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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút

Celldömölk, Volán kút,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
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Forradalom és szabadságharc 160 éve
„Éljen, éljen a nemzet!” – szól a dal befejezô sora az iskolák megemlékezésein
a gyermekek ajkán.
Arról a nemzetrôl énekelnek tanulóink,
mely 1848. március 15-én kezébe vette
sorsát, lerázta magáról az idegen rabigát, és gyökeresen felforgatta az addig
biztosnak tûnô társadalmi, gazdasági
rendet.
A magyar történelem megpezsdülô tavaszán kik voltak a forradalmat végigvivô
márciusi ifjak? Petôfi Sándor, Vasvári Pál,
Jókai Mór nevét ismerjük, de különbözô
írásokban ott sorakozik Degré Alajos, Garay János, Irányi Dániel Bulyovszky Gyula,
Vajda János, és ki tudja még hányan, akiket már elfeledtünk. Tudjuk, hogy átlagéletkoruk 27 esztendô volt. Mind olyan
emberek, akik lelkesedésükben magukkal tudták ragadni kortársaikat és az idôsebbeket is. Ôk azok, kik nem fontolgatták, latolgatták tetteik következményét,
nem féltették zsenge életüket. Érezték,
tudták, itt az idô, most vagy soha.
„Rabok legyünk vagy szabadok?” – szállt
a kérdés a csepergôs, hûvös idôben, tavaszi szélben, a válasz egyöntetû mennydörgéssel ért fel:
„A magyarok istenére
Esküszünk –
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”
„A mozgalom valóban csak diáktüntetésnek indult, egy vers lökte föl történelmi
eseménnyé” – állítja Illyés Gyula.
A reformkor meg nem valósult követeléseit az Ellenzéki Kör tagjai pontokba
szedték azzal a reménnyel, hogy néhány
százezer aláírást szereznek rá. A pillanat

nagyszerûsége, a felismerés, hogy Bécsben is kitört a forradalom, villámcsapásként hatott a fiatalokra. Ugyanez a lelkesedés szerte az ország nagy városaiban
is kiteljesedett, Szombathelyen például
16 pontban fogalmazták meg a kívánságokat; majd a fiatalok mindent elsöprô
lelkesedése a Landerer nyomdájában a
sajtószabadságot valóra váltotta. A veszélyes erejû tömeg a városháza elé, aztán a helytartó budai székházához vonult. Táncsics Mihály ismét szabad lett.
Amíg Pesten a fiatalok rajtaütésszerûen
gyôztek, Pozsonyból 72 tagú országgyûlési küldöttség szállt hajóra, hogy Bécsbe
vigye a felirati javaslatokat.
Fantasztikus a hangulat – Vidos József
fiatal ügyvéd Vas vármegye követe levelei szerint – két nappal a bécsi forradalom kitörése, a Szent Szövetség szétesése után.
A pesti forradalom hírére az arisztokrácia
is elfogadta azokat a törvényeket, melyek
megteremtették a nemzeti egység feltételeit.
Európa-szerte
példaértékû
a IX. törvénycikk 1. §-a: „A törvényhozás a
magánföldesurak kármentesítését a nemzeti közbecsület védpajzsa alá helyezi.”
Megszûnt a robot, a dézsma, a közterheket minden lakos egyenlôen, arányosan
viseli. A szabadság, egyenlôség, testvériség eszméi valósággá válhattak volna.
„Mennyei érzést fakasztott szívünkben
e példátlan egyetértésre jutás!” – vallotta Petôfi.
Mikor a szabadságharcot leverték, az 50-es
években ezeket a forradalmi vívmányokat nem vonták vissza, inkább megerôsítették.

A magyar sajtó napja
„Ma született a magyar szabadság, mert
ma esett le a sajtórul a bilincs…” – ezt írta Petôfi március 15-én éjjel a naplójába.
Majd így folytatta: „Vagy van olyan
együgyû, ki azt képzelje, hogy szabad
sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek
szabadsága?” Eltörölték a cenzúrát, kinyomtatták a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt.
1990 óta ezt a napot a magyar sajtó napjaként ünnepeljük. Az Új Kemenesalja
20. évfolyamába lépett. Nézegettem a
régi és új lapszámokat. Írtunk mindenrôl.
Választásokról és bukásokról. Örömökrôl
és kudarcokról. Jelentünk meg kéthavonta, havonta, kéthetente, hetente. Kerestük az arculatot és egyszerre a hangvételt is. Kaptunk névtelen leveleket és

szemünkbe mondott dicséreteket. Búcsúztattunk, emlékeztünk, búcsúztunk.
Horváth Lajos, Léránt Ferenc, Dala József
most már egy másik „szerkesztôbizottságban” dolgozik. De Lajos bácsi biztosan

a tömeg elkapkodja landerer nyomdája
elôtt a 12 pontot

Hiába törvényes az elsô felelôs magyar
minisztérium megalakulása gróf Batthyány Lajos vezetésével:
– Veszélyben a haza! – hangzott a figyelmeztetés. Ekkor Kemenesalja népe is
megmozdult. Hôsökké váltak, emlékeznünk kell rájuk! Minden településnek van
egy-egy 1848-as hôse, akire büszkék lehetnek. Példát mutattak az utókornak, a
mai fiatalok számára is. Elôttük egy fôhajtással mi is emlékezzünk: Kisczell
díszpolgárára, Széll Józsefre, a celldömölki temetôben nyugvó Virághalmi Ferencre, a merseváti Vidos Józsefre , a kemenesmagasi Berzsenyi Lénárdra, a pápoci
Eberhardt Károlyra, az ostffyasszonyfai
Gömbös Kristófra, a csöngei Horváth
Elekre, a sági Újvári Istvánra és még sok,
számunkra névtelen hôsre!
»LENDVAY ISTVÁNNÉ

alapos, mint mindig. Jóska bácsi a természet és a költészet szeretetével varázsolja el a közönséget, és sokan vannak biztosan, akik meghajolnak Léránt Feri mérhetetlen tudása elôtt. Most is velünk
vannak, a 20. lapfolyam szerkesztgetése
közben. A magyar sajtó napja Celldömölkön számunkra csak velük lehet teljes!
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Közmeghallgatás volt Alsóságon
2008. február 18-án közmeghallgatást tartott Celldömölk polgármestere és a városrész vezetôi az alsósági városrész lakóinak. Fehér László polgármester ismertette
a város pénzügyi tervét, és elmondta,
hogy bíznak a tervezett beruházások megvalósulásában. Elmondta, hogy terveik között szerepel a Városi Általános Iskola
felújítása, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô továbbfejlesztése, a városközpont rehabilitációja, a fekvô- és járóbeteg-szakellátás egy helyre koncentrálása, a Vulkán
park létrehozása, az ivóvíz-ellátás javítása,
csatorna-felújítás, a szovjet katonai temetô exhumálása, egy új rendezvénytér

kialakítása – mely lehetôvé tenné a két
városrész közeledését, hiszen a téglagyári
tónál szándékoznak kialakítani.
Horváth Melinda, az alsósági részönkormányzat vezetôje beszélt a tervezett részönkormányzati beruházásokról: a temetô
melletti és az óvoda elôtti járdaszakasz
rendbetételérôl, az iskola elôtti parkoló
megszüntetésérôl, az evangélikus templom elôtti parkoló rendbetételérôl, az iskolafelújítási projekt kapcsán az iskola A és B
épületének hasznosításáról is szó esett.
Baráth Katalin, a pénzügyi bizottság elnöke ismertette a város tervezett költségvetési hiányát és annak okait.

A városrész lakói közül többen nehezményezték a Hegyi út aszfaltozásának
minôségét. Fehér László polgármester
elmondta, hogy technológiai hiányosságok miatt vált használhatatlanná a temetô elôtti útszakasz, a munkát végzô
cég ígéretet tett arra, hogy tavaszra
megfelelô minôségben újraaszfaltozza
az utat.
Téma volt még a TV-Cell megszüntetése,
az allergiás gyermekek étkeztetési lehetôsége, az utcák portalanítása, valamint
a helyi autóbuszjárat és a vasúti közlekedés összehangolásának igénye.
»LOSONCZ ANDREA

Elfogadták a 2008. év költségvetését
2008. február 20-án közmeghallgatást, ezt
követôen képviselô-testületi ülést tartottak Celldömölk Város képviselôi. A közmeghallgatáson kevesen jelentek meg, és
a már korábban a testületi üléseken többször napirendre tûzött témákhoz fûztek
megjegyzést. Szóba került a Hegyi út aszfaltozási hiányossága, a kamionforgalom a
Marx utcában, a távhôszolgáltató magas
díjszabása, a városi tévé ügye, az új városháza építésének körülményei, utcák portalanítása, az alpolgármester megválasztásának kérdése. Legnagyobb vita a táv-

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT…
Március 14-én (pénteken), 17.00 órakor
VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC tiszteletére
Köszöntôt mond: Fehér László, Celldömölk
város polgármestere
Közremûködnek: az Ádám Jenô Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
fúvószenekara, a Kemenesalja Néptánccsoport és a Berzsenyi Dániel Gimnázium versmondói.
Helyszín: a celldömölki Polgármesteri
Hivatal melletti tér
18.00 órakor
DOKUMENTUMOK ÉS EMLÉKEK 1848/49-RÔL
címû kiállítás megnyitója – válogatás
helyi gyûjtôk anyagából
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár galériája
18.30 órakor
Fáklyás vonulás a 1848/49-es hôsök
sírjaihoz a katolikus temetôbe
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hôszolgáltató mûködése körül alakult ki,
az ülésen a felügyelô bizottság két tagja,
dr. Fonyó Roberta és Makkos István lemondott felügyelôbizottsági tisztségérôl.
A képviselô-testületi ülés fô napirendi
pontja a 2008. év pénzügyi tervének elfogadása volt. Futó István könyvvizsgáló elmondta, hogy 2008-ban összesen 274
millió forintos kötelezettségvállalással
kezdi meg a város a mûködést, a könyvvizsgáló szerint 206 millió forint még vállalható lenne, de ez az összeg már túl magas. Ezért nem támogatja a költségvetést.

