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magyar találmány az érelmeszesedés
korai felismerésére
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).
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

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség,
emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.
Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!
A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne:
CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján
Bejelentkezés: 20/9376-749
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Alpolgármester-választás
A 2008. április 29-i képviselô-testületi ülésen alpolgármestert választottak a képviselôk Söptei Józsefné személyében. A 2006-os választások óta Celldömölk Város Önkormányzata alpolgármester nélkül mûködött. A közigazgatási hivatal felszólítására
többször napirenden szerepelt az alpolgármester-választás, de a szavazás legtöbbször
érvénytelen és mindeddig eredménytelen volt. A jelenlegi döntéssel a feloszlatás veszélye elhárult a testület feje fölül. A témában megszólaltak az illetékesek:
Baranyai Attiláné dr.,
Celldömölk Város jegyzôje: – A képviselô-testület a polgármester javaslatára április 29-én
zárt ülésen, titkos szavazással alpolgármestert választott. Erre a
tisztségre a polgármester jelöl, hiszen az
alpolgármester az ô munkáját segíti. Ebbôl
adódóan a polgármester irányításával látja
el a feladatait. Távollétében megbízhatja –
a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok
figyelembe vételével – a helyettesítésével,
és különbözô feladatok elvégzésével. Ez a
tisztség a megválasztásával jön létre, de
tényleges tevékenysége a képviselô-testület elôtti eskütétellel kezdôdik.
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere: – Örülök, hogy
végre döntés született
ebben a kérdésben, hiszen ezáltal megfelelünk egy törvényi elôírásnak, amit eddig
nem sikerült betartanunk. A közigazgatási
hivataltól kaptunk egy ideig türelmi idôt,
de egy év után bármikor kezdeményezhette volna a testület feloszlatását. A képviselôk közül a többség most vélte úgy,
hogy nem hiányozna nekik a feloszlatás,
hiszen idôközben a Nemzeti Fejlesztési
Terv pályázatait folyamatosan írják ki, és
ha nem pályázunk elsô körben, csökkenti a
nyerési esélyeinket. Ha feloszlatták volna a
testületet, a tavalyi költségvetés szerint
mûködött volna a város, és az új választásokig hosszú idô telt volna el (fél év, talán
háromnegyed év is).
Az ellenzék Söptei Józsefnét illetôen vélt
vagy valós sérelmeket táplál irányában, ôk
már 2006-ban elhatározták, hogy nem választják meg. Én azért ragaszkodtam mindvégig a személyéhez, mert az elôzô ciklusban is jól együtt tudtunk mûködni, 2002 –
2006 között sokat fejlôdött a város, ez sokban köszönhetô Söptei Józsefnének is, hiszen elismert gazdasági szakember, jó tárgyalási pozíciókat tud kialakítani. Példaként említeném a volt zeneiskola helyén
épült szupermarketet. Az elôzetes tárgyalásoknál a beruházók ragaszkodtak az álta-

luk alkalmazott „bádogdoboz”-formához,
de mivel a városban kevés volt a lakás,
szerettünk volna a lakók igényeinek eleget
tenni, és sikerült elérni, hogy hagyományos építésû legyen, a felsô két szinten így
lakásokat tudtunk kialakítani. Más példákat is sorolhatnék, a kôlolaj-tároló kapacitás-növelését is neki sikerült megakadályoznia, de jelentôs szerepe volt a TIGtelep bontására nyert pályázat realizálásában is.
Én örülök, hogy van a városnak alpolgármestere. Hasonlóan örülnék annak is, ha a
városnak saját mûködtetésû városi televíziója lenne, mert aki látta a május 5-i helyi
tévé adását, tapasztalhatta, hogy a jelenleg mûködô magánmédia egyoldalú tájékoztatást nyújt. Városunk polgárai ennél
többet érdemelnek, megérdemlik, hogy
objektív tájékoztatást kapjanak.
Gönye Péter képviselô: –
A kérdéses szavazást illetôen érdemes feltenni
a kérdést: valóban jó-e
a városnak, hogy két
éve nincs alpolgármestere. Mióta felállt a testület, napirenden van
ez a kérdés, azóta egy helyben járunk. Valójában két éve nem történt semmi, a szó
minden értelmében: nincsenek fejlesztések, csak politikai csatározások. Személy
szerint a körzetem választóinak tartozom
felelôsséggel, a választási ígéreteimet – a
fejlesztéseket, útjavításokat, játszótér-építést – be tudom-e váltani. Bízom benne,
hogy egy alpolgármesterrel végre elkezdôdhet valami. Döntésemet igazolta, hogy
nem csupán a választókörzetemben, de
városszerte pozitív visszajelzéseket kaptam. Az embereket nem a politikai kötélhúzás, hanem a város fejlôdése érdekli.
Többen – köztük képviselôtársaim némelyike – egyszerûen leárulózott ezért a döntésemért, a tévében és egy sajtótájékoztatón is a személyeskedésig fajultak a rágalmazások. A képviselôcsoport lemondásra
szólított fel, így nem hagytak számomra
más lehetôséget, mint hogy független
képviselôként folytassam munkámat. Ez
jobboldali világnézetemre, leendô döntéseimre természetesen nem lesz hatással,
sem most, sem késôbb nem jöhet szóba,

hogy MSZP-s politikusként üljek a testületben. Függetlenként viszont nem fogok
asszisztálni a gyûlöletpolitizáláshoz, a város, és elsôsorban a választókerületem érdekében fogom meghozni döntéseimet.
Bárhogy is, a személyeskedés nem lendíti elôre a város ügyeit. Remélem, hogy ha
két év múlva többek között ebben az újságban is számot kell adni a városban elért
eredményekrôl, pozitív változásokról tudok beszámolni, és ez visszamenôleg is
igazolja a döntésemet.
»LOSONCZ ANDREA

A FIDESZ
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
AZ ALPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSRÓL
Horváth Melinda, a Fidesz helyi képviselô-csoportjának vezetôje elmondta, azt, hogy az alpolgármester-választás nemcsak érvényes, de
eredményes is lett, egy szavazaton,
Gönye Péterén múlt, hiszen ô szavazott ki a csoportból anélkül, hogy
egyeztetett volna bárkivel is. Ezért a
képviselô-csoport úgy döntött, hogy
elhatárolódik Gönye Péter képviselôtôl, és megkéri, hogy adja vissza
mandátumát. Nem a képviselô-csoport javaslatát, döntését nyilvánította ki.
Makkos István szerint ennek a cselekedetnek a politikai mérlegelésen
kívül emberi vetülete is van. Gönye
Péterben megbíztak, és 2006-ban
úgy döntöttek, hogy Fidesz színekben ôt indítják a 9. választókörzetben. Úgy véli, annak idején a képviselô-jelölt vállalt egy közösséget egy
csoporttal, amelyet most cserben
hagyott.
Dr. Fonyó Roberta kifejtette, a polgári egyesület révén ôk karolták fel
Gönye Pétert. A Fideszes képviselôcsoportnak kezdettôl fogva az volt az
álláspontja, hogy legyen két alpolgármester. Úgy véli, Söptei Józsefné
alpolgármesterré választása nem
szolgálja Celldömölk város életét,
mert szerinte ô az a képviselô, aki
mindig kôkeményen a saját elképzeléseit szeretné átvinni.

3

KÖZÉLET «

Új Kemenesalja » 2008. 05. 16.

Megkezdôdhet
a városháza tervezése
Üléseztek a képviselôk 2008. április 29-én.
Az elsô napirendi pontként szereplô lejárt
határidejû határozatok végrehajtása és a
két ülés között történtek kapcsán Fehér
László, Celldömölk Város polgármestere elmondta, hogy a volt Kesztyûgyár épületét
megvásárolta egy celldömölki származású
vállalkozó, aki vasiparral foglalkozik, és remények szerint új munkahelyeket fog teremteni a városban. Közölte továbbá, hogy
elkelt a Vulkán fürdô mellett 3 hektár terület. A tulajdonos 1,5 hektáron bevásárlóközpontot tervez, melynek befejezése
2009. év végére várható. Ismertette a Vas
Megyei Közigazgatási Hivatal levelét,
melyben újra törvényességi észrevételt
tettek az alpolgármester hiányával és a
Városi Televízió Celldömölk Kht. mûködése
körüli jogi anomáliákkal kapcsolatban.
A folyó ügyek közül elsô pontban szerepelt
a celldömölki városháza tervpályázatról
szóló tájékoztató. Dummel Ottó, a Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályának vezetôje elmondta, hogy a kilenc pályamû közül nyolcat tudott értékelni a szakmai zsûri (egyet formai hiba miatt kizártak), a
nyolc munkából – mivel egyik sem felelt
meg maradéktalanul az elvárásnak – két
második helyet osztottak ki, ezek közül a
salgótarjáni Nógrádterv Kft. ajánlatát javasolták továbbtervezésre, egyet harmadik
díjra javasoltak, kettôt pedig megvételre.
A két második díjas munkát 1,5-1,5 millió,
a harmadik díjast egymillió, a megvételre

