK
igazgatója elmondta, a kívül-belül
megújult épületben sok újdonság áll
majd az intézményt használók ren-
delkezésére. Többek között a meg-
újult közösségi termek, és a foglako-
zások tematikájának, valamint a mû-
vészeti tevékenységek profiljának
megfelelô, funkcionális helyiségek,
így külön balett-, kézmûves- és kép-
zômûvészeti mûterem. Helyet kapnak
az állandó kiállítások, például Szilágyi
Mária keramikus hagyatéka. A két
légterû galéria belmagassága lehetô-
vé teszi olyan idôszaki, monumentális
tárgyak (tablók, óriás képek, szobrok)
tárlatát, amelyre eddig nem volt le-
hetôség. Az elôcsarnok és a galéria
megnövekedett mérete különbözô
elôadások, komolyzenei rendezvé-
nyek, szórakoztató estek, zenés-tán-
cos összejövetelek színterét biztosítja
majd. Az intézményt eddig használó
32 kisközösség (szakkörök, klubok,
tanfolyamok, mûvészeti csoportok)
mellett újabb tevékenységformák
mûveléséhez is adottak lesznek a fel-
tételek. A Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács húsz millió forin-
tos támogatásából megvalósuló szín-
házterem felújítása még folyamatban
van, a Városi Televízió Celldömölk

Kht. és a mozi egysége szerkezetkész
állapotban áll. Különbözô szakmai pá-
lyázatokon nyert támogatásokból vár-
hatóan a belsô berendezés is meg-
újulhat. Összegzésként az intézmény-
vezetô elmondta, az elmúlt egy év-
ben sikerült átmenteni a szakmai
munkát, az arculatot meghatározó
kulturális, közmûvelôdési tevékeny-
ségeket, köszönhetôen az átmeneti
idôre helyet biztosító társintézmé-
nyeknek, szervezeteknek. Ez a segít-
ség és a közönség hûsége segítette a
nehéz idôszak átvészelését. 
Németh Tibor, a Kresznerics Ferenc
Könyvtár vezetôje arról számolt be,
hogy július 16-tól kezdôdôen öt hét
áll rendelkezésükre a berendezke-
désre. Az eddig megszokott szolgál-
tatásokon túl újabbak is állnak majd
az olvasók rendelkezésére az augusz-
tusi átadást követôen. Ezek közé tar-
tozik az infotéka, amely számítógé-
pes szolgáltatásokat, zenei részleg
mûködtetését, és internet-hozzáfé-
rést tesz lehetôvé egy helyen. Önál-
lóan mûködô folyóirat-olvasó és egy
Kemenesaljai Helytörténeti Gyûjte-
mény is várja majd az olvasókat. Kü-
lön egység kerül kiépítésre a legkere-
settebb könyvek számára. Eddig a
könyvtár állományának egy része a
Mikes úton található raktárból volt
hozzáférhetô, ezennel ez is megszû-
nik, és a mozgókönyvtári ellátó-köz-
pont, valamint a folyóirat-raktár is az

új épületben kap helyet. A könyvtár
részére rendelkezésre álló terület az
eddigi ötszáz m2-rôl nyolcszázra nö-
vekedett, a második emeleten elhe-

lyezett gyermekrészleg is az eddigi-
nél jóval nagyobb területen várja ifjú
olvasóit. A Nemzeti Kulturális Alap és
a Nyugat-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács támogatásából a bú-
torzat kicserélésére is lehetôség nyí-
lik, így teljesen megújult környezet-
ben fogadhatja olvasóit a bibliotéka.
A további tervek közt szerepel egy
teljesen integrált számítógépes háló-
zat kiépítése, ahol minden könyvtá-
rosi munkaállomáson, és olvasói ter-
minálon hozzáférhetô lesz az inter-
net. A nyitvatartási idô lakossági igé-
nyeknek megfelelô megváltoztatása
sem elképzelhetetlen.

»REINER ANITA

Költöznek a felújított épületbe

mérten elégedett vagyok. Funkcionáli-
san, mûszakilag és esztétikailag min-
den rendben van. Néhány apróbb javí-
tás, az elektromos ellátás betáplálása
után költözhetnek a használók. Jelen-
tôsen bôvült a Könyvtár alapterülete,
ôk biztosan jobb körülmények közé
kerülnek. Sajnos, a nagyterem még
nem került felújításra, és csak
szerkezetkész a mozi és a TV-stúdió is.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

a felújított 

épület
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Kettes fokozatú hôségriadót ren-
deltek el Magyarországon június
18-án, hétfôn, ami másnap lépett
életbe. A riasztást abban az eset-
ben alkalmazzák, ha a meteoro-
lógiai elôrejelzések alapján a na-
pi átlaghômérséklet 25 Celsius
fok fölé emelkedik. Ez a figyel-
meztetés elsôsorban a mentôsök
részére szól, hogy idôben fel tud-
janak készülni a várhatóan na-
gyobb számú rosszullétekre.
Nunkovics Józsefet, a celldömölki
mentôállomás vezetôjét kérdez-
tük arról, hogy ez a hôségriadó
mit jelent a mentôsök számára.
– Gyakorlatilag a feladataink szá-
ma növekedhet meg ezzel. Az
ilyen fajta rosszullétek száma
emelkedhet adott esetben, ame-
lyek összeköthetôk ezzel a hatal-
mas hôséggel, annak hatásával az
emberi szervezetre. Csütörtökig –
június 21-e délelôtt 10 óráig – nem
történt ilyen riasztás Celldömölkön,
de nyilvánvalóan nem lehet kizárni
azt, hogy a jövôben elôfordul.
Felhívnám a lakosság figyelmét,
hogy a kánikulai hôségben, fôleg
déli tizenkét óra és délután há-
rom óra között ne tartózkodjanak
a tûzô napon. A megfelelô
mennyiségû folyadékbevitelre
hívnám még fel a figyelmet, a
napi két-három liter folyadék
mindenképpen legyen meg. A
munkavédelmi elôírásokra is fi-
gyelni kell természetesen. Aki a
napon dolgozik, annak a számá-
ra a munkáltatónak biztosítania
kell a megfelelô mennyiségû és
hômérsékletû folyadékot. Ezen
kívül minden órában legalább 10
perc pihenôidôt kell biztosítani,
amit a dolgozó  árnyékban tud
eltölteni, ha erre lehetôsége van.
» Van-e olyan szervezet, amel-
lyel a hôségriadó esetén szoro-
sabb az együttmûködés a men-
tôállomás részérôl?
A katasztrófavédelemmel. Ôk kül-
denek nekünk elôrejelzéseket a
várható szélsôségesebb idôjárási
változásokról, a hosszabban tartó
hôség mellett természetesen a
viharokról, zivatarokról illetve jé-
gesôkrôl is. 

>>HP

Hôségriadó

Celldömölk Város Önkormányzata idén
1,5 millió forintot nyert az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztériumtól
szúnyoggyérítésre. Mivel a támogatás
csak a tevékenység összegének felét
fedezheti, az önkormányzatnak is bizto-
sítania kell ekkora összeget. Errôl a kép-
viselô-testület a május 30-i ülésén dön-
tött. Ennek köszönve kétszer végezhetik

Szúnyoggyérítés

Június 20-án a Kistérség Többcélú Társulá-
sa szervezésében lakossági fórum kereté-
ben értékelték az elsô magyarországi Fog-
lalkoztatási Paktum eredményeit. A fórum
megtartását az indokolta, hogy végéhez
közeledik egy, a Paktum továbbfejlôdési
lehetôségeit kutató kétéves projekt. A
munkák menetérôl folyamatosan tájékoz-
tattuk olvasóinkat is.
A négy célcsoportra kiterjedô kutatási,
elemzési, tervezési munka lényegében be-
fejezôdött. 
A célcsoportok a nôk, a fiatalok, a megvál-
tozott munkaképességûek és a vállalkozók
voltak. Az ô körükben végzett felmérések,
elemzések után mostanra érlelôdött meg a
kistérség egészére e célcsoportokra
fókuszálva a következô idôszak Foglalkoz-
tatási Stratégiája, Operatív Programja és
néhány kidolgozott Projektterve. A vállal-
kozókat érintô operatív program a vállal-
kozásindítás megkönnyítését valamint a
mûködô vállalkozások segítését tartja leg-
fontosabb tennivalónak. A megváltozott

munkaképességûeknél az intézményi hát-
tér fejlesztése és a munkakörülmények ja-
vítása áll a központban. A nôk helyzetének
jobbítására a foglalkoztatási helyzet javítá-
sán (képzés, szolgáltatások bôvítése,
atipikus foglalkoztatási formák létrehozá-
sa) keresztül vezet az út. Szükséges növel-
ni a nôk munkahelymegtartó képességét
is. A fiatalok munkavállalási lehetôségei-
nek növelését az esélyegyenlôség javítá-
sában és a vállalkozás kezdése esélyeinek
támogatásában látják.
A leglényegesebb feladatokra közel száz
projekttervet sorakoztattak fel, melyek kö-
zül néhányat részletesen ki is dolgoztak
abból a célból, hogy pályázati lehetôség
esetén készen álljanak megvalósításukra.
Ezek közül talán a leglényegesebbek egyi-
ke, hogy tervezik a Paktum feladatainak
szervezettebb megvalósítására Koordiná-
ciós Iroda létrehozását. Erre reményt keltô
pályázati források is léteznek, elsôsorban
az EU-s támogatási forrásokból.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Ötéves a Kemenesaljai
Foglalkoztatási Paktum

A Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület Kemenesaljai Csoportja június 24-én tartotta zárópiknikét,
amelynek ezúttal a Ság hegyen lévô Krisztina csárda adott otthont. Az összejövetel 15 órakor rövid
ismerkedéssel vette kezdetét, amit a 16 órakor kezdôdô elôadás követett. Dr. Fonyó Roberta hivata-
los köszöntôje után Esztergályos Jenô, az Apáczai Kiadó ügyvezetô igazgatója osztotta meg gondola-
tait a megjelentekkel. Az ezt követô elôadás középpontjában Halász Zsuzsa Mélység és magasság cí-
mû könyve és annak fôszereplôje állt. A megjelent népes hallgatóság ugyanis Balog Zoltán ország-
gyûlési képviselô (FIDESZ), az Emberi jogi, Civil- és Vallásügyi Bizottság elnökének tartalmas elôadá-
sát hallgathatta meg. Az elôadó kiemelte, az életnek két fontos alapja van: a keresztény és a nem-
zeti fundamentum. Hozzátette, a könyv azért is született, hogy azok, akik ezekben hisznek, ne csak
mindig védekezzenek, hanem offenzíven, misszióként felfogva vállalják identitásukat. Minden ember-
nek érték az, ha valahova tartozhat. Az elôadás után Halász Zsuzsa idézte a szerinte legjobb jellem-
zést adó sorokat a könyvbôl, majd interaktív párbeszéd kezdôdött a hit és a közélet témájában. Az
összejövetel zárásaként estig tartó gulyásparty várt a résztvevôkre. »IHÁSZ ILDIKÓ

Zárópiknik a Ság hegyen

el idén a szúnyoggyérítést mintegy
6000 hektár területen, azaz Celldömölk
egész belterületén (ide tartozik Alsóság
és Izsákfa is, kivéve a Ság hegyet). Ed-
dig három vállalkozótól kértek árajánla-
tot, a szerzôdés megkötésére júliusban
kerül sor – tudtuk meg Burján Szabolcs-
tól, a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályának dolgozójától. Elmondta azt
is, hogy a júliusi gyérítésre három napot
jelölnek ki, melybôl két nap lesz a tény-
leges szúnyogritkítás ideje. 
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Emlékezni ne-
héz és könnyû
is egyszers-
mind. Nehezen
szokjuk meg a
múltidô hasz-
nálatát. Varga
László Csaba
1957-ben szü-
letett Celldö-

mölkön. Szombathelyen járt kö-
zépiskolába, majd Miskolcon, a
Nehézipari Egyetemen szerzett
gépészmérnöki oklevelet. A Tata-
bányai Szénbányáknál dolgozott
1983. októberéig, majd amikor in-
dult a celldömölki gázprogram, ak-
kor hazahívta a szülôföld, és az
ÉGÁZ-nál helyezkedett el. Celldö-
mölk és Jánosháza gázmûvesítését
a kezdettôl koordinálta, és mint a
kirendeltség vezetôje valóban a
szívügyének tekintette a fejlesz-
tést. 1990-ben Celldömölk elsô

szabadon választott önkormányza-
tában az alpolgármesteri feladatra
választották, és a részönkormány-
zat vezetôi feladatait is ellátta. Fe-
lesége visszaemlékezése szerint a
rendszerváltás utáni idôszak na-
gyon fontos volt számára, sokáig
emlegette, szeretettel emlékezve
az egykori együttmûködô partne-
rekre. Büszke volt a közösen el-
végzett munkára, Alsóságra. Eb-
ben az idôszakban épült Alsóságon
a tornacsarnok, az iskola konyhája,
a ravatalozó, és létesült a II. világ-
háborús emlékmû. Szervezte a
Földtani Természetvédelem Nap-
ját, jeles tudósokat idehozva váro-
sunkba. Nevéhez fûzôdik a Bá-
nyász Emlékmû felállítása, és
elévülhetetlen érdemei vannak a
geológiai tanösvény létrejöttében.
Ekkor indult az Alsósági Tavaszi
Napok rendezvénysorozata, él-
mény volt számára, mikor az el-

származottak találkozóján régi ba-
rátaival találkozhatott. Varga Lász-
ló Csaba közremûködött az olasz-
országi Pagnaccoval kialakított
testvérvárosi kapcsolat létrehozá-
sában, és már akkor fürdôt terve-
zett a Ság hegy lábához. 1993-tól
négy évig egyéni vállalkozó volt.
Újraindította a felesége révén csa-
ládi vállalkozásnak tekinthetô egy-
kori Csoma Sütödét, megvásárolta
a Jánosházi Sütôipari Kft-t. 1997-
tôl az IPR dolgozója lett, ahol halá-
láig tevékenykedett. A kilencve-
nes években még arra is volt ener-
giája, hogy a Kemenesaljai Ipar-
testületben dolgozzon, elnöki
teendôket ellásson.
Ha nincs is fizikai létében jelen,
elért eredményeiben, az emléke-
zô családban és a barátokban ve-
lünk van. Kedves Csaba! Nyugodj
békében!

»ROZMÁN LÁSZLÓ

Varga László Csabára emlékezünk

Az ÖKO-Pannon Kht. már évek óta országjáró road-
show keretében népszerûsíti a szelektív hulladék-
gyûjtést a lakosság körében. Idén Celldömölkre is el-
jutottak, és a helyi HUKE Kft.-vel, valamint az önkor-
mányzattal közös szervezésben ismertették meg az
óvodás és iskolás korosztállyal annak fontosságát. A
rendezvény elején Fehér László polgármester be-
szélt a szelektív szemétgyûjtés, az újrahasznosítha-
tóság valamint a környezettudatos nevelés jelentô-
ségérôl. Az ÖKO-Pannon Kht. interaktív játékok se-
gítségével mutatta be a hulladékok helyes kezelési
módját, így a gyerekek megismerhették azok hasz-
nosításának folyamatát, és megtudhatták, hogyan
tehetnek a szelektív gyûjtéssel környezetük tisztasá-
gáért. Az Árpád utca végén felállított sátor mellett
Hasznosító Torony, Öko- Fa, Tudáskerék, Rend(m)e-
zô várta a gyerekeket, melyek segítségével ismere-
teiket bôvíthették. A játékok által elsajátíthatták,
melyik hulladékokat szükséges válogatva gyûjteni
és mely anyagokat lehet újrahasznosítani. 
Mint azt Vass Rita, a Celli Huke Kft. ügyvezetôje el-
mondta, Celldömölkön négy éve lehet szelektíven
gyûjteni a hulladékot. Egyelôre öt sziget áll a lakos-
ság rendelkezésére, de a tervek közt szerepel még
13 hulladékgyûjtô elhelyezése.

»REINER ANITA 

Játékosan a szelektív
hulladékgyûjtésrôl

A Vas Megyei Polgárôr Szövetség Elnöksé-
ge Celldömölk Város Önkormányzatával
közösen városunkban rendezte meg a Vas
Megyei Polgárôrnapot, június 23-án. Reg-
gel horgászversennyel, polgárôr-, járôr-
csapatversennyel, és közlekedésbiztonsági
versennyel vették kezdetüket a progra-
mok. Az ünnepélyes megnyitóra és kö-
szöntôkre délután került sor. Elsôként Kiss
Péter miniszter köszöntötte a megye pol-
gárôreit. Hangsúlyozta a nyugalom, béke,
együttmûködés egységét, valamint az ön-
és közrendvédelem fontosságára hívta fel
a figyelmet, melyben nagy szerepe van a
polgárôrségnek. Fehér László polgármester
kiemelte, hogy a megyében közel tízezer
polgárôr tevékenykedik, akik a rendôrség
munkáját tökéletesen kiegészítik. Lacza
Péternek, a Celldömölki Polgárôr Egyesület
elnökének a megnyitója után dr. Orbán Pé-
ter, a Vas Megyei Rendôrfôkapitányság ka-
pitánya vette át a szót, aki a polgárôrök je-
lentôségét abban látja, hogy sok, tipikus
rendôri feladatot levesznek a rend ôreinek
válláról, és aktív munkájuk pótolhatatlan.
Csóra György, az Országos Polgárôr Szövet-
ség alelnöke szerint ma már nem lehet
megkérdôjelezni létjogosultságukat, ha-

nem a „hogyan tovább”-ra kell építkezni.
A polgárôrök szlogenje, miszerint: „Együtt,
egymásért” – ma is helytálló – mondta.
Pajor András, a Vas Megyei Közgyûlés Ren-
dészetvédelmi Bizottságának elnöke meg-
köszönte a polgárôrök köznyugalom érde-
kében kifejtett áldozatos tevékenységét,
majd a Burgenlandi Bajtársi Szövetséggel
közösen, a barátság jeleként kölcsönös
szalagfelkötésre került sor a két szervezet
zászlójára. Végezetül Krug Gusztáv, a Vas
Megyei Polgárôr Szövetség elnöke szólt,
aki szintén köszönetet mondott a polgár-
ôrök munkájáért és hangsúlyozta, hogy az
idei évet a vagyon elleni bûnözés megelô-
zésének szentelik, amiért összefogással és
figyelemfelhívással lehet legtöbbet tenni.
A köszöntôk elhangzása után kitüntetések
és elismerések, tárgyjutalmak átadása kö-
vetkezett, melyben már Kovács Ferenc, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke is részt vett.
Ezután szakmai fórum vette kezdetét, és
kutyaiskolai, valamint kommandós bemu-
tató is szórakozatta a megjelenteket. A he-
lyi és környékbeli mûvészeti csoportok fel-
lépése után nosztalgiakoncerttel ért véget
a megyei polgárôrnap.  