Elmondta azt is, hogy a felelôsséget ettôl
kezdve a képviselô-testület viseli, a szabályosságért pedig a polgármester a felelôs. A képviselôk a költségvetés B variációját, azaz a 314 millió forintos mûködési mérleg hiánnyal számoló változatot
szavazták meg.
A továbbiakban a testület döntött egyebek mellett a lakossági és közületi távfûtési és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról, az étkezési térítési díjak és a
nyersanyagnorma változásáról.
»REA

Változnak a közüzemi
szolgáltatások díjszabásai
2008. február 1-jétôl a lakossági hulladékszállítás díja a következôképpen
alakul: 120 l hulladékmennyiség hetente 189 Ft+áfa, 240 l hulladékmennyiség
esetén hetente 344 Ft + áfa, 80 l hulladékzsák elszállítása: 195 Ft + áfa.
2008. február 1-jétôl a lakossági vízdíj 255 Ft + áfa/m3, a csatornadíj pedig 133 Ft
+ áfa/m3. A lakossági alapdíj vízszolgáltatás esetén 195 Ft + áfa, csatornahasználat
esetén 175 + áfa.
2008. március 1-jétôl a távfûtés és melegvíz-szolgáltatás díjszabása:
• alapdíjak: a) fûtési célú felhasználás: 341,87 Ft + áfa/légm3/év b) melegvíz alapdíja: 84,11 Ft + áfa/légm3/év c) fûtés és melegvíz együttes használata esetén:
425,98 Ft + áfa/légm3/év • hôdíj: 3243,51 Ft + áfa/GJ • melegvíz hôdíja: 696,09
Ft + áfa/m3.

2008. március 1-jétôl az önkormányzati intézményekben a következôképpen
módosulnak az étkezési térítési díjak: gyermekek számára bölcsôdében: 288
Ft/nap, óvodában: 303 Ft/nap, általános iskolában: 331 Ft/nap, középiskolában:
236 Ft/ebéd, felnôtt étkeztetés: 464 Ft/ebéd.
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» PÁLYÁZATOKRÓL

Az elmúlt négy év európai uniós nyertes pályázatai
2008. február 20-án sajtótájékoztatót
tartott az elmúlt négy év európai uniós
pályázatainak sikeres projektjeirôl Fehér László, Celldömölk Város Polgármestere. A város összesen 1 milliárd
440 millió Ft értékben kapott uniós támogatást, amely 1 milliárd 654 millió
forint értékû beruházás megvalósítását eredményezte.
Az önkormányzat esetében kevés önrésszel valósultak meg a pályázatok,
kezdve a TIG-telep lebontásától a bölcsôde felújításáig, hiszen ezek nem
nyereségorientált beruházások. A gazdaság szereplôi viszont 30, legfeljebb
50%-ot nyerhettek.
A Nemzeti Fejlesztési Terv 2004–2006
keretein belül támogatásként 869 millió
forintot kapott a város, ez 1 milliárd 129
millió forintot indukált.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
2007–2013 keretein belül eddig három
sikeres pályázat zárult le, amelyek
összesen 131.625.000 forintos támogatást kaptak. Mivel ezek mind a gazdaság szereplôi, ez 525 millió forint értékû
indukálást hajtott végre.
Lengyel László elmondta, hogy rendkívül
örömtelinek tartja, hogy a gazdaság szereplôi ismerik a pályázati lehetôségeket
és élnek is vele. Bízik benne, hogy az
elért eredmények a többi vállalkozást is
arra ösztönzik, hogy nyújtsák be pályá-

Celldömölk Város Önkormányzatának 2008-ban
benyújtott és tervezett pályázatai:
• Berzsenyi Dániel Gimnázium akadálymentesítése – tervezett összköltsége 19
millió Ft, 70%-os támogatottságú
• Városi Általános Iskola fejlesztése – tervezett összköltsége 616 millió Ft, 90%-os
támogatású
• Vulkán park – tervezett összköltsége 510 millió Ft, 85%-os támogatású
Tervezett pályázatok:
• Informatikai fejlesztés az iskolákban – 70–100 millió forintos összköltséggel,
márciusban adják be
• Körzeti orvosi rendelôk felújítása – 44 millió forintos összköltségû, 90%-os támogatás
• Városközpont rehabilitációja – Szentháromság tér, Dr. Géfin tér, Ifjúság tér,
Hollósy tér – 540 millió Ft összköltségû, 75%-os támogatás
• Vulkán fürdô fejlesztése – 100 millió Ft összköltségû, a támogatás mértéke
30%
• Egészségügyi ellátás struktúra-átalakítása – egy telephelyre kerülne a járóbeteg-szakellátás a fekvôbeteg-ellátással – 1 milliárd 200 millió forintos összköltségû, 90%-os támogatással
zataikat. Most alakul újjá a kistérségi
megbízott hálózat, amely információkat,
segítséget nyújt a pályázatok készítésénél, illetve a vidékfejlesztési iroda a vidékfejlesztési támogatások felhasználásával foglalkozik, melynek munkatársai

szintén segítenek. Fehér László elmondta, hogy az eddigi pályázati eredmények biztatóak, reméli, hogy a következôkben is hasonló eredményekrôl számolhat be.
»LOSONCZ ANDREA

A sikeres pályázatok táblázatos összefoglalása:
támogatás
éve

pályázó
neve

2004

Cell-Modul Üzletberendezéseket Gyártó Kft.
Kóbor Ferenc egyéni vállalkozó
Vravuska Gyula egyéni vállalkozó
Celldömölk Város Önkormányzata (TIG-telep bontása)
Celli-Sághegyalja Mezôgazdasági és Ipari Termelô és Szolgáltató Zrt.
Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Celldömölk Város Önkormányzata (Városi Bölcsôde felújítása)
Rábavidéke Regionális Szövetkezeti Vagyonkezelô Kft.
König Maschinen Sütôipari Gépgyártó Kft.
Wewalka Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Celldömölki Kábeltelevízió Mûsorelosztó Kft.

2005

2006
2007
2008

megítélt
támogatás
640.000
25.000.000
10.518.712
515.768.400
29.116.931
50.000.000
138.431.000
25.968.947
76.146.000
52.000.000
1.479.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

támogatási
arány

beruházás összes
költsége

50%
48%
50%
90%
40%
100%
94%
49%
30%
25%
30%

1.280.000
52.083.333
21.037.424
573.076.000
72.792.327
50.000.000
147.267.020
52.997.851
312.584.000
208.000.000
4.930.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Nem celldömölki székhelyû pályázó által vagy nem celldömölki beruházási helyszínnel megvalósult pályázatok
támogatás
éve

pályázó
neve

2004
2005

Cell-Coop Kereskedelmi Kft. (Kenyeri ABC építése)
Indefco 2000 Kft. (tejfeldolgozó fejlesztése)
Hajas Imre egyéni vállalkozó
Hegyhát-Kemenesaljai Vízitársulat

2006

megítélt
támogatás
9.200.000
27.465.112
1.923.392
35.782.779

Ft
Ft
Ft
Ft

támogatási
arány

beruházás összes
költsége

50%
35%
40%
63%

18.400.000
78.471.748
4.808.480
56.798.061

Ft
Ft
Ft
Ft
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Megyei közmûvelôdési nap Celldömölkön
A Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ
és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár megyei szakmai találkozót
szervezett városunkban 2008. február
20-án délelôtt a KMKK-ban. Joós Tamásnak, az MMIK igazgatójának bevezetôje
után Fehér László polgármester köszöntötte a résztvevôket. Beszédében kiemelte a közmûvelôdés fontosságát,
melyben a felújított mûvelôdési háznak
mint színtérnek s az ott dolgozóknak
mint szellemi erônek van nagy szerepe.
Kitért a ház felújításának körülményeire,
valamint hangsúlyozta: a mûvelôdési
központ és a könyvtár összevonása nem
jelentette a minôségi munka megszûntét, hiszen mind a két tevékenységi forma autonómiáját megôrizve szebb és

A celldömölki
Dukai Takách Judit
Játékszín Alapítvány
Versmondó versenyt
hirdet a költészet
napja alkalmából
két kategóriában:
I. 14 éves korig
II. 14 év felettiek számára
A kötelezô vers Dukai Takách Judit
verses kötetébôl, a másik szabadon
választható Petôfi Sándor verseibôl.
(Az elôadókon kívül a felkészítôket
is díjazzuk.)
Jelentkezni lehet személyesen vagy
írásban 2008. április 8-ig a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár címén: 9500 Celldömölk,
Dr. Géfin tér 1. (Tel.: 95/779-301,
779-302)
A verseny 2008. április 10-én (csütörtök) 14 órakor kezdôdik a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban (Celldömölk, Dr. Géfin
tér 1.).