javasolt pályamunkákat pedig egyenként
600 ezer forintos díjazásban részesíti az
önkormányzat. Hosszas vita után a képviselôk 15:2 arányban megszavazták a városháza tervpályázat eredményét, ezzel
szabad utat kapott a terv megvalósítása.
Az önkormányzat a pénzügyi tervben 85
millió forintot tervezett út- járda- és parkfelújításra az elkövetkezendô években. A
megfelelô összegû pénzügyi keret megléte esetén azonnal elindítható járdafelújítási munkák a következôk: Óvoda köz, Gábor
Áron utca, az alsósági temetô elôtti járda
(Bajcsy-Zsilinszky utca és a Jókai utca közötti rész), a Dr. Szomraky utca (Zalka utca
és a sorompó közötti rész), a Sági utca
alsósági ABC és az óvoda közötti szakasza.
Az izsákfai temetô felé vezetô új járdaépítéssel is egyet értett a testület. Egyet értettek a képviselôk továbbá a Vágány, az
Esze Tamás, a Móricz Zsigmond, a Martinovics, a Berzsenyi Dániel, a Bocskai, a Mátyás király, a Belovári és Kisdobos utcák út-,
csapadékvíz- és járda terveztetésével, az
alsósági iskola és óvoda elôtti területek
rendbetételének terveztetésével illetve az
Alsóság-Izsákfa közötti kerékpárút terveztetésével.
Döntött a testület a civil szervezetek támogatási keretének elosztásáról is.
Zárt ülésen szavaztak a testület tagjai az
alpolgármester személyérôl. Errôl bôvebben lapunk 3. oldalán olvashatnak.
»LOSONCZ ANDREA

MEGÚJUL AZ
ALSÓSÁGI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Vetô István alsósági evangélikus
lelkész, püspök-helyettes örömmel
tájékoztatta lapunkat, hogy a
templom külsô felújításához szükséges pénzügyi keret rendelkezésükre áll. Lada Dénes egykori alsósági lakos, nyugalmazott katonatiszt nagylelkû adománya és az
egyházmegye támogatása lehetôvé teszi a 7 millió forintos munka
megkezdését és több ütemben történô elvégzését. Az egyházközség
a munka közepette az ünneplésre,
és a közösségformáló rendezvényekre is gondot fordít. A tavaszra
tervezett munkák május 1-jére befejezôdtek, s így fogadhatták Pünkösd hétfôn a jubiláló konfirmandusokat. A karácsonyi vásár nagy
sikerén felbuzdulva az elmúlt hónapokban a Nôegylet ismét szép
kézimunkákat készített, melyeket
szintén a konfirmandus-találkozó
alkalmából állítottak ki.
Vetô István elmondta még, hogy
nagyívû terveik folytatásához (belsô felújítás, orgona-restaurálás
stb.) már bizonyára szükség lesz a
hívek, elszármazottak adományaira, számít sikeres pályázatokra, s
mindezek mellett bízik abban,
hogy ezekre a munkákra a jövôben
sor kerülhet majd.
»RL

ÉRTESÍTÉS
2008. május 20-án 16.00 órai kezdettel közmeghallgatást és rendkívüli testületi
ülést tart Celldömölk Város Képviselô-testülete, melynek témája a városmagrehabilitáció és a fürdôhöz kapcsolódó befektetôk tájékoztatója.
Az április 29-i képviselô-testületi döntés értelmében az üléseket ezentúl hétfônként tartja Celldömölk Város Képviselô-testülete. Legközelebbi soros ülés
2008. május 26-án, 14.00 órakor kezdôdik.

EMLÉKFA AZ ISKOLÁNAK
Emlékfát ültetett az egykori Eötvös Loránd Általános Iskola udvarán annak
egykori diákja, Szombathelyi Daniella, aki 2007-ben az Eötvös-díjat elnyerte. Az
Eötvös-díjat 1989-ben az Eötvös iskola tanulói számára alapította Esztergályos
Jenô, aki akkor még az intézmény tanára volt. Az iskolák összevonása miatt
idén sajnos nem hirdették meg az Eötvös-pályázatot, de az alapító elmondta,
hogy a jövôben szeretné, ha a Városi Általános Iskolában is meghirdetnék, ezáltal az Eötvös Alapítvány továbbra is az emberi tudást szolgálná, s pályázat
kiírása révén jutalmazná a kiemelkedô tanulói teljesítményeket.
RO-LÓ
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A családsegítô és gyermekjóléti
csoport éves szakmai konferenciája
A gyermekjóléti szolgálatok az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter rendelete értelmében minden év elsô negyedévében tanácskozást szerveznek, ahol
a település gyermekjóléti alapellátásának
valamennyi formáját értékelik, és szükség
szerint javaslatot tesznek mûködésük javítására. A jogszabályi elôírásoknak megfelelôen a Népjóléti Szolgálat Családsegítô és
Gyermekjóléti Csoportja 2008. március 27ére szakmai konferenciát szervezett a szolgálat éves értékelésérôl. Mivel tavaly a
társult települések jelzôrendszeri tagjai is
sokan megjelentek az eseményen, idén –
az elôzô évekkel ellentétben – az elôadássorozat helyszínéül a rendezôk a celldömölki Vulkán Gyógy- és Élményfürdô konferenciatermét választották. A konferencia
programja Vécsei István rendôr alezredes
elôadásával kezdôdött, aki a Celldömölki
Rendôrkapitányság tapasztalatairól adott
tájékoztatást a celldömölki és kistérségi

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT
A CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
Áprilisi újjáalakuló ülését követô
elsô összejövetelét tartotta május
7-én a cukorbetegek klubja. A foglalkozásra sikerült szakembert
meghívni, így dr. Oblidál Zoltán
belgyógyász, reumatológus fôorvos volt az egyesület vendége.
Elôadásában az alattomos kórról
beszélt, a cukorbetegség megjelenésétôl annak rohamos elterjedéséig. Mint elmondta, sajnos sokakat érintô problémáról van szó, hiszen míg 1986-ban mindössze ötezer cukorbeteg volt hazánkban,
jelenleg számuk félmillióra tehetô.
Száz évvel ezelôtt még sokan belehaltak, ma már azonban jól karbantartható betegségrôl van szó.
Szerencsére az inzulin felfedezése
óta folyamatos fejlôdés tapasztalható a kezelôkészítmények terén.
A fôorvos új tabletták alkalmazásáról is beszélt, és számos, a betegséggel kapcsolatos érdekes tudnivalót osztott meg hallgatóságával.
A cukorbetegek legközelebbi
összejövetelére már a mûvelôdési
központban kerül sor.
»RA

fiatalkorú bûnelkövetôkkel kapcsolatosan.
Dr. Krecskó Erika, az Igazságügyi Hivatal
Pártfogó Felügyelôi és Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat Vas Megyei Hivatal igazgatója és
Varga Károly, az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelôi és Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat Vas Megyei Hivatalának fiatalkorú bûnelkövetôkkel foglalkozó szakemberei a fiatalkorú elkövetôk sajátosságairól, a
pártfogói felügyelet végrehajtása során érvényesülô speciális szabályokról, az eljárások folyamatáról adtak tájékoztatást az érdeklôdôknek.
Az iskolaösszevonás következményeirôl,
az eltérô tantervû tanulók integrálásának
az osztályközösségre gyakorolt hatásáról
adott szemléletes képet Lampért Gyöngyi,
a Celldömölki Városi Általános Iskola
gyógypedagógusa és Horváthné Varga
Margit, a Polgármesteri Hivatal oktatási
szakreferense. Szó volt még a Népjóléti
Szolgálat bölcsôdéjében induló korai fej-

lesztés lehetôségeirôl (igénybevevôk köre,
a felvétel feltételei, a speciális fejlesztés
területei), melyet Benkôné Remport Lilla
bölcsôdevezetô ismertetett. Az utolsó
elôadás a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány által mûködtetett Családi Napközi bemutatása volt. Az elôadást Rózsás Miklós, a
Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány vezetôje tartotta meg. A meghívottak a társult
települések jegyzôi, védônôk, alap- és középfokú intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelôsei, celldömölki Gyámhivatal
és Gyámhatóság ügyintézôi voltak. A Sárvári Nevelési Tanácsadó és a Vas Megyei
Gyámhivatal is képviseltette magát a rendezvényen. Az egész délelôttös összejövetelen minden résztvevô talált a szakmai
területének megfelelô témát, köztük újdonságokat, érdekességeket. A fórumon
az érintettek megbeszélhették problémáikat, észrevételeiket és javaslataikat is.
»TAKÁCS MÁRIA