»REINER ANITA

Vas Megyei Polgárôrnap 
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tulajdonú ingatlan építésébe kezdjünk. 
Az önkormányzattól vettem a telket,
amelynek pozitívuma, hogy Celldömölk
és Alsóság között van, ezzel is hozzájá-
rulok a két városrész szerves egységgé
válásához. Mivel zenés rendezvényeink
is lesznek, itt nem zavarjuk a lakók nyu-
galmát. Egyúttal szeretnék köszönetet

mondani a jelenlegi egysé-
günk közelében lakók türel-
méért és megértéséért. Itt
szeretnénk megköszönni az
önkormányzatnak is, hogy
segítették ezt a vállalkozást
azzal, hogy lehetôvé tették,
hogy mihamarabb ezen a
helyen kezdjük meg tevé-
kenységünket.
» Én már körülnéztem a
készülô helyiségekben és
egyfajta egyedi stílus meg-
jelenését látom…
– Igen, görögös stílusjegye-
ket hord magán a belsô tér.
A neve is ehhez igazodóan
Trója Étterem és Pizzéria
lesz. Szeretném, ha min-
denki tudná, hogy az épü-
letbelsô kialakítása Molnár
Gyula celldömölki mûvész
munkáját dicséri.
» A vendéglátásban mik a
terveik?
– Elsôsorban egy olyan igé-
nyes, de nem drága étter-
met szeretnénk üzemeltet-
ni, ahol mindenki megtalál-
ja a számítását. Szívesen

A tavaszi kikeletkor mintha a növé-
nyekkel kellett volna versenyeznie, ki-
nôtt a földbôl egy épület a két város-
rész, Celldömölk és Alsóság között. Az
építkezés a befejezéséhez közeledik,
és mint kiderült, egy családi vállalko-
zásban mûködô vendéglátóegység
nyílik itt hamarosan. A víztorony szom-
szédságában található létesítmény tu-
lajdonosaival, Majsa Szilárddal és fele-
ségével, Enikôvel beszélgettem arról,
hogy a gyors építkezés befejezéséhez
közeleg:
» Milyen funkciókkal rendelkezik az
épület?
– Elképzeléseink szerint, ha majd tel-
jesen elkészül, étterem, pár szobás
panzió és a lakásunk kap helyet az
épületben. Jelenleg az étterem áll be-
fejezés elôtt, július 7-én szeretnénk
megnyitni.
» A városközpontban üzemelô Klub
Szendvics Ételbárból már ismerjük Önt,
illetve az üzletét. Mi ösztönözte arra,
hogy újat, nagyobbat építsen?
– Mindenképpen kinôtte magát az a
kis alapterületû egység. Elôször is bér-
lemény volt, a bérleti díj összege is ar-
ra ösztönzött, hogy elôbb-utóbb saját

Új étterem nyílik

Az étlapon halat,
vadat, no meg 

a magyar konyha
remekei mellett
görögös ízeket, 

pizzát, salátákat 
is kínálunk

majsa szilárd tulajdonos

várjuk a kisgyermekes családokat, szá-
mukra játszósarokkal kedveskedünk,
de reméljük, a fiatalok éppúgy megta-
lálják itt a helyüket, mint akik kisebb il-
letve nagyobb asztaltársasággal jön-
nek. Az étlapon halat, vadat, no meg a
magyar konyha remekei mellett görö-
gös ízeket, pizzát, salátákat is kínálunk.
Tervünk, hogy az update ételek ház-
hozszállítását is bevezetjük, nem biz-
tos, hogy ezt csak Budapestrôl lehet
gazdaságosan megszervezni. Élôzenét
szolgáltatunk hétvégeken, kisebb-na-
gyobb rendezvényeket is szívesen vál-
lalunk. Saját parkolónk lesz, ami szintén
a vendégek komfortérzetét szolgálja.
» Ha jól értem, a jelenleg a városköz-
pontban lévô egységet meg fogják
szüntetni…
– Igen, megköszönöm a törzsvendé-
geknek, hogy megszerettek minket, és
remélem, az új helyen is felkeresnek
majd. Ígérem, nem fognak csalódni,
hiszen mindent a vendégek érdeké-
ben teszünk. Lehet bármekkora rek-
lámja egy üzletnek, azt egy elégedet-
len vendég lerombolhatja. Mi azt sze-
retnénk, hogy vendégeink jól érezzék
magukat nálunk, elégedetten távozza-
nak, és gyakran visszatérjenek.
» Tehát július 7-én nyitnak…
– Igen, szeretnénk. A munkák még
gôzerôvel folynak, de a kivitelezôk
mindent megtesznek a határidô betar-
tásáért. Július 7-én lakodalom lesz,
másnap, július 8-án nyitunk a nagykö-
zönség számára. Az elsô héten megle-
petéssel várjuk régi és új vendégein-
ket. A hivatalos nyitóbuli viszont július
14-én lesz. Fehér László polgármester
urat kértük fel, hogy nyissa meg étter-
münket, Nagy Péter plébános urat pe-
dig, hogy áldja meg. A teljesség igénye
nélkül fellépnek a Soltis Lajos Színház, a
Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky
Dilly tagjai, az Egy szoknya, két nadrág,
a Josh és Jutta valamint DJ Dred pedig
igazi sztárvendégek lesznek. A továb-
biakban a helyi fiatalokat szeretnénk
támogatni azzal, hogy a tehetségeknek
helyet biztosítunk a fellépésre. 
» Az idô rövid, van itt még tennivaló
a nyitásig bôven. Gondolom, a család
minden tagja kiveszi részét az elôké-
születekben…
– Igen, de Enikô egy hónapon belül
szülni fog, ennek ellenére mindenben
részt vesz. Izgulunk, hogy idôben és
problémamentesen bonyolódjon le
minden. Nekünk most egy idôben két
gyermekünk születik a közeljövôben: az
egyik a várva várt kisfiunk, a másik pe-
dig ez az új étterem.   »KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Trója
Étterem 
és Pizzéria

Celldömölk
Sági u. 71.

Nyitás: 2007. július. 8.

Július 8–14 minden helyben 
fogyasztott pizzára

50%-os 
kedvezményt adunk!
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Erdélyben jártunk (3. rész)
A két világháború között az épí-
tést a román Emil Dandea pol-
gármester is folytatta, neki kö-
szönhetô a két Fôtéri templom –
az ortodox és a görög katolikus –,
továbbá a mai polgármesteri hi-
vatal épülete. A Kultúrpalota sze-
cessziós stílusú épületében talál-
ható a Tükörterem. Ennek abla-
kait székely balladák jeleneteit
ábrázoló üvegfestmények díszí-
tik. Ezek az egész vidék legszebb
alkotásai közé tartoznak. A hang-
versenyterem század eleji orgo-
nája ma is a harmadik legna-
gyobb az országban.
Minden bizonnyal Marosvásár-
hely legjelentôsebb kulturális
öröksége a Teleki Téka. A könyv-
tárat 1802-ben létesítette báró
Teleki Sámuel, Erdély kancellárja,
aki nemcsak gazdag, de rendkí-
vül mûvelt ember is volt, több
európai egyetemen tanult. Va-
gyona nagy részét a több mint
40.000 kötet megvásárlására for-
dította, amellyel létrehozta a ma
a nevét viselô Közkönyvtárat.
Marosvásárhelyen a 2002-es
népszámlálás adatai szerint a
nemzetiségi megoszlás a követ-
kezô:
• Románok – 75 533 (50,34%)
• Magyarok – 70 110 (46,73%)
• Cigányok – 3 660 (2,43%)
• Németek – 304 (0,20%)
• egyéb nemzetiségek 

434 (>0,01%)

Odafelé ki is hagyjuk Marosvásárhelyt,
mivel fülest kapunk elôttünk járó úti-
társainktól, Döme Laciéktól, hogy elké-
szült az út (Újabb elkészült út! Tavaly
óta!) Ákosfalva felé. Arra is vesszük az

irányt, és megspórolunk legalább egy
órát. Így is szépen késünk. A lassú al-
konyban száguldunk át kis székely fal-
vakon: Székelyvár, Balavásár, Gyula-
kuta, és ekkor már érezzük: itthon va-
gyunk, itthon leszünk. Az udvaron az
összes vendéglátó és vendég. Vidám
gunyorossággal üdvözlik a cellieket,
akik ismét elkéstek, de sebaj! 
– Gyertek a kantinba vacsorázni – in-
vitál minket Tar Endre polgármester,
és mi megyünk. Ahogy reméltem:
töltött káposzta, bor, borvíz (ásvány-
víz). Fiataljainknak nem ízlik, van
még hazai szendvicsünk. Velük szem-
ben helyi lányok, akik holnap ellenfe-
leik lesznek az Erdélyrôl szóló vetél-
kedôn. Oldódik a hangulat, akinek is-
merkedni kell, ismerkedik, a többiek
önfeledt élménybeszámolókat tarta-
nak az elmúlt egy évrôl.
Másnap vetélkedô: fiaink becsülettel
helytállnak, négy csapat indul, há-
rom helyi és a celliek: négybôl ne-
gyedikek.

Egy jellemzô kérdés: „Az asthma már
azelôtt is gyötörte, 1629-ben a vizi
betegség jelei”… ki is ez a fejede-
lem? A sorok Bethlen Gábor utolsó
évei c. történeti mûbôl származnak.
A harmadik napon testvérvárosi szer-
zôdés aláírása a szerbiai Antalfal-
vával, délután a futballpályán bemu-
tatkoznak a testvérvárosok. Baja fél-
perces bemutatkozása után érzem,
hogy életveszélyes lenne a két gé-
pelt oldalt felolvasnom. Rövid beve-
zetô, két riporteri kérdés, és indulhat
a borkóstoló. 
A színpadon már hangolnak a zené-
szek, táncosok melegítenek. 
Az utolsó napra Szováta, Korond, né-
hány cserépedény kötelezô beszer-
zése, áfonyaszörp és áfonyapálinka
kóstolása, vásárlása. Délután újabb
kulturális mûsorok, fôzôverseny. Bele-

kultúrpalota marosvásárhelyen

a celldömölki csapat

borkóstoló

wass albert-emlékhely

Erdôszentgyörgy: Marosvásárhelytôl 25 km-re
délkeletre a Kis-Küküllô jobb partján a Küsmöd-
patakának torkolatánál, az Erdôszengyörgyi-
medencében fekszik.
néven említik elôször. A hagyomány szerint a
Rhédey-kastély helyén apátsági templom és
kolostor állt sarokbástyákkal megerôsítve, majd
1569-ben a Kornissok építtettek kastélyt a ro-
mokra. Templomában tartották 1618-ban az
unitárius zsinatot. A település 1620-tól a
Rhédeyek birtoka. 1910-ben 2571 lakosából
2179 magyar, 351 román, 20 német volt. A tria-
noni békeszerzôdésig Maros-Torda vármegye
Nyárádszeredai járásához tartozott. 1992-ben
4794 lakosából, 3322 magyar, 1163 román, 199
cigány, 4 német.