Felhívás
A Szôlô- és Kertbarátok Körének hagyományos borversenyére március 13-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel kerül sor a KMKKban. Borleadás: március 12-én (szerdán) 15
és 18 óra között a helyszínen.
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méltóbb körülmények között tudja fogadni Celldömölk és kistérsége mûvelôdésre vágyó közönségét.
Ezután Pálné Horváth Mária, a felújított
KMKK igazgatónôje mutatta be a ház
történetét a kezdetektôl napjainkig. A
megye közmûvelôdéssel foglalkozó
szakemberei érdeklôdve hallgatták a
mûvelôdési központ munkatársai által
felállított fontossági szempontokat. Ezek
szerint a KMKK legfontosabb jövôbeni
teendôi egy, a fiatalokat fôleg az elhelyezkedésükben segítô iroda beindítása,
módszertani központ megszervezése, az
idegenforgalom, turizmus, kulturális
utak szervezése, valamint a szakmai továbbképzéseket elôsegítô pályázati
rendszerben való intenzívebb részvétel.

Az igazgatónôt a szakmai nap két
elôadója követte. A találkozó kiemelt témája volt a közmûvelôdési intézmények
minôségbiztosítása, melyrôl Margittai
Katalin, a Budapesti Mûvelôdési Központ
igazgatónôje tartott elôadást „Stratégiai
szemlélettel a közmûvelôdés minôségfejlesztési programjáról” címmel. Óváry
István, az Oktatási Minisztérium Közmûvelôdési Fôosztályának szakmai fôtanácsadója a közmûvelôdést érintô legfontosabb jogszabályi változásokról
adott tájékoztatót, amelynek befejeztével konzultációra is lehetôség nyílt. A
vendéglátók meghívására a megyei
szakemberek találkozója a Ság hegyen
fehér asztal mellett ért véget.
»TAKÁCS M. TÜNDE

» Pályázati felhívás
Celldömölk Város Jegyzôje pályázatot hirdet jogi szakreferens (Állam- és Jogtudományi Egyetem, jogász végzettséggel)
munkakör betöltésére.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a következô címre: Celldömölk
Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala, 9500 Celldömölk, Szenthárom-

ság tér 1. A részletes pályázati feltételek
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
Igazgatóság Honlapján, a következô helyen https://kozigallas.gov.hu/publicsearch.aspx 2008. március 7-tôl tekinthetôk meg. A pályázat benyújtásának
határideje: 2008. március 25.
»BARANYAI ATTILÁNÉ DR., JEGYZÔ

Elôadás a növények tápanyagigényérôl
A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Körének februári foglalkozásán a tápanyaggazdálkodás és utánpótlás témája volt
napirenden. Ezúttal dr. Hollósy István falugazdász, növényvédô szakmérnök látta
el hasznos tanácsokkal az érdeklôdô kertészkedôket. A növények három fô tápanyagáról, a nitrogénrôl, foszforról, káliumról szóló ismertetés után a különbözô növények tápanyagigényérôl és hiányáról esett szó.

Környékünkön a vasas és meszes talaj a
meghatározó, ezek mindegyike megköti a
foszfor és káli-mûtrágyákat. A szerves trágyázás nemcsak hatóanyagai miatt lehet
hasznos a növények számára, hanem enzimjei élénkítik is a talaj életét. A kertbarátok a „Mit, mivel trágyázzunk?” kérdésre
is kaptak útmutatót dr. Hollósy Istvántól.
Az aktualitások témájában a metszések és
a lemosó permetezések kerültek szóba.
»RA

Szûrôvizsgálat a férfiak egészségéért
Az ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi
Intézete és a Vöröskereszt helyi szervezete 2008. február 15-én prosztataszûrést szervezett Jánosházán. A prosztata
rosszindulatú betegsége a prosztata-daganat, mely a harmadik leggyakoribb
oka a férfiak halálozásának. Elôfordulása
az utóbbi évtizedben jelentôsen megemelkedett, hazánkban évente kb. 1500
férfi hal meg a megbetegedésben.
A prosztatarák a betegség korai idôszakában teljes sikerrel gyógyítható, probléma az, hogy ilyenkor általában teljesen

tünetmentes. Ezért nagy jelentôségûek
azok a vizsgáló módszerek, melyekkel a
megbetegedés korai állapotában felismerhetô. A településen élô 50 év feletti
férfiak számára szervezett, vérvizsgálattal végzett szûrésen 130 fô vett részt.
A programot nôgyógyászati tanácsadás,
vérnyomásmérés, a dohányzás és az alkoholfogyasztás káros hatásait bemutató
kiállítás egészítette ki. A nagyszámú érdeklôdés a helyi szervezetek aktív közremûködésének köszönhetô.
»ÁNTSZ SÁRVÁRI, CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉGI INTÉZETE
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» GAZDASÁG

Társállatok gyógyítója
kívül sebészeti beavatkozások elvégzésére is alkalmassá vált. Rendszeresen
foglalkozik baleseti ellátással, ivartalanítással, vemhességi és szülési komplikációk megoldásával, fertôzésmegelôzéssel és -kezeléssel. A nemrég beállított
endoszkóppal elsôsorban a fej üregeinek
(száj- és garatüreg, gége, hallójárat) a
betegségeirôl tud pontosabb diagnózist
alkotni. Amennyiben a beteg állatnak további, szakosított kezelésre lenne szük-

fotó: hegedûs klára

Megváltozott az ember körül élô állatok
minôsítése. A ló, tehén, sertés, kecske
hasznossága egyértelmû, de sajátos haszon miatt tartottak a falusi portákon kutyát és macskát is.
Mára a kutya, macska számos egyéb
kisállattal együtt hasznosságát elsôsorban azzal bizonyítja, hogy társává vált az
embernek. Magányt, kedélybetegséget
és félelmet oldó, szeretetet korlátlanul
adó és elfogadó, unalmas perceket elûzô,
az életbe rendszert vivô és igénylô társsá.
Dr. Horváth András állatorvos is bejárta
azt az utat, ami által mára a házi kedvencek, társállatok értô gyógyítójává szakosodott. Éppen 30 éve végzett az Állatorvosi Egyetemen. 1983-ban költözött Celldömölkre, a köztes években pedig állatkórházi orvosként dolgozott.
Fônöke az embergyógyászattal azonos
szintre emelte az állatok kezelését: amíg
élt az állat, megkövetelte, hogy mindent
tegyenek meg a megmentéséért. Ezt a
szemléletet hozta magával Horváth doktor is, amikor városunkba jött. És a kutyákkal, macskákkal kapcsolatos széleskörû
gyakorlatot, mert a kórházban már akkor
találkozott beteg kisállatokkal, amikor faluhelyen még kutyához szinte szégyen
volt orvost hívni. Abban az idôben a termelôszövetkezetekben és a háztáji gazdaságokban még rengeteg állat volt.
A 80-as években azonban csökkenni kezdett a haszonállat-állomány, másfél évtized alatt a töredékére zsugorodott. Ennek következménye lett, hogy Horváth
doktor teljes érdeklôdésével és szakmai
tapasztalatával a kisállat-gyógyítással
foglalkozhatott. Ekkorra már városunkban is jelentôs számú társállat, elsôsorban kutya élt. Ezért a még megmaradt
állami és hatósági állatorvosi feladatai
mellett folyamatosan fejlesztette kisállatpraxisát is, 2005-tôl pedig ezt választotta fô profiljának. Új, korszerû, jól felszerelt és mûtôvel ellátott rendelôt alakított ki, ami így az általános vizsgálatokon

ban, iskolákban és persze felnôtt érdeklôdôknek is, hiszen állattartási kultúránk
alacsony színvonalú. Kedvelt témái a túlszaporodás, a védôoltások elhanyagolása
és a tájékozatlanság. A gondok jelentôs
részét az okozza, hogy a gazdik nem tartják fontosnak a kutyáiknál, macskáiknál a
születésszabályozást (ez lehet fogamzásgátlás vagy ivartalanítás), aminek következtében számolatlanul születnek a kiskutyák, kiscicák a világra. Sorsuk rendezetlen: védtelenség, éhezés, betegségek
és végül nyomorult pusztulás. A kötelezô
védôoltások elhanyagolása pedig az állaton kívül az embert is veszélyezteti. Különösen „mostohagyerekek” a cicák. Míg a