A Takarékszövetkezet felajánlása

az adományozók és a kórház alapítványának elnöke az adománnyal

A Magyar Nemzeti Bank március 1-jén kivonta a készpénzforgalomból az egy- és
kétforintos érméket. Több felhívás is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy a nálunk levô ilyen értékû pénzeket fordítsuk
különbözô jótékony célokra. A Répcelak és
Vidéke Takarékszövetkezet vonzáskörzetébe tartozó tíz kirendeltség is meghirdette a
gyûjtôakciót, és öt kirendeltség (Celldömölk, Alsóság, Vönöck, Ostffyasszonyfa,
Uraiújfalu) az így összegyûlt összeget a
celldömölki kórház alapítványának javára
ajánlotta fel. A legtöbb pénzt (71.490 Ft-ot)
összegyûjtô alsósági kirendeltségen Somlai
Sándorné vezetô kezdeményezte az akciót,
aki több céget, magánszemélyt megkere-

sett, és pozitív fogadtatásra talált. Az összegyûjtött pénzösszeg átadására április 28-án
került sor, amikor Pörneczi Károly, a Kemenesaljai Egyesített Kórház Alapítványának
kuratóriumi elnöke átvette a 115.000 Ft-nak
megfelelô mintegy százhúsz kilogrammnyi
aprópénzt Molnár Árpád elnöktôl és Somlai
Sándornétól. A pénzösszeg nagy segítség
egy laparoszkópiás merev optikás készülék
megvásárlásához, mely 290.000 Ft-ba kerül. Mint azt Somlai Sándorné elmondta, tovább folytatják a gyûjtést a kórház alapítványának javára, és ezúton kérik a lakosságot, hogy adakozzanak, hiszen senki nem
tudhatja, mikor kerül bajba.
»REINER ANITA
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Még egyszer a celldömölki városházáról
Önnek, kedves Olvasó már lehet, lerágott
csontnak tûnik a celldömölki városháza
ügye, de engem, mint a képviselô-testület tagját nem hagy nyugodni a kérdéskör és segítséget szeretnék kérni Öntôl.
Mondják, spórolni csak akkor lehet, ha
van mibôl. Mondják, mostanában
összébb kell húznunk a nadrágszíjat. És
nagyon sokszor hallom: nincs pénz.
2008. január elsejével az eddig az önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak
otthont nyújtó egykori bencés kolostor
visszakerült a pannonhalmi bencések tulajdonába, városunk pedig 640 millió forintot
kapott a közigazgatási központ kérdésének
rendezésére. Kötelességünk tehát felelôsen megoldani a Polgármesteri Hivatal elhelyezését.
Talán Ön is hallott az elmúlt hónapok során
az „Ügyrôl” és most csodálkozva húzza fel
szemöldökét: „De hát már el van döntve,
új városháza épül a katolikus templom mögött!”. Végleges döntés azonban még nem
született, még mindig nyitva elôttünk minden kapu, hisz választási lehetôségei csak
annak nincsenek, aki nem is keresi ôket.
Lehetôségeinket és vágyainkat azonban a
pénztárcánk erôsen korlátozza, ezért arra
kérem Önt, matekozzon egy kicsit velem,
és tekintsük át vázlatosan a város jelenlegi
pénzügyi helyzetét.
Az elmúlt hat év MSZP–SZDSZ koalíciós kormányok intézkedései – és nem intézkedései –, az állami hozzájárulások csökkenése
és persze a fürdô 2005 óta jelentkezô terhei miatt Celldömölk városának mûködési
hiánya 2008 év végére 360–370 millió forint lesz. Ehhez hozzá kell számolnunk a
városi kórháznak adott 120–130 millió forintos kölcsönt, és nem szabad megfeledkezni a fürdô építésekor felvett 300 millió
forintos hitelrôl sem. Mindezt összeadva
jön ki, hogy a város az év végére közel 800
millió forintos mínuszban lesz.
Persze nem csak elfele megy a pénz. A 2007
és 2013 közti idôszak az EU-s pályázati lehe-

tôségek tekintetében egyszeri és soha vissza
nem térô alkalom. Celldömölk ebben a hét
évben reálisan kb. 4 milliárd forintnak megfelelô fejlesztési beruházást valósíthat meg
összesen, persze csak akkor, ha az ehhez
szükséges 600-750 millió forintos önerô
rendelkezésre áll. Tudatosan ellenünk kellene dolgoznia valakinek, hogy ezt ne valósítsuk meg!
2013 végéig Celldömölk városának egyensúlya és fejlôdése érdekében úgy 1,5 milliárd forintra van szüksége. Ha a finanszírozások és a fürdô helyzete nem változik
(évente kb. 150 millió plusz kiadás), csak a
négy teljes közbeesô évvel számolva is
még 600 millió adódik ehhez a már magában is szép összeghez. Azaz a következô
hat évben 2,1 milliárdos teher nehezedik
Celldömölk vállaira.
Most pedig térjünk vissza a városházához, bár a matekozást nem hagyhatom
abba, hisz nem a szép új épület képe az,
ami engem nyugtalanít, hanem a vele
járó költségek.
Építhetünk vadonatúj városházát. A legutóbbi pályázat gyôztes terve alapján ez
kb. 650 millió forintba kerül és másfél év
alatt lenne készen, addig pedig kibéreljük a
jelenlegi épületet a bencésektôl összesen
olyan 44 millió forintért. Nem is hangzik
rosszul, de nem feledkezhetünk meg az EUs pályázatokról sem, és a jelenlegi költségvetés alapján nem valószínû (kb. 350 millió
mínusz terv szerint ugye), hogy ki tudnánk
gazdálkodni önerôbôl az önerôt, így arra hitelt kellene felvenni. 600 millió éves törlesztô részlete 10 éves futamidô esetén
nagyjából úgy 100 millió forint. Ez az
összeg 10 éven keresztül terheli a város
költségvetését, magyarán mondva, növeli
annak hiányát.
De köthetünk hosszú távú bérleti szerzôdést is a pannonhalmi bencésekkel. Az
önkormányzathoz eljuttatott ajánlatuk bizonyítja hajlandóságukat és ezen ajánlat
szerint így havonta már csak 1,2 millióba
kerülne a bérlet, szemben a rövidtávú

FELHÍVÁS
Az Alsósági részönkormányzat és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ csapatok
nevezését várja a 2008. május 25-én (vasárnap), reggel 8 órától megrendezésre kerülô UTCÁK-TEREK FÉRFI LABDARÚGÓ-TORNÁRA. Jelentkezés: május 20-ig
Tarczi Sándor szervezônél a 06 70/459-3099-es mobiltelefonon, vagy személyesen a Celldömölk (Alsóság), Mátyás király u. 23. sz. alatt.
•••
Helytörténeti TOTÓ-t állítottak öszsze a Kresznerics Ferenc Könyvtár munkatársai általános iskolások részére. Az érdeklôdôk az alsósági és a városi könyvtárban átvehetik a feladatlapokat, majd ugyanitt a megoldásokat 2008. május 20-ig le is adhatják.
A legügyesebbek az Alsósági Tavaszi Napok megnyitóján jutalomban részesülnek.