»GYURICZA IMRE

botlom egy balavásári fôzômesterbe,
aki 65 éve minden vitalitásával új
erôre hangol minket: szereti a bort, a
pálinkát, a jó ételeket és a lányokat.
Minden szenvedélyének bizonyító
erejû tanújeleit adja. Egészségére!
Este Zanzibár-koncert és tûzijáték.
Majd gyors, elszánt alvás, hogy más-
nap legyen erô a 12 órás hazaútra.
Ismét szép volt, és új hitet adott, re-
mélem, hogy ott járt fiataljaink évrôl
évre visszatérnek majd, mi, az öreg-
je meg ahogy az élet, az egészség
engedi. Egy biztos: Erdély él, élni
akar és ennek meggyôzô, erôs jeleit
adja. 

» Ú T I  J E G Y Z E T
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A gazdag történelmi múlttal rendel-
kezô nagyközség krónikájában van
egy különösen fényes lap, melyre
nagy büszkeséggel gondolhatnak vis-
sza a késôi leszármazottak. A Bat-
thyány család Vas megyei kötôdése
közismert, a most következô történet
pedig méltán érdemelne országos

megismertetést. Az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc idején 1849.
április 28-án  az akkori Korona ven-
déglô udvarára jeles személyiségek
érkeztek – sajnos azonban már oszt-
rák katonák foglyaként. Károlyi István
és Zelenszky László mellett gróf Bat-
thyány Lajos az elsô magyar minisz-
terelnök. A település és a környék la-
kossága hamar értesült a foglyok ér-
kezésérôl, és teljesen érthetô, hogy
hazafias buzgalomtól indítva azonnal
a kiszabadítás elôkészítésébe kezd-
tek. Mire hajnalodott, már több száz
fôbôl álló tömeg fogta körül a foga-
dót, az osztrák katonák nem kis rémü-
letére. A felfegyverzett sokaság hatá-
rozottan kérte a foglyok elbocsátását,
s a helyzet már pattanásig feszült. Az
osztrákok természetesen nem enged-
tek a nép követelésének, és sortûzre
készen néztek szembe a tömeggel.
Az osztrák parancsnok kerülni akarta
a vérontást, s a helyzet megoldása-
ként nem tehetett mást, Batthyány

Nyakunkon a nyár. A legkisebbek pe-
lenka nélkül futkároznak az udvaron.
Mitôl önfeledt nekik ez a szaladgá-
lás? A szülôk kapcsolati felelôsséget
vállaltak értük, van egy kölcsönös
egymás felé fordulás. Jóban, rossz-
ban együtt. 
Azt hisszük ráuntunk, mikor a nyár
hevében a fiatalok csípôjén a nadrág
a végletekig lecsúszik, s a pólójuk
sem takar. Mert akkor Ô a régi, kicsit
megnyúlt fürdôruhájában a virágos-
kertet rendezi. Ha a párját nézi, észre
sem veszi, hogy a sörtôl kicsit poca-

kos már, autót mos éppen. Eljön az
este és csend, a gyermek már lefe-
küdt. Ôk a teraszon beszélgetnek.
Kell a beszéd, a lélek kiszellôzködése.
Szépek az alkotástól, mert a virágos-
kert is alkotás, az autó is csillog, a
gyermek is fürdött, és a legnagyobb
alkotás, hogy együtt vannak. 
Tervezni kell egy kis kiruccanást, uta-
zást. Élményt adni a gyerekeknek.
Pénteken indulunk és 3-4 óra alatt
már a tengerparton járunk. Sétálunk
éjszaka Zadarban, megnézzük a ha-
zatérô halászokat és vasárnap már
jövünk, mert rengeteg a munka.
Vagy hosszabb utat tervezünk. Elme-
gyünk Görögországba. Célpont az
ikonfestôk bölcsôje: Athosz. Pakolga-
tok, rakosgatok az irataim között és
megtalálom a füzeteimet az ikonfes-
tô körbôl. Belelapozok, 1500 éves
tradíciók, a festékanyagok készítése,
receptjei. Az athoszi ikonfestôknek
nem kellett tudni rajzolni, nem is ta-
nították ilyenre Ôket. Öt évig csak lel-
kiekben készültek az ikonfestésre. Az
imádkozás és lelki fejlôdés volt a
feladatuk évekig. Azután a régi re-
ceptek alapján elkészítették a festé-

ket és fatáblát, és minden más elôta-
nulmány nélkül csak az imával fel-
vértezve ikonokat készítettek. Csoda
biztos hogy van, csak az emberbôl fa-
kad. Ha Sártiban fürdôzünk, és átha-
józunk Athoszra, láthatjuk milyen
szépségre képes az ember. 
De nem kell messzire mennünk, ha
csak otthon maradunk és lecsendese-
dünk. Belülre figyelünk. Ha tudjuk,
hogy amennyi szeretetet sugárzunk
környezetünkre, azt sugározza az vis-
sza ránk, az is egy nyaralás. Forduljunk
az alkotás felé, mely lehet a kiskerttôl
a kôfaragásig, az élet legapróbb dol-
gától a legmagasztosabbig életerô
számunkra. Miközben alkotunk, mi is
alakulunk, a mi lelkünk is alkotássá
válik valahol. Alkotás a gyermekünk, a
fô mûvünk, még mielôtt a középisko-
lába megy, van egy nyár, amíg terel-
gethetjük, példákkal alakíthatjuk,
hosszasan beszélgethetünk vele. Fél-
tett alkotásunk gyermekünk szép lel-
ke, ne menjen tönkre a rá váró felada-
tok, a külsô környezeti hatások által.
Ha hivatásunkban az élet dolgaiban,
egyenes derékkal állhatunk, mint a
fenyôk magasodhatunk gyermekeink
elôtt, az minden anyagi jónál elôbbre
való.
Szép nyarat, jó utat!          

ILLÉS ERIKA

Lajostól kért segítséget. A késôbb vér-
tanúvá lett miniszterelnök igazi tanú-
ságot tett hazafiságáról és honfitársai
élete iránt érzett felelôsségérôl. Meg-
köszönte az ostromlók hazafias jóin-
dulatát, de egyben meg is kérte ôket
arra, hogy békességben vonuljanak
el. Batthyány tudta, hogy ha ôt és tár-
sait kiszabadítják, akkor bizonyára
osztrák megtorlás következik, mely-
nek sokan áldozatul eshetnek. Inkább
vállalta az olmützi rabságot, és ké-
sôbb a vértanúságot, mintsem ve-
szélybe sodort volna akár csak egy
embert is! A szomorú folytatást is-
merjük. Gróf Batthyány Lajost 1849.
október 6-án kivégezték. Az örökmé-
cses azóta is ôrzi a róla elnevezett té-
ren emlékét, Jánosházán pedig a Bat-
thyány utca 6. számú házának falán
emléktábla hirdeti a késôi utódoknak
annak a bizonyos áprilisi éjszakának a
dicsôségét, és Batthyány Lajos embe-
ri nagyságát.

»RL

Nyári hangulatban

Batthyány Lajos Jánosházán

athoszi 

kolostor

a batthyány

utca 6. sz. ház

emlkéktáblája
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Sok szép alkotás érkezett a kistérségi
rajzversenyre, melyet a Berzsenyi Lé-
nárd Általános Iskolában rendeztek
meg. A már hagyományosnak tekint-
hetô megmérettetésen nyolc iskola
53 tanulója mérte össze tudását két
korcsoportban. Skriba Zsoltné, a Ber-
zsenyi Lénárd és az Eötvös iskola rajz-
tanára, a kistérségi munkaközösség
vezetôje elmondta, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan nagyon színvona-
las alkotások születtek, és igazán ne-
héz dolga volt a szaktanárokból álló
zsûrinek. 
A grémium végül a következô rang-
sort állította fel: 5–6. osztályos ko-
rosztály: 1. Hajas Viktória, Szent Be-
nedek Általános Iskola, 2. Márkus
Fruzsina, Gáyer Gyula Általános Isko-
la, 3. Kovács Gabriella, Szent Bene-
dek Általános Iskola. Különdíjat ka-
pott Németh Nikolett, a Berzsenyi Lé-
nárd Általános Iskola és Vass Éva a já-

nosházi Batthány Lajos Általános Is-
kola tanulója.
7–8. osztályos korosztály: 1. Szepessy
Anna, Batthyány Lajos Általános Isko-
la, 2. Németh Kitti, Eötvös Loránd Álta-
lános Iskola, 3. Szabó Gergô, Berzsenyi
Lénárd Általános Iskola. Különdíjat ka-
pott Czimber Norbert, a Szent Bene-
dek Általános iskola, és Nagy Dalma, a
Gáyer Gyula Általános Iskola tanulója.
A versennyel egyidejûleg kiállítás
nyílt a szombathelyi Váci Mihály Mû-
vészeti Alapiskola diákjainak nyári al-
kotótáborában készült akvarelljeibôl.
Skriba Zsoltné, a munkaközösség ve-
zetôje vizuális élményekben gazdag,
szép rajzos délutánként értékelte az
eseményt. Ehhez már csak annyit te-
het hozzá a tudósító, hogy a rajztaná-
rok munkáját legékesebben minôsítik
az elkészült színvonalas gyermek-
munkák és az, hogy a kistérségbôl
évrôl évre bekerülnek a diákok a kü-

lönbözô, rangosnak számító mûvé-
szeti középiskolákba.