sége, széleskörû ismeretségére támaszkodva megszervezi a további ellátást, ô
pedig felvállalja az esetleges utókezelést, laborvizsgálatokat, gyógyszerezést.
A kutyák és cicák mellé felsorakoznak az
egerek, hörcsögök, tengeri malacok, görények, papagájok, teknôsök is. Horváth
doktor rendszeresen látogatja a különbözô továbbképzéseket, ahol ez irányú ismereteit bôvítheti. Küldetésének érzi, és
minden alkalmat megragad, hogy
megismertesse az állattartás megváltozott követelményeit a lakossággal már
gyermekkortól. Szívesen ad ingyenes tanácsot minden érdeklôdônek úgy személyesen, mint telefonon, kérésre elôadásokat, foglalkozásokat vállal óvodák-

kutyák kb. 95%-át oltják, ez az arány a
macskáknál jó, ha 5%-ra tehetô, bár például a veszettséget ôk is ugyanúgy megkaphatják és terjeszthetik!
Sokszor hallja azt is, amikor elpusztult kis
kedvenceiket – legyen az papagáj, hörcsög, teknôs, vagy díszhal – szomorúan
emlegetik a gazdik, de amikor rákérdez,
miért nem kezeltették ôket, meglepetten válaszolják, eszükbe sem jutott, hogy
állatorvoshoz forduljanak... Pedig ezeknek az állatkáknak a bajain is legtöbbször lehetne segíteni.
Ahogy Horváth doktor az életérôl, munkájáról mesél, minden szava arról árulkodik,
hogy mennyire szereti választott hivatását!
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Minden felmerülô problémára segítünk választ találni!
Rendelési idô: hétfô és csütörtök: d.e. 10–12 óráig; kedd-szerda-csütörtök-péntek:
d.u. 16–19 óráig, minden hónap elsô hétvégéjén, szombat és vasárnap d.e. 9–13 óráig
állandó telefonügyelet (hétvégén is), kérésre helyszíni ellátás!

„...ki hozzánk fordul, jó barát, ha szôrös és ugat, vagy nyávog,
de jöhet, ha tollas és csipog, vagy pikkelyes és csak tátog...”

CELLDÖMÖLK, BERCSÉNYI U. 11. • TELEFON: 95/422-234; 70/319-1885
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„Adjátok vissza a hegyeimet!”
» WASS ALBERTRÔL MÛVEI TÜKRÉBEN
Csak az elsô 6-7 széksor maradt üresen,
annyira megtöltötték az érdeklôdôk a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár színháztermének nézôterét 2008. február 18. napjának estéjén. A könyvtár vezetôje, Németh Tibor köszöntötte az egybegyûlteket, megemlítve Wass Albert
kettôs jubileumát, születésének 100., halálának 10. évfordulóját. A vetítés megkezdése elôtt egy rövid filmbejátszást
kommentálva emlékezett a tragikus körülmények között elhunyt fiatal színészre,
Selmeczi Rolandra, aki éppen Wass Albert
„Adjátok vissza a hegyeimet!” címû regényébôl mondta a legjellemzôbb részletet,
felejthetetlenül expresszív elôadásmódban. Az est irodalmi bevezetôjét Láng

Gusztáv irodalomtörténész, a Berzsenyi
Dániel Fôiskola nyugalmazott tanára tartotta. Pályaképet rajzolt Wass Albertrôl,
elmondva méltatlan megítéltetésének
mikéntjét. Az okát csak azért nem, mert
igazi ok nincsen. A Nyugatban Babits Mihály Tamási Áron mellé helyezte a fiatal
írót, költôt. Romániában háborús bûnösként ítélték halálra, a mai Magyarország
baloldali érzelmû része fasisztaként támadja, s az ehhez megtalált bértollnokok
felkészületlenül és méltatlanul bírálják
életmûvét. Az tény, hogy ádáz ellensége
volt a kommunizmusnak és a szovjet
megszállásnak, de élete végéig magyarnak vallotta magát mondván: „Magyarország a hazám, de Erdély az otthonom.

És ezt soha nem akarom elfelejteni.”
A film megtekintése egyszerre volt katartikus és elszomorító. A gyönyörû tájak,
könyvek, idézetek hiteles képet adtak az
íróról. Rékasy Károly meditatív és meggyôzô játéka mellett – ami nem is színészi
játék volt, hanem inkább csak kamera
elôtti gondolkodás – a Kormorán együttes
aláfestô zenéi adták a teljesség érzését.
Koltay Gábor megszokott formanyelvi elemeit ezúttal visszafogottan alkalmazta,
mintegy ezzel is teret adva Wass Albertnek. A magyarság egy része még adós a
tárgyilagos megítéléssel. A hegyeit már
nem adhatjuk vissza. Hát adja vissza végre az utókor legalább a becsületét!
»RL

Elôadással egybekötött kiállítás megnyitóra került sor a KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtára, valamint a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság közös rendezvényének keretében, február 28-án. A Heti
Világgazdaság címû folyóirat címlapfotóiból összeállított tárlatot Horváth Zoltán, az újság fôszerkesztôhelyettese
ajánlotta az érdeklôdôk figyelmébe.
A lap 1979-es indulására visszaemlékezve Horváth Zoltán elmondta, nem volt
pénz reklámra, ezt áthidaló kísérletként
született a HVG címlapja, amelyet afféle
figyelemfelkeltô, üzenettovábbító csomagolásként álmodtak meg. „Legyen a
címlap plakát” – így képzelte el annak
idején a lap borítóját, és jelenleg is ez a
plakátként mûködô címlap adja át egyegy cikk és a HVG heti üzenetét a világ
vagy az ország fontosnak ítélt ügyeirôl,
problémáiról. A címlapokért az újság
1999-ben Pulitzer-díjat kapott, és ma

fotó: major tamás

HVG címlapfotó-kiállítás a KMKK-ban

már az eladott példányszám megközelíti
a százezret, mintegy négyszázezer olvasóval. A huszonkilenc év alatt keletkezett
másfélezer címlapból válogatott, hu-

Zsinórcsipke-kiállítás a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdôn
A készítô, Süléné Nagy Ibolya Óklandon, a
Székelyföldön született, 1984-ben került
Magyarországra. A zsinórcsipkét a mai napig is sokan készítik Erdélyben. Ez tulajdonképpen csipkevarrás, ami nagyon
munkaigényes tevékenység. Egy-egy nagyobb méretû alkotás fél évig is készül. Az
alkotó elsôsorban édesanyjától tanulta az
8

alapokat. Az elsô alkotások 13 éves korában készültek el. A gyönyörû virágok motívuma megragadó, ahogy a bútorokon
mutat a szép zsinórcsipke. Nagy Ibolya
maga is tervez, sok munkája került külföldre, Németországba, Olaszországba és
Angliába, de legtöbb alkotása a közeli
kedves ismerôsök, rokonok lakását díszíti.

szonkét darab nagyított változatából álló
tárlattal ismerkedhettek meg a kiállítás
megnyitóján a résztvevôk.
»REINER ANITA
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Óvodások versengtek

A kicsiket csoporttársaik is elkísérték, így
összesen százhúsz lurkót látott vendégül
az iskola. Amíg a versenyzôk szavaltak, a
többi nagycsoportos a Tücsök bábcsoport
elôadásán szórakozhatott, és kézmûves
foglalkozáson vehetett részt. A verseny
utáni eredményhirdetésen a következô
óvodások között osztottak ki díjakat. Elsô
helyezést értek el: Huszár Petra, Somogyi
Mara és Vidos Natália. A második helyen
is hárman osztoztak: Szemenyei Adél,
Molnár Erik és Barcza Fruzsina. A harmadik helyezés Szerdahelyi Petra, Gáncs
Klaudia és Nagy Réka birtokába került.
Különdíjban részesültek: Kiss Barnabás,
Kovács Ármin, Kolompár József, Fürdôs
Nóra, és Major Barnabás. A díjazottak oklevelet és könyvjutalmat kaptak.

A volt Gáyer Gyula Általános Iskolában
három éven keresztül rendeztek Gazdag
Erzsi versmondó versenyt a nagycsoportos óvodások számára. Idén már a Városi
Általános Iskola égisze alatt hirdették
meg a versengést Fedezzük fel együtt,
miben rejlik Gazdag Erzsi gazdagsága!
címmel. A megmérettetésre 42 gyermek
jelentkezett négy óvodából. Gazdag Erzsi
költeményei szervesen illeszkednek az
óvodai anyanyelvi nevelés anyagába, és
a kis óvodások számára ez az elsô komoly megmérettetés, amikor szakértô
zsûri elôtt mutathatják meg, mit tudnak.