szerzôdés esetén fizetendô 2,4 millióval.
Ez az éves szinten kb. 15 millió forintos
bérleti díj persze bele kell, hogy épüljön
a város költségvetésébe, kevesebb mint
2%-kal növelve az éves mûködési kiadásokat. Összehasonlításként: a fürdô évi 70
millióval már szerepel benne! A pályázatok önrésze így az írásom elején említett
640 millió forint képében rendelkezésre
állna, és arra már nem kellene hitelt felvennünk.
Sôt! Ötvözhetjük is az elôzô két megoldást.
Béreljük ki a jelenlegi épületet nyolc évre,
ami már nagyon közel van a jelenlegi ajánlatban a hosszú távú ár feltételeként szereplô 10 évhez, így várhatóan hasonló
összegû havi bérleti díjban lehetne
megegyezni. A 640 millió forintot ismét
fordíthatnánk pályázati önrészre és mivel
ezen beruházásoknak 2014-ig meg kell valósulni, ha ezek keretében gondoskodunk
a városházáról is a bérleti szerzôdés lejártakor már mûködhetne minden hivatal az
új helyén. Hogy hogyan oldjuk meg a városháza kérdését e feltételek között és olcsóbban, mint egy új épülettel? Lehetôség
számos adódik.
A városközpont-rehabilitáció keretében
megépíthetjük a tûzoltóság épületében
az okmányirodát akár 80 millió forintos
támogatással. A járóbeteg-ellátás fejlesztés keretében felszabadíthatjuk a Kossuth
utcai SZTK épületet, melynek városházává
alakítása esetén úgy 200 millió forintot
tudunk megtakarítani. A városháza azonban költözhetne a Gáyer iskola alsós épületébe, ha az az iskola-rekonstrukció keretében felszabadul. A két megoldással
együtt majdnem fele költségen lehetne
városházánk!
A harmadik, „középutas” forgatókönyv tartalmaz elônyöket arra az esetre is, ha mindenképp új épületet szeretnénk emelni.
Megtehetjük ugyanis, hogy a felszabadult
épületeket eladjuk és az árukat az önkormányzat új épületének építésére fordítjuk.
A teljes összeg semmiképp nem keríthetô
így elô, de mivel kevesebb hitelt kellene
felvennünk, a törlesztôrészlet nagyjából
felét kiválthatnánk. Így, bár ugyan pár évvel késôbb lenne új városházánk, az jóval
olcsóbban épülhetne meg.
Ilyen gondolatok járnak a fejemben a városháza kapcsán. Számomra egyre kevésbé tûnik jó ötletnek rövidtávon gondolkodva rögtön fölépíteni egy új városházát és a
pályázatok finanszírozásának gondját meg
késôbbre halasztani, ne adj Isten, azokból
önerô hiányában kimaradni. Ön szerint mi
a legjobb Celldömölk városának?
Celldömölk, 2008. május 4.
»KINICZKY ISTVÁN
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» GAZDASÁG

Csak a szépre emlékezem…
Csodára vártunk valamennyien, az a
százhatvan, egykori kesztyûgyári aszszony, férfiember, akik jelezték: szívesen
találkoznának egymással. Szinte kivétel
nélkül eljöttek április 26-án, csak nem
várt betegség akadályozott pár embert,
de ôk is üdvözölték másokon keresztül a
szerencsésebbeket. Kis hétköznapi csodát vártunk, hogy néhány órára visszajöjjenek a szép napok, amikor a Kesztyûgyárban dolgozhattunk. Igen, feltételes
módban, mert a kezdetekkor bizony nem
mindenki juthatott be egyszerre a gyárba. Volt olyan idôszak, amikor érettségizettek között válogathatott a vezetôség.
Kis csodára vártunk, hogy meglátjuk egykori önmagunkat a portánál belépve/kilépve mûszakváltáskor, az öltözôkben, a
gépek mellett, az ebédlôben, ahol sohasem volt elég jó a kaja. Emlékezni a nyolcórai, bizony kemény mûszakra, a folyton
szigorodó normákra, az új termékekre,
amit a mi technológusaink fejlesztettek ki.

kapui gyula ünnepi köszöntôje

Emlékezni a munka közbeni trécselésekre
– miközben járt a kéz az ezerszer begyakorolt munkafolyamaton. A folyosói (és a
mosdóbeli) cigizésekre, a tisztasági csomagok ellenôrzésére, az üzemorvosra, a munka közben megszólaló zenére. A brigádmozgalomra, a kirándulásokra, sportna-

nosztalgia-séta a régi üzemben

a találkozó résztvevôinek egy csoportja

pokra, színház- és mozilátogatásokra, egymás megsegítésére, megünneplésére.
Mert érdekes módon mindenre volt idô.
Kemény munka mellett tudtunk egymásról
minden lényegeset. Nemcsak munkahely
volt, de közösség is.
Sokaknak vannak kisebb-nagyobb fájó emlékei: volt olyan, akit kirúgtak, de olyan is,
aki miatt megváltak egyesek a gyártól.
Volt olyan, aki ezeken túl tudott lépni és
eljött, mások máig ôrzik a sértettségüket
és otthon maradtak. Voltak, akik messzire
kerültek, de eljöttek találkozni. És volt, aki
a szomszéd utcából – szerintünk fél füllel a
találkozóra figyelve – továbbra is távol tartja magát az emlékektôl.
A csodára nem hiába vártunk, megtörtént
velünk. Százötvenen biztosan voltunk, akik
eljöttünk. A legfiatalabbak is úgy ötvenesek
lehettek, de volt jó pár nyolcvan feletti
résztvevô is. Legtöbben láthatóan jó erôben, de bizony kellett pár bot, járókeret és
segítô családtag is néhány régi munkatár-

sunknak. Megadtuk a módját a találkozónak, volt kiállítás a régi fényképekbôl, termékekbôl, egyéb relikviákból, megnéztük
az egykori filmhíradót a gyár megnyitásáról.
Volt vers a mesteremberek dicsôítésérôl,
megemlékeztünk azokról, akik már nincsenek közöttünk. Több ünnepi köszöntô is elhangzott, mindegyik méltatta a Kesztyûgyár szerepét a múlt század második felének helyi ipartörténetében. Köszöntöttük az
alapítókat, akik elsôként mentek betanulni
a varró és gumiharisnya-kötô szakmát.
Meglátogattuk régi üzemünket, néhányak
szerint bár ne tettük volna. Bizony, ma,
üresen állva siralmas képet mutat az egykori „második otthonunk”. (Állítólag van
már vevô rá, de természetesen nem lesz
már belôle Kesztyûgyár. És ha az nem, akkor már nekünk nem sokat jelent az épület.) Sokan nem is nézték meg, úgy szeretnék megôrizni emlékükben, ahogy akkor
látták, amikor még kenyeret adott nekik.
És volt a véget nem érô – csak abbahagyni
kényszerülô – beszélgetések sora. Összeültek régi csoportok, brigádok és folyt az
emlékezések áradata meg a mesélés az
eltelt idôkrôl. Fényképek kerültek elô jogos
dicsekvések kíséretében gyerekek, unokák
sikereirôl, boldogulásáról. Zene, eszemiszom hozott anyagból, a végén még tánc
is, a legkitartóbbak részvételével.
Nekünk, hétköznapi embereknek még a
csodákat is magunknak kell elôállítanunk.
A szervezôk nevében köszönöm mindenkinek, aki eljött és ebben segített.
(A fényképek megrendelhetôek a mûvelôdési központ portáján – elnézést a határidô
csúszásért. Ugyancsak szép emlék lehet az
elkészült videó-anyag is, melyet CD-n nálam lehet kérni).
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ
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Városi majális
Sokrétû programmal várta május elsején
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár a kikapcsolódni vágyókat. A Kemenesi köszöntô címû szórakoztató
összeállításban helyi és vendégmûvészek léptek fel. A Városi Általános Iskola
és a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola diákjain kívül a különféle táncok
mûvelôi képviseltették magukat: a Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky Dilly
ARRC, és az Energy Dabaston Sporttánc
Egyesület tagjai. A népes számú közönség, melynek tagjait az esôsre fordult
idôjárás bekényszerítette a mûvelôdési
központba, egyebek mellett látványos
show-táncot, jazzbalettet, kötélugró produkciókat láthatott. A programok között
az Egy szoknya, két nadrág együttes, az
Üstökös Színpad és a Koktél Duó szórakoztatta zenéjével az egybegyûlteket. A
majális esti sztárvendége Marót Viki és a
Nova Kultúr zenekar volt. A rendezvények ideje alatt szabadtéri játékokon
szórakozhattak és kézmûves játszóházban ügyeskedhettek a gyerekek. Május
2-án filmvetítésre várták az érdeklôdôket a mûvelôdési házba.
»REINER ANITA

BÁRDOS FESZTIVÁL 2008
Az idei évben 17. alkalommal rendezték meg a Bárdos Fesztivált Celldömölkön. Az április utolsó vasárnapján
zajló hagyományos kórustalálkozón 4
kórus képviselte magát: a mosonmagyaróvári Lajtha László Vegyeskar, a
keszthelyi Helikon Kórus, az Adáról –
Szerbia-Vajdaság – érkezett Musica
Humana és természetesen a vendéglátó celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar. A találkozó programjaként a kórusok elôször a vasárnap délelôtti

szentmisén szólaltak meg, majd pedig az Apáczai Kiadó dísztermében
mutatták be egyéni mûsorukat délután 15.00 órától. A kórusok a fesztiválnak nevet adó Bárdos Lajos elôtt
tisztelegve, három általa szerzett kórusmûvet is elôadtak, ezzel teremtve
meg a találkozó célját, a közös éneklést. Az elmúlt pár év hagyományait
követve idén is szerepelt külföldi kórus a meghívottak között. A Vajdaságból érkezô Musica Humana a találko-

zó elôtt egy nappal érkezett Celldömölkre, hogy immár második alkalommal vegyen részt az országban
12 helyen zajló Bárdos Fesztiválok
egyikén, a celldömölkin. Az adai kórustagok az éneklés mellett jártak a
Ság hegyen, megnézték a Vulkán
fürdôt és vasárnap az egyéni mûsorok után indultak haza. Süle Ferenc,
a Liszt Ferenc Vegyeskar karnagya
elmondta,hogy a Bárdos Fesztivál
létrejöttéért külön köszönet illeti
Celldömölk Város Önkormányzatát
valamint az Apáczai Kiadót.
»IHÁSZ ILDIKÓ