»Ro-ló

» M Û V E L Ô D É S

Ifjú mûvészek seregszemléje

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 
a nyári szünet elôtt június 29-én (pénteken) tart utoljára nyitva. A címzett támoga-
tásból felújított épületbe történô költözködést követôen az elsô kölcsönzési nap: 
augusztus 21-e (kedd). Az olvasóknál lévô dokumentumokat a fenti idôszakban au-
tomatikusan meghosszabbítjuk a könyvtárközi kölcsönzések kivételével, amelyek
visszavételérôl július 16-át követôen a 70/338-3065-ös számon lehet érdeklôdni. 
A nyitáshoz kapcsolódó lakossági akciónkkal kapcsolatban a nyár folyamán figyeljék
sajtóközleményeinket! Minden kedves jelenlegi és leendô használójának kellemes
nyarat kíván a Kresznerics Ferenc Könyvtár!

A Soltis Lajos Színház évadzáró társu-
lati ülés keretében búcsúztatta az el-
múlt idényt június 10-én. A rendez-
vény kezdetén az elsô alkalommal
közönség elé lépô elsôéves gyer-
mekstúdiósok mutatták be nemrégi-
ben készült darabjukat. Ezután Nagy
Gábor társulatvezetôé lett a szó, aki a
tavalyi nyártól kezdve napjainkig vá-
zolta a színház munkáját, tevékeny-
ségét, eredményeit. Nehéz évad áll a
társulat mögött, ami a pénzhiánynak
köszönhetô - kezdte összegzését. 
A 2006–2007-es évad tavaly augusz-
tus 6-án kezdôdött az Országalma
színrevitelével. Szintén az elmúlt
évad bemutatója volt A pimasz fabá-
bu, amellyel Erdélyben is jártak. A
társulat legújabb Betlehemes játéka
és az Egyszervolt címû mesejáték is a

múlt szezon termése volt. A
színistúdiósok Arthur Schnitzler Kör-
táncát vitték színre. Mindezek mellett
három korábbi mesejáték felújítására
is sor került. A hozzávetôleg 20 mil-
liós költséggel bíró évadban 157-szer
léptek fel mintegy 37 ezer nézô elôtt
a társulat tagjai. A színház közmûve-
lôdési munkájáról is szó esett (feszti-
válok, színészbál, színjátszótábor,
színiiskola). Ezen rendezvények to-
vábbi sorsa azonban az anyagiak hiá-
nya miatt veszélyben van – mondta
Nagy Gábor. A most lezárt évadban
az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium, a Nemzeti Civil Alap, a helyi ön-
kormányzat, valamint jó szándékú
kisvállalkozók, magánszemélyek tá-
mogatására számíthatott a társulat. 

»REINER ANITA

Évadzáró a színháznál
A Batthyány-emlékév tiszteletére a következô ren-
dezvények lesznek Celldömölkön és környékén:
Augusztus 21–24. „200 km a 200. évfordulóra” – helytörténe-
ti kerékpártúra a Batthyány emlékév tiszteletére (június 15-i
lapszámunkban közöltük a kerékpártúra részletes programját).
Augusztus 31. – Az Új Kemenesalja c. kéthetilap irodalmi és
képzômûvészeti pályázatának meghirdetése.
Szeptember 14. – „Nem engedünk 48-ból”! c. kvízjáték
elindítása az Új Kemenesaljában.
Október 5. – Batthyány Lajos emléktáblájának avatása és
a Batthyány-emlékkiállítás megnyitója.
Október 12. – Batthyány Lajos életérôl és munkásságáról
szóló melléklet megjelenése lapunkban. 
Október 19. – Az Új Kemenesalja pályázatának eredményhir-
detése, a képzômûvészeti pályamunkákból készült kiállítás
megnyitója, a „Nem engedünk 48-ból!” c. kvízjáték döntôje.

A Batthyány-emlékév
rendezvényei 

A Vulkán fürdô napközis tábort szervez július 2-tól augusz-
tus 10-ig 6–12 éves gyerekeknek hetente hétfôtôl pén-
tekig. Egy-egy turnusban 13–18 személy vehet részt. A
táborokba úszni tudó és nem tudó gyerekek egyaránt
jelentkezhetnek. A résztvevôk minden nap fôtt ételt kap-
nak. A napközis táborok minden nap 9.00–16.30 óráig tar-
tanak, a szervezôk változatos és szórakoztató programokról
gondoskodnak. A hetes turnus ára: 7300 Ft, ez a tábor tel-
jes költségét tartalmazza. További információk a 06 70
331/5713 vagy a 95/525-070-es telefonszámon kérhetôk.

Nyári programok a Vulkán fürdôben
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Május közepén három napot töltöt-
tünk Felsôcsatáron erdei iskolában az
osztályfônökeink szervezésében.
Izgalommal vártuk az indulást. Vajon
milyen lesz a tábor, a környék, a
program?
Egy jó óra múlva megérkeztünk a
szálláshelyre, egy barátságos, két-
emeletes régi házba. A táj gyönyörû
volt. Körös-körül dombok, hegyek,
tisztások, s egy dobásnyira a kedven-
cünkké lett Pinka-völgy.
Elfoglaltuk a szobákat, berendezked-
tünk, s irány a Vasfüggöny múzeum.
Szájtátva hallgattuk Sándor bácsit, a
múzeum „kitalálóját”,  aki a saját ha-
tárôrélményeit osztotta meg velünk.
Aztán megérkezett Gyöngyössy Péter
bácsi, a Kerekerdô Alapítvány vezetô-
je, s elvezetett bennünket a pala- és
a talkumbányába. Hazafelé menet
egy heves zápor kapott el
bennünket, s jaj volt
annak, aki a szállá-
son felejtette az
esôkabátját.
Másnap négyféle tú-
rát tettünk meg:
megismertük a kör-
nyék állatvilágát,
növényeit, kôzeteit,
és madárlesen is
voltunk (harminc-
kétféle madarat
vizsgálgattunk táv-
csövek segítségé-
vel). Másztunk me-

redek sziklafalakon, csúszkáltunk
agyagos hegyoldalakon, szedtük a
szemetet a Pinka-mederbôl, s közben
lázasan jegyzeteltünk, így készülve a
másnapi vetélkedôre, hisz mégiscsak
„iskolában” voltunk. Alaposan elfá-
radtunk.
A harmadik napon egy többkilométe-
res erdei túrát tettünk. Elmentünk a
halomsírokhoz. Megdöbbenve láttuk,
hogy a közelmúltban egyet kifosztot-
tak vandál emberek. Útközben négy-
szer megálltunk, s Péter bácsi „vizs-
gáztatott” bennünket az elôzô napi
ismeretekbôl. Gyûjtöttük a pontokat.
Ebéd után izgatottan vártuk az ered-
ményhirdetést. Mindenki kapott
ajándékot.
De az igazi ajándék maga volt ez a
három nap: megtanultuk szeretni és
védeni a természetet.                       

A Pinka-völgyben jártunk

a gáyer gyula ált isola ötödik osztályosai

Régi hagyománya van az Eötvös iskolá-
ban az erdei iskolának. Az intézmény pe-
dagógiai programjában is rögzített ese-
ményre mindig tavasszal kerül sor, és
minden felsôs tanuló egyszer minimum
részt vesz ilyen „rendhagyó” oktatásban.
A korábbi években a szigetközi Véneken,
majd a Káli-medencében található Szent-
békkállán táboroztak a gyerekek, míg ta-
valy és idén a pálkövei tábor volt a szín-
hely. Most a hatodik osztályosok voltak
azok a szerencsések, akik az iskolatáskát
túra-hátizsákra cserélhették. Odautazás
közben az elsô megállóként Tapolca ne-
vezetességeivel ismerkedtek, felkeresve
a Batsányi János emlékmúzeumot, és a
Tavasbarlangot. A Batsányi-ház részben
iskolamúzeum is, s igazi nagy élmény volt

Az Eötvös Loránd Általános Iskola 5. osztályos tanulója, Németh
Angelika sikert sikerre halmoz a természetismeret területén.
Legújabb eredménye a Herman Ottó Országos Természetisme-
reti Versenyen elért elsô helyezése. A háromfordulós versenyt
egy iskolai selejtezô elôzte meg, majd a második fordulóban
nyújtott teljesítmény alapján hívták országos döntôbe a legjobb
eredményt elért diákokat. Angelika itt, a hazánk minden részé-
bôl érkezett nebulók között a legjobbnak bizonyult. Az iskolai
tananyagra épülô versenyfeladatok megoldásához a tárgyi tu-
dás mellett a logikára is szükség volt, hiszen a gondolkodtató
témák sem hiányoztak az összetett feladatsorból.
Angelika kedvence, mint elmondta, a természetismeret, amely-
ben a természettudományos tárgyak alapjait tanulják. Ezen belül
a növények és állatok világa vonzza leginkább. A szorgalmas,
szerény kislány nôvére példáján felbuzdulva kezdett el verse-
nyezni, aki korábban szintén szép sikereket ért el a hasonló meg-
mérettetéseken. A versenyre Kondics Erika tanárnô készítette fel,
aki Angelika érdeklôdését, tehetségét, lelkes hozzáállását emel-
te ki, ami elengedhetetlen volt a gyôzelem eléréséhez. 
Ugyanezen megmérettetésen az iskola több tanulója is szép
eredményt ért el. Az ötödikeseknél 2. helyezett Szár Enikô, 3.
Döbrönte László lett. A hatodikosok közt Virág Viktor és Wolf
Vivien második, Kurucz Klaudia pedig 10. helyezést ért el. A he-
tedikesek körében Árbócz Márton elsô helyezett, Berecz Ri-
chárd 3., Horváth Ákos pedig 4. lett. Mindezen sikerek tükrében
az országos döntô eredményhirdetésén az összes résztvevô is-
kola közül az Eötvöst külön kiemelték, mint a versenyen hosszú
évek óta legtöbb rangos elismerést elnyerô intézményt.