• Március 7., 10.00 és 14.00 – mesebérletes elôadás: A kis Mukk címû mesejáték
a Soltis Lajos Színház bemutatója. Helyszín: KMKK színházterme.
• Március 8., 19.00 – A ZENE, AZ VAGYOK
ÉN – a Pápai Musical Stúdió nônapi zenés
mûsora. Helyszín: a KMKK színházterme
• Március 5., 14.00 szerdánként – Szülésre, szülôi szerepre felkészítô tanfolyam
indul a védônôk szervezésében. Helyszín:
KMKK
• Március 12., 17.00, kéthetente - ÉLETMÓDI FÔZÔCSKE KLUB – elôadások és bemutatók az egészségmegôrzô étrendekrôl. Helyszín: KMKK
• Március 14., 17.00 – VÁROSI ÜNNEPSÉG
AZ1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC tiszteletére. Helyszín: a celldömölki Polgármesteri Hivatal melletti tér
18.00 – DOKUMENTUMOK ÉS EMLÉKEK
1848/49-RÔL címû kiállítás megnyitója válogatás helyi gyûjtôk anyagából. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár galériája
18.30 – Fáklyás vonulás az 1848-49-es
hôsök sírjaihoz a katolikus temetôbe.
• Március 21., 10.00 – HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ.
Helyszín: a KMKK galériája
• Március 21., 15.00 – HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ.
Helyszín: az izsákfai faluház
• Március 24., A felújított református
templom megáldása, kopjafa-állítás.
Helyszín: a református templom.
• Március 26., 18.00 – RENESZÁNSZ
KOMÉDIUM - összmûvészeti est (színházi
elôadás, reneszánsz táncház és kamarazene) és gasztronómiai kalandozás. Helyszín: KMKK
• Március 28., 19.00 – HERCZEG FERENC:
KÉK RÓKA – színjáték két részben
• Március 29., 19.00 – NO THANX együttes
koncertje. Helyszín: KMKK

Drogprevencióról fiataloknak
A drogprevencióról tartott elôadást Klobusitzky
György, a budapesti Rendôrtiszti Fôiskola Közlekedésbiztonsági Tanszékének adjunktusa a
középiskolások számára február 18-án és 19én. A KMKK színháztermét dübörgô zenével,
villódzó fényekkel és füsttel diszkóhangulatúvá
varázsolva kezdôdött az egyedülálló elôadás,
amely több mint két órán keresztül ebben a
speciális formában szólt a fiatalokhoz. Klobusitzky György showszerû elemekkel, zenei aláfestéssel, fény- és hangeffektusokkal tarkított
elôadása a droghasználat kiváltó okait, jeleit és
következményeit tárta fel elrettentô, visszatartó célzattal. Mint elmondta, évente mintegy
harminc középiskolás, azaz egy egész osztálynyi fiatal veszti életét diszkó-balesetekben. A
szórakoztató, ugyanakkor tanulságos illusztrációkkal tûzdelt elôadás során a fiatalok megis-

merkedhettek a legális és illegális kábítószerek
változataival a drogos szerep fokozataival,
kialakulásával. Szó esett a legális drogok elterjedtségérôl és veszélyeirôl, a dohányzás és az
alkohol okozta betegségekrôl, társadalmi problémákról. Az elôadó látványosan szemléltette a
drogfogyasztó közérzetének változását, az alkohol agymûködésre, viselkedésre gyakorolt
hatását, és sokkoló képekkel mutatta be a részben kábítószerek okozta diszkó-balesetek következményeit, a dohányzók tüdejérôl és hörgôirôl készült képeket.
A „Vigyázz magadra! És ez akkor és ott is jusson
eszedbe!” mottójú elôadással a fôiskolai oktató
azt szeretné elérni, hogy a fiatalnak akkor és ott
jusson eszébe mindaz, amit hallott és látott,
amikor csábító helyzetbe kerül a droggal; és azt,
hogy akkor és ott mondjon nemet.
»RA

Neves mûvészek operett-estje
Operett- és musicalgálára összegyûlt közönség
töltötte meg a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár színháztermét február 23-án.
A két részbôl álló mûsorban musicaleket, ismert
slágereket és híres magyar operetteket hallhatott a nagyérdemû. Az elsô részben latin zene,
olasz sláger, ária, több musical-részlet hangzott
el a Budapesti Operettszínház mûvészeinek
elôadásában. A gála második részében a legklasszikusabb operettek egyikének számító
Csárdáskirálynôbôl csendültek fel a jól ismert
dallamok. A közönség vastapssal jutalmazta Kalocsai Zsuzsa, Bódi Barbara, Vadász Zsolt, Benkó
János, Toldi Tamás és Peller Károly mûvészek
elôadását. Emellett az operett mûfaj örök csillagaként felkonferált sztárvendég, Oszvald Marika
is osztatlan sikert aratott a hallgatóság körében.
A vidám, kétórás mûsort a Váci Jeszenszky Balett táncosai színesítették produkciójukkal.

fotó: major tamás

» PROGRAMAJÁNLÓ

»REINER ANITA

»RA
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Változások az építési engedélyezési eljárásokban
Január 1-jétôl az építési engedélyezés
rendjérôl új, jelentôs változásokat hozó
jogszabály lépett hatályba, amely módosította a korábban építési engedélyhez
kötött tevékenységek körét.
A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet háromféle: építési engedély köteles, bejelentés köteles valamint építési engedély
és bejelentés nélkül elvégezhetô építési
munkálatokat különböztet meg.
Bejelentéshez kötött építkezés esetében
az építtetônek a rendelet 3. mellékletében található – a Celldömölki Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán is beszerezhetô – formanyomtatványon kell az
építésügyi hatóságtól a munkálatok tudomásul vételét kérelmezni, melyhez az
építési engedélyezési tervnél egyszerûbb dokumentációt kell a tervezôvel elkészíttetni.
Január 1-jétôl bejelentés alapján végezhetô többek között: a 10-100 m2 közötti
alapterületû melléképület építése; a 2
m2 felületnagyságot meghaladó reklámtábla homlokzaton történô elhelyezése;
a 100 m2-nél nagyobb alapterületû és 6
m-es építménymagasságot meghaladó,
legfeljebb 6 hónapra felállított fóliasátor
és üvegház építése; a 20 m2-nél nagyobb, a homlokzattól 3 m-t meghaladóan kinyúló elôtetô, védôtetô felszerelése; a 30 m2-t meghaladó térfogatú fürdômedence létesítése; a 20 m2-nél nagyobb alapterületû, lábon álló kerti tetô
építése; helyi védelem alatt álló épít-

mény vakolása, színezése, nyílászárócseréje; az épület teljes homlokzati felületének átszínezése, átalakítása, felújítása, a felületképzés megváltoztatása.
Nem kell építési engedélyt kérni, továbbá bejelentést sem kell tenni többek között az alábbi építési munkálatok esetében: 10 m2-t meg nem haladó alapterületû melléképület létesítése; kerítés építése; szerelt égéstermék elvezetô elhelyezése; kerti lugas vagy 20 m2-nél nem
nagyobb alapterületû, lábon álló kerti tetô építése; háztartási célú húsfüstölô,
trágyatároló, komposztáló, árnyékszék
kialakítása; zárt szennyvíztároló építése;
pihenés és játék céljára szolgáló kerti
építmény (pl.: szökôkút, épített tûzrakóhely, csúszda, hinta, homokozó) elhelyezése; állatkifutó építése.
A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az
építkezés mellett a bontási tevékenység
szabályozásában is változást hozott, hiszen ezen a területen is megjelent a bejelentési kötelezettség fogalma.
Ebbe a kategóriába tartozik valamennyi
1000 légköbméternél kisebb térfogatú, 9
métert meg nem haladó építménymagasságú lakóépület bontása.
Ennél nagyobb építményre minden esetben bontási engedélyt kell kérni, hasonlóan a mûemléki védelem alatt álló területen valamint zártsorú vagy ikres beépítésû
telken elhelyezkedô épület elbontására.
Nem szükséges engedélyeztetni továbbá
be sem kell jelenteni az 1000 légköbméter

térfogatot és 9 méteres építménymagasságot el nem érô melléképület bontását.
Az építési engedélyezési valamint bejelentési kötelezettség hiánya nem jelenti
azt, hogy az ezen körbe tartozó építmények az építési telken belül bárhol, bármilyen mûszaki megoldással elhelyezhetôk. Szabálytalan építkezés során
ugyanis az építési hatóságnak abban az
esetben is el kell bontatnia, szabályossá
kell tettetnie az építményt, ha annak létesítése még bejelentési kötelezettséggel sem járt.
Jó példa erre az engedély nélkül végezhetô parapetes gázkonvektor beépítés,
melyrôl Celldömölk Város Helyi Építési
Szabályzata úgy rendelkezik, hogy utcai
telekhatáron vagy attól számított 1 m-en
belül, 3 m magasság alatt tilos elhelyezni a füstcsô kivezetést. A szintén engedély nélkül felszerelhetô klíma berendezés pedig ugyanezen jogszabály szerint
nem szerelhetô fel a városban közterületrôl látható épülethomlokzatra, a kondenzvíz szomszédos ingatlanra vagy közterületre nem folyhat át. Ezen elôírások
érvényesítése a hatóság feladata.
A hasonló problémák kiküszöbölése érdekében a tervezett építési munkálatok
megkezdése elôtt tehát minden esetben
javasolt tájékoztatást kérni az I. fokú építésügyi hatóságtól az új rendelet mellett
betartandó további jogszabályi és mûszaki elôírásokról.