Régizene találkozó fiataloknak
Második alkalommal rendezett Ifjúsági
Régizene Találkozót az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény május 9-én. Az egész napos program során délelôtt a bemutatóké volt a fôszerep, ahol a résztvevô kilenc iskola növendékei mutatták meg tehetségüket. A
furulyaszóló, furulyaegyüttes és vegyes
kamaraegyüttes kategóriában meghirdetett találkozón a helyieken kívül a gyôri,
jánosházi, fertôdi, szentgotthárdi, sárvári,
8

hévízi, szombathelyi zeneiskolák, mûvészetoktatási intézmények diákjai adták elô
hangszeres produkcióikat. A zenei rendezvény délután hangversennyel zárult, ahol
a találkozón résztvevô tanárok mûködtek
közre: Prehoffer Gábor furulyatanár és növendékei valamint Tomcsányi Judit zenepedagógus, aki a hangverseny után reneszánsz táncház keretében régi táncokat is
tanított a jelenlevôknek.
»RA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• 2008. május 16., 18.00 – Portik Péter festômûvész kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Pálné Horváth Mária, a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár igazgatója. Helyszín: KMKK galériája.
• Május 16., 19.00 – Erkel Ferenc: Bánk bán
(opera-keresztmetszet) a Magyar Állami
Operaház neves mûvészeinek közremûködésével. Helyszín: KMKK. Jegyek az intézmény jegypénztárában válthatók.
• Június 22., színházbusz indul Budapestre a
Magyar Színház Roman Polanski: VÁMPÍROK BÁLJA c. musicaljére.
• MÁJUS 23., 18.00 – AZ ALSÓSÁGI TAVASZI
NAPOK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA – Köszöntôt mond Horváth Melinda, az alsósági részönkormányzat vezetôje. A rendezvényt megnyitja Fehér László, Celldömölk város polgármestere. A mûsorban
közremûködnek az alsósági óvodások és
iskolások, a Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky Dilly ARRC Egyesület tagjai
és az Energy Dabaston Sporttánc Egyesület táncosai. A vizek és vízpartok világa
címû rajpályázat és a helytörténeti totó
eredményhirdetése.
20.00 – NOSZTALGIA-PARTY BORKÓSTOLÓVAL – magyar nóták, régi slágerek. Közremûködnek: Faragó Aranka, Bezzeg István
és a Koktél duó.
Május 24., 8.00 – NÔI LABDARÚGÓ TORNA a
sportcsarnokban.
10.00 LÉHÛTÔ MÁTYÁS, avagy LÚDAS
MATYI esete DÖBRÖGI URASÁGGAL a
Soltis Színház elôadásában.
„VERDÁK” – offroad autók bemutatója.
15.00 – ALSÓSÁGI FAKANÁL – fôzôverseny.
15.00 – KRÁTERHANGVERSENY – fúvószenekarok találkozója a Ság hegyen.
Közremûködnek:
Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Fúvószenekara,
Celldömölk, Ajka Város Bányász Fúvószenekara, Csepreg Város Fúvószenekara,
Bábolna-Ács Ifjúsági Koncert Fúvószenekar, Kunszentmártoni Fúvószenekar.
18.00 – MÁJUSI SZERENÁD. Vendégek:
SZANDI, A PÁPAI MUSICAL STÚDIÓ, A KUNSZENTMÁRTONI FÚVÓSZENEKAR.
A fôzô- és pogácsasütô-verseny eredményhirdetése.
Május 25., 8.00 – UTCÁK-TEREK – FÉRFI LABDARÚGÓ-TORNA.
18.00 – VÉGH SZABOLCS tekerôlantos koncertje az alsósági evangélikus templomban.
19.00 – TÁNCHÁZ TÁBORTÛZ MELLETT az alsósági evangélikus gyülekezeti ház udvarán. A táncházat vezeti: Ipsicsné Nagy Erzsébet.
(Jó idô esetén a programok az alsósági
sportcsarnok elôtti téren, rossz idô esetén a
sportcsarnokban kerülnek megrendezésre.)
Május 24., 9.00 – a Soproni borvidék látogatása
autóbusszal az ECVE szervezésében.

» MÛVELÔDÉS

Zene és kabaré a KMKK-ban
Tóth Éva operett- és nótaénekes, valamint Leblanc Gyôzô operaénekes várták
a szórakozni vágyókat a mûvelôdési központ színháztermébe május 3-án este. A
Szellôk szárnyán címû operettmûsorban
elhangzó dalokat olyan nagyszerû zeneszerzôk mûvei ihlették, mint Lehár Ferenc, Kálmán Imre. A mindenki által ismert dallamokkal kellemes hangulatot
varázsolt a két fellépô a közönség soraiba. A mûsor elsô részében a Víg özvegybôl, a Csárdáskirálynôbôl hangzottak el a
méltán népszerû részletek, emellett sanzon-, és népdalcsokor is volt a mûvészek
tarsolyában. A második rész kabaréjelenettel indult, majd közös tangó- és nosztalgialemezükrôl adtak elô néhány dalt
az énekesek. Nem volt hiány operettbôl
sem a második részben, így egyebek
mellett a Marica grófnôbôl kerültek sorra
részletek. A mûsor zárásaként pedig stílszerûen a Time to say goodbye-t hallhatta a lelkes publikum.
»REINER ANITA

Kiállításmegnyitó

Újra helyi alkotót köszöntöttek a Vulkán
Gyógy-és Élményfürdô konferenciatermében. Ezúttal Katonáné Erdélyi Györgyi
nyugdíjas mûvésztanár akvarelljeit csodálhatják meg az érdeklôdôk. A 24 festménybôl álló tárlatot Györéné Losoncz
Andrea, az Új Kemenesalja címû helyi
lap fôszerkesztôje nyitotta meg. Kiemelte: a képek alapos mûgonddal készített
festmények, ha rájuk nézünk, úgy érezzük, hazaértünk. Az alkotó, Györgyi néni
elmondta: kiindulni csak a természetbôl

lehet, mert a maga valóságában a természet a legtökéletesebb alkotás.
Ugyanakkor a Celldömölk jellegzetes
épületeit ábrázoló munkák tükrözik a tanárnô szeretetét a város iránt, a hely
iránt, ahol élünk. A mûvek nagy része
Celldömölköt és a Ság hegyet ábrázolja.
Emellett balatoni élményeket megörökítô festmények és virágcsendéletek is
színesítik a kiállítást. A tárlat május végéig tekinthetô meg.
»LILO
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Ballag már a vén diák…
» BALLAGÁS A GIMNÁZIUMBAN
A Berzsenyi Dániel Gimnázium ötvennyolc végzôse április 30-án tartotta ballagási ünnepségét. Az iskola névadójának, Berzsenyi Dániel szobrának megkoszorúzása után Vinter József igazgató
mondott ünnepi beszédet. Kiemelte,
hogy az alma mater felvértezte kellô tudással a felnôtté vált ifjakat, de már mindenki maga felel a felkészültségéért,
esetleges kudarcaiért. Figyelmeztetett,
hogy új döntések, új megpróbáltatások
várnak a jövôben a diákokra, és arra sarkallta ôket, hogy a sokféle lehetôség közül mindig az igazi értékeket válasszák.
Hangsúlyozta, hogy a gimnáziumban
megszerzett szellemi tudás kiindulópontnak jó, de lesznek buktatók, és a szorgalomra, kitartásra a további nagy versenyfutásban is szükségük lesz a tanulóknak.
Az igazgató után Kovács Ferenc, a Vas Me-

Fehér László polgármester Celldömölk Város Önkormányzatának nevében köszöntötte az ifjakat és kívánt minden jót a megmérettetések elôtt álló búcsúzóknak. A
végzôsök és a maradók nevében is szólt
egy-egy diák, majd a zászlóátadás, és a
köszöntô táviratok tolmácsolása után az
énekkar angol búcsúdalával ért véget a
ballagási ünnepség.
» A SZAKKÖZÉPISKOLA BALLAGÓI

gyei Közgyûlés elnöke köszöntötte a végzôsöket, és méltatta a ballagás, mint fontos állomás jelentôségét a felnôttkor küszöbén álló diákok életében. Ezt követôen
10