»REINER ANITA

Augusztus 3-án (pénteken) buszt indítunk Kôszegre a Csár-
dáskirálynô c. operettre. Szereplôk: Medgyesi Mária, Kal-
már Magda, Csonka Zsuzsa, Urbán Nagy Róbert, Magasházi
István, Benkóczy Zoltán, Csere László, Teremi Trixi.
Részvételi díj: 3800 Ft. (belépôjegy + útiköltség). 
Jelentkezés június 22-ig a 95/424-096 és a 70/319-5264
telefonon, Lónainé Kondics Zsuzsannánál.

Erdei iskolában jártak az Eötvösösök
beülni a régi padokba, és megcsodálni az
igényesen elkészített régi szemléltetôesz-
közöket. A szabadidô egy részét a gyö-
nyörû Trianoni emlékparkban töltötték,
majd rövid vonatozás után érkeztek
Pálkövére. A tábor programjában a bala-
toni hajózás kötetlen módot adott a vizes
élôhelyek megismerésére, a környéken
tett túrák pedig a Balaton-felvidék flórá-
jának és faunájának megismerését tették
lehetôvé. Az erdei iskola fontos szerepet
tölt be a környezettudatos magatartás
kialakításában, azt pedig már senkinek
nem kell bizonygatni, hogy milyen fele-
lôsséggel tartozunk természeti öröksé-
günkért. Az erre való nevelést pedig nem
lehet elég korán elkezdeni.

»Ro-ló

Angelika sikere 



Új Kemenesalja

Mit tervez a nyárra?

11

» O L V A S Ó I  O L D A L

Megkérdeztük
» válaszoltak

Idén a nyár jelentôs része
munkával telik. Házat építünk,
és még sok dolog van hátra,
hogy be tudjuk fejezni. Így az
idôm jelentôs részét ennek
szentelem, de talán a szabad-
ság alatt jut idô pihenésre is.
Nagyobb nyaralást nem ter-
vez a család, inkább egy-egy
napos kirándulásokra gondol-
tunk. Sok minden van talon-
ban, majd válogatunk belôlük.
A Balatonra biztos elmegyünk,
és nekem nagyon tetszik Vi-
segrád és környéke, azt sze-
retném a családomnak is
megmutatni, úgyhogy bízom
benne, hogy oda is eljutunk.

Jelentôs nyaralás biztos, hogy
nem lesz nálunk idén, ugyanis
építkezünk. A házbôvítés már
a végéhez közeledik, de még
sok aprólékos munka van hát-
ra. Állataink is vannak, ôket
sem nagyon lehet itt hagyni.
Majd az idôjárás és a szabad-
ság függvényében azért sze-
retnénk egy-egy napos kirán-
dulásokat megvalósítani. A
Balatonhoz biztos lemegyünk,
és terveink közt szerepel a
budapesti augusztus 20-i tûzi-
játék megtekintése. Ezenkívül
a helyi és a közelben levô für-
dôket is biztosan látogatni
fogjuk. 

Nemrég építkeztünk, így most
az anyagiak korlátot szabnak
a nyaralási lehetôségeinknek.
Általában minden évben me-
gyünk nyaralni, hol külföldre,
hol belföldre. Idén kisebb ki-
rándulások lesznek. Általában
nem tervezzük el elôre, hova
megyünk, csak ötletszerûen
döntünk. A Vidámparkba és a
Fôvárosi Állatkertbe minden-
képpen szándékozunk menni,
vízparti helyként pedig Hévíz
mellett döntöttünk. A helyi
Vulkán fürdôt is rendszeresen
látogatjuk. Kislányom Kôszeg-
re is megy rokonokhoz és a
nagyszülôknél is nyaral majd. 

Még nem döntöttük el ponto-
san, hol töltjük a szabadsá-
gunkat. Minden évben me-
gyünk nyaralni, belföld és kül-
föld közül utóbbit részesítjük
elônyben. Az utóbbi pár év-
ben is mindig amellett hatá-
roztunk, idén még gondolko-
dunk Olaszország és a Balaton
között. Vízpártiak vagyunk,
így rövidebb kirándulásainkat
is víz mellé tervezzük. Persze
a környékbeli fürdôk sem ma-
radhatnak ki, többször meg-
fordulunk azokban is. A pihe-
nés mellett azért munka is
akad majd, lakásfelújítás, fes-
tés van bekalkulálva. 

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Szóka 
Ferenc

Horváthné
Szabó Erika

Bereczki 
Babett

Pup 
Norbert
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» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Júliusi központi orvosi ügyelet

01. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
02. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
03. kedd Dr. Palatka János Tompa Kálmánné
04. szerda Dr. Gájer Tatjána Karádí Ferencné
05. csütörtök Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
06. péntek Dr. Kovács Zoltán Tompa Kálmánné
07. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
08. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
09. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
10. kedd Dr. Palatka János Karádi Ferencné
11. szerda Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
l2. csütörtök Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
13. péntek Dr. Kassas M. Khale Karádi Ferencné
14. szombat Dr. Gájer Tatjána Horváth Kataliín
15. vasárnap Dr. Márton Katalin Vida Leventéné
16. hétfô Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
17. kedd Dr. Gájer Tatján Horváth Katalin
18. szerda Dr. Kassas M. Khaled Tompa Kálmánné
19. csütörtök Dr. Kovács Larisza Karádi Ferencné
20  péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
21. szombat Dr. Nagy Ildikó Tompa Kálmánné
22. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
23. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
24. kedd Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
25. szerda Dr. Mojzes Szonja Karádi Ferencné
26. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
27. péntek Dr. Kovács Larisza Vida Leventéné
28. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
29. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Horváth Katalin
30. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
31. kedd Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

» Értesítés
Dr. Bene László gyermekorvos, gyermek-tüdôgyógyász sza-
korvos értesíti betegeit, hogy július–augusztus hónapokban 
a rendes éves szabadsága kivételével folyamatosan rendel.

Városunk oktatási intézményei a megszokott menetrend
szerint tartanak nyári ügyeletet. 
Az általános iskolákban július 10-én, 24-én, augusztus 7-
én és 21-én 9-tôl 12 óráig. Az intézmények összevoná-
sától függetlenül, még a megszokott helyeken, tehát a
Berzsenyi Lénárd, az Eötvös Loránd és a Gáyer Gyula Ál-
talános Iskolákban a titkárságon várják az érdeklôdôket. 
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban július 4-én, 18-án,
augusztus 1-jén és 15-én 9-tôl 12 óráig tartanak ügye-
letet. Augusztus 22. után már minden nap tudják fogad-
ni az érdeklôdôket.
A Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakiskolában fo-
lyamatosan egész nyáron nyitva tartanak munkanapo-
kon 8-tól 11 óráig. Hivatalos ügyek elintézése elôzetes
idôpont-egyeztetés után lehetséges.
Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola jú-
lius 6-ig délelôttönként várja az esetlegesen még
beiratkozni szándékozókat. Augusztus 27. után szintén
délelôttönként várják mindazokat, akiknek elintézni-
valója akad.

Nyári ügyelet
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Véget ért a labdarúgó NB II. 2006-
2007. évi sorozata. A bajnokság meg-
kezdése elôtt sejteni lehetett, hogy
egy meglehetôsen nehéz szezon vár
csapatunkra, hisz a nyári szünetben
rengeteg meghatározó játékos távo-
zott Celldömölkrôl. Ennek ellenére bi-
zakodva vártuk a bajnoki rajtot. Re-
ményeink sajnos hamar elszálltak,
hisz kilenc fordulónak kellett eltelnie,
mire gyôzni tudott a csapat. A folyta-
tás sem sikerült túl jól, hisz az ôszi sze-
zon végén kilenc pontunkkal, a tabel-
la utolsó helyén vártuk a tavaszt. Min-
den, a focihoz kicsit is értô, szurkoló és
szakember tudta, erôsíteni kell a kere-
tet. A tavaszi rajt elôtt érkezett is pár
új arc a Kemenesaljára, de sajnos ve-
lük sem sikerült a csoda. A tabellán
elôttünk tanyázó csapatok nagy része
valóban erôsített, és nekünk továbbra
is csak a sereghajtó hálátlan szerepe
jutott. Az elsô négy forduló elôtt tudni
lehetett, hogy sok babér nem terem
nekünk, hisz a tabella elsô négy csa-
patával mérkôztünk. Apró meglepe-

tésként mégis sikerült pontot szerezni,
hisz hazai pályán ikszeltek a fiúk a
Barcs ellen. A folytatásban már verhe-
tôbb ellenfelek jöttek, ám számunkra
mégsem bizonyultak verhetônek. Az
ôszi eredményekkel ellentétben, ami-
kor is rengeteg egygólos vereséget
szenvedtünk, tavasszal kaptunk pár
nagy zakót. Gyôrben hetet kaptunk,
hazai pályán négyet gurított a Dunaúj-
város, s talán mind közül a legfájóbb a
szintén itthon kapott ötös a Hévíztôl.
Attól a Hévíztôl, aki ellenünk szakítot-
ta meg tizenegy forduló óta tartó ve-
reségi sorozatát. És ha már a nagyará-
nyú vereségeknél tartunk, meg kell
említeni a pápai ötöst is. Ez alatt a
négy forduló alatt ugyanannyi gólt
kaptunk, mint az ôszi szezonban
összesen. De, hogy ne csak rossz dol-
gokról essen szó, a teljességhez hoz-
zátartozik pár szép eredmény is. Ezek
közé tartozik az éllovas Barcs elleni
hazai döntetlen, a szintén itthoni gyô-
zelem a Mosonmagyaróvár ellen, va-
lamint az utolsó elôtti fordulóban

Búcsú a másodosztálytól

Schirilla Györgyöt leginkább a jeges Duna átúszójaként
ismerik. A közelmúltban azonban egy másik sportág, a futás
mellett tette le a voksot. Június 11-én indult hétnapos futá-
sára, mellyel a fél országon keresztül haladt több mint
negyven település érintésével. Celldömölkre június 12-én
érkezett. A Tokorcs felôli városhatártáblánál lelkesen fogadták
a helyi iskolások, akik aláírt emléklapot is kaptak a sportem-
bertôl. Schirilla György útjára magával hozott egy kopjafát is,
melyre emlékszalagot kötnek azokon a településeken, ame-
lyeken átszalad. Így történt ez városunkban is, majd kezdetét
vette a fôtérig tartó közös futás, amiben szívesen vettek részt
a fáradtságot nem ismerô diákok. A sportoló, napi negyven-
ötven kilométeres futásával az egészséges életmódra, a
mozgás fontosságára és a sport összetartó erejére hívta fel a
vele találkozó emberek figyelmét.