Ingatlanok árverése Celldömölkön
Celldömölkön az Önkormányzat tulajdonát képezô, alábbi ingatlanok kerülnek
árverésre: 240.000 Ft (áfa-val) foglaló
lefizetése szükséges a licitálást
megelôzôen.
Az árverés idôpontja: 2008. március 13.,
csütörtök 9.00 óra.
Lakóház elhelyezésére szolgáló
ingatlanok:
Akácfa utcában: 2 db 665m2 ingatlan
3.600.000 Ft (áfa-val).
Beépítési mód: földszint + tetôtér,
szabadonálló beépítés.
Táncsics utcában: 1440 Ft/m2 (áfa-val) 6
db ingatlan 824 m2-tôl 1001 m2-ig.
Beépítési mód: földszint + tetôtér, oldalhatáros beépítés.
Beépítési határidô: Akácfa u. 4 év, Táncsics u.-ban 2 év.
Elidegenítési és terhelési tilalom a
beépítési kötelezettség teljesítéséig,
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valamint visszavásárlási jog a beépítési kötelezettség nem teljesítése
esetén.
A közmûvek kiépítése, a rákötés és hálózatfejlesztés költségei a vevôt terhelik.
Az Akácfa utcában lévô 2 db ingatlan
elektromos áramellátását földkábellel
kell megoldani.
Közlekedési célú építmények elhelyezésére (pl.: garázstömb) szolgáló ingatlanok:
Kodály Z. u. keleti végén: 3840 Ft/m2 (áfaval) 2 db ingatlan 1201 m2 és 1694 m2.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri
Hivatal emeleti tanácskozója.
A licit elnyerését követôen 15 napon
belül szerzôdést kell kötni.
Bôvebb információ a Polgármesteri Hivatal Mûszaki osztályán kapható. Tel.:
95/525-810

Az Új Kemenesaljában és
a Rádiócellben
hirdetni reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT
KERESSE!
Telefon:
06 70/338-9880
e-mail: nagy.antal@cellkabel.hu

Új Kemenesalja » 2008. 03. 07.

Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Megkezdte a kerti munkákat?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Osztrovszki
Rezsôné

Természetesen örülök a jó idônek. Legalább nem kell annyit
fûteni, ami a mai gázárak mellett nem elhanyagolható szempont. Remélem, már nem is
tér vissza a hideg. A kertben
van egy kis lugasunk, azt már
megmetszette a párom, és a
virágoskertet, a fákat is rendbe
tettük. Bár a vetômagokat is
megvettük már, de a veteményezéssel még nem foglalkoztunk, ahhoz még hideg a talaj.
A föld is olyan száraz, csapadékra lenne szükség. A lemosó
permetezés is hátra van még.
Jó lenne, ha már ilyen maradna az idô!

Elekes Gyula

A Ság hegyen van szôlôm,
gyümölcsösöm, azok metszését már elvégeztem. A ház körüli kertemben még csak a
borsót, mákot ültettem el, és a
földet rotáltam meg. Mostanában pedig a szôlôtöveket
drótkefézem a baktériumok ellen, és ha ezzel végzek, akkor
jöhet a lemosó permetezés.
A föld nagyon kemény, meg
kell várni egy kiadós esôt, és
utána lehet dolgozni rajta. Az
idô már talán jó marad, egy kis
hômérséklet-visszaesés sem
jelenthet olyan nagy gondot.
Ha el is fagy valami, lehet még
ültetni helyette.

Buzás Miklósné

Örülök, hogy itt a jó idô, kevesebbet kell fûteni. Remélem,
már csak jobb idô lesz, hideg
már nem. Talán itt a tavasz, a
kikelet, és vele együtt a kerti
munkák is. Nekem nincs
ugyan kertem, de idôs édesanyámnak segítek a kertészkedésben. A rózsafákat megmetszettük már, a gyümölcsfákat a szomszéd metszi, lemosó permetezést általában
nem végzünk, a szôlôt pedig
az unoka rendezi. A konyhakertbe majd csak akkor ültetünk pár dolgot, ha már
hosszabb ideig jó idô lesz, és
nem kell félni a fagyoktól.

Tóth Istvánné

Nagyon örülök a jó idônek,
nem kell már fagyoskodni, és
olyan sokat fûteni. Bízom
benne, hogy nem is tér vissza
a rossz idô. Nekem nincs kertem, de jó látni, ahogy a házak körül már ténykednek a
szorgos kertészkedôk. Úgy tapasztalom, hogy a konyhakerteket már elkezdték mûvelni,
néhányan veteményeztek is.
Ha nekem lenne kertem,
március elôtt biztos nem kezdeném meg a munkálatokat,
ültetéseket, mert még elôfordulhatnak fagyok is. A szép
idôt én a kerti munkák helyett
sétálgatással használom ki.

Nézzen be hozzánk –
megéri!

HIBABEJELENTÉS (NONSTOP): 06 30/973-1464
SZAKÜZLET:
ÚJ ELEKTRONIKAI, HÁZTARTÁSI GÉPEK, ALKATRÉSZEK SZIMERINGEK,
SZÉNKEFÉK, PORSZÍVÓ PORZSÁKOK.
▲ ELEKTRONIKUS ÉS EGYÉB JÁTÉKÁRUSÍTÁS
▲ TÁVIRÁNYÍTÓK, TELEFON-AKKUMULÁTOROK
▲ HASZNÁLT CIKK ADÁS-VÉTEL
▲ IPARI GÉPEK JAVÍTÁSA KÖZÜLETEKNEK IS

SZERVIZ:

– hûtôgép, mosógép, centrifuga, PRESSO-kávégépek és ipari
hûtôk, fagyasztók helyszíni javítása nonstop
– kávé-automata, mikrohullámú sütô, villanytûzhely,
varrógép, televíziók és egyéb híradás-technikai eszközök, egyéb kisgépek javítása
– autóklímák javítása, feltöltése

KÖLCSÖNZÔ: TAKARÍTÓGÉPEK, KÁVÉGÉPEK, EGYÉB
BARKÁCSGÉPEK KÖLCSÖNZÉSI LEHETÔSÉGE.
HITELKÖZVETÍTÉS, IRODÁKNAK BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE

Vásárolhat, ajándékozhat,
utazhat…
pl. havi 6.000 Ft-ért*.
A kedvezményes hitel felsô határa:
2 millió Ft.
Akciónk 2008. február 1-jétôl
március 21-ig tart.
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II., Ostffyasszonyfai
és Vönöcki Kirendeltsége
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

Kis bank – nagy lehetôségek!
* 300 ezer Ft 84 hónapra
THM: 15,05%
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Felemás sikerek

Asztalitenisz

CVSE-Mávépcell-Vörsas – Békési TE 7:0
Celldömölk, február 23., Extraligás mérkôzés.
Párosok: Fazekas-Molnár – BaranyiKlampár 3:1 (1:0). Elsô egyéni kör: Marsi –
Tarkó 3:0, Molnár – Klampár 3:2, Fazekas
– Baranyi 3:0 (4:0). Második egyéni kör:
Marsi – Klampár 3:1, Fazekas – Tarkó 3:0,
Molnár – Baranyi 3:1 (7:0).
Gyôzött: Marsi Márton 2, Molnár Krisztián
2, Fazekas Péter 2 és a Fazekas-Molnár
páros.
A találkozón egyetlen szoros mérkôzés
volt, melyen Molnár Krisztián 3:2-re gyôzött Klampár Tibor ellen. A mérkôzés a
várakozásnak megfelelôen sima hazai
gyôzelmet hozott.
CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Kaposvári AC 8:10
Celldömölk, február 23., NB II-es mérkôzés.
Balszerencsés vereség, a döntetlen igazságosabb lett volna.

Gyôzött: Kun Tibor 3, Ölbei Péter 2, Teket
Attila 1, Orbán Renátó 1 és a Kun-Ölbei
páros.
CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Hévíz SK 6:12
Celldömölk, február 23., NB III-as mérkôzés.
A bajnokjelölt ellen a „féloldalas” hazaiaknak nem volt esélyük.
Gyôzött: Tamás László 3, Fehér László 2 és
a Tamás-Fehér páros.
Turris Sopron SE II. – CVSE-Mávépcell-Vörsas
IV. 6:12
Sopron, február 23., NB III-as mérkôzés.
Ezen a mérkôzésen a mieink hozták a kötelezô gyôzelmet.
Gyôzött: Máthé Gyula 4, Lukács Balázs 4,
Csupor Máté 1, Talián Csaba 1, a MáthéLukács és a Csupor-Talián páros.
»VÖLGYI L

A további fordulók sorsolása
Március 7.: CVSE-M-V. I. – Büki TK
Március 8.: PTE-PEAC I. – CVSE-M-V. I.
PTE-PEAC III. – CVSE-M-V. II.
Gyôri Vertikál – CVSE-M-V. III.
Szh.Vízéptek – CVSE-M-V. IV.
Március 22.: CVSE-M-V. II. – Turris SE Sopron
Március 29.: Gyenesdiási ASE – CVSE-M-V. III.
Kanizsa Sörgyár II. – CVSE-M-V. IV.
Április 5.: Herendi Porcelán Sk – CVSE-MV. II.
Április 6.: CVSE-M-V. IV. – Gyôri Elektromos II.
Április 12.: Kecskemét – CVSE-M-V. I.
Április 13.: CVSE-M-V. III. – Zalaegerszeg
Április 26.: Spar SE – CVSE-M-V. I.
Polgárdi SE – CVSE-M-V. II.
Május 10.: Mosonmagyaróvár – CVSE-M-V. III.
Széchenyi Egyetem SE II. –
CVSE-M-V. IV.
Május 17.: CVSE-M-V. I. – Lombard BVSC !!!
CVSE-M-V. II. – Széchenyi Egyetem SE I.
CVSE-M-V. III. – Zalakomár
SZAK III. SI – CVSE-M-V. IV.