A Mûszaki Szakközép- és Szakiskolában
idén három osztály végzôsei búcsúztak el
május 5-én az intézménytôl és tanáraiktól.
Elsôként Kovács Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte a ballagókat, és kívánt sikeres érettségit, megélhetést biztosító munkahelyet a leendô szakemberek
számára. Fehér László polgármester a város önkormányzatának nevében köszöntötte a végzôsöket és felhívta figyelmüket
a változó világhoz való alkalmazkodásra

valamint a céljaik követésére buzdította
ôket. A Liszt trió zenés produkciója után
Sipos Tibor igazgató mondott ünnepi beszédet, aki arra hívta fel a ballagók figyelmét, hogy az egyszerû élet szeretetét és
tiszteletét tartsák mindig szem elôtt, és vigyék azt el iskolájuk jó hírnevével együtt.
– A most lezárult utat a tanulás, számadás
idôszaka követi, a magatok elé kitûzött célok éltessenek benneteket továbbra is – figyelmeztetett az igazgató. A ballagási ünnepség keretében búcsúztatták el az intézmény nyugdíjba vonuló pedagógusát, Varga Lászlónét, aki 32 éven át tevékenykedett matematika-fizika szakos tanárként az
iskolában. A tanévben kimagasló közösségi munkát, illetve kiemelkedô tanulmányi
eredményt nyújtó diákoknak járó elismerések átadása után a végzôsök és a maradók nevében is szónokolt egy-egy tanuló,
majd zászlóátadással fejezôdött be a ballagási ünnepély.
REINER ANITA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Nehéz volt az érettségi?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Szabó
Viola

Magyarból szerintem a szövegértési rész eléggé nehéz volt.
Az érvelést könnyûnek találtam, ezért azt választottam. Kis
meglepetést okoztak a témák,
nem az lett, amire számítottunk. Az elôzetes tippelések
(reneszánsz, Nyugat) nem jöttek be. Matematikából is
könnyebbre számítottam az
elôzô évek tapasztalata alapján.
Abból az elsô rész könnyû volt,
a második húzósabb. A történelem nem volt olyan vészes.
Mindenbôl középszinten érettségizem, nyelvbôl a német
lesz, választottból pedig az informatika.

Szemenyei
Ádám

A szövegértést nehéznek találtam. Egyébként az érvelési
feladatot választottam, az azért
elfogadható volt. Matekból az
elsô rész könnyûnek tûnt.
A második már nem, és olyan is
elôfordult benne, hogy nem
volt egyértelmû a feladat.
A történelem elég könnyû volt,
bár az esszé rész annyira nem.
Összességében mindenbôl nehezebbre számítottam. Nem is
túlzottan készültem rá, majd a
szóbelire keményebben tanulok. A nyelv német lesz nekem,
a választott pedig a testnevelés, abból majd júniusban vizsgázom.

» APRÓHIRDETÉS
Kirándulás a laxenburgi kastélyhoz és a melki
apátsághoz (Ausztria) 2008. 05. 24-én celldömölki indulással, luxus autóbusszal 6.900
Ft/fô. Jelentkezni: 06 70/338-9880
1994-es Skoda Favorit 2008. novemberig mûszakival, megkímélt állapotban, kedvezményes áron eladó. Érd.: 06 70/453-4447
Celldömölkön, a gimnázium mögötti garázssoron garázs eladó. Tel.: 06 30/699-5525
Celldömölk központjában 1+1/2 szobás második emeleti, egyedi fûtésû 44 m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484

Az Új Kemenesaljában és a
Rádiócellben
hirdetni reklámozni szeretne?

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

Gadácsi
Eszter

Irodalomból a szövegértést én
is nehéznek ítélem meg a tavalyihoz viszonyítva is. Az
összehasonlító verselemzést
választottam. Matekból az elsô rész nem volt veszélyes, a
második azonban igen. A történelemtôl nagyon tartottam,
de kellemesen csalódtam,
mert nem volt nehéz. Nekem
nyelvbôl nem kell vizsgáznom, mert tavaly elôre hozott
érettségit tettem belôle. A választott tárgyam a biológia és
a kémia, ugyanis mindkettô
beleszámít a felvételibe. Úgy
érzem, hogy jól sikerültek az
írásbelijeim.

Maráczi
Péter

Nekem nem lett olyan rossz a
szövegértésem, úgy érzem,
nem sokat hagytam ki belôle.
A második részben a novellát
választottam, ez sem volt nehéz, egy négyes szintet
könnyedén el lehet érni szerintem. Matekból az elôzô évek
feladatsorai könnyebbek voltak. A történelem nem volt vészes, az atlaszból sok mindent
ki lehetett nézni, és egy kis logikával könnyen meg lehetett
oldani a feladatokat. A két
plusztárgyam a fizika és az angol. Eddig úgy érzem, hogy a
hármas-négyes szintet mindenbôl elértem.

Az ECVE programjairól
Élénk munka folyik az Együtt Celldömölk Városért Egyesületben. Az elmúlt
idôszakban „tavaszi nagytakarítást”
tartottak a város lakóival és az egyházakkal karöltve a város temetôiben. Ezzel azonban a feladat nem ért véget: az
egyesület az idôsekre gondolva hamarosan padokat és mûanyag öntözôkannákat helyez el a temetôkben. Kérik a
lakosságot továbbá, hogy a szemetet
a hulladékgyûjtôkbe helyezzék!
Sajnos, a felhívások ellenére sem vettek
részt túl sokan az önkéntes munkákon,
és nem tudták teljesen kitakarítani a temetôket. Emiatt Alsóságon és Celldömölkön egyaránt június 21-én 9 órától várják a
lelkes önkénteseket.
Köszönik mindazoknak, akik részt vettek
az akcióban valamint Bakó Istvánnak és
Márton Tivadarnak, hogy gépekkel, eszközökkel segítették a munkát.
Idei programjukban szerepel továbbá a
Ság hegyi borút kialakítása. Ehhez már
több tanulmányutat szerveztek, megismerkedtek az egregyi és a vaskeresztesi
borúttal. Május 24-én a Soproni és környéki borutat keresik fel tapasztalatszerzés
céljából. Az egyesület tagjain kívül várnak másokat is, különösen azokat, akiket

nagytakarítás a celldömölki temetôben

a bor helyben történô értékesítése és a
vendéglátás is érdekel. Az indulás várható ideje május 24., 9 óra a KMKK elôtti parkolóból autóbusszal. Jelentkezni május
20-ig lehet Ónódi Istvánnál a 70/2219255-ös telefonszámon.
A tavalyi kerékpártúra sikerén felbuzdulva
június 7-én irodalmi kerékpártúrát szerveznek Csöngére, a Weöres Sándor emlékházhoz. A helyszínen gulyást fôznek. A túra útvonala oda-vissza 22 km. Jelentkezni lehet
a Marics Virágboltban Julikánál és Marikánál. Ételrôl, üdítôrôl az egyesület gondoskodik. Mindenkit szeretettel várnak.
»REA
11

SPORT «

Új Kemenesalja » 2008. 05. 16.

Celldömölk áll a magyar bajnokság élén
Könnyû gyôzelem Tatabányán
Spar SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas 0:7
Tatabánya, április 26., Extraligás mérkôzés.
Párosok: Molnár-Béres – Lindner-Marsi
0:3 (0:1). Elsô egyéni kör: Béres – Fazekas
0:3, Molnár – Lindner 2:3, Sipos – Marsi
0:3 (0:4). Második egyéni kör: Béres –

Lindner 0:3, Molnár – Marsi 1:3, Sipos –
Fazekas 0:3 (0:7).
A BVSC elleni bajnoki címet eldöntô mérkôzés elôtt magabiztos, önbizalom-növelô gyôzelmet aratott csapatunk Tatabányán.
Gyôzött: Fazekas Péter 2, Lindner Ádám2,
Marsi Márton 2 és a Lindner-Marsi páros.
Polgárdi SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas II.

»VÖLGYI L.

ORSZÁGOS DÖNTÔS
EÖTVÖS DSE

KÖTÉLUGRÓK ORSZÁGOS SIKERE
A szombathelyi kötélugrók sikerein
felbuzdulva, még az egykori Eötvös iskola keretein belül kezdett el gyerekekkel foglalkozni Gálné Nagy Erika
tanárnô. A sport hamar népszerû lett
a tanulók körében, s nem sokáig várattak magukra az elsô sikerek sem.
Az idei év azonban minden eddigi sikert felülírt. Gálné Nagy Erika tanítványai – immár a Celldömölki Városi Általános Iskola színeiben - a megyei
döntôrôl az országos megmérettetésre jutottak. Tanai Noémi és Magyar
Adrienn 2. helyezettként, Magyar Lilla
3. helyezettként harcolta ki az április
19–20-án Nagykanizsán rendezett
döntôn való részvételt. A nagyon erôs
mezônyben sem vallottak szégyent a
lányok. Az egyéni B-kategória ll. korcsoportjában Tanai Noémi 16. helyezést ért el, melynek értékét növeli,
hogy élete elsô megmérettetése volt
kötélugrásban a megyei döntô, melyrôl egybôl országosra jutott.