»REINER ANITA

elért döntetlen, a bajnoki címért küz-
dô, Felcsút ellen is. Kár, hogy ezzel a
pozitívumok felsorolásának végére is
értünk. A bajnokság végén a Celldö-
mölk a tizennegyedik helyen végzett,
és ezzel sajnos elbúcsúzott a másod-
osztálytól. A gyenge eredmény elle-
nére a játékosokat dicséret illeti, hisz
sok mérkôzésen szervezetten, és rop-
pant harcosan játszottak. A sikerte-
lenség nem egyértelmûen az ô lelkü-
kön szárad. A következô bajnokságot
az NB III-ban kezdi a CVSE, de remél-
jük, hogy egy év múlva bajnoki címet
ünnepelhetünk. 

»CSUKA LÁSZLÓ

Futás a gyermekekért

1. BFC Siófok 30 19 5 6 59-24 62
2. Haladás FC 30 21 5 4 66-25 60
3. Felcsút 30 18 6 6 52-25 60
4. Barcs 30 18 5 7 49-30 59
5. Lombard Pápa   30 14 9 7 42-24 51
6. Dunaújváros 30 15 1 14 51-46 46
7. Gyirmót 30 16 5 9 58-40 44
8. MTE 1904 30 12 4 14 45-64 40
9. Integrál DAC 30 10 9 11 53-48 39

10. Kaposvölgye 30 11 6 13 37-48 39
11. Soroksár 30 10 6 14 35-30 39
12. BKV-Elôre 30 10 8 12 41-48 38
13. Budaörs 30 7 7 15 29-51 28
14. Celldömölk 30 5 6 19 22-57 21
15. Hévíz 30 5 3 22 23-49 18
16. Balatonlelle 30 2 5 22 24-78 11

Mint arról már korábban beszámol-
tunk, országos döntôn szerepelt az
Eötvös DSE – Apáczai Kiadó szivacské-
zilabda csapata június elején Dunaúj-
városban. Az ADIDAS Gyermekbaj-
nokság országos döntôjében bronzér-
met szerzett az Eötvösös csapat, Sala-
mon Szabolcs pedig 64 lôtt góllal a
torna gólkirálya lett. Süle Nándor
edzô értékelésében hangsúlyozta,
hogy a csapat a maximumot kihozta
magából, és így ért fel a dobogó
legalsó fokára. Jelentôsen növeli a si-
ker értékét, hogy a fiúk számos nagy
iskola és nagy egyesület csapatait
megelôzve végeztek a harmadik he-
lyen egy fantasztikus - részben celli -
közönség elôtt játszva. Salamon Sza-
bolcs teljesítményét méltatva el-
mondta az edzô, hogy Szabolcs az
egész ADIDAS gyermekbajnokság so-
rán kiemelkedô teljesítményt nyúj-
tott, és teljesen megérdemelte a si-
kert. A kézilabda iránti fogékonyság
persze Szabolcs estében nem megle-
pô, hiszen édesanyja, Salamonné
Csótár Adrienn máig aktív játékos, és
a CVSE nôi csapatának edzôje. Anyára
és fiára maximálisan áll a mondás,

miszerint az a bizonyos alma nem
esik messze a fájától.
Süle Nándor elmondta még, hogy a
csapat jutalomból részt vehet a CELL-
CUP-on, mely Európa egyik legna-
gyobb utánpótlás tornájává nôtte ki
magát. Reméljük, a fiúk ott is szépen
szerepelnek, s csak úgy mint most,
majd akkor is gratulálhatunk edzônek
és csapatának.

»Ro-ló

Újabb bronzérem a sikerlistán
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SZAK-Vasútôr – CVSE-Mávépcell-Vörsas 0:7
Szombathely, június 10., extraligás asztalitenisz-
mérkôzés.
Páros: Németh-Fixl – Molnár-Lindner 0:3. (0:1). Egyé-
ni, elsô kör: Németh – Varga 0:3, Vajda – Molnár 1:3,
Fixl – Lindner 0:3. (0:4). Második kör: Vajda – Varga
0:3, Németh – Lindner 0:3, Fixl – Molnár 1:3. (0:7).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Varga Zoltán 2, Molnár
Krisztián 2 és a Molnár-Lindner páros.
A szombathelyi csapatnak mindössze két játszmát si-
került nyernie a celliek ellen.

Lombard-BVSC – CVSE-Mávépcell-Vörsas 6:2
Budapest, június 12., extraligás asztalitenisz-mér-
kôzés.
Páros: Jakab-Zwickl – Lindner-Molnár 3:2. (1:0). Egyéni,
elsô kör: Zwickl – Lindner 3:1, Nagy – Varga 2:3, Jakab
– Molnár 3:1. (3:1). Második kör: Zwickl – Varga 3:1, Ja-
kab – Lindner 3:0, Nagy – Molnár 1:3. (5:2). Harmadik
kör: Jakab – Varga 3:0. (6:2).
Gyôzött: Varga Zoltán 1, Molnár Krisztián 1.
A bajnoki döntônek beillô mérkôzésen szinte min-
den szoros szettben a BVSC-sek koncentráltak job-
ban, és megérdemelten nyertek. Ám az ezüstérem
a mieink nyakába került!

Egy gyôzelem,
egy vereségA 2006/2007-es bajnokság befeje-

zése után Obráz István edzôt kértük
meg, értékelje a csapatok és a játé-
kosok teljesítményét.

Extraligás csapat
A csapat a várakozásnak megfelelôen
teljesített, s ennek megfelelôen a
második helyen végzett. A két válo-
gatott játékossal felálló BVSC jobb
csapat a miénknél, megérdemelten
nyerte a bajnokságot. Tôlük ôsszel is
és most is 6:2-re kaptunk ki, bár
most, a tavasszal jóval szorosabb csa-
tákat vívtunk ellenük. A többi csapa-
tot simán legyôztük, a második he-
lyezés nem forgott veszélyben egy
pillanatra sem.
A játékosok közül Lindner Ádám 89,47,
Varga Krisztián 86,48, Molnár Zoltán
pedig 75,67 százalékot teljesített. Vimi
Roland egy alkalommal játszott, mind-
két mérkôzését megnyerte.
A csapat a nemzetközi Szuper Kupá-
ban is indult, melynek 16 résztvevôje
volt, s a mieink a negyedik helyet
szerezték meg. Elégedettek lehetünk
ezzel a teljesítménnyel, bár a bronz
éremnek jobban örültünk volna.

NB II-es csapat
Csapatunk a várakozásnak megfele-
lôen a harmadik helyen végzett.
Nem volt célunk a bajnokság meg-
nyerése, felváltva fiatal játékosoknak
is játéklehetôséget biztosítottunk. 
Vimi Roland 97 százalékos teljesít-
ményével kimagaslott a csapatból.
Ölbei Péter 65, Teket Attila 59, Lukács
Balázs pedig 35 százalékos teljesít-
ményt nyújtott. Mellettük játéklehe-
tôséget kapott Máthé Gyula, Orbán
Renátó, Csupor Máté és Tamás László.

NB III-as csapat
Ötödik helyezést ért el a csapat, és
ezzel nem lehetünk elégedettek,
mert a célunk az elsô három hely va-
lamelyikének megszerzése volt. Bár
az ellenfelek közül több csapat is erô-
sített, mi pedig itt is fiatalokat pró-
báltunk ki, véleményem szerint ez a
csapat így is többre volt képes.
A legjobb teljesítményt Fehér László
nyújtotta. Ôt Tamás László és Máthé
Gyula követte. Játéklehetôséget ka-
pott még Balázs Gyula, Szabó Ferenc,
Lukács Balázs, Orbán Renátó, Csupor
Máté és Balázs Gyula.

Megyei felnôtt bajnokság
Száz százalékos teljesítménnyel, tehát
pontvesztés nélkül végzett a csapat az
elsô helyen. Nagyrészt ifjúsági játéko-
sok álltak asztalhoz, de idôsebb, ruti-
nosabb játékosok is szerephez jutot-
tak. A bajnoki cím kivívásában Balázs
Béla, Orbán Renátó, Csupor Máté,
Rodler Gábor, Talián Csaba, Pázsi And-
rás és Horváth Árpád vettek részt.

»VÖLGYI L. 