Vereség a szezonnyitón a kéziseknél
Szombathelyi Fôiskola SE – CVSEMávépcell 34-29 (20-15)
Celldömölk: Dénes – Pozsonyi 8, Horváth
Cs. 3, Kazári 2, Koronczai 1, Erôss 2,
Egyed 10/2.
Cs.: Sárfi, Ludwig, Mihályfi 1, Berghoffer
2, Bakonyi. Edzô: Fancsali Ferenc.
Hétméteres: 6/1 illetve 3/2
Kettô perces: 3-4
5. p.: 3-4, 10. p.: 6-4, 15. p.: 8-8, 25. p.: 18-11,
40. p.: 23-19
Vas megyei rangadóval kezdôdött a tavaszi szezon a férfi kézilabda NB II-ben. Az
ôszi nyitányon parádés játékkal legyôzött
fôiskola hazai pályán akart revansot venni csapatunkkal. A találkozó jól kezdôdött
a celliek számára, 5 percnyi játék után

még nálunk volt az elôny. A következô 5
perc már nem hozott sok örömet számunkra, hisz sok labdát elszórtunk, s
ezekbôl a hazaiak rendre góllal válaszoltak. Félidô közepére sikerült kiegyenlíteni, s ekkor még úgy tûnt, hogy meglehet
a meccs. A folytatás azonban megint rengeteg celli hibát hozott, és a nagyon
gyors hazaiak zsinórban lôtték a gólokat.
Az elsô fél óra után 20-15-ös hazai vezetést mutatott az eredményjelzô. A második játékrész sem hozott sok változást a
játék képében. Továbbra is sokat hibáztak
a celliek, és a fôiskolások támadásait
nem sikerült hatékonyan kivédeni. Ahhoz, hogy ne hagyjuk el nagyobb arányú
vereséggel a pályát, nagy szükség volt
Sárfi Béla bravúrjaira is. A mérkôzés kró-

Nôi siker Móron
Móri KSC – CVSE Mávépcell 24-26 (13-15)
Celldömölk: Balogh – Kazári 3,
Szomorkovits L. 3, Szomorkovits A. 5,
Geiger Sz. 5, Szilvágyi 6, Farkas 4. Cs.:
Fûzfa, Geiger Cs., Foglszinger. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A bajnokság ôszi nyitányán meglepetésre a Fejér megyei újonccsapat legyôzte a
Celldömölköt. Ezért a vereségért akart
visszavágni Salamonné Csótár Adrienn
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csapata múlt vasárnap. A celli lányok – a
téli felkészülés során megsérült kapusukat – Wittmann Krisztinát nélkülözni
kényszerültek. A találkozó elején fej-fej
mellett haladtak a csapatok, gólra góllal
válaszoltak a felek. Mindkét kapu elôtt
izgalmas csata folyt, és jó ideig egyik
csapat sem tudott meglépni a másik elôl.
Az elsô játékrész végére a pontosabban
támadó celldömölkiek kétgólos elônyre
tettek szert. A második játékrészben a

nikájához hozzátartozik, hogy a játékvezetôi páros ténykedése nem könnyítette
meg a Celldömölk helyzetét, olykor az lehetett az érzésünk, hogy a bíró sporik tanárképzôs mezben fújják a sípot. Bízunk
benne, hogy a következô mérkôzésen
hazai pályán sikerül legyôzni az MKB
Veszprém együttesét.
Fancsali Ferenc: Támadásban rengeteg
labdát elszórtunk, és ezekbôl a villámgyors hazaiak sok gólt szereztek. Védekezésben nem igazán tudtuk a beálló elleni játékot eredményesen játszani. Úgy
érzem, a sok eladott labdával öngólokat
lôttünk magunknak. A csapatból Sárfi Béla remek kapusteljesítményét tudnám
kiemelni.
Ifjúsági mérkôzés: 38-22.
hazaiak fölé tudott kerekedni a vendégcsapat, és a félidô közepére már 8 góllal
is vezetett a Celldömölk. A mérkôzés hajrájára kissé kiengedett a celli gárda és a
móriak 2 gólra felzárkóztak. Csapatunk
gyôzelme ennek ellenére egy percig sem
forgott veszélyben.
Salamonné Csótár Adrienn: Kötelezô gyôzelmet arattunk, ennek ellenére nagyon
örülök a sikernek. A mutatott játékkal
elégedett vagyok, bár egy kicsit bosszantó, hogy 8 gólos elônyünk a meccs végére 2-re olvadt.
»CSUKA
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» SPORT

Végre itt a tavasz!
A hosszú, több mint három hónapos téli
szünet alatt kényszerûen az európai
topligákra fanyalodó ôsszurkolók örömére március 8-án megkezdôdik a szezon
az NB III Bakony-csoportjában is. Az elsô
ellenfél rögtön az a sárvári csapat, akinél
a tél alatt nagy játékosmozgás nem történt, igaz, a tabellán elfoglalt harmadik
helyük ezt nem is indokolta. Nem úgy a
Cell helyzete (13. helyezés), ahová egy
fél csapatra való játékos érkezett. A bajnokság kezdetekor a cél az volt, hogy
egyáltalán legyen annyi játékos, amenynyi a biztonságos mûködéshez szükséges, most, a téli átigazolási idôszak alatt
a minôségi javítás volt az alapvetô cél.
Ahogy Balhási István vezetôedzôtôl
megtudtuk, kifejezetten posztokra igazoltak játékosokat, akik belépésével
nemcsak színesebb, hanem biztonságosabb is lehet a Celldömölk játéka. Korábban már bemutattunk három játékost: a
Répcelakról érkezett belsô védôt, Szabó
Attilát, a középpályás Pungor Norbertet
és az Andráshidáról érkezett csatárt,
Gyôri Gergôt. Most ejtsünk néhány szót a
többi érkezôrôl: Kulmann Balázs a Veszprém megyei bajnokságban játszó Devecsertôl érkezik, elsôsorban védô feladatokkal megbízható, eddigi csapatában
rendszeresen játéklehetôséghez jutott.
Horváth Ádám 1989-es születésû fiatal,
jó felépítésû játékos, gyôri születésû és
nevelésû középpályás, az ETO U19-es
csapatában jutott eddig szóhoz, korábbi
csapata az MTK és a Honvéd mögött harmadik helyen állt a korosztályos bajnokságban. Csuti Balázs szintén Veszprém
megyei csapatból érkezik, név szerint a
Malomsokból, az elôzô évi bajnokságban
elért 20 góljával házi gólkirály volt csapatában, de az egész mezônyt tekintve
is harmadik helyen végzett a gólvadászók között. A kedvezô idôjárás

miatt szinte maradéktalanul sikerült a
felkészülési programot teljesíteni – tudjuk meg a továbbiakban Balhási Istvántól. Heti öt foglalkozás volt, felkészülési
meccsen gyôzött a csapat a Rábapaty, a

ron II. és Márkó) okán majd 3-3 ponttal
biztosan gazdagszik a pontállomány a 8.
és a 16. fordulóban. Éppen a Márkó
visszalépésével az utolsó hazai szereplésre már elég korán, május 24-én sor
kerül, mint ahogy az sem mindennapi,
hogy a szezon közepén egymás után háromszor léphet fel a csapat majd pályaválasztóként.
»DOTTO

WINNER SPORT NB III. Bakony Csoport 2007/2008. Tavaszi forduló
CVSE – Sárvár
Hévíz – CVSE
CVSE – Csorna
Andráshida – CVSE
CVSE – Vép
ZTE Amatôr – CVSE
CVSE – Veszprém
CVSE – Bük
CVSE – Keszthely
Kapuvár – CVSE
CVSE – Csesztreg
Gyôri ETO II. – CVSE
CVSE – Répcelak
Soproni VSE – CVSE
Tapolca – CVSE

március 08.
március 15.
március 22.
március 30.
április 05.
április 13.
április 19.
május 01.
május 03.
május 10.
május 12.
május 18.
május 24.
május 31.
június 15.