6:12
Polgárdi, május 5., NB II-es mérkôzés.
A két páros elvesztése után gyorsan talpra állt és felpörgött a celli csapat, és magabiztosan nyerte a mérkôzést.
Gyôzött: Kun Tibor 4, Ölbei Péter 4, Teket
Attila 3, Tarr Sándor 1.

A lV. korcsoport küzdelmeiben Magyar
Adrien 9., testvére, Magyar Lilla 16. helyezést szerzett. Mindketten egyéni csúcsot futottak a gyorsasági számban és jól
sikerült a szabadon választott gyakorlatuk is, amit zenére kellett bemutatni.

Ismét jól szerepelt az Eötvös DSE
csapata, és követve a jó hagyományokat, ezúttal is országos döntôbe
jutott a GY4 fiú kézilabda-csapat.
Az április 25-én Celldömölkön rendezett döntôn mindössze az elsô
mérkôzésen kaptak ki a fiúk egy
góllal, majd – ahogy Süle Nándor
edzô elmondta – országos döntôshöz méltóan vették a következô
akadályokat. A Nyugati régió 1.
csoportjában 2. helyezettként jutottak az országos döntôbe, melyre
május 24–25-én, Gödöllôn kerül
sor. Süle Nándor edzô az esélyeket
latolgatva elmondta, hogy az elsô
három helyezett közé kerülést már
szép eredménynek tartaná.

»RL

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG
4. forduló – Policell–CVCKÖ 3:5, CellCoop–Szalai Szaki 0:4, DC Ördögei–Áramütöttek 2:3
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csapat neve
Szalai Szaki
Áramütöttek
Cellcomp-Panel
Cell-Coop
DC Ördögei
CVCKÖ
Policell

J
4
3
3
3
4
3
4

GY
3
3
2
2
1
1
0

D
0
0
0
0
0
0
0

VGólarány
1 12 : 6
0 9:4
1 14 : 3
1 8:8
3 11 : 14
2 5 : 12
4 7 : 19

P
9
9
6
6
3
3
0

Góllövôlista állása: 1. Szalai Zsolt –
Cellcomp-Panel (5) 2. Dömötör Tamás – DC
Ördögei (4), Faragó Szabolcs – DC Ördögei
(4), Huszár Tamás – Policell (4), Simon Zsolt
– Szalai Szaki (4), Velencei Tibor –
Áramütöttek (4)
12

SZOBI TIBOR SAKK
EMLÉKVERSENY
Május 3-án rendezték Celldömölkön, a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolában az elsô alkalommal meghirdetett Szobi Tibor sakk emlékversenyt. Az
eseményre 219 sakkozó nevezett. A
verseny színvonalát jelzi, hogy több
mester, nemzetközi mester is asztalhoz
ült, itt volt például Mádl Ildikó kétszeres
olimpiai bajnok, és külföldrôl is szép
számmal érkeztek versenyzôk.
A celldömölki vonatkozású eredmények:
- Felnôtt amatôr kategória: Lórántfy Tibor
második helyezés.
- „E” csoport – 1999. után születettek –
Czupor Attila harmadik helyezés.
»HP

Az országos döntôs
csapat tagjai:
Álló sor balról jobbra:
Süle Nándor edzô, Vincze Adrián,
Horváth Normann, Salamon Szabolcs, László Tibor, Szép Dániel,
Nagy Roland.
Guggolnak:
Nagy Dávid, Molnár László, Szabó
Bence, Nagy Dávid, Szalóky Balázs.
Kapusok:
Zseli Viktor, Lempeg Olivér.
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Angolos menetrendben
Celldömölki VSE- Büki TK 0-4 (0-1)
Celldömölk, 300 nézô NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 26. forduló.
2008. május 1.
Vezette: Ábrahám Tibor (Péntek Zsuzsanna, Németh László).
Celldömölk: Tóth – Szalai K., Szabó A.,
Gyôrvári, Györkös – Pungor (54. p. Kazári
B.), Babics, Horváth Á., Kocsis – Vánkos
(74. p. Kulman), Szalay T.
Edzô: Balhási István.
Büki TK: Csóka – Vajda L., Sipos (37. p.
VINKOVICS), BODOR, Pupp R. – Viszket,
Dallos, HORVÁTH I., Gyurácz – MANGANELLI, KORONCZAI.
Edzô: Németh József.
Góllövôk: Koronczai 2 (31. p 11-esbôl és
73. p), Vinkovics (52. p.), Viszket (57. p.).
Kiállítva: Szalai K. 55. p.
Celldömölki VSE – Keszthely 6-2 (5-0)
Celldömölk, 250 nézô NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 27. forduló.
2008. május 3.
Vezette: Schnellback Imre (Szabó Attila,
Ákos Dániel).
Celldömölk: Tóth – Kazári B., Szabó A. (30.
p. Kulman), Györkös – Pungor, Babics,
Horváth Á., Kocsis (69. p. Kovács R.),
GYÔRVÁRI – Vánkos (65. p. Csuti), SZALAY T.
Edzô: Balhási István.
Keszthely: Horváth Á. – Nagy, Molnár A.,
Fisli, Farkas – Durgó (89. p. Jeles), BODAI,
Horváth Z., Tóth – Kassai, Molnár P. (69.
p. Sebestyén P.)

Edzô: Béres Ferenc.
Góllövôk: Szalay T. 2 (3. p. és 55. p.), Gyôrvári 3 (8. p., 23. p. és 43. p), Vánkos (45.
p)., illetve Kassai (63. p.), Durgó (88. p.)
Lapunk elôzô számában arra biztattam olvasóinkat, hogy újra érdemes meccsre járni. Fenntartva ugyan ezen nézetemet,
megkövetem azokat, akik biztatásomra
tették ezt (a nézôszámok alapján nem sokan lehetnek ilyenek), mert erre a két
mérkôzésre nem volt érdemes kilátogatni
a Kolozsvár utcába. Kihasználva az ünnepnapokat, egészen angolos ritmusban szólította a csapatokat a sorsolás pályára
(lapzártánk után rendezendô két fordulót is
szombat-pünkösdhétfô ritmusban játszották).
A Bük elleni mérkôzésnek 100%-os tavaszi
hazai mérleggel ment neki a csapat, ennek
ellenére súlyos vereségbe futott bele, elsôsorban mentális okok miatt. Biztonsági
játékra rendezkedett be mindkét csapat,
gondolván, hogy majd egy kontra csak sikerül. A csapatok számítását a játékvezetô
húzta keresztül, mert egy olyan 11-est fújt
be, ami még a bükieket is meglepte.
Annyira azért nem, hogy a Bakony-csoport
gólkirálya, Koronczai elhibázta volna az ítélet végrehajtását. Ettôl kezdve a Cellnek
változtatnia kellett volna játékán, de erre
ezen a meccsen nem volt meg a kellô tûz,
erô és akarat a játékosokban. Ráadásul,
amikor Balhási István áthangolta volna a
csapat játékát támadóbb hangvételûre, az
egy sorral elôrébb kerülô Szalai Krisztiánt –
máig sem tudni, miért – a bíró kiállította,
eldöntve ezzel a mérkôzést.