A 2006/2007-es bajnokság végeredményei:
Extraliga
1. Lombard-BVSC I. Budapest 18 18 0 0 36

2. CVSE-Mávépcell-Vörsas I. 18 16 0 2 32

3. Kecskeméti Spartacus SK 18 14 0 4 28

4. PTE-PEAC - A.A.M. 18 11 1 6 23

5. Geodézia-Német Kemecse 18 9 1 8 19

6. Szegedi Asztalitenisz Club 18 7 1 10 15

7. Békési Torna Egylet 18 6 1 11 13

8. SPAR SE Tatabánya 18 4 1 13 9

9. Szombathelyi AK – MÁV Vasútôr 18 2 1 15 5

10. Budaörs 2i SC 18 0 0 18 0

NB II.
1. Gyôri Elektromos Vasas SK 18 15 1 2 31

2. SABARIA ASE Szombathely 18 14 3 1 31

3. CVSE-Mávépcell-Vörsas III. 18 13 3 2 29

4. Dombóvári Vasutas Munkás SE 18 12 0 6 24

5. Polgárdi SE 18 10 3 5 23

6. Asztalitenisz Club Tokod 18 6 2 10 14

7. Herendi Porcelán SK 18 5 3 10 13

8. Dorogi Egyetértés SE 18 4 1 13 9

9. Hévíz SK 18 2 0 16 4

10. FETÉVSZER-Fejérvíz SK 18 1 0 17 2

NB III.
1. Kanizsa Sörgyár

2. ÉVSE-HIDRO Zalaegerszeg

3. Gyenesdiás SE

4. Zalakomár SE

5. CVSE-Mávépcell-Vörsas IV.

6. Vonyarcvashegy ASE

7. Zalakaros SE

(Megjegyzés: Az NB III-as tabella részletei nem áll-
tak rendelkezésünkre.)

Megyei bajnokság
1. CVSE-Mávépcell-Vörsas V. 18 18 - - 36

2. VÍZÉPTEK AK II. 18 16 - 2 32

3. VÍZÉPTEK AK III. 18 11 3 4 25

4. Lendület AK 18 12 1 5 25

5. Büki TK II. 18 7 2 10 16

6. Kôszegi AK 18 7 1 10 15

7. Jeli SE I. 18 4 4 11 12

8. Egyházashetye 18 5 2 11 12

9. Jeli SE II. 18 2 3 13 7

10. Káld ASZ 18 - - 18 0

Mérlegen a csapatok

»VÖLGYI LÁSZLÓ
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Pityervárban, Apáczai Kiadó raktára mellett 230 m2-es épület szerelôaknával,
zárt területen, raktárnak, mûhelynek, telephelynek kiadó. Érd: 06 70/379-6939,
06 70/453-0934.

Celldömölkön 1 szobás egyedi gázfûtéses albérlet július 1-jétôl kiadó. Érd: 06
30/573-93O5.

Celldömölkön 1. emeleti 2 szobás, gázfûtéses, egyedi vízórás lakás, tégla épü-
letben hosszabb távra kiadó. Érd: 06 95/422-546.

» APRÓHIRDETÉSEK

✦ minden héten hétfôtôl péntekig (5 nap)
9.00-tôl 16.30-ig

✦ fôtt étel a fürdôn
✦ állandó felügyelettel
✦ változatos, szórakoztató programokkal

Hetes (H–P) turnus ára: 7.300 Ft/fô, mely tartalmazza
a belépôket és az étkezési költségeket egyaránt!

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
A VULKÁN FÜRDÔBEN

JÚLIUS 2-TÔL AUGUSZTUS 10-IG • 6–12 ÉV KÖZÖTTI GYEREKEKNEK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: A 70/331-5713-AS, ÉS A 95/525-070-ES SZÁMOKON

» Értesítés
Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy lapunk legközelebb
2007. augusztus 3-án jelenik meg. 

A Kemenesaljai Baráti Kör társadalmi egyesület pályázatot ír ki
ösztöndíjra. 
A támogatás célja: olyan, valamely felsôfokú oktatási intézmény-
be felvett, kiemelkedô képességû diákok anyagi támogatása, akik
családjuk szociális helyzete miatt tanulmányaikat nem tudnák
megkezdeni, illetve folytatni. A tanulmányi támogatást egy tanév-
re két személy nyerheti el, tanévenként tíz hónapon át havi 10-
10 ezer forint összegben. A támogatás odaítélésérôl – a pályáza-
tok alapján – a Kemenesaljai Baráti Kör ösztöndíjbizottsága dönt. 
Pályázati feltételek: a pályázó Kemenesaljához való kötôdése
(vagy Celldömölkön érettségizett vagy Kemenesalján dolgozott). 
Azok számára, akik még nem kezdték meg felsôfokú tanulmá-
nyaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsôfokú intézménybe,
jeles tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát tekintve. 
Azok számára, akik már valamelyik felsôfokú oktatási intézmény
hallgatói, az utolsó két félév jeles tanulmányi átlaga. Hozzájárulás
ahhoz, hogy a bizottsága az anyagi helyzettel kapcsolatban kör-
nyezettanulmányt végezzen. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: egy saját kézzel írt önéletrajzot,
amely kitér a család anyagi helyzetére és a pályázónak a válasz-
tott hivatásával kapcsolatos terveire. A pályázati kiírás pontjaiban
szereplô okmányok másolatát. (bizonyítvány, szülôi kereseti iga-
zolás). A pályázat beküldési határideje 2007. augusztus 20. (Cím:
Kemenesaljai Baráti Kör, 9501 Celldömölk Pf.: 49.)
A pályázatok augusztus 31-ig kerülnek elbírálásra. A döntésrôl a
pályázó legkésôbb szeptember 15-ig értesítést kap.

Tanulmányi támogatás

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár pályázatot hirdet a Celldö-
mölk, Dr. Géfin tér 1. szám alatt lévô 38
m2 alapterületû, nem lakás céljára szol-
gáló helyiség bérbeadására, határozott
idôre, legfeljebb 5 év idôtartamra. 
A helyiség üzlet (kávézó) céljára hasznosítható. 
A helyiség kezelôje, illetve bérbeadó-
ja a KMKK, aki a helyiséget jelenlegi
állapotában adja bérbe, a bérlô
feladatát képezi a helyiségben foly-
tatni kívánt üzleti tevékenységhez
szükséges berendezések elhelyezése,
a mûködéshez szükséges hatósági
engedélyek beszerzése. 
A helyiség bérleti díja, minimum  havi
2.100 Ft/m2 + ÁFA (2.520 Ft/m2) 
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét és lakcímét, szak-

mai bemutatkozását, referenciáit,
– üzleti elképzeléseit, különös tekin-

tettel a kialakítandó helyiség eszté-
tikai megjelenésére vonatkozóan,

– az üzleti elképzelése igazodjon az
intézmény mûködéséhez,

– a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot,
– nyilatkozatát arról, hogy a pályáza-

ti feltételeket elfogadja, és a  helyi-
séget kizárólag üzlethelyiség céljá-
ra használja. 

A pályázat beadási határideje: 2007. jú-
lius 18. 10.00 óra
Több pályázó esetén 2007. július 20-án,
pénteken 10.00 órakor a KMKK emeleti
tárgyalótermében (Celldömölk, Dr. Géfin
tér 1.) versenytárgyalásra kerül sor. 
A versenytárgyalást az nyeri meg, aki a
legmagasabb összegû bérleti díj fizetésé-
re tesz ajánlatot, és üzleti terve illeszke-
dik az intézmény mûködéséhez és tevé-
kenységéhez. (Információ: 95/424-096)
A helyiség megtekinthetô telefonon törté-
nô egyeztetés alapján. A szerzôdés meg-
kötésére az eredményhirdetést követôen
2007. július 31-ig kerül sor. A nyertes aján-
lattevônek 2007. augusztus 19-ig kell gon-
doskodnia a helyiségben folytatni kívánt
tevékenység mûködési feltételeinek kiala-
kításáról. Az üzleti tevékenységet ugyan-
ettôl a naptól meg kell kezdeni. 

Pályázati hirdetmény

14.30 IZSÁKFA – HOSSZÚPERESZTEG labdarúgó mérkôzés
15.30–17.00 KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS gyerekeknek
17.00 Falunapi MEGNYITÓ és JÁTSZÓTÉR-AVATÁS

Köszöntôt mond: FARKAS ZOLTÁN részönkormányzat
vezetô
FEHÉR LÁSZLÓ polgármester ÉRMEKET AD ÁT IZSÁKFA
LABDARÚGÓ CSAPATÁNAK

17.30 „HA VÉGRE ITT A NYÁR” a KOKTÉL DUÓ gyermekmûsora
18.30 FÉL ÓRA NOSZTALGIA Kapui Gyulával
19.00 GULYÁS-PARTY
20.00 AZ EGY SZOKNYA, KÉT NADRÁG együttes zenés mûsora
20.30 FALUNAPI BÁL, zenél a KOKTÉL DUÓ

Izsákfai Falunap
2 0 0 7 .  J Ú L I U S  7 .  ( S Z O M B A T )



C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
A SÁGI U 43. SZ. ALATT ÉPÜLÔ

15 LAKÁST TARTALMAZÓ 
TÁRSASHÁZBAN 

2 LAKÁS, 7 GARÁZS 
ÉS EGY IRODA MÉG ELADÓK.

ÉRDEKLÔDNI:
95/422-493, 06 70/317-4194-es 

telefonszámokon.

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 hal-
mennyiség! 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 ter-
mészetesen 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 ru-
házható 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 horgászverse-
nyen, 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 

A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Villanyszerelô
Munkarend: 3 mûszak

Feltétel:
szakirányú végzettség

szakmai gyakorlat

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500, Celldömölk, Pápai u. 27.
E-mail: m.jona@wewalka.hu



Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Celldömölk II., Hegyi u. 1. 
Telefon: 95/420-035 Telefon: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. 
Telefon: 95/394-005 Telefon: 95/485-010

Könnyû nyári kamatok
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

Celldömölki, Ostffyasszonyfai és
Vönöcki kirendeltségénél!

Személyi kölcsön bármire
100.000 – 2.000.000 Ft-ig, akár 7 évre

Pl.:
300 ezer Ft 6.300 Ft/hó
500 ezer Ft 9.900 Ft/hó
1 millió Ft 19.500 Ft/hó
2 millió Ft 37.500 Ft/hó

törlesztô részlettel.

THM: 16,06 – 16,55%

Az akció 2007. július 2-tôl augusztus 31-ig tart

Kis bank – nagy lehetôségek!

Répcelak, Petôfi S. u. 50. 
Tel.: 95/588-666
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