Hévíz, a Kenyeri, a Veszprém és a Jánosháza ellen, döntetlen lett a Simaság és a
Tapolca elleni idegenbeli mérkôzés és
egy mérkôzésen a Kapuvár ellen kapott
ki a csapat, de ennek is megvan a maga
értéke – fogalmazott –, mert így legalább
be tudják a fiúk gombolni a mellényüket.
(Egy edzômérkôzésre – a Tapolca elleni
hazai meccsre – lapzártánk után került
sor). A megerôsített csapattal szemben
megerôsödtek az elvárások is, a kitûzött
cél az elsô tíz közé kerülés, amihez az
ôszi 16 megszerzett ponthoz tavasszal
minimum 28-30 pontot kellene gyûjteni.
Ez még akkor sem lesz egyszerû mutatvány, ha a két visszalépett csapat (Sop-

Foci edzômeccs Tapolca-Celldömölk 0-1 (a tévesen leadott 1-1 helyett),
Celldömölk-Tapolca 1-2.

szombat 14.30
szombat 15.00
vasárnap 15.00
vasárnap 15.00
szombat 16.00
vasárnap 16.00
szombat 16.00
csütörtök 17.00
szombat 17.00
szombat 17.00
hétfô 17.00
vasárnap 17.00
szombat 17.00
szombat 17.00
vasárnap 17.00
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Helyesbítés
Legutóbbi lapszámunkban sajnálatos módon téves menetrendet közöltünk.
Alább közöljük a 2008. március 1-jétôl érvényes helyi járatos menetrendet. Olvasóink szíves elnézését kérjük.

HELYIJÁRAT CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG - IZSÁKFA
MEGÁLLÓ

X

Vasútállomás

X

X

X

5.05 6.10

6.53 7.20 8.10 9.10 10.25 11.20 12.25 13.05 14.25 15.30

16.30 17.30 18.10 19.30

21.10 22.10

Szent Márton Patika 5.07 6.13

6.56 7.23 8.15 9.13 10.28 11.25 12.28 13.08 14.28 15.33

16.32 17.33 18.12 19.35

21.13 22.13

Vasvirág Hotel

6.57 7.25 8.17 9.15 10.30 11.27 12.30 13.10 14.30 15.35

16.34 17.35 18.13 19.37

21.15 22.15

Fürdô

5.09 6.15
–

Alsóság Posta

–

–

–

–

9.17 10.32 11.29 12.32 13.12 14.32 15.37

16.36 17.37

–

–

–

–

5.11 6.17

6.59 7.27 8.19 9.19 10.34 11.31 12.34 13.14 14.34 15.39

16.38 17.39 18.15 19.39

21.16 22.17

Templom tér

6.19

7.01 7.29 8.20 9.21 10.36 11.33 12.36 13.16 14.36 15.41

16.40 17.41 18.17 19.40

21.18 22.19

Temetô

6.20

7.02 7.30 8.21 9.22 10.33 11.34 12.37 13.17 14.37 15.42

16.41 17.42 18.19 19.41

–

22.20

Bányatelep

6.21

7.03 7.31 8.22 9.23 10.38 11.35 12.38 13.18 14.38 15.43

16.42 17.43 18.20 19.42

–

22.21

Hegyalja

6.22

7.04 7.32 8.23 9.24 10.39 11.36 12.39 13.19 14.39 15.44

16.43 17.44 18.21 19.45

–

22.22

Ság hegy forduló

6.23

7.06 7.34 8.25 9.27 10.41 11.38 12.41 13.21 14.41 15.45

16.44 17.46 18.22 19.47

–

22.24

Alsósági Iskola

6.27

–

–

9.32

–

11.43 12.46 13.26 14.46

–

16.49

–

18.26

–

21.20 22.29

5.17 6.32

–

–

9.35

–

11.46 12.49 13.29 14.49

–

16.52

–

18.30

–

21.24 22.32

Izsákfa buszváró

X: Munkaszüneti és ünnepnapokon nem közlekedik.

Celldömölk
Vasútállomás

Szt. Márton
Patika

Vasvirág Hotel

Alsóság
Posta

Templom tér
Temetô
Bányatelep
Hegyalja
Ság hegy forduló

Fürdô

Alsósági
Iskola

Izsákfa
buszváró

Izsákfa Hegyalja utca

HELYIJÁRAT IZSÁKFA – ALSÓSÁG – CELLDÖMÖLK
MEGÁLLÓ

X

Izsákfa Hegyalja utca

–

Izsákfa buszváró

5.18

Alsósági Iskola

ISK.
–

–

X

7.03

–

–

–

–

–

–

–

–

–

X
–

X
–

–

6.32 7.04

–

–

9.35

–

11.46 12.49 13.29 14.49

–

16.52

–

18.30

–

21.24 22.32

6.36 7.08

–

–

9.40

–

11.51 12.54 13.34 14.54

–

16.57

–

18.35

–

21.28 22.35

Ság hegy forduló

5.27

6.23

–

7.06

7.34

8.25

9.27 10.42 11.38 12.41 13.21 14.41 15.45 16.44 17.46 18.22 19.47 21.32 22.24

Hegyalja

5.28

6.24

–

7.07

7.35

8.27

9.28 10.44 11.39 12.42 13.22 14.42 15.46 16.45 17.48 18.23 19.48 21.34 22.25

Bányatelep

5.29

6.25

–

7.08

7.36

8.28

9.29 10.45 11.40 12.43 13.23 14.43 15.47 16.46 17.49 18.24 19.49 21.35 22.26

Temetô

5.30

6.26

–

7.09

7.37

8.29

9.30 10.46 11.41 12.44 13.24

14.44 15.48 16.47 17.50 18.25 19.50 21.36 22.27

Templom tér

5.32

6.27

–

7.10

7.38

8.30

9.32 10.47 11.43 12.46 13.26

14.46 15.49 16.49 17.51 18.26 19.51 21.37 22.28

Alsóság Posta

5.34

6.38 7.10

7.12

7.40

8.32

9.43 10.49 11.53 12.57 13.37 14.57 15.51 17.00 17.53 18.37 19.53 21.39 22.36

–

–

–

Fürdô

–

–

–

–

9.45 10.51 11.55 12.59 13.39 14.59

–

17.02 17.55 18.38 19.55

–

Vasvirág Hotel

5.36

6.39 7.12

7.14

7.42

8.34

9.47 10.53 11.57 13.01 13.42 15.01 15.53 17.04 17.57 18.40 19.57 21.41 22.37

Szent Márton Patika

5.38

6.40 7.14

7.16

7.44

8.36

9.49 10.55 11.59 13.03 13.43 15.03 15.55 17.06 17.59 18.42 19.58 21.43 22.39

Vasútállomás

5.41

6.42 7.15

7.17

7.46

8.41

9.51 10.57 12.01 13.05 13.45 15.05 15.57 17.08 18.01 18.45 20.00 21.45 22.41

X : Munkaszüneti és ünnepnapokon nem közlekedik.
ISK: Tanítási napokon közlekedik.

Izsákfa
buszváró

Alsósági
Iskola

Izsákfa Hegyalja utca
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Ság hegy forduló
Hegyalja
Bányatelep
Temetô
Templom tér

Alsóság
Posta

Fürdô

Vasvirág Hotel

Szt. Márton
Patika

Vasútállomás

Sólyom-ház Bt.
CELLDÖMÖLK
Szentháromság tér 3. sz. alatt
Tel.: 06/30/407-5228

MEGNYÍLT
NYITVA TARTÁS:
H–P 10–18 ÓRA, SZOMBAT 14–21 ÓRA
TETOVÁLÁS (akár egyedi tervezés alapján is)
TESTÉKSZER-berakás színvonalas ékszerekkel
Farsangi, családi rendezvényekre TESTFESTÉS
MASSZÁZS, MÉREGTELENÍTÉS, GYERTYÁZÁS
Más egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatásokkal is várjuk vendégeinket magasan képzett szakembereinkkel.
Lepje meg kedvesét, szerelmét,
egy tetoválás, testékszer-felrakás vagy
masszázs befizetéssel!
AZ ÖN IGÉNYE ALAPJÁN JELZETT NYITVATARTÁSI
IDÔPONTUNKTÓL ELTÉRÜNK.

Húsvéti ajánlataink:
▲ arany- és ezüstékszerek nagy
választékban,
▲ ezüstözött díszmûáruk, ikonok,
kaspók, állatfigurák, fényképtartók
▲ nemesacél karláncok, garnitúrák
(lánc, karlánc)
▲ édesvízi gyöngy- és gyöngyház
láncok, karláncok, fülbevalók,
▲ férfi karórák, nôi ékszerórák!

VÁLASZTÉK – MINÔSÉG – KEDVEZÔ ÁR
Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8.00–17.00
szombat: 8.00–12.00

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

•
•
•
•
•
•

Férfi öltönyök
Zakók
Nadrágok
Ingek
Nyakkendôk
Alsó-, felsôruházat valamint kiegészítôk a legújabb divat szerint!

Folyamatosan bôvülô árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Vállaljuk továbbá egyedi öltönyök, zakók,
nadrágok készítését rövid határidôvel
a legkisebb mérettôl az extráig!

A nálunk vásárolt árut a kívánt
méretre igazítjuk!
PATYOLAT-SZALON Celldömölkön
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN
Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

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

WWW.STRANDITO.ATW.HU