A Keszthely elleni mérkôzés pedig valószínûleg már akkor eldôlt – még a celli
öltözôben –, amikor Gyôrvári Gábort a
csatársorba jelölte vezetôedzônk. Mind a
hat celli gólban szerepe volt, hármat maga rúgott, a többiben pedig kisebb-nagyobb mértékben az elôkészítésben vett
részt. Találataival fel is kúszott a góllövô
tabella 8. helyére, ami mindenképpen
dicséretes szezont jelent számára.
A nyolc gól ellenére a mérkôzés kifejezetten ritmustalan és hangulattalan volt,
a tavasszal a pályán pontot sem szerzô
vendégek igazából még edzôpartnernek
is csak korlátolt mértékben voltak alkalmasak.
A lap megjelenését követôen már csak
egy mérkôzést játszik itthon a csapat, a
31. fordulóban május 24-én a Répcelakot
látjuk vendégül (a Márkó elleni meccs
marad ki a 33. fordulóban), így ezúton is
meghívva mindenkit, búcsúztassuk
együtt – minél többen – a szezont és a
csapatot, mert megérdemlik.
Lapzártát követô hír: Kapuvár – Celldömölk 2-3, illetve Celldömölk – Csesztreg…
»DOTTO

Új

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

Tornászok Diákolimpiája Pécsett
Az idei évben Pécsett került megrendezésre a Diákolimpia „A”-kategóriás torna országos döntôje április 19-én.
A celldömölki Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola tornászai is részt vettek a versenyen.

becsületes helytállás mellett az elsô hatba való bekerülés volt.
»HP

felelôs kiadó:

Bakó István
felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula,
Kustos Lászlóné, Major Tamás (fotó),
Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária,
Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas),
Horváth Lajos (örökös tag)
hirdetésszervezô:

Az I-II. korcsoportban a lányok negyedik
helyezést értek el, maguk mögé utasítva
többek között az FTC tornászait is. A csapat tagjai: Molnár Dorottya, Nwankpa
Vanessa, Anczuberger Laura, Sebestyén
Fanni, Sebestyén Evelyn és Jagodich Mira.
A III-IV. korcsoportos lányok a hatodik
helyet szerezték meg, a csapat tagjai:
Gelesits Dóra, Jánosa Evelin, Klatz Norina,
Simon Friderika, Takács Viktória és Marton Laura.
Czupor Ferencné edzô elégedett volt a
lányok teljesítményével, hiszen a cél a

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk
lapzárta: minden páratlan hét péntek

ISSN 0865-1175
elôfizetés vidékre:
egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.
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VEGYES «

A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Állatok a mesékben címmel rajzpályázatot hirdet 1-4. és
5-8. osztályos általános iskolások és óvodások részére.
A pályamunkák bármely technikával, max. A/4-es méretben, paszpartúrával ellátva készüljenek (intézményenként max. 10 db pályamû).
Az alkotások hátlapján kérjük a pályázó nevét, osztályát,
iskoláját és annak címét, valamint a mese címét feltüntetni!
Beküldési határidô: 2008. május 23.
A kiállítás megnyitására és a díjak átadására 2008. május 30-án (péntek) 7.45 órakor kerül sor, melyrôl a díjazottak külön értesítést kapnak.
Postacím: Celldömölki Városi Általános Iskola
9500 Celldömölk, Árpád u. 34.

FELHÍVÁS
A Peter Cerny Alapítvány a beteg újszülöttek mentését,
szállítását segíti. 2007-ben a neonatológiai ellátást az
alapítvány önkormányzatunk területén 22.370 Ft-tal
támogatta.
Az alapítvány kéri a lakosokat – amennyiben lehetôségük
engedi –, támogassák adományukkal és 1%-os felajánlásukkal a munkájukat.
Adószám: 19010289-1-42

H I R D E T M É N Y
FORGALMI REND VÁLTOZÁS
Celldömölk Város Önkormányzata és az Apáczai Kiadó
között létrejött megállapodás értelmében a Széchenyi
utcából való közúti rácsatlakozás megszüntetéséhez , illetve a Bartók Béla utca felôl az irodaház elôtti behajtás korlátozásához az Apáczai Kiadó 2008. május 19-én
elkezdi a munkálatokat. A forgalmi rend változásra fi-
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A KISTÉRSÉGI KOORDINÁCIÓS
HÁLÓZAT MUNKÁJÁRÓL
A Nyugat-dunántúli régióban megalakult a Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH), a kistérségi koordinátorok megkezdték munkájukat. A régió 25 kistérségében összesen 31 koordinátor segíti a pályázókat – a korábban párhuzamosan mûködô hálózatok megszûntek. A Celldömölki kistérség
koordinátora Finta Krisztián lett. A koordinátorok feladata az
európai uniós és hazai pályázati lehetôségek ismertetése,
tanácsadás, illetve a már nyertes pályázók munkájának segítése, továbbá a kistérségi együttmûködések fejlesztése, a
hátrányos helyzetû területek felzárkóztatásának gyorsítása,
valamint visszajelzést adni a fejlesztési programok helyi hatásairól. Alapfeladataikon kívül a KKH munkatársai azonban
szakterületük (turizmusfejlesztés, város-rehabilitáció, közlekedésfejlesztés, környezetvédelem, gazdaságfejlesztés, humánerôforrás-fejlesztés, humán infrastruktúrafejlesztés)
szerinti fejlesztési feladatokat is ellátnak.
Magyarországon a Kistérségi Koordinációs Hálózat keretében
mind a 174 kistérségben lesz 1 kistérségi koordinátor. Minden
régióban regionális hálózati igazgató fogja össze a kistérségi
koordinátorok munkáját, ôt pedig két asszisztens segíti. A
Kistérségi Koordinációs Hálózat koordinációját a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen belül mûködô Központi Fejlesztési Programiroda látja el. A koordinátorok azonban a Regionális Fejlesztési Ügynökségekhez tartoznak teljes munkáltatói joggal.
A KKH koordinátorai munkájukat ún. Új Magyarország Pontokban végzik majd. Az irodákat a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteivel vagy a helyi vidékfejlesztési irodákkal együttmûködve, azokkal egy helyen alakítják ki a lehetôségek alapján.
Minden kistérségben nyílik ÚM Pont, április 24-én elsôként
Téten, Sárváron, illetve Zalaszentgróton tartottak ünnepélyes megnyitót, amelyen részt vett dr. Újhelyi István, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára,
dr. Molnár Csaba, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács elnöke, Horváth Jácint, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetôje, Simon László, a Központi Fejlesztési Programiroda vezetôje, Ferenczi László, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség regionális hálózati igazgatója, valamint a területileg illetékes
kistérségi társulás elnöke is.

gyelmeztetô táblák kihelyezése a munkálatok megkezdésével egy idôben megtörténik. Tisztelettel kérjük a
forgalmi rend változás tényét a fenti helyszíneken való
közlekedéskor figyelembe venni, betartani.

APÁCZAI KIADÓ ÉS KÖNYVTERJESZTÔ Kft.
Celldömölk, Széchenyi u. 18.
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AZ ISKOLA CSALÁDI NAPJA
A Városi Általános Iskola értesíti tanulóit és a szülôket,
hogy 2008. május 31-én 10.00–18.00 családi és gyereknapot
tart a ligetben. A gyermekeket légvár, vízifoci, gördeszkabemutató, kézmûves-foglalkozások, paintball, aszfaltrajz,
reneszánsz játékok, a színpadon egésznapos mûsor, mazsorettek, ugrálókötelesek, bábelôadás, arcfestés, lufibohóc, hastánc-show, Lökd meg a kecskét, veterán motorok
bemutatója, rendôrségi, tûzoltóautó- és katasztrófavédelmi bemutató várja. Sztárvendég: Palcsó Tamás.
A családi piknikre plédet, élelmet, üdítôt hozzanak magukkal!

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

A friss sütemények mestere
Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka:
három mûszakos munkarenddel
Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút

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

Balogh Zsolt vállalkozó

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

F É R F I

D I V A T

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

Ballagási és bérmálási szezonra kínálunk öltönyöket, ingeket, nyakkendôket, kiegészítôket folyamatosan bôvülô árukészlettel.
Méretre igazítást és egyedi öltönyök varratását is vállaljuk!
Tavaszi kínálatunk:
rövid újjú ingek, pólók folyamatosan érkeznek üzletünkbe.
Patyolat átadás-átvétel az üzletben.
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

Várjuk kedves vásárlónkat!

Caffé Löli
CELLDÖMÖLK, DR. GÉFIN

Érdeklôdni: Bíró Friderika
Tel.: 06 70/319-8781
Kávéjegyeinket június 15-ig áll
módunkban beváltani.

TÉR 1.

Celldömölkön a Kisfaludy utcában új építésû, 107 m2-es,
3 szoba+nappalis lakás, telekhányaddal, fedett parkolóval eladó. Szocpol, új vásárlású hitel megoldható. Érd.:
06 30/993-8439, 06 70/316 -8752.

Pizza- és melegszendvics-választékunkat tovább bôvítettük!
Gyôzôdjön meg róla, június 15-ig a nálunk fogyasztott pizzák
mellé egy 0,25 l üveges Pepsi terméket vagy egy pohár Soproni sört adunk ajándékba!
A nyárra Carte D’Or fagylaltkelyhekkel, shake-ekkel készültünk!
Június 15-ig a fagylaltkelyheink mellé is ajándékba adunk egy
0,25 l Pepsi terméket.
Hamarosan kapható lesz Carte D’Or fagylaltkehely-kártyánk
is, amely a kávékártyához hasonlóan vállalkozók, cégek
számára akár nagyobb mennyiségben is megvásárolható, tovább ajándékozható és a fagylaltkártyáról választott bármelyik desszertre is váltható!

